
Zápis z verejného rokovania KC A.R.E.S. 2012 

Dátum: 17.11.2012 od 10.45 hod 

Miesto:  Hotel Satel, Poprad 

Prítomní: OM1II, OM8WW, OM0ARD, OM0AD, OM6AS, OM6AT, OM0LT 
OM5AM, OM0CS, OM6AR, OM6AJM, OM4ALK, OM0AMR, OM2ADP, OM7AXL, 
OM8BU, OM7AG, OM6JO, OM3TNH, OM5AKW, OM6ABS, M0SLC/OM7AKM, 
OM2SD, OM6AAW, OM6AZ, OM3WMB a ďalší nezapísaní... 

Program: 

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

 
K bodu 1 

OM1II – Zahájil a informoval o stave a aktivitách A.R.E.S. vo svete a doma. Od 
posledného rokovania sa v oblasti legislatívy o A.R.E.S. nič radikálneho nezmenilo, 
čo pripisuje zmenám na politickej scéne a následne neustálym zmenám v oblasti 
krízového manažmentu a riadenia na jednotlivých úrovniach štátnej správy. 
Informoval, že prebieha medzinárodná konferencia GAREC v Malajzii, viac bude na 
stránke po uverejnení záverov. Poďakoval Braňovi OM8AGI za prezentáciu A.R.E.S. 
na medzinárodnej konferencii Rescue 112 v ZA. Tiež členom rádioklubu OM3KHE za 
spoluorganizáciu medzinárodného cvičenia SP-OK-OM v r. 2011, ktorým bola 
overená cezhraničná spolupráca. Všetkým účastníkom, ktorí zaslali výpis z denníka 
bol ako poďakovanie vystavený certifikát za účasť, podpísaný starostom poľského 
mesta Žywiec. 

K bodu 2 

OM8AXU – informoval o stave A.R.E.S. v KE kraji. Doplnil OM1II o dianí v kraii 
a neúspešnom pokuse o prípravu krajského alebo celoslovenského stretnutia členov 
ARES spojeného s prednáškami orientovanými na problematiku a ARES ako aj 
s ukážkami špeciálnej „mobilnej“ výbavy, ktorú si už niektorí členovia ARES  
pripravili. V nasledujúcom roku sa budeme opäť pokúšať o zorganizovanie takéhoto 
stretnutia. Najvhodnejším  miestom na takéto stretnutie by bolo niekde v strede 
Slovenska, kam by mali rovnako ďaleko Rádioamatéri zo západného aj východného 
Slovenska. Do úvahy prichádza napríklad osvedčená lokalita Turany.  
V súvislosti s tým, že sa v roku 2012 neuskutočnilo žiadne medzinárodné cvičenie 
GLOBALSET uviedol, že jednou z možných príčin bol fakt, že v mnohých oblastiach 
sveta boli v priebehu roka 2012 „ostré“ cvičenia pre mnohých rádioamatérov 
a regionálnych koordinátorov z dôvodu živelných katastrôf v týchto oblastiach. Aj keď 
takýchto udalostí bolo vo svete podstatne viac, obežníkmi od Grega Mosopa pre 
ostatných národných koordinátorov ARES rozosielanými na  r1emcor@iaru-r1.org 
sme boli informovaní napríklad o silnom zemetrasení na Filipínach vo februári, ďalej 
o katastrofálnych záplavách v Čine v júli, ktoré sa dotkli aj Pekingu, ale aj 
o masívnom výpadku dodávky elektriny (blackoute) v Indii, ktorý postihol 700 
miliónov  obyvateľov tejto krajiny v auguste. V tom istom mesiaci postihla Filipíny 



ďalšia pohroma v podobe záplav. Koniec októbra zasa bol poznačený vyčíňaním 
hurikánu SANDY, ktorý okrem škôd a mŕtvych na karibských ostrovoch silne zasiahol 
aj najľudnatejšiu časť východného pobrežia USA a to samotný New York a jeho 
blízke okolie. Pri všetkých týchto živelných pohromách rádioamatéri pomáhali 
vytváraním svojich rádiových sietí a prenosom informácií z postihnutých oblastí. 
 

OM6SZ – KS v ZA kraji má 5 mobilných skupín na terénnych autách. K dispozícii 
majú 2 prevádzače. Podarilo sa docieliť stav, že A.R.E.S. v ZA kraji je rovnocenný 
s ostatnými záchrannými zložkami. Zástupca A.R.E.S. je podľa potreby prizývaný na 
rokovanie krízového štábu. Pre svoju činnosť majú povolenie vjazdu do ChKO, mesta 
ZA a v súčasnosti je v pripomienkovom konaní zmluva o spolupráci s políciou a HaZ 
brigádou v Žiline. 

