Zápis zo zasadnutia prezídia SZR
zo dňa 11.4.2015 v Stupave
Prítomní: OM3EI, OM3JW, OM2FY, OM5RW, OM3BH, Martin Tomaščin, OM1II,
OM5CD, OM3LU, OM8AQ, OM4DW, OM3XX

Program:
1.

kontrola zápisu

2.

QSL služba

3.

oblasť KV

4.

oblasť VKV

5.

oblasť ROB

6.

oblasť ARES

7.

stav nehnuteľného majetku

8.

čerpanie rozpočtu SZR v roku 2014

9.

rozpočet SZR na rok 2015

10. rôzne
K bodu 1 – kontrola úloh z minulého zasadnutia:
Kontrola úloh prebehla v rámci jednotlivých bodov.
K bodu 2 – QSL služba:
OM3JW informoval, že boli odoslané zásielky do zahraničia a tiež na Slovensko. OM3EI
zabezpečí nákup vriec na posielanie zásielok do zahraničia.
K bodu 3 – oblasť KV:
Vyhodnocovanie OM CW a OM SSB pretekov: Po dohode s OK1RI a OK1CF sa
v Holiciach 2015 uskutoční spoločné stretnutie na túto tému spolu s autorkou
vyhodnocovacieho programu a dohodne sa najvhodnejšie riešenie pre obe strany.
OM5RW pripraví návrh zmeny podmienok OMAC v tom zmysle, aby prvé tri stanice
v každom kole boli povinné poslať aj súťažný denník. Tieto denníky sa nebudú
vyhodnocovať, iba sa zverejnia spolu s výsledkami príslušného kola.
OM5RW zistí prostredníctvom fóra na stránke kv.szr.sk, či naše stanice majú záujem
o vypísanie KV Poľného dňa.
K bodu 4 – oblasť VKV:
Prezídium pripravuje zmeny Všeobecných podmienok VKV pretekov v zmysle prijatých
doporučení na konferencii IARU Region 1. OM3BH zistí ako v tomto smere postupujú
v okolitých krajinách (OK, OE, S5, DL, SP), aby bolo zavedenie týchto zmien u nás časovo
koordinované s ostatnými krajinami. V súvislosti so zavedením 6-hodinovej kategórie bude
potrebná úprava vyhodnocovacieho programu, čo sa dorieši na stretnutí s ČRK v Holiciach.
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K bodu 5 – oblasť ROB:
Martin Tomaščin informoval, že do výberového konania na reprezentačných trénerov sa
prihlásili dvaja záujemcovia – Jozef Král na trénera seniorskej a juniorskej reprezentácie
a Anna Šimečková za trénerku mládežníckej reprezentácie. Komisia ROB obidvoch
kandidátov odporúča na schválenie. Prezídium s návrhom súhlasí a menuje Jozefa Krála za
trénera seniorskej a juniorskej reprezentácie a Annu Šimečkovú za trénerku mládežníckej
reprezentácie. Obidvaja tréneri predložili koncepciu na rok 2015, zameranú na športové
vrcholy, ktorými sú ME v Mariánskych Lázňach a ME žiakov v poľskej Zamošči.
Martin Tomaščin ďalej informoval o spoločnom reprezentačnom sústredení pri Přerove,
ktoré sa konalo cez Veľkú noc a tiež o pripravovanom sústredení 1.-3.5. na Hrčave.
Komisia ROB vypracovala nový súťažný poriadok. Tento musí byť schválený prezídiom
SZR, preto Martin Tomaščin pošle súťažný poriadok sekretárovi SZR a ten ho rozošle členom
prezídia na pripomienkovanie a schválenie.
OM3EI informoval, že stále nie je známa celková výška dotácie na rok 2015. Návrh zmlúv
je pripravený, ale zatiaľ nebol schválený na ministerstve.
OM3EI informoval o pripravovanom novom zákone o športe. Podľa tohto návrhu by
rádiový orientačný beh nepatril medzi uznané športy. OM3EI sa zúčastní na verejnej dišpute
k zákonu, ktorá sa uskutoční 22.4.2015 v Bratislave.
Posledný júnový víkend sa uskutoční 40. ročník Kysuckého pohára, na ktorom sú vítaní aj
rádioamatéri. Informácia bude uverejnená na www.hamradio.sk
K bodu 6 – oblasť ARES:
OM1II informoval o medzinárodnom cvičení ARES, ktoré zabezpečili členovia ARESu
z východného Slovenska.
OM1II predložil projekt zorganizovania školenia pre členov ARES. Školenie by sa konalo
v hoteli Piatrová vo Vrútkach. Súčasťou návrhu bol aj odhadovaný finančný rozpočet
s požiadavkou na dotáciu od SZR vo výške 1000 €. Prezídium s akciou súhlasí, zároveň ale
žiada, aby OM1II upresnil rozpočet podľa konkrétnej cenovej ponuky hotela a súčasne zistil
reálny záujem o takéto školenie. Podľa počtu prihlášok sa potom rozhodne, či sa školenie
uskutoční alebo nie. Ak sa prihlási aspoň 30 účastníkov, SZR poskytne na školenie dotáciu
v max. výške 500 €. Čiapky a vesty pre účastníkov nebudú hradené z dotácie.
K bodu 7 – stav nehnuteľného majetku:
OM3EI informoval, že v Stupave došlo k jednej zmene nájomcu. Nový nájomca na svoje
náklady zveladil prenajatý priestor. Rimavská Sobota bez zmien.
K bodu 8 – čerpanie rozpočtu SZRv roku 2014:
OM3EI predložil a zdôvodnil čerpanie rozpočtu SZR v roku 2014. Predložený materiál
prezídium schválilo bez pripomienok.
K bodu 9 – rozpočet SZR na rok 2015:
OM3EI predložil plán rozpočtu na rok 2015, ktorý prezídium s niekoľkými drobnými
zmenami schválilo.
K bodu 10 – rôzne:
OM3EI informoval o prvej slovenskej družici. 29.4.2015 sa na RÚ uskutoční stretnutie
všetkých zainteresovaných, ohľadne vydania rádioamatérskeho povolenia pre družicu. SZR
bude zastupovať OM3EI.
OM4DW informoval o prihláškach, ktoré prišli na vyhlásený konkurz na účastníkov
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medzinárodného mládežníckeho tábora YOTA, ktorý sa uskutoční v Taliansku. Vedúcou tímu
bude OM4CX. Prezídium po diskusii schválilo (dvaja sa zdržali) návrh OM4CX, aby sa na
akcii zúčastnili OM1AFY, OM4ASB a Samuel Bilik. OM4AKA bude náhradník.
OM5CD informoval, že napísal informačný článok k problematike odrušenia frekvenčných
meničov výťahov, ktorý bude uverejnený v najbližšom čísle Rádiožurnálu. Taktiež navrhol,
že pripraví návrh listu pre Slovenský zväz bytových družstiev a Združenie miest a obcí
Slovenska, v ktorom ich upozorníme na problémy s rekonštruovanými výťahmi. Prezídium
súhlasí.
Zapísal: Štefan Horecký, OM3JW
11.4.2015
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