Zápis zo zasadnutia prezídia SZR
zo dňa 21.6.2014 v Stupave
Prítomní: OM3EI, OM3LU, OM3JW, OM5RW, OM3BH, OM6AM, OM5CD, OM6CI,
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 2014
12. rôzne
K bodu 1 – kontrola úloh z minulého zasadnutia:
Kontrola úloh prebehla v rámci jednotlivých bodov.
K bodu 2 – QSL služba:
OM3JW informoval, že o pripravených QSL lístkoch do Friedrichshafenu. Na stretnutí
v Borovciach si prevzalo lístky 77 rádioamatérov a všetky okresy okrem Šiah a SNV.
K bodu 3 – oblasť KV:
OM3BH informoval. že vyhodnocovanie OM CW/SSB pretekov spolu s OK funguje.
Manuál ako posielať denníky bol zverejnený na www.hamradio.sk a tiež na kv.szr.sk.
Zmeny v hodnotení Majstrovstiev SR v práci na KV (viď zápis z 22.3.2014) boli
uverejnené v Rádiožurnále 3/14 a budú aj na webe kv.szr.sk.
Prezídium schválilo, aby do Slovenského pohára KV boli od roku 2015 zaratávané aj
výsledky OK/OM DX SSB Contestu.
K bodu 4 – oblasť VKV:
Informácia o dotáciách na vybrané 2m prevádzače (viď zápis z 22.3.2014) bola zverejnená
v Rádiožurnále 2/14.
K bodu 5 – oblasť ROB:
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OM3EI informoval, že účasť slovenskej reprezentácie na ME žiakov v Bulharsku a na MS
v Kazachstane je zabezpečená (z dotácie MŠ).
K bodu 6 – oblasť mládeže a klubov:
Informoval OM6AM. Plánovaný kurz mladých rádioamatérov sa pre nedostatočný počet
záujemcov neuskutoční. Prezídium diskutovalo o organizovaní víkendových kurzov, najmä
pre dospelých záujemcov.
K bodu 7 – oblasť ARES:
Pre neprítomnosť OM1II sa o bode nerokovalo.
K bodu 8 – žiadosti o dotácie:
Rádioklub OM3VSZ podal žiadosť o dotáciu na zriadenie prevádzača. Rozhodnutie bolo
odložené a dorieši sa po osobnom stretnutí s OM8KT na stretnutí v Tatrách.
K bodu 9 – príprava zjazdu SZR:
Došlo k zmene termínu zjazdu na 18.10.2014. Prezídium súhlasilo v písomnom mailovom
hlasovaní. Miesto zjazdu zostáva hotel Piatrová vo Vrútkach. Organizačne zjazd zabezpečia
členovia prezídia s pomocou členov rádioklubu OM3KHE. Pred zjazdom budú na kluby
rozoslané písomné materiály.
Prezídium navrhne zmeny stanov: zmenu sídla SZR (Stupava), spresnenie udeľovania
čestných titulov, vypustenie členstva v ZTŠČ. Ďalšie návrhy na zmenu stanov môžu členovia
prezídia poslať do 31.8.2014.
K bodu 10 – stav nehnuteľného majetku:
OM3EI informoval o zmene nájomcu v nehnuteľnosti v Stupave.
K bodu 11 – čerpanie rozpočtu SZR v roku 2014:
OM3EI predložil a zdôvodnil priebežné čerpanie rozpočtu SZR v roku 2014. Predložený
materiál prezídium vzalo so súhlasom na vedomie.
K bodu 12 – rôzne:
V dňoch 21.–27.9.2014 sa vo Varne uskutoční konferencia IARU Region 1. Prezídium
schválilo účasť OM3EI a OM3LU na konferencii. Náklady: 630 € účastnícky poplatok + cca
400 € letenka na osobu. Prezídium diskutovalo o niektorých návrhoch, ktoré boli predložené
na konferenciu.
OM5CD informoval o stave problému s rušením frekvenčnými meničmi výťahov. Písomné
materiály pošle členom prezídia.
Zapísal: Štefan Horecký, OM3JW
21.6.2014
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