
Správa z verejného rokovania Koordinačného centra A.R.E.S. SZR. 

 

Verejné rokovanie KC A.R.E.S. na stretnutí rádioamatérov v Poprade, ktoré sa 
konalo v piatok 17.11.2017 od 19:0 do 21:00 v kongresovej sále hotela sa svojim 
programom odlišovalo od všetkých predošlých rokovaní KC hlavne v tom, že sa 
nehodnotilo, čo sa urobilo v roku 2017 ale skôr sa malo analyzovať, čo by sme mohli 
urobiť do budúcnosti a aké sú možnosti na spoluprácu rádioamatérov a rôznych 
organizácií, ktoré sú súčasťou IZS. Krajskí koordinátori za Prešov a Košice však 
napriek tomu pripravili v písomnej podobe stručnú správu za svoje spoločné činnosti 
v roku 2017 a táto správa bude zverejnená na stránke ARES spolu s ostatnými 
dokumentmi z verejného rokovania KC A.R.E.S.. 

Rokovania sa zúčastnili prezident SZR Roman OM3EI a viceprezident SZR 
Braňo OM2FY, krajskí koordinátori z KE, ZA, PO a TT. Celkom bolo na rokovaní 
prítomných 33 rádioamatérov z OM a YT. 

 

Navrhnutý a schválený program verejného zasadnutia KC bol nasledovný: 

1. Zahájenie. 

2. Analýza A.R.E.S. na Slovensku. 

3. Návrh memoranda o spolupráci s DPO SR. 

4. Diskusia. 

5. Záver. 

 

Po úvodnom privítaní hostí a prítomných rádioamatérov,  vystúpil ako prvý 
prezident SZR Roman OM3EI s informáciou o generálnej konferencii IARU R1. 
Okrem všeobecných informácií o konferencii Roman uviedol aj niektoré informácie 
z EMCOM Meetingu, na ktorom sa zúčastnil.  

Hlavnými bodmi programu boli body 2 a 3, v ktorých sa mala uzavrieť istá etapa 
diskusie, ktorá sa rozvinula medzi členmi A.R.E.S. po vypracovaní a zverejnení 
návrhu „Memoranda o spolupráci s DPO SR“ v auguste tohto roka a po následnom 
vypracovaní dokumentu „Analýza možností spolupráce rádioamatérov a iných zložiek 
IZS“. Aby členstvo A.R.E.S. ale aj iní záujemcovia o činnosť A.R.E.S. boli už vopred  
informovaní o týchto dokumentoch boli zaslané nielen formou mailing listu (pre 
členov A.R.E.S.), ale boli vopred zverejnené aj na stránke A.R.E.S. a informácia o ich 
existencii bola odvysielaná v správach OM0HQ. Zverejnenie dokumentov splnilo svoj 
účel a väčšina prítomných na rokovaní potvrdila, že sú oboznámení s týmito 
dokumentmi.  

Pre uvedenie do problematiky Stano OM8ST krátkymi prezentáciami aktuálne 
predstavil obidva dokumenty, aby sa pre zúčastnených osviežil obsah týchto 
dokumentov.  

Po tejto prezentácii Analýzy ako aj Memoranda sa otvorila diskusia. V jej prvej časti 
vystúpil Milan OM6SZ (KKS Žilina) a oboznámil prítomných s dokumentmi 
o spolupráci rádioamatérov a zložiek IZS v rámci kraja. K Memorandu o spolupráci 



rádioamatérov a DPO SR sa Milan OM6SZ vyjadril, že vzhľadom na rozvinutú 
spoluprácu s IZS, v žilinskom kraji nepotrebujú navrhované Memorandum s DPO SR. 

V ďalšom vystúpení Jano OM3TC za Trnavský kraj v stručnosti pripomenul niektoré 
aktivity v kraji, ktorými sa rádioamatéri  pripravujú na prípadné aktivity počas 
krízových situácií a spomenul nové prvky výbavy, ktoré sa im podarilo v poslednom 
čase zabezpečiť. K samotnému Memorandu sa vyjadril v tom zmysle, že oni 
v Trnavskom kraji takúto aktivitu (Memorandum) nepotrebujú. 

V diskusii potom odzneli ešte niektoré otázky týkajúce sa fungovania A.R.E.S. 
(OM6CI, OM0CD, OM3ZCK, OM8WW a OM0AYY). Na tieto otázky dostali diskutéri 
odpoveď priamo od prítomných predstaviteľov A.R.E.S.. K samotnej „Analýze“ sa 
v diskusii neobjavili žiadne otázky alebo pripomienky takže je možné sa domnievať, 
že analýza zodpovedala na mnohé otázky, ktoré sa predtým objavovali počas 
diskusií cez internet. 

 

V závere rokovania vystúpil ešte prezident SZR Roman OM3EI a informoval 
prítomných o stanovisku SZR k problematike navrhovaného „Memoranda“. Nakoľko 
z krajských zložiek sa k „Memorandu“ vyjadrili kladne len kraje Košice a Prešov, 
z ktorých vyšiel aj pôvodný podnet na vytvorenie tohto dokumentu, nebude SZR za 
daného stavu podpisovať toto „Memorandum“. Prezídium SZR však odporúča, aby 
kraje, v ktorých je podpora pokračovali vo svojich regiónoch na lokálnej spolupráci so 
zložkami DPO SR a takto vytvorili modelovú situáciu, ktorá môže byť po určitom čase 
vyhodnotená a časom sa môže rozvinúť aj v ďalších krajoch. 

 

V Bratislave dňa  21.11.2017 

Jaroslav Kubíček, OM1ii 