OM7AG – informoval o stave A.R.E.S. v BB kraji. Spolupráca s krajskými štruktúrami 
krízového manažmentu a KS A.R.E.S. vo forme dohody nebola zatiaľ uvedená do 
papierovej alebo elektronickej podoby.  

Veľký prevádzač s dosahom na území stredného Slovenska zatiaľ nie je 
v prevádzke. Spustená bola náhrada v podobe lokálneho prevádzača v pásme 70 cm 
a s napojením na Internetovú sieť. 

OM2ADP – z poverenia KK TT kraja v krátkosti informoval o stave v TT kraji. Pre 
komunikáciu A.R.E.S. zriadili prevádzač v pásme UHF. V priebehu roka 2013 plánujú 
opäť účasť na cvičení Krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej služby 
SR, ktoré býva v súčinnosti s HaZZ a zložkami CO. 

OM1II – pre neúčasť KK alebo poverených zástupcov NT a TN krajov, informoval 
v krátkosti OM1II - spolupráca s krajskými štruktúrami krízového manažmentu a KS 
A.R.E.S. vo forme papierovej dohody zatiaľ nebola uzavretá. 

K bodu 3 

XYL OM0LT - navrhla, aby úspešný KK ZA kraja pomohol menej úspešným KK 
v iných krajoch pri nadväzovaní kontaktov s krajskými a okresnými štruktúrami 
krízového mamažmentu, aby sa dobré skúsenosti zo ZA kraja zúročili aj v iných 
oblastiach Slovenska . 

OM8WW (ex OM8ATT) – ponúkol spoluprácu a pomoc KK v PO kraji, kde má 
kontakty na pracovníkov z oblasti krízového riadenia PO kraja. 

OM8BU (ex OM3WYE) – informoval o činnosti občianskych združení s podobnou 
náplňou a navrhol, aby bola riešená spolupráca s nimi. 

YL – navrhla, aby bol problém absencie spolupráce zastrešený na najvyššej úrovni 
tak, aby sa mali KK na krajskej úrovni o čo oprieť. 

OM1II – reagoval na návrh a povedal, že zatiaľ sa nám nepodarilo uzatvoriť so 
žiadnym ministerstvom žiadnu rámcovú zmluvu, hoci zo strany vedenia SZR sú 



aktivity v tejto oblasti. Je snaha dostať myšlienky A.R.E.S. do legislatívy. Problém 
nevidí v neochote manažmentov v kraji, ale skôr v činnosti a prístupe jednotlivých KK 
A.R.E.S.. 

OMA8XU – navrhol zjednotiť napájacie konektory zariadení, ktoré budú používané 
pre A.R.E.S. na typ PP30 Power Pole od firmy Anderson Power Product určené na 
prúdy do 30A. Týmto krokom sa zlepší možnosť spolupráce viacerých rádioamatérov 
pri spoločnej aktivite možnosťou prepájania napájacích zdrojov podľa aktuálnej 
potreby. Ďalej odporúčal spojovacie zariadenia riešiť ako kompaktné celky – napr. 
v kufríku, prípadne ako SOTA baťohy. Navrhoval taktiež výrobu magnetických 
nálepiek ARES, ktoré by sa mohli používať na automobiloch, ktoré budú 
zabezpečovať aktivity ARES pri cvičeniach ale aj pri ostrých akciách, ak by to bolo 
potrebné.  Navrhol taktiež, aby sa pripravil návrh na reflexné vesty s nášivkou 
reflexného nápisu ARES na chrbte a kompletným znakom ARES na  prednej časti 
vesty. Takáto reflexná vesta je použiteľným doplnkom štandardného oblečenia člena 
ARES v zime aj v lete, nie je drahá a v prípade záujmu by bolo možné zabezpečiť ich 
hromadnú výrobu pre všetkých členov ARES. Náklady na ich výrobu by si ale museli 
hradiť samotní členovia, pokiaľ by sa nenašiel nejaký sponzor, ktorý by uhradil celý 
náklad na ich  výrobu, alebo aspoň jeho časť. 

OM0AD – ponúkol grafický návrh znaku, ktorý môže byť k dispozícii na stránke 
A.R.E.S.. 

OM0AMR – po svojich skúsenostiach odporúča riešiť zariadenia ako SOTA baťohy. 

 

 Záverom OM1II poďakoval všetkým za účasť a za všetky návrhy prítomných, 
ktoré vedú na skvalitnenie činnosti A.R.E.S. v OM. 

Zapísal: OM1II 


