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ČČO JE A O JE A ČČO NIE JE O NIE JE 
A.R.E.S.  V RA.R.E.S.  V RÁÁMCI SZRMCI SZR
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1. Hierarchia legislat1. Hierarchia legislatíívyvy

•• ÚÚstavastava
•• ÚÚstavný zstavný záákonkon
•• BeBežžný zný záákonkon
•• VlVláádne, ministerskdne, ministerskéé, vyhl, vyhlášášky ky ššttáátnych tnych 

úúradovradov
•• Stanovy (zakladateStanovy (zakladateľľskskéé listiny) organizlistiny) organizááciciíí
•• VnVnúútorntornéé predpisy organizpredpisy organizááciciíí
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2. Legislat2. Legislatííva v elektronických va v elektronických 
komunikkomunikááciciáách ch 

BeBežžnnéé zzáákony:kony:
•• ZZáákon kon čč.. 195/2000 Z.z.                                  195/2000 Z.z.                                  

„„O telekomunikO telekomunikááciciááchch”” (2000(2000--2004)2004)
•• ZZáákon 610/2003 Z.z. kon 610/2003 Z.z. „„O elektronických O elektronických 

komunikkomunikááciachciach”” ((1.1.2004 1.1.2004 --30.10.2011)30.10.2011)
•• ZZáákon 351/2011 Z.z. kon 351/2011 Z.z. „„O elektronických O elektronických 

komunikkomunikááciachciach”” ((1.11.2011 1.11.2011 -- DODNES)              DODNES)              
(v znen(v zneníí čč. 547/2011 Z. z., 241/2012 Z. z., 352/2013 Z. z., 402/2013 Z. z.. 547/2011 Z. z., 241/2012 Z. z., 352/2013 Z. z., 402/2013 Z. z., 128/2014 Z. z., , 128/2014 Z. z., 
139/2015 Z. z., 247/2015 Z. z., 269/2015 Z. z., 391/2015 Z. z., 139/2015 Z. z., 247/2015 Z. z., 269/2015 Z. z., 391/2015 Z. z., 397/2015 Z. z.,444/2015 Z. z., 397/2015 Z. z.,444/2015 Z. z., 
125/2016 Z. z., 353/2016 Z. z., 386/2016 Z. z., 238/2017 Z. z., 125/2016 Z. z., 353/2016 Z. z., 386/2016 Z. z., 238/2017 Z. z., 243/2017 Z. z., 319/2017 Z. z., 243/2017 Z. z., 319/2017 Z. z., 
56/2018 Z. z., 69/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.)56/2018 Z. z., 69/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.)
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3. Legislat3. Legislatííva va v elektronických v elektronických 
komunikkomunikááciciááchch „„O rO ráádioamatdioamatéérochroch““

VlVláádne, ministerskdne, ministerskéé, (, (úúradnradnéé) vyhl) vyhlášáškyky
•• VyhlVyhlášáška ka Telekomunikačného úradu 

Slovenskej republiky z 12. februára 2010
VŠEOBECNÉ POVOĽOVACIE PODMIENKY
pre amatérske vysielacie rádiové stanice
Toto je základný právny „predpis“, ktorým sa právne upravuje 
„rádioamatérska služba“ na Slovensku, keďže v zákonoch „O 
telekomunikáciach“ (195/200 Z.z.)  či „Elektronických 
komunikáciach“ (610/2004 Z.z. , 351/2011 Z.z. nie je žiadna 
zmienka o rádioamatérskej službe.



VerejnVerejnéé zasadnutie KC ARES zasadnutie KC ARES 

Poprad 16.11.2018Poprad 16.11.2018 55

4. Legislat4. Legislatííva v elektronických va v elektronických 
komunikkomunikááciciáách ch „„O rO ráádioamatdioamatéérochroch““..

