Zápis zo zasadnutia prezídia SZR
zo dňa 22.3.2014 v Stupave
Prítomní:
OM3EI, OM3LU, OM3JW, OM5RW, OM3BH, OM6AM, OM3WSJ,
OM5CD, OM6AC, OM8AQ, OM2FY

Program:
1.

kontrola úloh z minulého zasadnutia

2.

QSL služba

3.

oblasť KV

4.

oblasť VKV

5.

oblasť ROB

6.

oblasť mládeže a klubov

7.

oblasť ARES

8.

žiadosti o dotácie

9.

príprava zjazdu SZR

10. stav nehnuteľného majetku
11. čerpanie rozpočtu SZR v roku 2013
12. rozpočet na rok 2014
13. rôzne
K bodu 1 – kontrola úloh z minulého zasadnutia:
Kontrola úloh prebehla v rámci jednotlivých bodov.
K bodu 2 – QSL služba:
OM3JW informoval, že bolo rozoslaných 180 kg QSL lístkov do zahraničia a tiež všetkým
OM, ktorí nedostali v roku 2013 ani jednu zásielku alebo splnili hmotnostné kritériá.
K bodu 3 – oblasť KV:
OM3BH informoval o vyhodnocovaní OM CW a OM SSB pretekov. Bola dohodnutá
spolupráca s ČRK na spoločnom vyhodnocovaní týchto pretekov. Logy sa budú posielať vo
formáte Cabrillo cez stránku kv.szr.sk. Na www.hamradio.sk a v Rádiožurnále sa spolu
s novými podmienkami uvedú aj počítačové denníky vhodné pre tieto preteky a spôsob
posielania denníkov vyhodnocovateľovi. Zodpovední: OM3BH, OM3EI
OM5RW informoval o OK-OM DX SSB Conteste, ktorého prvý ročník sa uskutoční 12. –
13.4.2014.
OM5RW navrhol dve zmeny v hodnotení Majstrovstiev SR v práci na KV: a) hodnotiť 5
najlepších výsledkov (doteraz 3), b) hodnotiť do celkového poradia aj výsledky z kategórie
Assisted s koeficientom 0,8. Prezídium s návrhom súhlasí s tým, že zmeny začnú platiť od

–1–

sezóny 2014/2015. OM5RW bude informovať KV komunitu prostredníctvom fóra na
kv.szr.sk. Nové podmienky budú zverejnené v Rádiožurnále a na kv.szr.sk. Zodpovední:
OM5RW, OM3EI
K bodu 4 – oblasť VKV:
Prezídium diskutovalo o problematike prevádzačov v objektoch Towercomu. Towercom
žiada nájomné 60 €/mesiac (720 €/rok) za každý prevádzač. OM6AM predložil návrh
projektu na podporu zachovania prevádzky základných prevádzačov v pásme 2m formou
ročného príspevku 250 € z rozpočtu SZR na každý základný prevádzač. Medzi základné
prevádzače boli zaradené kóty Kamzík, Veľká Javorina, Zobor, Martinské hole, Krížna,
Kráľova hoľa, Makovica a Branisko. Zmluvu na každý prevádzač by uzatvoril rádioklub,
ktorý by sa o prevádzač staral. Podmienkou získania príspevku od SZR je uzatvorená
nájomná zmluva s preukázanou výškou nájomného. Zvyšné náklady na prevádzku
prevádzačov zabezpečia príslušné rádiokluby z miestnych zdrojov. Prezídium po dlhej
diskusii návrh hlasovaním schválilo (8 za, 1 proti, 1 sa zdržal).
K bodu 5 – oblasť ROB:
OM3WSJ informoval o kalendári pretekov ROB na rok 2014. ME žiakov, ktoré mali byť
na Ukrajine, budú presunuté do inej krajiny (Moldavsko, Bulharsko alebo Poľsko). SZR
preferuje kvôli nižším nákladom Poľsko. O dejisku rozhodne ARDF Working Group.
OM3WSJ predložil predbežný záujem zo strany ROB komisie uchádzať sa o usporiadanie
MS v ROB v roku 2018 v lokalite Martin, Turiec. Na budúce zasadnutie predloží podrobnejší
návrh na túto akciu vrátane jej finančného zabezpečenia, aby prezídium mohlo rozhodnúť
o podaní alebo nepodaní prihlášky.
K bodu 6 – oblasť mládeže a klubov:
OM6AM pripravil dotazník o práci s mládežou, ktorý rozoslal na 37 rádioklubov poštou
a na ďalších 50 adries emailom. Odpoveď zaslalo 7 klubov, v ktorých sa 33 členov venuje
technike a 39 prevádzke (OM3KWM, OM3KHT, OM3KAP, OM3KFF, OM3KGW,
OM3KUN, OM3KII). Ostatné kluby sa neozvali, aj keď v niektorých s mládežou pracujú.
OM2FY a OM3EI informovali, že v lete sa vo Fínsku uskutoční medzinárodné stretnutie
mladých rádioamatérov. Akciu podporuje Európska únia v rámci svojho programu Erasmus+.
Za SZR sa na akcii zúčastní štvorčlenný tím pod vedením OM4DW.
K bodu 7 – oblasť ARES:
Pre neprítomnosť OM1II (bol na akcii ARESu) sa o bode nerokovalo.
K bodu 8 – žiadosti o dotácie:
Rádioklub Horec OM3KHT podal žiadosť o dotáciu 800 € na „propagáciu a rozvoj
rádioamatérstva a získavanie nových záujemcov o rádioamatérsku činnosť najmä z radov
mládeže“. V priloženom rozpočte mala byť táto dotácia použitá na nákup KV a VKV
zariadení. Prezídium túto žiadosť zamietlo, pretože nespĺňa schválené kritériá pre
poskytovanie dotácií.
K bodu 9 – príprava zjazdu SZR:
Prezídium rozhodlo, že zjazd SZR sa uskutoční 11.10.2014 v hoteli Piatrová vo Vrútkach.
Návrhy na zmeny stanov prerokuje prezídium na júnovom zasadnutí.
K bodu 10 – stav nehnuteľného majetku:
OM3EI informoval o stave nehnuteľností v Stupave a Rimavskej Sobote.
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K bodu 11 – čerpanie rozpočtu SZR v roku 2013:
OM3EI predložil a zdôvodnil čerpanie rozpočtu SZR v roku 2013. Predložený materiál
prezídium vzalo so súhlasom na vedomie.
K bodu 12 – plán rozpočtu SZR na rok 2014:
OM3EI predložil plán rozpočtu na rok 2014, ktorý prezídium schválilo. Na júnovom
zasadnutí, po upresnení presnej výšky dotácie z ministerstva školstva, sa dorieši financovanie
reprezentácie ROB vrátane výjazdov na MS a ME žiakov.
K bodu 13 – rôzne:
OM3EI informoval o spolupráci s Úradom pre reguláciu na zmenách povoľovacích
podmienok a pripravovanej novele Zákona o elektronických komunikáciách.
OM3EI informoval o žiadosti na bezplatné rozoslanie QSL lístkov za prevádzku
OM150JM. Prezídium rozhodlo, že SZR zabezpečí odoslanie QSL lístkov do krajín, ktorým
doručuje QSL lístky na stretnutí vo Friedrichshafene.
OM5CD informoval o pokračujúcom riešení problémov s rušením frekvenčnými meničmi
výťahov.
Zapísal: Štefan Horecký, OM3JW
22.3.2014
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