
 – 1 – 

Zápis zo zasadnutia prezídia SZR 
 

zo dňa 12. 3.2016 v Stupave 
 

 

Prítomní:  OM3EI, OM3JW, OM2FY, OM5RW, OM3BH, Martin Tomaščin, OM1II, 

OM5CD, OM8AQ, OM4DW, OM3XX  

 

 

Program: 

 

1. kontrola zápisu 

2. oblasť ROB 

3. SZR a nový zákon o športe 

4. QSL služba 

5. oblasť KV 

6. oblasť VKV 

7. oblasť ARES 

8. oblasť práce s mládežou 

9. stav nehnuteľného majetku 

10. čerpanie rozpočtu SZR v roku 2015 

11. plán rozpočtu na rok 2016 

12. rôzne 

 

K bodu 1 – kontrola úloh z minulého zasadnutia: 

Kontrola úloh prebehla v rámci jednotlivých bodov. 

 

K bodu 2 – oblasť ROB: 

Martin Tomaščin informoval o návrhu Súťažného poriadku ROB. OM3EI navrhol materiál 

doplniť tak, aby zodpovedal požiadavkám nového Zákona o športe. Po doplnení bude materiál 

predložený na schválenie prezídiu. 

Martin Tomaščin ďalej informoval o spracovaní nových máp pre ROB, o uskutočnených 

a pripravovaných sústredeniach.  

OM3EI žiada vyúčtovávať akcie ROB vždy najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. 

Ďalej žiada ROB komisiu vypracovať kvalifikačné požiadavky na trénerov ROB. 

 

K bodu 3 – SZR a nový zákon o športe: 

OM3EI informoval o novom Zákone o športe a dôsledkoch z neho pre SZR. 

Najpodstatnejšie je, že ROB ako šport nespĺňa podmienky na zaradenie medzi tzv. „uznané“ 

športy. Len tieto športy majú podľa nového zákona nárok na finančný príspevok od štátu. 

ROB sa bude môcť iba uchádzať o dotáciu, na ktorú už nie je nárok, a ktorej výška bude 

podstatne nižšia ako boli doterajšie dotácie. Prezídium po diskusii schválilo, že kým sa 

situácia nezmení, nebude SZR podávať žiadosti o dotáciu pre ROB a navrhlo komisii ROB 

vytvoriť si samostatnú organizáciu (právnickú osobu), ktorá by sa uchádzala o dotáciu pre 
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ROB. Zastupovanie v IARU prostredníctvom SZR by sa vyriešilo zmluvne. S návrhom 

súhlasili všetci desiati prítomní členovia prezídia, vrátane Martina Tomaščina. 

OM5CD navrhol uskutočniť stretnutie s predstaviteľmi Slovenského zväzu orientačných 

športov (SZOŠ) a prediskutovať možnosť začlenenia ROB pod SZOŠ, čím by ROB mohlo 

získať väčšiu dotáciu. Stretnutie zabezpečí Martin Tomaščin. 

OM3EI informoval, že z nového Zákona o športe vyplýva pre SZR zriadiť do 30.6.2016 

funkciu kontrolóra, ktorým sa stane predseda revíznej komisie. Kontrolór musí absolvovať 

školenie a následne zložiť skúšky na Ministerstve školstva. Menovanie kontrolóra bude na 

nasledujúcom prezídiu. 

Ďalšou povinnosťou je zverejnenie údajov o športovcoch a aktivistoch ROB 

v informačnom systéme športu do konca marca 2016. OM3EI zistí, ktoré údaje je potrebné 

zverejniť. Martin Tomaščin zabezpečí získanie týchto údajov od pretekárov a doručí ich 

OM3EI na zverejnenie. Termín: do 31.3.2016 

 

K bodu 4 – QSL služba: 

OM3JW informoval o činnosti QSL služby. 

 

K bodu 5 – oblasť KV: 

Vyhodnocovanie OM CW a OM SSB pretekov: Vyhodnocovanie v spolupráci s ČRK je 

pripravené a bude spustené pred OM CW pretekmi. Denníky sa budú posielať zo stránky 

kv.szr.sk. 

Prezídium schválilo zmenu podmienok OMAC v tom zmysle, že prvé tri stanice v každom 

kole budú povinné poslať aj súťažný denník. Tieto denníky sa nebudú vyhodnocovať, iba sa 

zverejnia spolu s výsledkami príslušného kola. Je potrebné upraviť vyhodnocovací softvér – 

dohodne OM5RW s OM1DK. Po úprave softvéru začne zmena platiť, pravdepodobne od 

novembra 2016. 