Stanovy (zakladateStanovy (zakladateľľskskéé listiny) organizlistiny) organizááciciíí
•• Slovenský zvSlovenský zvääz rz ráádioamatdioamatéérov ako rov ako 

stavovskstavovskáá organizorganizáácia vydal predpisy:cia vydal predpisy:
–– ProgramovProgramovéé zameranie SZRzameranie SZR
–– Stanovy SZRStanovy SZR
–– OrganizaOrganizaččný poriadok SZRný poriadok SZR

PoslednPoslednáá platnplatnáá verzia týchto dokumentov je tverzia týchto dokumentov je táá, ktor, ktoráá bola prijatbola prijatáá
na 9. zjazde SZR, ktorý sa konal 20.10.2018 vo Vrna 9. zjazde SZR, ktorý sa konal 20.10.2018 vo Vrúútkach.tkach.
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5 . Legislat5 . Legislatííva v elektronických va v elektronických 
komunikkomunikááciciáách ch „„O rO ráádioamatdioamatéérochroch““....

VnVnúútorntornéé predpisy organizpredpisy organizááciciíí (tu: SZR)(tu: SZR)
•• PrezPrezíídiom Slovenskdiom Slovenskéého zvho zvääzu rzu ráádioamatdioamatéérov bol rov bol 

ddňňa a 16.11.200616.11.2006 prijatý prijatý „„vnvnúútorný predpistorný predpis““::

ŠŠTATTATÚÚT RT Ráádioamatdioamatéérskej tiesrskej tiesňňovej sluovej služžby by 
A.R.E.S.A.R.E.S.
V tomto dokumente je definovanV tomto dokumente je definovanéé, , ččo je to A.R.E.S. (a teda aj o je to A.R.E.S. (a teda aj ččo o 
NIE JE A.R.E.S) a len na zNIE JE A.R.E.S) a len na zááklade toho je potrebnklade toho je potrebnéé posudzovaposudzovaťť
RRáádioamatdioamatéérsku tiesrsku tiesňňovovúú sluslužžbu A.R.E.S. a nedefinovabu A.R.E.S. a nedefinovaťť ju podju podľľa a 
svojich predstsvojich predstáávv
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6.a (R6.a (Ráádioamatdioamatéérska) slurska) služžba v zmysle ba v zmysle 
zzáákona 351/2011 Z.z.kona 351/2011 Z.z.

bebežžnnéé zzáákonykony

DôleDôležžititéé defindefiníície v zcie v záákone:kone:
• § 2

(1) Elektronická komunikačná sieť (ďalej len „sieť “) je 
funkčne prepojená sústava prenosových systémov, a 
ak je to potrebné, prepájacích alebo smerovacích 
zariadení, vrátane…..

• § 3
(1) Elektronická komunikačná služba (ďalej len 
„služba“) je služba obvykle poskytovaná za odplatu, 
ktorá spočíva úplne alebo prevažne v prenose signálov 
v sieťach, vrátane …..
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6.b (R6.b (Ráádioamatdioamatéérska) slurska) služžba v zmysle ba v zmysle 
zzáákona 351/2011 Z.z.                          kona 351/2011 Z.z.                          

bebežžnnéé zzáákonykony

DôleDôležžititéé defindefiníície v zcie v záákone:kone:
• POVOLENIE NA POSKYTOVANIE SIETÍ A SLUŽIEB

§ 13
(1) Poskytovať siete alebo služby možno len na základe všeobecného 
povolenia, povinnosti ukladané podľa § 19 až 25 a 28 nie sú týmto 
dotknuté. Ak na poskytovanie siete alebo služby je potrebné udeliť
individuálne právo na používanie čísel alebo frekvencií, podnik (§5)
požiada o udelenie týchto práv podľa § 31 alebo podľa § 32.
§ 14
Všeobecné povolenie
(1) Všeobecné povolenie na poskytovanie sietí alebo služieb (ďalej len 
„všeobecné povolenie“) určuje podmienky, ktoré možno uplatňovať na 
všetky alebo na určité druhy sietí alebo služieb.
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7.7. RRáádioamatdioamatéérska slurska služžba v zmysle ba v zmysle 

POVOPOVOĽĽOVACOVACÍÍCH PODMIENOKCH PODMIENOK..
VyhlVyhlášáška  ka  ÚÚradu pre regulradu pre regulááciu elektronických komunikciu elektronických komunikááciciíí a poa pošštových slutových služžieb.ieb.

