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Zápis zo zasadnutia prezídia SZR 
 

zo dňa 17.3.2018 v Stupave 
 

 

Prítomní:  OM3EI, OM3JW, OM3BH, OM5CD, OM8AQ, OM4DW, OM3LU, OM1UW 

 

 

Program: 

 

1. QSL služba 

2. oblasť KV 

3. oblasť VKV 

4. oblasť ROB 

5. oblasť ARES 

6. oblasť práce s mládežou 

7. príprava 9. zjazdu SZR 

8. stav nehnuteľného majetku 

9. čerpanie rozpočtu SZR v roku 2017 

10. plán rozpočtu SZR na rok 2018 

11. rôzne 

 

K bodu 1 – QSL služba: 

OM3JW informoval o činnosti QSL služby. Tiež informoval o štatistike posielania QSL 

lístkov v roku 2017. 

 

K bodu 2 – oblasť KV: 

OM3EI informoval, že nové podmienky OMAC boli zverejnené na webe kv.szr.sk, 

v správach OM9HQ a v Rádiožurnále. Vyhodnocovanie denníkov sa osvedčilo, za čo patrí 

poďakovanie OM1DK a OM1DI. Ako počítačový denník sa osvedčil program TR4W. 

 

K bodu 3 – oblasť VKV: 

OM3BH informoval o vyhodnocovaní VKV pretekov v rámci pracovnej skupiny IARU 

Region 1, ktorej je členom. Sú identifikované problémy vyhodnocovacieho systému 

a postupne má dôjsť k ich riešeniu. Septembrový IARU R1 VHF Contest, ktorý mal na 

starosti OM3BH, bol vyhodnotený a výsledky sú zverejnené na serveri IARU. 

OM3EI informoval o potrebe zlepšenia vyhodnocovacieho programu, ktorý SZR používa 

na vyhodnocovanie VKV pretekov a v tejto veci oslovil OM1DK. Bude k tomu 

zorganizované stretnutie zainteresovaných. 

 

K bodu 4 – oblasť ROB: 

OM3EI informoval, že ministerstvo zatiaľ nezverejnilo výšku dotácie na tento rok. V roku 

2018 bude čerpanie a vyúčtovanie dotácie zabezpečovať priamo SZR v spolupráci 

s predstaviteľmi ROB. 
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Peter Viskup poslal na SZR žiadosť o udelenie súhlasu reprezentovať Nemecko v pretekoch 

ROB z dôvodu jeho trvalého pobytu v Nemecku. Prezídium súhlasí a poveruje OM3EI, aby 

žiadateľovi poslal odpoveď. 

 

K bodu 5 – oblasť ARES: 

OM1II poslal informáciu o svojej rezignácii na funkciu člena prezídia za ARES. Zároveň 

informoval, že funkciu predsedu ARES bude vykonávať až do zjazdu SZR. Prezídium 

informáciu berie na vedomie. 

 

K bodu 6 – oblasť práce s mládežou: 

OM4DW informoval o letnom YOTA Campe, ktorý sa bude v tomto roku konať 

v Juhoafrickej republike. Novou podmienkou organizátorov je, že zúčastniť sa môžu len takí 

účastníci, ktorí doteraz ešte neboli na letnom YOTA Campe. Výnimku majú len lídri tímu. 

Návrh členov slovenského tímu: OM4DW + OM2ATU. Prezídium súhlasí. Prezídium 

zároveň schválilo príspevok 200 € z rozpočtu SZR na túto akciu. 

Letný kurz mladých rádioamatérov: Do kurzu sa do uzávierky prihlásilo 9 záujemcov, 

z toho len traja do 18 rokov. Pri takomto počte nie je možné kurz organizovať. Prihláseným 

účastníkom budú doporučené rádiokluby v blízkosti ich bydliska.  

OM4DW navrhol spoluprácu so Slovenskou spoločnosťou elektronikov, ktorá organizuje 

v lete odborné elektronické tábory pre mládež, v rámci ktorých by súčasťou programu mohla 

byť aj rádioamatérska oblasť. Prezídium poveruje OM4DW, aby zistil podrobnejšie 

informácie o možnostiach spolupráce. 

OM4DW informoval aj o aktivite YOTA December 2017 pod značkou OM17YOTA. 

 

K bodu 7 – príprava 9. zjazdu SZR: 

OM3EI navrhol termín zjazdu na 13.10.2018. Prezídium súhlasí a poveruje OM3EI 

zabezpečením vhodných priestorov pre konanie zjazdu v lokalitách Vrútky alebo Zvolen. 

OM3EI zabezpečí aj zverejnenie a rozoslanie zjazdových materiálov v zmysle Organizačného 

poriadku SZR. 

 

K bodu 8 – stav nehnuteľného majetku: 

Informoval OM3EI. Všetky priestory v budove v Stupave sú prenajaté. V budove je 

potrebné urobiť opravu strechy (zatekanie), opravu vonkajšej fasády na miestach, kde 

opadáva a vymaľovať priestory, v ktorých sídli SZR. OM3EI predloží cenové ponuky 

a prezídium sa k nim vyjadrí emailovou komunikáciou. 

O budovu v Rimavskej Sobote prejavil záujem jeden z miestnych podnikateľov. Prezídium 

poveruje OM3EI rokovaním so záujemcom. 

 

K bodu 9 – čerpanie rozpočtu SZRv roku 2017: 

OM3EI predložil a zdôvodnil čerpanie rozpočtu SZR v roku 2017. Predložený materiál 

prezídium schválilo bez pripomienok. 

 

K bodu 10 – rozpočet SZR na rok 2018: 

OM3EI predložil plán rozpočtu na rok 2018, ktorý prezídium schválilo. Rozpočet bude ešte 

upravený o sumu dotácie z ministerstva školstva.  

 

K bodu 11 – rôzne: 

OM3EI informoval o hlasovaní v rámci IARU o prijatí rádioamatérskej organizácie St. Kits 

& Nevis (V4) do IARU. Prezídium súhlasí s prijatím. 

OM3EI ďalej informoval o návrhu IARU Region 1 o podmienkach novej operátorskej 
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triedy Entry Level License, ktorý IARU R1 po pripomienkach od členských organizácií 

(vrátane SZR) upravil a odoslal do CEPTu. 

Úloha pripraviť podnet na Úrad dohľadu RÚ ohľadom úmyselného rušenia v pásme 80 m 

na frekvencii 3756 kHz trvá – OM5CD, OM1II. 

 

Zapísal: Štefan Horecký, OM3JW 

 17.3.2018 


