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POĎAKOVANIE 

 

Musíme radostne konštatovať, že posledné výzvy na našej stránke našli adresátov a 

chceme dnes všetkým darcom úprimne poďakovať! Úprimne sa zároveň radujeme 

z pomoci a to nie iba preto, že sa zámer darí uskutočniť, ale hlavne kvôli tomu, že 

sa kolektív sympatizantov Slova, ale hlavne skutku, rozmnožil. 

Pomohli nám noví čitatelia zrealizovať náš zámer, ktorý je už materiálne temer 

zabezpečený, až na málo technických, ba ešte aj materiálnych doplnkov, ktoré už 

ale viac súvisia so skvalitnením samotnej prevádzky a aj testov. V začiatkoch našej 

aktivity, sme vlastne ani nedúfali a teda vlastne neplánovali zrealizovať tri 

vysielače, ktoré sú už teraz skoro realitou. 

Využívame príležitosť a chceme vyzvať všetkých, ktorí finančne prispeli, aby sa stali 

nie iba čitateľmi, ale zároveň aj poslucháčmi, ktorí budú teraz v závere aktívne 

činní a zúčastnia sa na testoch, ktoré sa pripravujú. 

Chceme ich požiadať, aby nám všetci tí, ktorí prispeli, poslali aj kontakt na seba, 

najlepšie e-mailovú adresu, prípadne číslo mobilu, pre informovanie 

o pripravovanom teste. Zvolili sme takú formu, že pri testoch oslovujeme prevažne 

tých darcov, ktorí prejavia záujem a potom tých, ktorí ešte príjem nemali alebo 

nemáme ich lokalitu otestovanú. Preto všetci záujemcovia o test, nech zároveň 

uvedú aj lokalitu, kde budú na príjme. 

Najbližšie sa bude testovať vysielač východ. Preto nech sa ohlásia hlavne tí, ktorí 

bývajú v okolí, ale aj z tých lokalít, ktoré ešte neboli testované, ba aj všetci ostatní, 

lebo dosah vysielačov je aj mimo územia Slovenska. Znalí odborníci tvrdia, že 

hlavne v noci až za Atlantik. To všetko zistíme pri testoch, ba pri samotnej 

prevádzke, ktorá už podľa nášho cítenia, nie je veľmi vzdialená. 

Nakoľko sa ale tie naše možnosti rozšírili, bude treba urobiť aj isté opatrenie vo 

vysielacích časoch, aby sa navzájom nerušili naše vlastné vysielače. Vysielače sú 

označené (V) – východ; (S) – stred (Z) – západ. Sú medzi nimi dvojhodinové 

rozdiely, lebo niektoré prednášky sú obšírnejšie a budú vyžadovať prekročenie 

hodinového limitu, ba hodina sa javila málo, a aby teda nedochádzalo ku 

prekrývaniu časov u dvoch vysielačov. Ešte budú prebiehať testy, ktoré nám ukážu, 



ktorý vysielací čas je pre ktorú lokalitu najvhodnejší. Preto uvádzame zatiaľ tieto 

dva varianty vysielacích časov, z ktorých po dotestovaní vyberieme ten vhodnejší. 

V––– S ––– Z ––– V–––– S –––– Z –––– V –––– S –––– Z 

                5 ––– 7 ––– 9 ––– 11 ––– 13 ––– 15 ––– 17 –––– 19 ––– 21   hodiny 

 

V––– S ––– Z ––– V–––– S –––– Z –––– V –––– S –––– Z 

                6 ––– 8 ––– 10 –– 12 ––– 14 ––– 16 ––– 18 –––– 20 ––– 22   hodiny 

 

Ešte raz všetkým darcom úprimne ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu!  

Kolektív rádia ZÁCHRANA! 

 

 