ZZáákladnkladnéé pojmypojmy
•• 1. Amat1. Amatéérska slurska služžba ba -- rráádiokomunikadiokomunikaččnnáá sluslužžba ba 

na na úúččely ely sebavzdelsebavzdeláávania, vzvania, vzáájomnej jomnej 
komunikkomunikááciecie a a technicktechnickéého ho ššttúúdia amatdia amatéérovrov, , 
ktorktoríí ssúú opropráávnenými osobami so zvnenými osobami so zááujmom o ujmom o 
rráádiotechniku výhradne z diotechniku výhradne z osobnosobnéého zho zááujmuujmu a a 
bez finanbez finanččnnéého prospechuho prospechu..

•• NovNovéé znenie PP by malo pouznenie PP by malo použžíívavaťť termtermíín zo zn zo záákona: kona: „„elektronickelektronickáá
komunikakomunikaččnnáá sluslužžbaba““
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8.8. RRáádioamatdioamatéérska slurska služžba v zmysle ba v zmysle 

POVOPOVOĽĽOVACOVACÍÍCH PODMIENOKCH PODMIENOK..
VyhlVyhlášáška  ka  ÚÚradu pre regulradu pre regulááciu elektronických komunikciu elektronických komunikááciciíí a poa pošštových slutových služžieb.ieb.

OBSAH VYSIELANIAOBSAH VYSIELANIA
•• 4. 4. V prV príípadoch ohrozenia padoch ohrozenia ľľudskudskéého ho žživotaivota, pri , pri 

žživelných pohromivelných pohromáách a z iných naliehavých ch a z iných naliehavých 
dôvodov je modôvodov je možžnnéé poupoužžiiťť amatamatéérske stanice a rske stanice a 
frekvencie urfrekvencie urččenenéé pre amatpre amatéérsku slursku služžbu na bu na 
odovzdodovzdáávanie sprvanie sprááv na odvrv na odvráátenie tenie 
bezprostredne hroziaceho nebezpebezprostredne hroziaceho nebezpeččenstvaenstva.        .        
O tejto prevO tejto preváádzke sa musdzke sa musíí urobiurobiťť zzááznam a znam a 
uchovuchováávavaťť ho 1 rok.ho 1 rok.
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9. R9. Ráádioamatdioamatéérska tiesrska tiesňňovováá sluslužžba ba 
A.R.E.S. v stanovA.R.E.S. v stanováách SZR                ch SZR                

ZakladateZakladateľľskskéé listiny organizlistiny organizááciciíí –– tu SZR.tu SZR.

• PROGRAMOVÉ ZAMERANIE SZR ( bod č.5)
• STANOVY SZR ( Čl II – Poslanie SZR)
Aktuálne znenie  rovnaké v PZ aj stanovách:

SZR môže spolupracovať so štátnymi aj 
neštátnymi orgánmi a organizáciami pri 
využívaní rádioamatérskej služby v prípade 
krízových situácií a pri záchrane ľudských životov 
a majetku. 
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10. R10. Ráádioamatdioamatéérska tiesrska tiesňňovováá sluslužžba ba 
A.R.E.S. v A.R.E.S. v „Š„Štattatúúte A.R.E.S.te A.R.E.S.““

Interný predpis SZRInterný predpis SZR

Vo svojom Vo svojom ŠŠtattatúúte je tte je tááto sluto služžba definovanba definovanáá nasledovne:nasledovne:
• Rádioamatérska tiesňová služba A.R.E.S. je systém 

opatrení Slovenského zväzu rádioamatérov (ďalej len 
“SZR”) na zabezpečenie rádiového spojenia 
rádioamatérskymi prostriedkami v mimoriadnych
situáciach.
Aktivovanie Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S. je 
výlučne v prospech samosprávy obcí a štátnej správy, v 
rámci “Integrovaného záchranného systému” počas 
mimoriadnych situácií.

