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Zápis zo zasadnutia prezídia SZR 
 

zo dňa 19.11.2015 v Poprade 
 

 

Prítomní:  OM3EI, OM3JW, OM2FY, OM5RW, Martin Tomaščin, OM1II, OM5CD, 

OM8AQ, OM4DW  

 

 

Program: 

 

1. kontrola zápisu 

2. príprava stretnutia TATRY 2015 

3. QSL služba 

4. oblasť KV 

5. oblasť VKV 

6. oblasť ROB 

7. oblasť ARES 

8. stav nehnuteľného majetku 

9. priebežné čerpanie rozpočtu SZR v roku 2015 

10. rôzne 

 

K bodu 1 – kontrola úloh z minulého zasadnutia: 

Kontrola úloh prebehla v rámci jednotlivých bodov. 

 

K bodu 2 – príprava stretnutia TATRY 2015: 

Prezídium sa podrobne zaoberalo organizačným a personálnym zabezpečením stretnutia, 

bol upresnený odborný program, rozdelené konkrétne úlohy. 

 

K bodu 3 – QSL služba: 

OM3JW predložil návrh zmien Organizačného poriadku QSL služby. QSL služba je 

členskou službou a SZR ju dotuje zo svojho rozpočtu. Prezídium po diskusii rozhodlo, že 

nečlenovia, ktorí chcú využívať príchodziu QSL službu, sa tiež musia finančne podieľať na jej 

činnosti, a stanovilo poplatok za využívanie príchodzej QSL služby na 16 €/rok. OM3JW 

pripraví nové znenie Organizačného poriadku a zašle emailom členom prezídia na 

pripomienkovanie. Po jeho schválení bude nový poriadok zverejnený. 

 

K bodu 4 – oblasť KV: 

Po dohode s ČRK bude dorobený skript pre priame vkladanie denníkov z OM CW a OM 

SSB pretekov zo stránky kv.szr.sk a tiež publikovanie aj výsledkov. Dohľad nad 

vyhodnocovaním bude od roku 2016 zabezpečovať OM5RW.  

OM5RW informoval, že na jeho výzvu, či je záujem o organizovanie preteku KV Poľný 

deň a jeho vyhodnocovanie v rámci Slovenska, neprišla ani jedna reakcia. SZR preto nebude 

vypisovať tento pretek. 

Prezídium diskutovalo o zmenách podmienok OMAC. Prvé tri stanice v každej kategórii 
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budú musieť posielať aj svoj denník, ktorý bude zverejnený spolu s výsledkami. Ak stanica 

denník nepošle, nebude hodnotená v danom kole. OM5RW prerokuje zapracovanie návrhu 

s OM1DK, ktorý je autorom vyhodnocovacieho programu. 

 

K bodu 5 – oblasť VKV: 

Prezídium diskutovalo o zmenách Všeobecných podmienok VKV pretekov v zmysle 

prijatých doporučení na konferencii IARU Region 1. Zavedenie 6-hodinovej kategórie je 

možné až po úprave vyhodnocovacieho softvéru. SZR bude túto vec koordinovať s ČRK. 

OM3EI predložil návrh, aby boli vo VKV prevádzkovom aktíve buď zavedené výkonové 

kategórie do 100W a výkon podľa povoľovacích podmienok, alebo aby výkon bol max. 

100W. Prezídium schválilo druhú možnosť, t.j. že vo všetkých kategóriách bude max. výkon 

100W. Zmena začne platiť hneď po zverejnení na webe vkv.szr.sk. 

 

K bodu 6 – oblasť ROB: 

Nový súťažný poriadok ROB bude prerokovaný a schválený na budúcom prezídiu. 

Martin Tomaščin informoval o akciách a pretekoch ROB, ktoré prebehli v roku 2015. 

Výsledky sú na webe. Čerpanie dotácie bolo v súlade so schváleným plánom akcií. 

Prezídium schválilo kandidatúru Slovenska na usporiadanie ME žiakov v ROB v roku 

2017. Žiadosť bola odoslaná predsedovi ARDF komisie pri IARU Region 1. 