 

K bodu 6 – oblasť VKV: 

OM3BH informoval o návrhoch predložených na IARU Interim Meeting vo Viedni. 

Prezídium o návrhoch diskutovalo. 

Prezídium ďalej diskutovalo o návrhu zaviesť 6-hodinovú kategóriu. Momentálne to 

vyhodnocovací softvér neumožňuje, ale pracuje sa na tom. Prezídium preto odložilo 

rokovanie o zmenách Všeobecných podmienok VKV pretekov, až keď bude vyhodnocovací 

softvér pripravený.  

 

K bodu 7 – oblasť ARES: 

OM1II informoval, že sa uskutočnil nácvik zvolávania členov ARESu. Všetci členovia boli 

pri rádiostaniciach do 45 minút. Prezídium schválilo OM0AMR za krajského koordinátora 

v Prešovskom kraji. V Banskobystrickom kraji sa vzdal funkcie krajského koordinátora 

OM7AG, prezídium zvolilo OM7AMA za nového koordinátora Banskobystrického kraja 

 

K bodu 8 – oblasť práce s mládežou: 

OM4DW informoval o YOTA aktivite v decembri 2015. Letný YOTA tábor sa uskutoční 

v Rakúsku. OM4DW pripraví výzvu pre prihlásenie záujemcov, ktorá bude zverejnená 

v správach OM9HQ a na www.hamradio.sk. Lídrom tímu bude OM4DW alebo OM4CX. 

Konečný výber členov schváli prezídium. Prezídium schválilo preplatenie nákladov na cestu 

autom. 

Rádioklub OM3KAP ponúkol kontestové QTH OM7M pre účasť mladých operátorov 

v pretekoch OK/OM DX SSB Contest a CQ MIR Contest. Informácia bude zverejnená 

v správach OM9HQ a na www.hamradio.sk. Prezídium schválilo, že účastníkom budú 

http://www.hamradio.sk/
http://www.hamradio.sk/
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preplatené náklady na ubytovanie a stravu. 

 

K bodu 9 – stav nehnuteľného majetku: 

Informoval OM3EI. V Stupave sa vykonávajú revízie plynu, komína a elektriny. 

V Rimavskej Sobote dali výpoveď ďalší nájomníci. SZR sa snaží budovu predať – úloha pre 

OM3EI. 

 

K bodu 10 – čerpanie rozpočtu SZRv roku 2015: 

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

prezídium schválilo bez pripomienok. 

 

K bodu 11 – rozpočet SZR na rok 2016: 

OM3EI predložil plán rozpočtu na rok 2016, ktorý prezídium schválilo.  

 

K bodu 12 – rôzne: 

Prezídium schválilo zástupcov SZR na zasadnutie IARU Interim meetingu vo Viedni 

v dňoch 16.-17.4.2016. Za KV sa zúčastní OM5RW, za VKV OM3BH. 

OM3EI informoval kontrole Ministerstva školstva zameranej na vyúčtovanie dotácie 

poskytnutej v roku 2014. Kontrola zaznamenala dva nedostatky. Na jednej faktúre zo 

sústredenia reprezentácie ROB bola uvedená len celková suma za ubytovanie a stravu (nebola 

rozpísaná po položkách). Druhý nedostatok spočíval v nesprávnom účtovaní cestovných 

náhrad. SZR tu postupoval podľa internej smernice schválenej v roku 2002, na základe ktorej 

bola paušálna náhrada z úsporných dôvodov krátená. Kontrola to označila za nesprávne 

účtovanie. Vzhľadom na to, že nešlo o závažné nedostatky, SZR nemusí Ministerstvu školstva 

vrátiť žiadne prostriedky. Prezídium ale prijalo opatrenia, aby sa uvedené nedostatky už 

neopakovali. Tajomník aj činovníci ROB budú poučení účtovnou firmou o náležitostiach 

účtovných dokladov. Prezídium zároveň aj zrušilo ustanovenia internej smernice 1/2002 

o krátení paušálnej náhrady.  

OM3EI informoval o práceneschopnosti Ing. Michňovej. Podarilo sa dosiahnuť, aby 

rádioamatérsku agendu dočasne zabezpečovali iní pracovníci RÚ. Poďakovanie patrí 

hovorcovi RÚ – Romanovi Vavrovi, OM3TOW. 

OM5CD navrhol, aby bol na stránke www.hamradio.sk uverejnený zoznam členov SZR, 

ktorí majú zaplatené členské na daný rok. OM3EI dodá zoznam členov a OM5CD podľa neho 

pripraví tabuľku na zverejnenie. 

 

Zapísal: Štefan Horecký, OM3JW 

 12.3.2016 

http://www.hamradio.sk/

