Vážení priatelia
Slovenský zväz rádioamatérov financuje svoju činnosť z viacerých zdrojov. Hlavným
zdrojom sú príjmy z prenájmov nehnuteľností. Potom je to dotácia z ministerstva
školstva, príjmy z členských príspevkov a z 2 % dane. Ostatné príjmy sú v porovnaní
s vyššie uvedenými zanedbateľné. Pozrime sa bližšie na jednotlivé položky.
Príjmy z prenájmov nehnuteľností majú klesajúcu tendenciu. Je to najmä z dôvodu
krízy. V našej nehnuteľnosti v Stupave sú v prenajatých priestoroch obchodné
prevádzky a služby, a tam sa najviac prejavuje nižšia kúpyschopnosť ľudí. Ceny
nájmov sme museli prispôsobiť okolitým prenajímateľom, ináč by nájomcovia odišli
do lacnejších priestorov. To, bohužiaľ, znamená pokles príjmov do rozpočtu SZR.
V nehnuteľnosti v Rimavskej Sobote sa dlhodobo nedarí zvýšiť obsadenosť, takže
príjmy z prenájmov pokryjú akurát náklady na budovu. Keby sme nemali tieto
nehnuteľnosti, museli by sme členské zvýšiť už dávno. Úroky z vkladov by nám dali
podstatne menej.
Dotácia z ministerstva školstva a športu je účelovo určená pre šport – rádiový
orientačný beh. To znamená sústredenia a preteky reprezentácie ROB, platy trénerov
ROB, technika a výstroj ROB. Časť tejto dotácie môžeme použiť na réžiu SZR
a financujeme z nej plat tajomníka, prípadne nájomné za prenajaté priestory. Výška
tejto dotácie je každoročne veľkou neznámou. V posledných rokoch sa presnú sumu
dozvedáme spravidla v polovici roka, keď už má ROB väčšinu akcií za sebou. Je preto
veľmi náročné udržať rozpočet ROB vo vyrovnanom stave. Ak trochu sledujete situáciu
financovania slovenského športu, štát má veľké problémy zaistiť dostatok zdrojov pre
šport. Kapitola športu má už vyše desať rokov ten istý rozpočet, ktorý vôbec
nezohľadňuje infláciu a rast cien. Z rokovaní na ministerstve školstva vyplýva, že
perspektíva do budúcnosti je taká, že nikto nevie čo bude. Veľké športy, ako futbal,
hokej, tenis a iné, presadzujú drastické obmedzenie financovania menších športov,
aby sa im ušlo viac. Medzi malé športy samozrejme patrí aj ROB. Koncepcia je už
pripravená, ide o to, kedy sa to celé začne. Skôr či neskôr prejde ROB na systém
samofinancovania a stane len športom nadšencov, ktorí si budú všetko financovať
z vlastných prostriedkov. Podobne, ako je to vo väčšine západných krajín. S tým však
bude spojený výrazný pokles príjmov pre SZR a celú réžiu zväzu bude potrebné
financovať z vlastných zdrojov.
Členské príspevky pri ich súčasnej výške prinášajú do rozpočtu SZR zhruba 3500
až 3800 eur. Je to stabilný príjem, ale svojou výškou nestačí pokryť zníženie príjmov
z prenájmov a z dotácie.
Príjmy z dvoch percent dane sa pohybujú na úrovni 2000 až 2500 eur. Tieto sú však
účelovo viazané na mládež a šport. Nie je možné z nich platiť réžiu zväzu alebo iné
aktivity. Vďaka všetkým, ktorí ste nám dve percentá venovali. Tieto príjmy by sme
však potrebovali aspoň 3- až 4-krát väčšie, aby sme mohli financovať viac aktivít.
Dlhodobo sa to bohužiaľ nedarí. Mnohí naši členovia tu uprednostňujú vlastné
rádiokluby alebo iné organizácie v mieste bydliska.

