Zápis zo zasadnutia prezídia SZR
zo dňa 17.10.2014 vo Vrútkach
Prítomní: OM3EI, OM3LU, OM3JW, OM5RW, OM3BH, OM3WSJ, OM6AM, OM1II,
OM5CD, OM6CI, OM8AQ, OM2FY

Program:
1.

kontrola zápisu

2.

QSL služba

3.

oblasť KV

4.

oblasť VKV

5.

oblasť ROB

6.

oblasť mládeže a klubov

7.

oblasť ARES

8.

príprava zjazdu SZR

9.

stav nehnuteľného majetku

10. čerpanie rozpočtu SZR v roku 2014
11. rôzne
K bodu 1 – kontrola úloh z minulého zasadnutia:
Kontrola úloh prebehla v rámci jednotlivých bodov.
K bodu 2 – QSL služba:
OM3JW informoval o činnosti QSL služby.
K bodu 3 – oblasť KV:
OM5RW informoval, že OM1DK pripravil anketu k zmene podmienok OMAC ohľadne
posielania denníkov z pretekov namiesto hlásení. Do ankety sa zapojilo 76 ľudí a väčšina bola
proti tejto zmene. OM3EI navrhol, aby denník posielali len prvé tri stanice v každom kole
a tieto denníky by sa nevyhodnocovali, ale iba zverejnili. OM3EI prerokuje túto možnosť
s OM1DK a OM1DI, ktorí sú autormi vyhodnocovacieho programu OMAC.
OM3BH navrhol, aby účastníci OM CW a OM SSB pretekov neposielali denníky na jeho
adresu, ale priamo cez webovú stránku vyhodnocovacieho servera. OM3EI prerokuje tento
návrh s partnermi z ČRK.
K bodu 4 – oblasť VKV:
OM3BH informoval o vyhodnocovaní VKV pretekov.
K bodu 5 – oblasť ROB:
OM3WSJ informoval o výsledkoch slovenskej reprezentácie na ME žiakov v Bulharsku
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a na MS v Kazachstane.
K bodu 6 – oblasť mládeže a klubov:
OM6AM sa poďakoval za spoluprácu a pre nedostatok času už nebude kandidovať na
funkciu predsedu komisie mládeže a klubov.
K bodu 7 – oblasť ARES:
OM1II informoval o testovaní Winlink prevádzky na prenos dát na KV pre potreby ARES.
OM3LU upozornil, že tento typ prevádzky nie je na KV povolený. OM1II navrhol udeliť na
stretnutí v Tatrách poďakovanie pre OM6AR, OM6SZ a OM8ST za ich aktivity v oblasti
ARES. Prezídium súhlasí.
K bodu 8 – príprava zjazdu SZR:
Na všetky kluby boli rozoslané zjazdové materiály. OM3EI navrhol, aby sa cestovné
účastníkom, ktorí prídu autom, vypočítavalo jednotnou sadzbou 0,11 €/km. Tým, čo prídu
vlakom alebo autobusom, sa preplatí hodnota cestovného lístka. Prezídium súhlasí. Prezídium
ďalej prerokovalo organizáciu zjazdu. Prezentáciu a kontrolu delegačných hárkov zabezpečia
OM2FY a OM1II a cestovné bude vyplácať OM4CX. Moderátorom zjazdu bude OM3LU.
Prezídium diskutovalo o návrhoch na zmeny stanov.
K bodu 9 – stav nehnuteľného majetku:
OM3EI informoval o nehnuteľnostiach v Stupave a v Rimavskej Sobote.
K bodu 10 – 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 11 – rôzne:
Prezídium prerokovalo žiadosť OM2VL o dotáciu na výdavky cestovných nákladov
spojených s účasťou na WRTC 2014. V prípade kladného stanoviska sa zaviazal, že v rokoch
2015 a 2016 zabezpečí pre SZR prostriedky z 2% dane v rovnakej výške. Prezídium súhlasí
s poskytnutím dotácie vo výške 350 €.
OM3EI informoval o písomnom hlasovaní IARU, v ktorom sa majú členské organizácie
vyjadriť k žiadostiam Rwandy a Kosova o členstvo v IARU. Prezídium súhlasí s prijatím
Rwandy, ale nesúhlasí s prijatím Kosova.
OM3WSJ požiadal o súhlas so zakúpením 6 ks vysielačov v hodnote 2622 € a 3 ks
prijímačov za 1107 € pre potreby reprezentácie ROB. Prostriedky budú čerpané z rozpočtu
ROB.
OM6AM požiadal o ročný príspevok vo výške 250 € pre prevádzač OM0OVU na
Martinských holiach v rámci projektu na podporu zachovania prevádzky základných
prevádzačov v pásme 2m, ktorý prezídium schválilo v marci 2014. Prezídium súhlasí.
OM3LU informoval o výsledkoch konferencie IARU Region 1 vo Varne.
Zapísal: Štefan Horecký, OM3JW
17.10.2014
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