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ODPORÚČANIA PRE PRÁCU SKUPINY A.R.E.S. PRI SZR  

NA ĎALŠIE OBDOBIE.  
 
Zasadnutie  KC ARES pri SZR  sa oboznámilo s činnosťou jednotlivých krajských skupín 
ARES a vypočula si viaceré návrhy na obohatenie našej činnosti na ďalšie obdobie s cieľom  
prispieť k lepšej príprave KKS a jednotlivých členov  skupín ARES  na plnenie úloh pri 
zabezpečovaní spojenia  počas krízových situácií. Na základe týchto návrhov boli 
vypracované nasledovné ODPORÚČANIA na činnosť skupín ARES: 
 

� Spracovať upravenú verziu štatútu ARES, prerokovať jeho nové znenie s Krajskými 
koordinátormi a s členstvom ARES a pripraviť ho na schválenie na  niektorom 
z jarných  zasadnutí Predsedníctva SZR. 
 

� Spracovať databázu sietí A.R.E.S. (SAREN)  na úrovni jednotlivých  KKS ako aj 
celého Slovenska 
 

� Spracovať dokument PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ARES, v ktorom budú uvedené 
všetky potrebné detaily týkajúce sa  prevádzky v rámci sietí ARES počas testov 
a ostrých aktivácií sietí ARES počas krízových situácií. 
 

� Organizovať testy krajských sietí ARES ako aj testy spojení KC s KKS pre získanie 
hodnoverných údajov o možnostiach prepojenia do databázy siete ARES  (SAREN) 
 

� Doplňovať výbavu KC ARES , KKS ARES ako aj výbavu jednotlivých členov skupín 
ARES hlavne o prvky pre zabezpečenie záložného napájania rádiovej stanice. 
 

� Pripraviť školenia ARES na krajskej úrovni (KKS) v čo najväčšom počte  krajov. 
Školiteľov na tieto školenia sa bude snažiť zabezpečiť aj KC ARES. 
  

� Venovať sa problematike nových technológií  ako sú DMR a pod. a overovať v praxi 
ich možný prínos pre aktivity skupín A.R.E.S v krízových situáciách 
 

� Venovať sa príprave rádioamatérskych vysielacích staníc (operátorov aj techniky) pre 
digitálnu komunikáciu na VKV módom PACKET a na KV módmi  WINMOR 
a PACTOR s cieľom vytvoriť v rámci SAREN digitálnu podsieť  SAREN-D 
umožňujúcu posielať rádiogramy minimálne medzi stanicami KKS v krajoch a KC 
v Bratislave. 

 
 
V Poprade dňa 18.11.2016 
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Tento materiál odoslať Kubíčkovi niekedy okolo 5-10. 11.2016 
 
Z e mailu J. Kubíčkovi z 11.10.2016 
 

8. ZÁVER 

 
Tento záver by nemal byť len nejakým formálnym poďakovaním  prítomným za účasť, ale 
bolo by vhodné, ak by sa sformulovali aj nejaké konkrétne odporúčania  pre činnosť 
organizácie ARES na nasledujúci rok do pár bodov a tieto odporúčania by boli schválené 
všetkými tam prítomnými koordinátormi KKS ARES ( aj za účasti ostatných členov 
a priaznivcov ARES) 
Tieto ODPORÚČANIA ZO ZASADNUTIA  KC ARES odporúčania by sa mali týkať 
napríklad: 
 

• Poctivého spracovania Databázy siete ARES 
• Organizovanie testov krajských sietí ARES pre získanie hodnoverných údajov do 

databázy siete ARES 
• Doplňovania výbavy KC ARES hlavne o prvky pre záložné napájanie ale aj pomoc 

KKC ARES svojim členom pri doplňovaní svoje výbavy pre ARES hlavne po 
metodickej stránke (finančne sa to zrejme nedá) 

• Príprava školení ARES na krajskej úrovni  - je jednoduchšie pozvať niekoľkých 
prednášateľov na krajské podujatia ako pozývať členov z krajov na celoslovenské 
podujatia. 

• Ďalšie body ak ich ešte stihneme naformulovať pred schôdzou , alebo vzniknú priamo 
na schôdzi ( a bude s nimi všeobecný KONSENZUS). Sporné veci do „Odporúčaní“ 
nedáme. 

 
Poznámka k tomu bodu: 
ARES nie je typická organizácia s členstvom, členskými schôdzami, s hlasovacími právami 
a podobne. Preto by bolo nenáležité prijímať nejaké uznesenia a podobne. Na druhej strane by 
však bolo vhodné a žiadúce FORMALIZOVAŤ ISTÉ POŽADAVKY na krajských 
koordinátorov a krajské skupiny ako celok do podoby takého dokumentu, aby sa vytvoril istý 
MORÁLNY TLAK na  to, aby sa niečo konkrétneho začalo robiť v samotných krajoch.  Keď 
sa už  niekto sám a dobrovoľne prihlásil do niektorej so skupín ARES, tak  nech aj niečo robí, 
lebo „NEPŘÍTEL NESPÍ“ a my nevieme, kedy sa čo stane a budeme požiadaní o konkrétnu 
pomoc a vtedy zlyháme, lebo nie sme na to náležite pripravení, ako to odhalili aj na IARU 
R1. 
 
 
 


