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Zápis zo zasadnutia prezídia SZR 
 

zo dňa 11. 3.2017 v Stupave 
 

 

Prítomní:  OM3EI, OM3JW, OM2FY, OM3BH, Martin Tomaščin, OM8AQ, OM4DW, 

OM3LU, OM1UW 

Pozorovatelia: Ján Košut, Milan Mitelman 

 

 

Program: 

 

1. oblasť ROB 

2. QSL služba 

3. oblasť KV 

4. oblasť VKV 

5. oblasť ARES 

6. oblasť práce s mládežou 

7. stav nehnuteľného majetku 

8. čerpanie rozpočtu SZR v roku 2016 

9. plán rozpočtu na rok 2017 

10. rôzne 

 

K bodu 1 – oblasť ROB: 

OM3EI informoval o podmienkach výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z ministerstva 

školstva. Podľa výzvy môže byť oprávneným žiadateľom pre dotáciu na ROB len SZR. 

Dohoda so skupinou ROB z roku 2016 bola taká, že si založia vlastnú organizáciu, 

zastupujúcu záujmy ROB, a budú sami žiadať o dotáciu. Bol založený Slovenský zväz 

rádiového orientačného behu – SZROB. Podmienky výzvy MŠ ale určili, že táto dohoda je 

neaktuálna a SZROB nie je oprávneným žiadateľom. Prezídium SZR preto ponúklo, že 

o dotáciu požiada opäť SZR ako po minulé roky. Bol pripravený návrh zmluvy medzi SZR a 

SZROB, na základe ktorého bude SZR prijímateľom dotácie a SZROB jej priamym 

realizátorom. Vzhľadom na krátkosť času nebolo možné konečnú verziu návrhu poslať pred 

zasadnutím prezídia jeho členom na oboznámenie. M. Tomaščin napriek tomu trval na tom, 

aby bola zmluva bod po bode na prezídiu prerokovaná a schválená. Nakoniec prezídium 

rokovalo len o sporných alebo nedoriešených bodoch zmluvy s tým, že konečná verzia 

zmluvy bude rozoslaná členom prezídia emailom a po pripomienkovom konaní prebehne 

elektronické hlasovanie. Na rokovaní prezídia bolo dohodnuté, že náklady SZR, spojené 

s povinnosťami vyplývajúcimi z dotačnej zmluvy, budú vo výške 15 % z výšky dotácie, 

najmenej však 8000 eur. Z dotačných prostriedkov bude hradený aj členský príspevok SZR do 

IARU. Tiež bolo dohodnuté, že do zmluvy bude doplnený bod týkajúci sa zodpovednosti 

SZROB za reprezentáciu SR v ROB. 
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K bodu 2 – QSL služba: 

OM3JW informoval o činnosti QSL služby. QSL lístky pre OM stanice boli rozoslané 

koncom roka 2016 a v januári 2017. Okresní manažéri boli upozornení, aby aktualizovali 

zoznam svojich členov. Rádioamatérom, ktorí majú na QSL službe veľa QSL lístkov a nie sú 

členmi SZR, boli poslané emaily. 

 

K bodu 3 – oblasť KV: 

OM3EI informoval o návrhu vyhodnocovateľov OMAC – OM6MW a OM1DK, aby namiesto 

hlásení účastníci posielali Cabrillo denníky, ktoré sa budú krížovo vyhodnocovať. Predišlo by 

sa tak podozreniam z nečestných praktík niektorých účastníkov a tiež by sa skrátila lehota 

vyhodnocovania. Prezídium návrh schválilo s tým, že lehota na poslanie denníkov bude 5 dní. 

OM1DK a OM1DI zabezpečia potrebné úpravy vyhodnocovacieho programu. Zmena by mala 

začať platiť od nového ročníka OMAC, ktorý začína v novembri 2017. 

 

K bodu 4 – oblasť VKV: 

OM3BH informoval o návrhoch na zmenu Všeobecných podmienok VKV pretekov. 