Martin Tomaščin navrhol účasť 5 osôb zo Slovenska na školení trénerov a rozhodcov ROB, 

ktoré organizuje česká Asociácia ROB. Cena 40 Kč/os. Financovanie bude z rozpočtu ROB. 

Prezídium súhlasí. 

OM3EI informoval o pripravovanom zákone o športe. Zákon je v NR SR  pravdepodobne 

bude schválený. Keďže IARU nie je členom SportAccordu, ROB nebude môcť byť uznaným 

športom v zmysle zákona a SZR nebude môcť dostať dotáciu na reprezentáciu ROB. Týka sa 

to ale až roka 2017, rok 2016 bude ešte podľa starého zákona. V prípade, ak SZR už nebude 

dostávať dotácie, bude potrebné upraviť príjmy a výdaje SZR tak, aby bol rozpočet 

vyrovnaný. SZR podá návrh na vstup IARU do SportAccordu. 

 

K bodu 7 – oblasť ARES: 

Informoval OM1II. Momentálny počet členov ARESu je 147. V októbri sa konala 

jednodňová prezentácia ARES pre Košický a Prešovský kraj. Členovia ARESu 

spolupracovali pri Kysuckom pohári ROB. 

 

K bodu 8 – stav nehnuteľného majetku: 

OM3EI informoval, že v Rimavskej Sobote dali výpoveď dvaja nájomcovia. Prezídium 

poverilo OM3EI, aby vyvíjal aktivity smerujúce k predaju budovy. Spoločnosť Genius 

splatila aj zvyšnú časť svojho dlhu a prezídium týmto považuje ich pohľadávku za splatenú. 

 

K bodu 9 – priebežné čerpanie rozpočtu SZRv roku 2015: 

OM3EI predložil a zdôvodnil priebežné čerpanie rozpočtu SZR v roku 2015. Predložený 

materiál prezídium schválilo bez pripomienok. 

 

K bodu 10 – rôzne: 

OM3EI informoval o prvej slovenskej družici skCube. Družica má pridelenú volaciu 

značku OM9SAT. SZR aktívne spolupracoval na vydaní povolenia aj na koordinácii 

frekvencií pre družicu v rámci IARU. 

OM3EI navrhol zvážiť zavedenie novej operátorskej triedy – tzv. „Entry level“ triedy. 

Trieda by bola určená pre začiatočníkov, ktorí by mohli pracovať len na VKV pásmach 

a používať len komerčne vyrábané zariadenia. Skúšky pre túto triedu by boli podstatne 
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jednoduchšie ako na triedu N. Prezídium súhlasí s predložením tohto návrhu na Regulačný 

úrad. 

OM3EI informoval, že IARU vypísala nové hlasovanie o členstve Kosova v IARU. 

V prvom hlasovaní návrh nezískal potrebnú väčšinu. Prezídium rozhodlo nemeniť svoje 

pôvodné zamietavé stanovisko. 

Rádioklub OM3KWZ požiadal o príspevok na 2m prevádzač OM0OVW, ktorý je od 

augusta umiestnený na Skalke v budove Relax centra. Prenájom za prevádzač je 120 €/rok. 

Prezídium súhlasí s príspevkom 120 €/rok pre tento prevádzač.  

OM4DW informoval o letnej akcii YOTA v Taliansku a požiadal o preplatenie nákladov na 

benzín. Prezídium súhlasí a schválilo príspevok vo výške 300 €. Ďalej informoval 

o pripravovanej decembrovej YOTA aktivite. SZR požiadal o dve značky OM9YOTA 

a OM15YOTA. 

OM4DW požiadal o preskúmanie možností riešenia problémov s rušením v pásme 10 GHz 

od českých wifi prevádzkovateľov. 

OM5CD informoval, že má pripravený návrh listu pre Slovenský zväz bytových družstiev 

a Združenie miest a obcí Slovenska, v ktorom ich upozorníme na problémy 

s rekonštruovanými výťahmi. Bude odoslaný vo vhodnom čase po pripomienkovaní členmi 

prezídia. 

 

Zapísal: Štefan Horecký, OM3JW 

 19.11.2015 


