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Zápis zo zasadnutia prezídia SZR 
 

zo dňa 19.10.2018 vo Vrútkach 
 

 

Prítomní:  OM3EI, OM3JW, OM2FY, 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. rôzne 

 

K bodu 1 – QSL služba: 

OM3JW informoval činnosti QSL služby. Do konca roka spracuje štatistiku o prijatých 

QSL lístkoch zo zahraničia. Posielanie QSL lístkov domácim členom aj do zahraničia je 

pravidelné. 

 

K bodu 2 – oblasť KV: 

OM3BH požiadal, aby pre jeho pracovné zaneprázdnenie vyhodnocoval Slovenský pohár 

KV niekto iný. Tento ročník vyhodnotí OM4DW. Rovnako aj Majstrovstvá SR v práci na 

KV. 

 

K bodu 3 – oblasť VKV: 

OM3BH informoval o aktuálnom stave vyhodnocovania VKV pretekov v rámci pracovnej 

skupiny IARU Region 1.  

Je potrebné aktualizovať Všeobecné podmienky pretekov na VKV tak, aby zodpovedali 

súčasnému zneniu podmienok v IARU Region 1 VHF Handbooku. 

Úloha zorganizovať stretnutie k téme vyhodnocovanie VKV pretekov trvá. 

 

K bodu 4 – oblasť ROB: 

OM3EI informoval, že 27.10.2018 sa na Hrčave uskutočnia Majstrovstvá SR v ROB na 

dlhej trati spojené aj s vyhodnotením celej sezóny. Zúčastní sa OM3EI. 

 

K bodu 5 – oblasť ARES: 

Pre neprítomnosť OM1II sa o bode nerokovalo. 

 

K bodu 6 – oblasť práce s mládežou: 

OM4DW informoval o letnom YOTA Campe v Juhoafrickej republike. Na akcii sa 
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zúčastnili OM4DW a OM2ATU. 

Úloha preveriť možnosti spolupráce so Slovenskou spoločnosťou elektronikov pri 

organizácii letných odborných elektronických táborov pre mládež trvá. 

OM3EI informoval o nominovaní OM4DW za predsedu IARU Region 1 Task Group pre 

vzdelávanie, osvetu a public relations. 

SZR požiadal o vydanie povolenia na značku OM18YOTA, ktorá bude použitá počas 

YOTA December 2018. 

 

K bodu 7 – príprava 9. zjazdu SZR: 

Na všetky kluby SZR boli rozoslané zjazdové materiály. OM3EI navrhol, aby sa cestovné 

účastníkom, ktorí prídu autom, vypočítavalo jednotnou sadzbou 0,11 €/km. Tým, čo prídu 

vlakom alebo autobusom, sa preplatí hodnota cestovného lístka. Prezídium súhlasí.  

Prezídium ďalej prerokovalo organizáciu zjazdu. Prezentáciu a kontrolu delegačných 

hárkov zabezpečia OM2FY a OM1BD a cestovné bude vyplácať OM8KW s OM4FM. 

Moderátorom zjazdu bude OM2FY. Prezídium diskutovalo o návrhoch na zmeny stanov 

a organizačného poriadku. 

 

K bodu 8 – rôzne: 

OM3EI informoval o prípravách stretnutia TATRY 2018. Kompletný program bude 

zverejnený na webe nasledujúci týždeň.. 

 

Zapísal: Štefan Horecký, OM3JW 

 19.10.2018 


