
Zápis z rokovania KC A.R.E.S. 2011 

 

Dátum: 19.11.2011 od 10.45 hod 

Miesto:  Hotel Satel, Poprad 

Prítomní: OM1II, OM3CU, OM0ARD, OM4ALK, OM5MM, OM7AG, OM3WYE, 
OM8AEO, OM3TC, OM0LT, OM8AXU, OM6AT, OM3WRD, OM0AMR, OM3WYB, 
OM8DM, OM8AQ, OM8YL, OM6AS, OM0ADI, OK1HH, ... 

Program: 

1. Činnosť A.R.E.S. v OM - OM1II  
2. Informácia o činnosti A.R.E.S. v krajoch - krajskí koordinátori. 
3. Rôzne. 

 
K bodu 1 

OM1II – K dnešnému dňu má A.R.E.S. 118 prihlásených členov. Stále nie sú 
obsadené funkcie krajských koordinátorov v Bratislavskom a Prešovskom kraji.  

Na základe informácií o príprave novej legislatívy o IZS prebehlo 4.2.2011 rokovanie 
na odbore IZS MV SR. Za SZR sa rokovania zúčastnili OM3EI, OM3LU, OM1II.  

Rádiokluby OM3KHE a SP9PSB zorganizovali spoločné cvičenie s názvom "SP–
OK–OM TRAINING DAY, JAPAN Solidarity Event 2011", za účelom preveriť 
možnosti núdzovej komunikácie v rámci "Euroregiónu Beskydy".  

Na cvičení ZZS a HaZS v Senci v máji 2011 sa zúčastnili priamo na mieste Jano, 
OM3TC s XYL a na Krajskom operačnom stredisku ZZS v Trnave Dušan, OM2ADP. 
Komunikácia v rámci A.R.E.S. prebiehala na QRG 145,500 MHz.  

"Rádioamatérske cvičenie A.R.E.S. sa konalo v dvoch etapách 12.11.2011 v čase 
09.00 - 10.00 UTC, pred celosvetovým nácvikom GlobalSET 2011, ktorý bol 
naplánovaný na 11.00 - 15.00 miestneho času v každej krajine. Stanicu OM9HQ 
obsluhovala Miška OM4CX z RK OM3KFF a Jaro OM1II z prechodného QTH. Krajskí 
koordinátori mali zabezpečiť účasť svojich krajských mobilných tímov.  

Pripravujeme rokovanie s riaditeľom odboru krízového riadenia na MDPT na tému 
núdzová komunikácia a rádioamatéri. 

K bodu 2 

OM7AG – informoval o stave KKS v BB kraji, spomenul problémy s náborom členov 
v B.Bystrici. 

OM3TC – informoval o stave A.R.E.S. v TT kraji. Dal na vedomie, že na všetkých 
úrovniach štátu sú nejakí koordinátori na krízové situácie, kde by sa dala nadviazať 
spolupráca. 



OM8AXU – informoval o stave A.R.E.S. v KE kraji. Uvítal všetky cvičenia. Bola to 
možnosť preveriť možnosti fungovania v obmedzených situáciách. Poďakoval 
všetkým zúčastneným za účasť na cvičení. Informoval o návšteve skupiny mladých 
záchranárov z občianskeho združenia MRAK na akcii skupiny ARES za košický kraj 
na prechodnom QTH pri obci Skároš (LOKÁLNY TEST + GLOBALSET 12.11.2011). 
Títo záchranári zo združenia MRAK sú integrovaní v rámci kraja do záchranárskych 
zložiek a zúčastňujú sa pravidelne rôznych záchranárskych cvičení. V roku 2012 
bude takéto cvičenie v Gelnici a bude sa hľadať možnosť zapojenia 
rádioamatérskeho A.R.E.S. tímu do tohto cvičenia. 

Vyzval k zodpovednému prístupu členov ARES k národným cvičeniam ako dôležitej 
prípravy na prípadné situácie na Slovensku a na potrebnú výbavu mobilných tímov 
vhodnou technikou. 

K bodu 3 

OM7AG – vzhľadom na komplikovanú verejnú a štátnu správu chcel vedieť aká je 
organizácia Odborov krízového riadenia. 

OM8AXU – stručne vysvetlil štruktúru verejnej a štátnej správy v oblasti krízového 
riadenia. 

OM7AG – upozornil na nejasnosť podmienok cvičenia GlobalSET. 

OM1II – na základe problémov, ktoré vznikajú v praxi, navrhol zorganizovať 
sústredenie členov A.R.E.S., návrh budeme diskutovať v priebehu 1. štvrťroka 2012. 
V spolupráci s KK pripravíme návrh projektu pre SZR. Požiadal KK, aby odovzdávali 
aktuálne informácie členom A.R.E.S. svojho kraja. 

OM3WYE – informoval o iných záchranných organizáciách, o konferencii v Žiline 
Resque112 - toto je však komerčná akcia. 

OM1II - hľadáme možnosť bezplatnej účasti pomocou zúčastnených firiem, zatiaľ 
s negatívnym výsledkom. 

OM6MT – upozornil na situáciu, že zástupcovia štátu nemajú záujem o A.R.E.S.. 

OM3TC – informoval o účasti na cvičení ZZS a HaZS v Senci. 

OM0AMR – 5MHz fungovalo perfektne, preto dáva návrh - KKS by mali mať licenciu 
na 5MHz, cvičenia organizovať mimo hlavných pretekov. 

OM1II – zatiaľ je 5MHz povoľované iba na experimentálnej báze, SZR však podniká 
kroky, aby mohli rádioamatéri využívať toto pásmo bez špeciálnej žiadosti. 

 Záverom OM1II poďakoval všetkým za účasť a aktivity v oblasti A.R.E.S.. 

Zapísal: OM1II 


