
Zápis zo zasadnutia KC ARES 
zo dňa 8.11.2008 v T.Matliaroch 

 
Prítomní: OM1II, OM3TC, OM6SZ, OM8AXU 

OM7AC, OM4WQ, OM3CU, ex.OM3WMB, OM6AW, OM8AQ, 
OM8AEO 
 

Program: 
1. Informácia o stave ARES za r. 2007/2008 – OM1II. 
2. Informácia o stave ARES v jednotlivých krajoch – KK. 
3. Rôzne. 

 
K bodu 1 
 
 OM1II informoval o aktuálnom stave ARES za posledný rok. ARES má dnes 
80 členov zo všetkých krajov SR. Funkcia KK je zatiaľ voľná v Bratislavkom 
a Prešovskom kraji. Ocenil aktivitu KKS na účasti medzinárodných cvičení ARES – 
GlobalSET 2008 a tiež o rannej účasti na tomto cvičení z T.Matliarov pod značkou 
OM9HQ, ktorú zabezpečili Stano OM8AXU a Miro OM3CU. Informoval o 
úspešnej návšteve IZS v ZA kraji spolu s KK OM6SZ. Privítal nového člena KC za KE 
kraj Stana OM8AXU, zároveň informoval o jeho aktívnej účasti na zabezpečení 
spojenia počas povodní v Livove. Ďalej spomenul aktivity členov KKS v ZA kraji – 
prezentácia počas hasičskej súťaže. 
 
K bodu 2 
 
 Krajskí koordinátori Jano OM3TC, Milan OM6SZ a Stano OM8AXU doplnili 
informáciu OM1II o stave ARES vo svojich krajoch. 
Stano OM8AXU – ukázal krátke video z akcie Livov. 
Milan OM6SZ – informoval o možnosti získať PV3S pre KKS v ZA kraji. 
Jano OM3TC – doplnil o vybavenosti KKS v TT kraji v prípade potreby zabezpečiť 
spojenie. 
 
K bodu 3 
 
Jaro OM1II – navrhol na základe skúseností z akcie Livov podľa „Mini manuálu“ pre 
núdzovú komunikáciu zriadiť „Rádioamatérsky mobilný team“ z členov, ktorí nemajú 
problém operatívne riešiť spojenie v prípade potreby kdekoľvek na území SR. 
K tomuto cieľu vyzval KK, aby túto informáciu odovzdali  svojim kolegom v KKS. 
 
Ďalej bola prejednávaná situácia prístupnosti členov do miesta riešenia krízovej 
situácie. K tomuto účelu Jano OM3TC navrhol vyhotoviť preukazy člena ARES. Hoci 
samotný preukaz túto situáciu nerieši, Jaro OM1II sa podujal navrhnúť vhodný 
preukaz. Tento návrh bude zaslaný e-mailom všetkým KK na pripomienkovanie. 
Schválený preukaz v elektronickej forme OM1II zašle na vydanie všetkým KK. Ak by 
sa našiel niekto, kto by tieto preukazy vedel vytlačiť, nech sa ozve OM1II na 
ares@cq.sk. 
 
Zapísal: 
Jaroslav Kubíček, OM1II 