Z diskusie na VKV fóre na stretnutí v Tatrách vyplynul návrh na presnejšie definovanie max. 

výkonu. Prezídium po diskusii schválilo nasledovné znenie bodu 6 Všeobecných podmienok: 

6.  Výkon koncového stupňa vysielača 
6.1 Výkon vysielača musí byť v súlade s povoľovacími podmienkami alebo v súlade s 

individuálnym povolením súťažiacej stanice.  

6.2 V kategóriách Low Power je maximálny výkon koncového stupňa vysielača 100 W.  

6.3. Výkon vysielača je daný súčtom výkonov všetkých použitých koncových stupňov na 

tom istom pásme. 

Ďalšou zmenou je zavedenie 6-hodinovej kategórie, pretože vyhodnocovací softvér to už vie 

vyhodnotiť: 

Do bodu 4.3 sa dopĺňa veta: 

Kategória SO 6 hodín sa označuje 6 HOURS SINGLE a kategória MO 6 hodín sa označuje 

6 HOURS MULTI. 

Do bodu 4.5 sa dopĺňajú kategórie:  

144 MHz – SO 6 hodín 

144 MHz – MO 6 hodín 

432 MHz – SO 6 hodín 

432 MHz – MO 6 hodín 

Znenie nového bodu 4.6: 

Pravidlá pre 6-hodinové kategórie: 6-hodinový úsek začína nadviazaním prvého spojenia 

v pretekoch. Môže byť rozdelený na maximálne dve časti. Prestávka medzi dvoma časťami 

musí byť dlhšia ako 2 hodiny. Prvý dvojhodinový alebo dlhší interval medzi spojeniami je 

považovaný za prestávku a čas nasledujúceho spojenia za začiatok druhej časti. Hodnotia 

sa iba spojenia nadviazané v rámci 6-hodinového úseku. Účastníci v 6-hodinovej kategórii 

môžu nadväzovať spojenia aj po uplynutí 6-hodinového úseku. V tomto prípade musia 

poslať celý denník so všetkými spojeniami. Spojenia nadviazané po skončení 6-

hodinového úseku budú použité iba na účely kontroly denníkov protistaníc. 
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K bodu 5 – oblasť ARES: 

Pre neprítomnosť OM1II sa o bode nerokovalo. 

 

K bodu 6 – oblasť práce s mládežou: 

Informoval OM4DW. Prišli štyri prihlášky na YOTA Camp v Anglicku – OM6AFY, 

OM2YW, OM1BD a OM1DP. Po dohode boli schválení účastníci OM6AFY a OM1BD. 

Vedúcim tímu bude OM4DW. Prezídium schválilo príspevok pre účastníkov v celkovej výške 

300 eur. 

 

K bodu 7 – stav nehnuteľného majetku: 

Informoval OM3EI. Budova v Rimavskej Sobote bola v roku 2016 v strate. OM3EI zabezpečí 

realitnú kanceláriu na predaj budovy. 

 

K bodu 8 – čerpanie rozpočtu SZRv roku 2016: 

OM3EI predložil a zdôvodnil čerpanie rozpočtu SZR v roku 2016. Predložený materiál 

prezídium schválilo bez pripomienok. 

 

K bodu 10 – rozpočet SZR na rok 2017: 

OM3EI predložil plán rozpočtu na rok 2017, ktorý prezídium schválilo. Rozpočet bude ešte 

upravený o sumu dotácie z ministerstva školstva. Vzhľadom na to, že na účte SZR sú voľné 

prostriedky, OM3EI zistí možnosti ich výhodnejšieho zhodnotenia. 

 

K bodu 11 – rôzne: 

OM3EI navrhol a prezídium odsúhlasilo vymaľovanie priestorov, kde sídli sekretariát a QSL 

služba SZR. Na okná (južná strana) budú namontované žalúzie. OM3EI ponúkne na predaj 

nevyužívaný barový pult. 

OM3JW navrhol, aby sa do OM DX Toplistu uznávali aj spojenia potvrdené eQSL. 

Prezídium poverilo OM3JW, aby do budúceho prezídia pripravil návrh nových podmienok 

Toplistu. 

 

Zapísal: Štefan Horecký, OM3JW 

 11.3.2017 


