
Zápis z verejného rokovania KC A.R.E.S. 
 

Dátum: 18.11.2016 od 19.00 hod 
Miesto:  Hotel Satel, Poprad 
Koordinačné centrum:  prítomní --  OM1II, OM8ST, OM3TC, OM0AMR 

neprítomní –  OM4TW, OM7AMA, OM6SZ, OM5AW 
Prítomní členovia a hostia – OM6LL, OM1HI, OM8AML, OM0LT, OM6CI, OM3ZCK, OM0AD, 
OM3CFE, OM6ABS, OM-30242, OM4ALK, OM4XA, OM0ATR, OM5NA, OM2XA, OM8BU, OM3WRD, 
OM0ARD, OM4PL, OM4EX, OM8WW, OM8AE, OM8AT, OM8AII, SP9RHN, SP9GLJ,…  
 
Program: 
 

1. Informácia o stave A.R.E.S. v OM 
2. Informácia o činnosti A.R.E.S. v krajoch. 
3. Databáza siete A.R.E.S.   
4. Novinky v našej výbave  
5. Rôzne zo sveta A.R.E.S. 
6. Diskusia 
7. Záver 

Bod 1: Informácia o stave A.R.E.S. v OM  

OM1II – zahájil rokovanie a informoval o činnosti A.R.E.S. za r. 2016. Informáciu doplnil o stav 
v krajoch, z ktorých neboli prítomní krajskí koordinátori. Počet zaregistrovaných členov A.R.E.S. 
k 18.11.2016 je 160.  

12/2015 - medzinárodné cvičenie GLOBALSET 2015 - test odozvy 

03/2016 - Pr SZR schválilo nových KK: 

 - Miroslav Snopko, OM7AMA, BB kraj (Touto cestou poďakoval Tonovi Gombárovi, OM7AG 
za doterajšiu činnosť vo funkcii krajského koordinátora A.R.E.S. za kraj Banská Bystrica a vyslovil 
presvedčenie, že zostane aktívnym členom a oporou pri presadzovaní myšlienok A.R.E.S.) 

- Radovan Mušinský, OM0AMR, PO kraj 

10/2016 - Simulovaný test krízovej komunikácie ARRL - Winlink - účasť zabezpečil Stano OM8ST  

V roku 2016 sme neorganizovali žiadne stretnutie na tému ARES. Táto problematika bola však 
prezentovaná na lokálnych stretnutiach rádioamatérov v Medzeve a v Košiciach. Hlavným dôvodom je 
aj to, že sa nám nepodarilo metodicky pripraviť zložitejšie cvičenia a na KV je možné sa zapojiť do 
testu spojenia, ktorý neformálne prebieha po každých správach SZR vo štvrtok na frekvencii  3,768 
MHz.   

Bod 2: Správy o činnosti  A.R.E.S. v krajoch 

Kraj Košice (OM8ST) - Správu o činnosti ARES v rámci kraja predložil v písomnej podobe ešte pred 
zasadnutím KC. Na zasadnutí preto len doplnil túto správu resp. okomentoval niektoré aktivity.  

Kraj Prešov (OM0AMR) – Správu predložil v písomnej podobe, Na zasadnutí  len zdôraznil niektoré 
body z tejto správy.  
   -  Sponzorské dary 
   -  Mobilný prevádzač OM0OUM 
   -  Pribudnutie nových členov 
   -  Zaobstaranie novej techniky 
   -  Diskusie s členmi iných skupín RAYNET, SP EMCOM na stretnutiach v zahraničí  
   -  Práca na vytvorení rádioamatérskej siete HAMNET v pásme 2,4 GHz 



Kraj Trnava (OM3TC) – Krajský koordinátor informoval o rozširovaní  technického vybavenia stanice 
KKS, spomenul problematiku okolo kontaktov a zmenách na úradoch.   

Bod 3:  Databáza siete A.R.E.S. 

V tomto bode Stano OM8ST prezentoval potrebu kvalitného zmapovania siete ARES a to hlavne 
vybavenia a možností na spojenie medzi jednotlivými členmi a ich krajskými koordinačnými 
strediskami a spojenia KKS až na Koordinačné centrum ARES do Bratislavy. Aby sa mohla zostaviť 
takáto „databáza“ siete ARES je potrebné získať od jednotlivých členov aktuálne informácie o ich 
schopnosti komunikovať na jednotlivých amatérskych pásmach. Tieto informácie sa získajú od členov 
vyplnením novej verzie prihlášky do ARES. V ďalšom kroku sa informácie od členov spracujú do 
prehľadných tabuliek pre komunikáciu v rámci kraja na VKV a v rámci Slovenska na KV. Reálna 
možnosť spojenia medzi členmi KKS by sa mala následne overovať malými cvičeniami – testmi 
spojenia , ktoré si budú organizovať jednotlivé KKS vo svojej kompetencii. Tieto popisy „siete ARES“ 
v rámci jednotlivých krajov sa zosumarizujú následne na KC ARES do popisu celkovej siete ARES 
v rámci Slovenska. Tento popis siete bude interným materiálom ARES a nebude zverejňovaný na 
Internete. Budú ho mať pre svoju potrebu všetci krajskí koordinátori ARES. Pre zjednodušenie 
vyjadrovania o sieti ARES  Stano OM8ST navrhol pomenovať túto sieť  názvom  SAREN ( Slovak 
Amateur Radio Emergency Network). Záverom Stano opäť zdôraznil potrebu budovať aj infraštruktúru 
na dátovú komunikáciu medzi KKS prostredníctvom protokolov PACKET a APRS na VKV/UKV 
a protokolov PACTOR a WINMOR na KV. Táto digitálna podmnožina siete ARES by sa potom mohla 
v skratke nazývať SAREN-D (digital).  
Súčasne so spracovaním databázy siete ARES sa ukazuje potreba na upresnenie niektorých 
formulácií súčasného štatútu ARES, ktorý nebol od svojho vzniku ešte aktualizovaný. Súčasťou práce 
na štatúte by malo byť aj spracovanie materiálu „Prevádzkový  poriadok siete SAREN“, v ktorom by sa 
sústredili všetky potrebné technicko-prevádzkové informácie o tejto sieti, ktoré sú v súčasnosti 
roztrúsené po viacerých dokumentoch a v prípade potreby nie sú rýchlo k dispozícii operátorom siete 
SAREN. 

