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Zápis zo zasadnutia prezídia SZR 
 

zo dňa 15.11.2018 v Poprade 
 

 

Prítomní:  OM3EI, OM3JW, OM2FY, OM5CD, OM8ST, OM4DW, OM8AQ, OM6AM, 

OM1II, OM1UW 

Ospravedlnený:  OM3BH, OM3WSJ 

 

 

 

Program: 

 

1. príprava stretnutia TATRY 2018 

2. QSL služba 

3. oblasť KV 

4. oblasť VKV 

5. oblasť ROB 

6. oblasť ARES 

7. oblasť práce s mládežou 

8. rôzne 

 

K bodu 1 – príprava stretnutia TATRY 2018: 

Prezídium sa podrobne zaoberalo organizačným a personálnym zabezpečením stretnutia, 

bol upresnený odborný program, rozdelené konkrétne úlohy. 

 

K bodu 2 – QSL služba: 

OM3JW informoval o činnosti QSL služby. Informoval, že Vilo OM3MB mu oznámil, že 

zo zdravotných dôvodov končí k 31.10.2018 svoju činnosť na QSL službe. Prezídium 

vyslovuje Vilovi OM3MB poďakovanie za jeho dlhoročnú prácu na QSL službe.  

Prezídium poverilo zabezpečovaním práce na QSL službe Braňa Daráša. 

 

K bodu 3 – oblasť KV: 

Nový KV manažér Jozef OM5CD informoval o prevádzke OM100CSR. Bolo 

nadviazaných 20752 spojení na KV a 630 na VKV.  

Majstrovstvá Slovenska v práci na KV a Slovenský pohár KV vyhodnotil OM4DW. 

OM5CD navrhol, aby OM5NA vykonával funkciu OM koordinátora pre monitorovanie 

rádioamatérskych pásiem v rámci pracovnej skupiny IARU Monitoring System (IARUMS). 

Prezídium súhlasí. 

OM5CD informoval o jeho aktivitách pri vytváraní novej KV komisie. Jej zloženie predloží 

prezídiu na najbližšom zasadnutí. 

Aktivita k MS v hokeji 2019. SZR zabezpečí aktivitu príležitostných staníc. Bude 

vytvorená podobná web stránka ako pri aktivite OM100CSR. Návrh podmienok predloží 

OM5CD na najbližšom zasadnutí. 

 

K bodu 4 – oblasť VKV: 
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OM3EI informoval o pripravovanej aktualizácii Všeobecných podmienok VKV pretekov 

tak, aby boli v súlade s podmienkami IARU Region 1. 

 

K bodu 5 – oblasť ROB: 

OM3EI informoval o MSR v ROB na dlhej trati, kde sa zúčastnil. Jozef Šimeček pracuje na 

vytvorení ROB komisie. Návrh jej členov predloží na najbližšom zasadnutí. 

 

K bodu 6 – oblasť ARES: 

OM8ST informoval o jeho predstavách a plánoch v činnosti ARES. Navrhol vytvorenie 

novej webovej stránky ARES. Na stránke bude pracovať v spolupráci s OM3EI. 

Prezídium poverilo OM8ST, aby informoval predsedu pracovnej skupiny pre tiesňovú 

komunikáciu pri IARU Region 1 o zmene národného koordinátora pre túto oblasť. 

 

K bodu 7 – oblasť práce s mládežou: 

SZR má vydanú príležitostnú značku OM18YOTA na akciu YOTA December 2018. 

OM4DW informoval o začatí kurzu v rádioklube OM3KFF. Na prvé stretnutie prišlo 13 

nových záujemcov. 

 

K bodu 8 – rôzne: 

Neboli žiadne návrhy. 

 

Zapísal: Štefan Horecký, OM3JW 

 15.11.2018 


