Zápis zo zasadnutia prezídia SZR
zo dňa 20.11.2014 v Poprade
Prítomní: OM3EI, OM3JW, OM2FY, OM5RW, Martin Tomaščin, OM1II, OM5CD,
OM3LU, OM8AQ, OM4DW

Program:
1.

kontrola zápisu

2.

príprava stretnutia TATRY 2014

3.

QSL služba

4.

oblasť KV

5.

oblasť VKV

6.

oblasť ROB

7.

oblasť ARES

8.

rôzne

K bodu 1 – kontrola úloh z minulého zasadnutia:
Kontrola úloh prebehla v rámci jednotlivých bodov.
K bodu 2 – príprava stretnutia TATRY 2014:
Prezídium sa podrobne zaoberalo organizačným a personálnym zabezpečením stretnutia,
bol upresnený odborný program, rozdelené konkrétne úlohy.
K bodu 3 – QSL služba:
OM3JW informoval o činnosti QSL služby. Sú pripravené QSL lístky na odoslanie do
zahraničia. V priebehu decembra a januára budú rozoslané QSL všetkým OM (členom SZR),
ktorí v tomto roku ešte nedostali zásielku QSL lístkov. Na stretnutie TATRY boli privezené
QSL lístky pre všetkých prihlásených účastníkov, pre všetky okresy a pre tých, ktorí o to
požiadali.
K bodu 4 – oblasť KV:
OM5RW informoval, že výsledky ankety k vyhodnocovaniu OMAC budú zverejnené na
stránke kv.szr.sk. OM3EI prekonzultuje s OM1DK, ktorý bude na stretnutí TATRY,
možnosť, že by denník posielali len prvé tri stanice v každom kole a tieto denníky by sa
nevyhodnocovali, ale iba zverejnili.
Úloha, týkajúca sa posielania denníkov z OM CW a OM SSB pretekov cez webovú stránku
kv.szr.sk s naviazaním na vyhodnocovací server, naďalej trvá. OM3EI prerokuje tento návrh
s partnermi z ČRK.
K bodu 5 – oblasť VKV:
OM3EI informoval o zmenách podmienok VKV pretekov na základe prijatých doporučení
z konferencie IARU Region 1. Ide o zavedenie novej 6-hodinovej kategórie v pásme 144
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a 432 MHz, úprava definície kategórie Single op, úprava používania podporných chatov
(ON4KST a pod.) v kontestoch, nový 70 MHz IARU kontest a i. Tieto zmeny budú
predstavené a odkonzultované na sobotňajšom VKV fóre na stretnutí TATRY 2014. OM3EI
ďalej navrhol zavedenie výkonových kategórií vo VKV PA – do 100 W a podľa
povoľovacích podmienok, aby nedochádzalo k tomu, že TOP GUN stanica na základe
jedného - dvoch výsledkov v priebehu roka výrazne ovplyvní celoročné hodnotenie, v ktorom
väčšina staníc používa výkon do 100 W. Aj tento návrh bude prediskutovaný na VKV fóre.
K bodu 6 – oblasť ROB:
Martin Tomaščin informoval o MSR v ROB na dlhej trati, kde došlo k vyhrotenej situácii
medzi OM3WSJ a ostatnými pretekármi a po ktorej OM3WSJ akciu opustil. Ďalej informoval
o požiadavke ROB komunity hľadať taký spôsob financovania ROB činnosti, ktorý by
umožňoval rozvoj a väčšiu podporu tohto športového odvetvia. OM3EI hovoril o rozpočte,
o fungovaní SZR, o vzájomnej previazanosti jednotlivých príjmových a výdavkových
položiek a že radikálne zmeny rozpočtu by spôsobili finančné problémy zväzu. Navrhol
spoločne hľadať ďalšie zdroje a možnosti, ktoré by zabezpečili zvýšenie rozpočtu pre ROB.
OM3LU hovoril o ROB z historického hľadiska, že to boli práve rádioamatéri, ktorí tento
šport vymysleli a spopularizovali a tiež o úlohe IARU ako medzinárodnej organizácie
zastrešujúcej tento šport, ktorej je SZR členom.
M. Tomaščin ďalej navrhol za členov ROB komisie: Jána Košuta za Klub ROB Kysuca,
Milana Mitelmana za Rádioklub Turie, Alžbetu Stehlíkovú za Klub ROB Medik a Jozefa
Fekiača za bratislavský klub. Prezídium s návrhom súhlasí.
M. Tomaščin ďalej informoval o novom dizajne webu www.rob.sk, za čo patrí vďaka
Jozefovi Fekiačovi ml., a o vypísanom konkurze na trénerov ROB. OM3EI upozornil, že
nových trénerov musí schváliť prezídium SZR a požiadal, aby komisia ROB pripravila návrh
na najbližšie zasadnutie prezídia vo februári 2015.
K bodu 7 – oblasť ARES:
OM1II informoval o účasti na medzinárodnom cvičení ARESu. OM3LU opäť upozornil, že
prevádzka Winlink nie je na KV povolená a môže byť používaná len pri cvičeniach a akciách
ARES.
OM1II navrhol, aby krajským koordinátorom pre Trenčiansky kraj bol Štefan Čontó,
OM4TW. Prezídium súhlasí.
K bodu 8 – rôzne:
OM3EI: Na stretnutí TATRY pred dvoma rokmi bola prezentácia o prvej slovenskej
družici. Komunikácia s družicou a prenos telemetrických údajov má prebiehať
v rádioamatérskych pásmach, pôjde teda z pohľadu ITU aj Regulačného úradu
o rádioamatérsku družicu. Celý projekt zastrešuje Žilinská univerzita, ktorá poverila Braňa
OM3YFT, aby rokoval so SZR o spolupráci pri vydaní rádioamatérskej značky pre družicu.
SZR podporuje vydanie rádioamatérskej volacej značky pre družicu a bude pri tomto procese
spolupracovať. Na druhej strane by prezídium a určite aj členovia SZR uvítali, ak by družica
okrem vysielania telemetrických údajov mala aj iné, pre rádioamatérov využiteľné funkcie.
V decembri sa uskutoční mesiac mládežníckej aktivity, ktorý organizuje IARU Region 1.
SZR požiadal o vydanie značiek OM9YOTA a OM14YOTA a boli oslovené rádiokluby,
ktoré pracujú s mládežou. Koordinátorom celej akcie bude OM4DW. QSL lístky pre všetky
YOTA stanice bude vybavovať OM2FY.
OM5CD oznámil, že napíše informačný článok k problematike odrušenia frekvenčných
meničov výťahov. Legislatívne riešenie problému zatiaľ nepokročilo.
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Zapísal: Štefan Horecký, OM3JW
20.11.2014
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