Bod 4:  Novinky v našej výbave 

V tomto bode boli predstavené niektoré novinky vo výbave staníc KKS ARES. 

1. Rado OM0AMR predstavil svoj nový mobilný prevádzač OM0OUM 439,375 "REBECCA" rx a 
tx ctcss 88,5, ktorý sa mu podarilo vybaviť na TU ako reálny „mobilný“ prevádzač. Je to istý 
pozitívny precedens, ktorý by sme mohli využiť na vybavenie podobných mobilných 
prevádzačov aj pre iné kraje, ak by o to prejavili záujem. 

2. Stano OM8ST prezentoval novú verziu svojho VKV GO BOXU, ktorý  obsahuje všetky 
potrebné komponenty na komunikáciu na VKV. 

3. Stano OM8ST prezentoval svoju stránku https://om8st.wordpress.com/ na ktorej je 
publikovaných veľa užitočných materiálov týkajúcich sa ARES. 

4. V sobotnom programe HAM stretnutia Poprad 2016 bude prednáška Milana Barvířa OK1MX 
o digitálnom prenose hlasu (DV)  protokolmi DMR, DSTAR, C4FM... Stano OM8ST upozornil 
na túto prednášku z toho dôvodu, že tieto digitálne módy môžu byť zaujímavé pre VKV/UKV 
komunikáciu počas krízových situácií. 

Bod 5: Rôzne zo svet ARES 

V tomto bode boli podané stručné informácie o aktivitách IARU R1 v roku 2016, aktivitách iných 
skupín ARES vo svete pri živelných pohromách, účasti rádioamatérov z OM na ARRL teste krízovej 
komunikácie v októbri 2016 a o niektorých výsledkoch z minuloročného testu GLOBALSET 2015, ktorý 
sa konal v decembri 2015. 

Bod 6: Diskusia 

Po dohode ešte pred začiatkom zasadnutia  KC ARES sme umožnili  Milanovi Barvířovi OK1MX 
prezentovať jeho krátku prezentáciu (z roku 2010) na tému: Mimoriadne udalosti, IZS 
a rádioamatéri. V tejto prezentácii Milan popisuje formy fungovania IZS v ČR hlavne po legislatívnej 
stránke a po stránke technického vybavenia, ktoré sa len málo líšia od toho, čo poznáme na 
Slovensku. V druhej časti prezentácie diskutuje možnosti zapojenia rádioamatérov do ISZ pri takých 



druhoch krízových situácií, ktoré sú v našich podmienkach najpravdepodobnejšie. Z jeho analýzy 
vyplýva, že je málo pravdepodobné aby mohli rádioamatéri niečím prispieť k riešeniu týchto krízových 
situácií okrem iného aj preto, že nemajú tímy pripravené na prevádzku v režime 24/7/365. Podľa jeho 
analýzy sa rádioamatéri musia zamerať na systémy a služby, ktoré ISZ nemá, alebo má len 
v obmedzenej miere kvôli ich nákladnosti. V tejto súvislosti upozornil hlavne na technologické 
možnosti systému APRS, ktoré ISZ nemá v tej miere, v akej ju majú už dnes rádioamatéri. Nabáda na 
rozvoj tohto systému v rámci ARES. Klasické systémy komunikácie na KV sú v podmienkach strednej 
Európy nepoužiteľné pre integráciu s ISZ. 

Po prezentácii Milana OK1MX sa rozprúdila diskusia hlavne k možnosti  integrovania rádioamatérov 
do ISZ prostredníctvom  členstva v Dobrovoľnom hasičskom zbore. Sám Milan je totiž členom ich 
miestneho DHZ, kde plní úlohu „ dozoru a servisu“ nad rádiostanicami a ďalšími komunikačnými 
prostriedkami. Rado OM8BU navrhol, aby bola spracovaná analýza o takejto spolupráci a aj tento 
materiál sa pokúsi spracovať. 

Bod 7: Záver 

 
V tomto bode bol prezentovaný materiál: ODPORÚČANIA PRE PRÁCU SKUPINY A.R.E.S. PRI 

SZR  NA ĎALŠIE OBDOBIE, v ktorom sú zhrnuté návrhy na činnosť skupín ARES pri zlepšovaní 
svojej výbavy a pripravenosti na riešenie krízových situácií. Tento materiál by sa mal rozšíriť medzi 
členstvom ARES, prekonzultovať a schváliť v rámci jednotlivých KKS. Ak bude vyjadrený súhlas zo 
strany KKS, tak by sa mal stať oficiálnym pracovným materiálom pre riadenie našich aktivít 
v nasledujúcom roku. 
 

Po 2 hodinách rokovania OM1II poďakoval všetkým za účasť, za všetky relevantné návrhy 
a vyzval členov A.R.E.S. na aktívnejšiu spoluprácu s krajskými koordinátormi, aby nezostali vo svojej 
funkcii osamotení. Na to, aby mohli túto funkciu vykonávať, dostali písomnú podporu najmenej 10 
rádioamatérov zo svojho okolia. 
 
Zapísal: OM8ST a OM1II 
 


