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Zápis zo zasadnutia prezídia SZR 
 

zo dňa 17.11.2016 v Poprade 
 

 

Prítomní:  OM3EI, OM3JW, OM2FY, OM3BH, Martin Tomaščin, OM1II, OM5CD, 

OM8AQ, OM4DW, OM3LU, OM1UW 

 

 

Program: 

 

1. kontrola zápisu 

2. príprava stretnutia TATRY 2016 

3. QSL služba 

4. oblasť KV 

5. oblasť VKV 

6. oblasť ROB 

7. oblasť ARES 

8. oblasť práce s mládežou 

9. rôzne 

 

K bodu 1 – kontrola úloh z minulého zasadnutia: 

Kontrola úloh prebehla v rámci jednotlivých bodov. 

 

K bodu 6 – oblasť ROB: 

Martin Tomaščin informoval o vzniku novej organizácii Slovenský zväz rádiového 

orientačného behu – SZROB, ktorá bude od roku 2017 organizovať a financovať činnosť 

ROB.  

V roku 2017 bude SZROB organizátorom MS žiakov v ROB, ktoré sa uskutočnia na 

Slovensku od 30.6. do 4.7.2017 v Turčianskych Tepliciach. SZR bude garantom týchto 

majstrovstiev.  

Vzťah medzi SZR a SZROB, zastupovanie ROB v IARU a majetkové vysporiadanie bude 

riešiť zmluva medzi SZR a SZROB. OM3EI v spolupráci s M. Tomaščinom pripraví na 

najbližšie zasadnutie návrh tejto zmluvy. 

 

K bodu 2 – príprava stretnutia TATRY 2016: 

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. Informoval, že poplatok 16 eur za QSL službu 

pre nečlenov SZR zaplatili v roku 2016 štyria rádioamatéri. 

 

K bodu 4 – oblasť KV: 

OM5RW sa vzdal funkcie člena prezídia SZR. Jeho agendu prevezmú ostatní členovia 
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prezídia. OM3EI informoval, že schválená zmena podmienok OMAC (povinnosť posielať 

denníky pre prvé tri stanice) prechádza od 1.11.2016 z testovacej fázy do ostrej prevádzky. 

TNX OM1DK a OM1DI. 

 

K bodu 5 – oblasť VKV: 

OM3BH informoval, že vyhodnocovací softvér, ktorý používame na vyhodnocovanie VKV 

pretekov, stále neumožňuje vyhodnotenie 6-hod. kategórie, preto sa všeobecné podmienky 

VKV pretekov zatiaľ nebudú v tomto zmysle upravovať.  

OM3BH informoval o návrhu OM4AQ, týkajúcom sa presného definovania max. výkonu 

vo VKV pretekoch. Návrh nebol prijatý, pretože naše podmienky vychádzajú z podmienok 

IARU a návrh išiel nad rámec týchto podmienok. 

 

K bodu 7 – oblasť ARES: 

OM1II informoval, že k 17.11.2016 má ARES 160 členov. V roku 2016 nebolo 

organizované žiadne stretnutie na tému ARES. Táto problematika však bola prezentovaná na 

regionálnych stretnutiach v Košiciach a v Medzeve. 

 

K bodu 8 – oblasť práce s mládežou: 

OM4DW informoval o letnom YOTA Campe, ktorý sa uskutočnil v Rakúsku. Podrobný 

článok bol uverejnený v Rádiožurnále. V roku 2017 sa YOTA Camp uskutoční v Anglicku.  

Počas decembra prebehne aktivita YOTA December. SZR má vydané značky OM9YOTA 

a OM16YOTA, prevádzku bude koordinovať OM4DW.  

Prebieha kurz operátorov na rádioklube OM3KFF. Prihlásilo sa 8 záujemcov.  

Členovia prezídia diskutovali o návrhu osloviť v dostatočnom predstihu skautské 

organizácie s ponukou na účasť v Jamboree on the air 2017. 

 

K bodu 9 – rôzne: 

OM3EI informoval o zmenách vo vydávaní časopisu. Od roku 2017 bude vychádzať 

elektronická verzia s mesačnou periodicitou. 

OM2FY vyslovil poďakovanie rádioklubu OM3KAP za poskytnutie ich kontestového QTH 

na dva kontesty pre mladých OM operátorov. 

OM3EI informoval o pripravovaných povoľovacích podmienkach. Podľa informácií 

z Regulačného úradu sa stále pracuje na ich legislatívnej podobe. Ukončenie procesu je 

bohužiaľ v nedohľadne. 

 

Zapísal: Štefan Horecký, OM3JW 

 17.11.2016 


