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Zápis zo zasadnutia prezídia SZR 
 

zo dňa 16.11.2017 v Poprade 
 

 

Prítomní:  OM3EI, OM3JW, OM2FY, OM3BH, OM1II, OM5CD, OM8AQ, OM4DW, 

OM3LU, OM1UW 

 

 

Program: 

 

1. kontrola zápisu 

2. príprava stretnutia TATRY 2017 

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: 

OM3EI a OM3BH informovali o účasti na konferencii IARU Region 1 v nemenckom 

Landshute. Schválené dokumenty a odporúčania sú zverejnené na stránke IARU R1. 

Odporúčania, týkajúce sa KV a VKV bandplánov a prevádzky, budú zapracované do našich 

predpisov. 

OM3EI ďalej informoval o stave príprav nových povoľovacích podmienok. Podľa 

informácie z Regulačného úradu sa ich príprava predlžuje kvôli rôznym právnym problémom. 

Ponúkol pracovníkom RÚ možnosť spolupráce na problematických bodoch.  

OM3JW predložil návrh podmienok OM DX Toplistu. Oproti doterajším podmienkam 

došlo k zmenám niektorých kategórií a budú uznávané aj elektronické QSL lístky zo systému 

eQSL. Prezídium nové podmienky schválilo a budú zverejnené na webe hamradio.sk 

a v Rádiožurnále. 

 

K bodu 2 – príprava stretnutia TATRY 2017: 

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. Tiež informoval o štatistike posielania QSL 

lístkov v rokoch 2016 a 2017. 

 

K bodu 4 – oblasť KV: 

OM3EI informoval o nových podmienkach OMAC, ktoré prinášajú povinnosť posielať 

Cabrillo denníky, ktoré budú pri vyhodnocovaní kontrolované. Vyhodnocovací program 
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napísal OM1DI v spolupráci s OM1DK. Prezídium nové podmienky schválilo a budú 

zverejnené na webe kv.szr.sk a v Rádiožurnále. 

 

K bodu 5 – oblasť VKV: 

OM3BH informoval o vyhodnocovaní VKV pretekov v rámci IARU Region 1. Na 

konferencii v Landshute bola vytvorená pracovná skupina, ktorej členom sa stal aj OM3BH. 

Skupina bude zabezpečovať organizáciu a vyhodnocovanie IARU VKV pretekov. OM3BH 

dostal na starosť septembrový IARU R1 VHF Contest. 

 

K bodu 6 – oblasť ROB: 

OM3EI informoval, že predstavitelia SZROB spochybnili dohodnuté finančné podmienky 

pripravenej zmluvy, takže nedošlo k jej podpísaniu. Ďalej informoval, že Martin Tomaščin sa 

vzdal funkcie člena prezídia za ROB s okamžitou platnosťou. Prezídium informáciu vzalo na 

vedomie. 

 

K bodu 7 – oblasť ARES: 

OM1II informoval o účasti ARESu na akcii dobrovoľných hasičov v rámci Košického kraja 

v Malcove a o návrhu Memoranda o spolupráci medzi ARESom a Dobrovoľnou požiarnou 

ochranou. V rámci vnútornej diskusie ARESu sa k Memorandu nepripojili všetky kraje, preto 

SZR nemôže garantovať jeho realizáciu na celom území SR a odporúča, aby ARES začal 

spoluprácu s DPO v rámci Košického a Prešovského kraja a získal tak skúsenosti, aká forma 

spolupráce je najvhodnejšia. 

 

K bodu 8 – oblasť práce s mládežou: 

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

Počas decembra prebehne opäť aktivita YOTA December. SZR má vydanú značku 

OM17YOTA, prevádzku bude koordinovať OM4DW.  

Letný kurz sa pre nedostatočný záujem neuskutočnil. Začiatkom budúceho roka bude 

zverejnená výzva pre záujemcov o kurz v lete 2018 a podľa záujmu sa rozhodne, či sa kurz 

bude konať. 

 

K bodu 9 – rôzne: 

Prezídium sa zaoberalo mzdovými podmienkami tajomníka SZR, ktoré neboli upravované 

10 rokov. Prezídium s platnosťou od 1.12.2017 rozhodlo o zvýšení mzdy tajomníka o 30 % 

s podmienkou, že to rozpočet SZR umožní.  

Prezídium diskutovalo o probléme úmyselného rušenia v pásme 80m na frekvencii 3756 

kHz. OM1II a OM5CD pripravia podnet na Úrad dohľadu RÚ. 

 

Zapísal: Štefan Horecký, OM3JW 

 16.11.2017 