• Rádioamatérske rádiostanice pracujú na rádioamatérskych pásmach, 
pokiaľ nie je stanovené inak.

• Počas nácviku prevádzky musia byť dodržané pravidlá
rádioamatérskeho spojenia.
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11. 11. ČČÍÍM TEDA M TEDA NIE JENIE JE RRáádioamatdioamatéérska rska 
tiestiesňňovováá sluslužžba A.R.E.S. V Rba A.R.E.S. V RÁÁMCI SZRMCI SZR

•• A.R.E.S. A.R.E.S. nie je ORGANIZnie je ORGANIZÁÁCIACIA. Preto A.R.E.S. nemô. Preto A.R.E.S. nemôžže mae maťť pridelenpridelenéé
IIČČO. OrganizO. Organizááciou (PO)  je SZR ako OZ.  Obciou (PO)  je SZR ako OZ.  Obččianske zdruianske združženie enie „„SZRSZR““
mmáá svoje Isvoje IČČO a svojho O a svojho šštatuttatutáára, ktorý zastupuje SZR v prra, ktorý zastupuje SZR v práávnych vnych 
vzvzťťahoch ahoch –– nie predseda komisie A.R.E.S.nie predseda komisie A.R.E.S.

•• A.R.E.S.  A.R.E.S.  nie je aninie je ani ORGANIZAORGANIZAČČNNÁÁ ZLOZLOŽŽKA SZR s delegovanými KA SZR s delegovanými 
prpráávomocami.vomocami.

•• ČČLENSTVO V A.R.E.S. LENSTVO V A.R.E.S. nemnemáá CHARAKTER CHARAKTER ččlenstva v organizlenstva v organizááciicii
(napr. v OZ) (napr. v OZ) –– „„ČČlenovialenovia““ A.R.E.S.  neplatia A.R.E.S.  neplatia žžiadne iadne ččlensklenskéé
prprííspevky a nemajspevky a nemajúú žžiadne iadne „„prpráávava““ –– je to len zoznam je to len zoznam „„leplepššie ie 
pripravených a ochotných rpripravených a ochotných ráádioamatdioamatéérovrov““ vyuvyužžiteiteľľných v ných v 
mimoriadnych situmimoriadnych situááciciáách, dokonca aj rch, dokonca aj ráádioamatdioamatéérov, ktorrov, ktoríí nie snie súú
ččlenmi SZR. V zoznamoch A.R.E.S. slenmi SZR. V zoznamoch A.R.E.S. súú aj pouaj použžíívatelia CB a PMR, vatelia CB a PMR, 
ktorktoríí taktietaktiežž mômôžžu pomôcu pomôcťť v krv kríízovej komunikzovej komunikáácii. Preto tzv. cii. Preto tzv. „„ččlenov lenov 
ARESARES““ nevylunevyluččujeme zo zoznamov pre neujeme zo zoznamov pre neččinnosinnosťť čči z iných dôvodov. i z iných dôvodov. 
O vyradenie zo zoznamu vO vyradenie zo zoznamu vššak rak ráádioamatdioamatéér môr môžže poe požžiadaiadaťť ssáám.m.
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12. 12. ČČo môo môžže robie robiťť SZRSZR pri rozvoji pri rozvoji 
sluslužžby A.R.E.S. by A.R.E.S. 

•• ZabezpeZabezpeččenie renie ráádiovej komunikdiovej komunikáácie pocie poččas mimoriadnych as mimoriadnych 
situsituááciciíí (stru(struččne ne -- A.R.E.S.) je len A.R.E.S.) je len jedna z mnohých HAM jedna z mnohých HAM 
aktivaktivíítt v zmysle programovv zmysle programovéého zamerania SZR.ho zamerania SZR.