Pri analýze rozpočtových príjmov a ich výhľadu do budúcich rokov prišlo prezídium
SZR k názoru, že situácia lepšia nebude, skôr naopak. Príjmy z nehnuteľností, ak
zostanú na súčasnej úrovni, bude dobre, ale stačí, že odíde jeden nájomca a priestor
zostane pol roka prázdny, už to má značný dopad na rozpočet. U príjmov z dotácií
od štátu môžeme očakávať postupné znižovanie. Rýchlosť tohto znižovania sa nedá
dopredu odhadnúť, ale musíme sa na to pripraviť. Dve percentá dane, aj keď zostanú
na súčasnej úrovni, ich obmedzená možnosť použitia situáciu zväzu nerieši.
Zostáva teda posledný zdroj, a to sú členské príspevky. Súčasná výška členského
do SZR bola stanovená pred 21 rokmi – v roku 1992 – a od tej doby sa prakticky
nezmenila. V tej dobe bola finančná situácia SZR, úroveň cien a podpora od štátu
diametrálne odlišná. SZR nepotreboval viac a nerobil si rezervu.
Kým to šlo, snažili sme sa udržať výšku členského na takto nízkej úrovni, čo bola asi
chyba. Dnes sme však v situácii, že po 21 rokoch musíme pristúpiť k jeho zvýšeniu.
Pri diskusii o miere zvýšenia boli v prezídiu dva návrhy. Jeden bol za postupné
zvyšovanie v priebehu 2-3 rokov, druhý bol za jednorazové zvýšenie, čo by bolo
administratívne jednoduchšie. Nakoniec v diskusii prevážil návrh na jednorazové
zvýšenie.
Výška členského od roku 2014 bude teda nasledovná:

Riadne členské
Dôchodcovia, študenti

koncesionári
20 eur
15 eur

nekoncesionári
15 eur
10 eur

Pri porovnaní s doterajším členským ide o pomerne značný nárast. Musíme si však
uvedomiť, že členské od 100 Sk po 5 € naozaj zodpovedalo obdobiu 90-tych rokov
a bol takpovediac zázrak, že sa nám ho podarilo udržať až do roku 2013. Dlhšie to už
bohužiaľ nejde.
Keď sa pozrieme do okolitých krajín, aj po zvýšení budeme mať jedno z najnižších
členských. V Česku majú po prepočte približne 32 € (bez časopisu je to 20 €),
v Rakúsku 65 €, v Slovinsku 40 €, v Poľsku 21,20 €, v Nemecku 72 €, v Holandsku
46 €, vo Francúzsku 50 € atď. V mnohých krajinách rádioamatéri platia naviac aj
vysoké ročné poplatky za koncesiu (za užívanie frekvencií). Tomu sa nám podarilo
rokovaním s TÚSR vyhnúť a náš poplatok je 3 € na 10 rokov.
Okrem príjmov sme hľadali rezervy aj v úsporách režijných výdajov. Prezídium preto
rozhodlo, že sekretariát a QSL služba sa presťahujú do vlastných priestorov
v Stupave. Ušetríme tak prostriedky, ktoré sme platili za nájom v Bratislave.
Obmedzili sme výdaje aj v ďalších položkách.
Všetky tieto opatrenia budú mať pozitívny vplyv na činnosť SZR. Kým dnes sme mohli
financovať len to najnutnejšie, to znamená QSL službu a základný chod sekretariátu,
v budúcnosti plánujeme z navýšených zdrojov financovať aj rozvojové programy
a aktivity. Patrí sem podpora práce s mládežou na kluboch, podpora technickej

činnosti mládeže, rozvoj siete prevádzačov a majákov, väčšia periodicita zasielania
QSL lístkov, organizovanie odborných akcií a seminárov a pod. Necháme si v tomto
poradiť aj od vás, členov SZR, ako najlepšie využiť spoločné prostriedky.
Samozrejme, to všetko bude možné len v prípade, že novú výšku členských
príspevkov prijme a akceptuje väčšina súčasných členov. Pri poklese členskej
základne sa totiž dostaneme do začarovaného kruhu, kedy suma členských príspevkov
nedosiahne očakávanú výšku, čo bude znamenať opäť nedostatok zdrojov pre našu
činnosť. 20, respektíve 15 eur na rok nie je síce málo, ale je to podpora našej
stavovskej rádioamatérskej organizácie, ktorej činnosť je niekedy navonok menej
viditeľná, ale o to dôležitejšia. Národnú rádioamatérsku organizáciu majú vo všetkých
európskych krajinách.
Verím preto, že zostanete členmi SZR aj naďalej a spoločne budeme rozvíjať
rádioamatérstvo na Slovensku.
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