•• A.R.E.S. môA.R.E.S. môžže dostae dostaťť len taklen takúú podporupodporu, ak, akúú dostdostáávajvajúú
ostatnostatnéé smery smery ččinnosti rinnosti ráádioamatdioamatéérov ( KV, VKV, ROB, rov ( KV, VKV, ROB, 
prevpreváádzadzačče...)Te...)Tááto podpora je to podpora je úúmernmernáá finanfinanččným moným možžnostiam nostiam 
SZR, ktorSZR, ktoréé ssúú limitovanlimitovanéé rozporozpoččtom SZR (hlavne prtom SZR (hlavne prííjmami) .jmami) .

•• SZR môSZR môžže  podporovae  podporovaťť vzdelvzdeláávanie rvanie ráádioamatdioamatéérovrov v oblasti v oblasti 
rráádiovej komunikdiovej komunikáácie pocie poččas mimoriadnych situas mimoriadnych situááciciíí..

•• SZR môSZR môžže e „„vylepvylepššovaovaťť““ svoje vnsvoje vnúútorntornéé predpisypredpisy (teda napr. aj (teda napr. aj 
ŠŠtattatúút A.R.E.S)t A.R.E.S)

•• SZR môSZR môžže podporovae podporovaťť ďďalalššie aktivity svojich ie aktivity svojich ččlenov týkajlenov týkajúúce ce 
sa sa spoluprspoluprááce s inými subjektmice s inými subjektmi naprnaprííklad spoluprklad spoluprááce s DPO ce s DPO 
SR orientovanej na zlepSR orientovanej na zlepššovanie akcieschopnosti oboch ovanie akcieschopnosti oboch 
organizorganizááciciíí v mimoriadnych situv mimoriadnych situááciciáách (jedna z moch (jedna z možžnostnostíí).).
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13. 13. ČČo môo môžžu robiu robiťť rráádioamatdioamatéériri pri pri 
rozvoji slurozvoji služžby A.R.E.S. by A.R.E.S. 

•• A.R.E.S. je len A.R.E.S. je len jedna z aktivjedna z aktivíítt v zmysle programovv zmysle programovéého zamerania ho zamerania 
SZR, ktorej sa môSZR, ktorej sa môžžu venovau venovaťť mnohmnohíí z nz náás (nie len ts (nie len tíí „„popoššahanciahanci““...)...)

•• Potreba zabezpePotreba zabezpeččiiťť nnááhradnhradnúú rráádiovdiovúú komunikkomunikááciu pociu poččas as 
mimoriadnych situmimoriadnych situááciciíí sa môsa môžže dotkne dotknúúťť KAKAŽŽDDÉÉHO RHO RÁÁDIOAMATDIOAMATÉÉRARA. . 
ZZááleležžíí len na tom kde, kedy a v akom rozsahu dojde k mimoriadnej len na tom kde, kedy a v akom rozsahu dojde k mimoriadnej 
situsituáácii. Nikto nemôcii. Nikto nemôžže tvrdie tvrdiťť, , žže jeho sa to e jeho sa to „„netýkanetýka““..

•• KaKažždý rdý ráádioamatdioamatéérr by mal poznaby mal poznaťť ttúúto problematiku do tej miery, to problematiku do tej miery, 
aby vedel za akých podmienok, akým spôsobom a v akom rozsahu aby vedel za akých podmienok, akým spôsobom a v akom rozsahu 
mômôžže zabezpee zabezpeččiiťť nnááhradnhradnúú komunikkomunikááciu v mimoriadnych siticiu v mimoriadnych sitiááciach. ciach. 
(N(Náástroje: stroje: PrPrííruruččka rka ráádioamatdioamatéérskej komunikrskej komunikáácie v mimoriadnych cie v mimoriadnych 
situsituááciach ciach (NEW),(NEW), vzdelvzdeláávanie v rvanie v ráámci SZR a mci SZR a samovzdelsamovzdeláávanievanie).).

•• MnohMnohíí (ak u(ak užž nie vnie vššetci)etci) by mohli byby mohli byťť pripravenpripraveníí na poskytnutie na poskytnutie 
pomoci pri tiespomoci pri tiesňňovej komunikovej komunikáácii . To znacii . To značčíí: ma: maťť pripravenpripravenéé
nnááhradnhradnéé zdroje napzdroje napáájania, aspojania, aspoňň zzáákladnkladnéé mobilnmobilnéé prostriedky prostriedky ––
prenosnprenosnéé rráádiostanice, antdiostanice, antéény, vedieny, vedieťť si poradisi poradiťť s rôznymi s rôznymi 
technickými probltechnickými probléémami aj samostatne a v zlomami aj samostatne a v zložžitej situitej situáácii.cii.
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14. Ako bude vyzera14. Ako bude vyzeraťť RRáádioamatdioamatéérska rska 
tiestiesňňovováá sluslužžba A.R.E.S.  v budba A.R.E.S.  v budúúcnosti ?cnosti ?

•• VVššetko zetko zááleležžíí hlavne od aktivity rhlavne od aktivity ráádioamatdioamatéérov v tejto oblasti, nie od rov v tejto oblasti, nie od 
veveľľkosti kosti „„balbalííkaka““, ktorý sa do tejto oblasti investuje (od sponzorov?)., ktorý sa do tejto oblasti investuje (od sponzorov?).

•• ZZáákladom dobrovokladom dobrovoľľnnííckej ckej ččinnosti rinnosti ráádioamatdioamatéérov  srov  súú defindefiníície cie 
uvedenuvedenéé v Povov Povoľľovacovacíích podmienkach:ch podmienkach:

RRáádioamatdioamatéérska slurska služžba je ba je rráádiokomunikadiokomunikaččnnáá sluslužžba na ba na úúččelyely
sebavzdelsebavzdeláávania, vzvania, vzáájomnej komunikjomnej komunikááciecie a a technicktechnickéého ho ššttúúdia   dia   
amatamatéérovrov, ktor, ktoríí ssúú opropráávnenými osobami so zvnenými osobami so zááujmom o ujmom o 
rráádiotechniku výhradne z osobndiotechniku výhradne z osobnéého zho zááujmu a ujmu a bez finanbez finanččnnéého ho 
prospechuprospechu..

•• NIKOHONIKOHO nemonemožžno nno núútitiťť do do ččinnostinnostíí, ktor, ktoréé ssúú vykonvykonáávanvanéé na na 
dobrovodobrovoľľnnííckej bckej bááze, akou je aj amatze, akou je aj amatéérske vysielanie. Avrske vysielanie. Avššak ak 
klimatickklimatickéé zmenyzmeny a na náárast porast poččtu vzniku rozsiahlych tu vzniku rozsiahlych žživelných ivelných 
pohrôm pohrôm –– prpríívalových povodnvalových povodníí, rozsiahlych po, rozsiahlych požžiarov, veterných iarov, veterných 
smrsmrššttíí a torna tornáád aj v EU zvyd aj v EU zvyššuje  dôleuje  dôležžitositosťť tejto tejto prpríípravy rpravy ráádiodio--
amatamatéérov na tiesrov na tiesňňovovúú komunikkomunikááciu, preto je potrebnciu, preto je potrebnéé nanaďďalej alej 
rozvrozvííjajaťť ttúúto to ččinnosinnosťť (teda A.R.E.S.) v r(teda A.R.E.S.) v ráámci SZR.mci SZR.



VerejnVerejnéé zasadnutie KC ARES zasadnutie KC ARES 

Poprad 16.11.2018Poprad 16.11.2018 1717

ĎĎAKUJEM ZA AKUJEM ZA 
POZORNOSPOZORNOSŤŤ

Stano OM8STStano OM8ST
Predseda A.R.E.S.Predseda A.R.E.S.


