
Zápis z verejného rokovania KC A.R.E.S. 2013 

Dátum: 16.11.2013 od 16.00 hod 

Miesto:  Hotel Satel, Poprad 

Prítomní: OM1II, OM8ST, OM0LT, OM6AS, OM3TC, OM7AG, OM0CS, 
OM0AMR, OM8BU, OM7AMM, OM1AEG, OM4ALK, OM0AD, OM6AT, OM8AQ, 
OM1CR, OM3WMB, OM1AED, OM1TD 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 rokovanie a informoval o stave a činnosti A.R.E.S. za r. 2013. 

Stav členskej základne - Krajské koordinačné stredisko BA - 9, TT - 20, TN - 10, BB - 
7, ZA - 47, NT - 12, KE - 9, PO – 10 členov. Celkom - 124 členov. 
 
- Počas roka bola otvorená diskusia na tému "Spolupráca A.R.E.S. a vybraných 
zložiek  IZS počas krízových situácií pri zabezpečení rádiovej komunikácie" v rámci 
krajov a diskusie o ARES na lokálnych rádioamatérskych stretnutiach - v Borovciach, 
Turanoch a Košiciach.  
 
- Po ročnej prestávke sa v tomto roku opäť uskutočnil medzinárodný test  tiesňovej 
komunikácie pod názvom GLOBALSET. Novinkou tohto testu bolo to, že prebiehal v 
dvoch  etapách, ktoré sa navzájom odlišovali smerom prenosu správ. V prvej časti 
testu, ktorá sa   konala  v sobotu 13. apríla 2013 sa správy prenášali od jednotlivých  
zúčastnených staníc smerom na  regionálnu HQ stanicu. Druhá časť testu sa konala 
o týždeň neskôr  v soboru  20. apríla 2013. V tejto druhej časti bol smer prenášania 
správ opačný t.j. zo stanice  GB4NRC smerom na stanice, ktoré sa zúčastnili prvého 
kola GLOBALSETU a odoslali v tomto prvom kole telegramy smerom na stanicu 
GB4NRC. Za OM sa na tejto akcii zúčastnili zástupcovia KKS KE kraja z troch 
samostatných pracovísk. Poďakovanie za účasť a reprezentáciu patrí hlavne - 
OM8ST, OM0LT, OM0AD, OM8BU, OM0AMR a OM0CS. 
 
- Problémy, ktoré so sebou priniesla zima 2012/2013, si vyžiadali užšiu spoluprácu 
KR PZ a KKS A.R.E.S. Žilinského kraja hlavne na úseku informovania kamionistov o 
dopravnej situácii. Hoci KKS v ZA kraji má veľký počet členov, poďakovanie za túto 
spoluprácu patrí hlavne - OM6SZ, OM6AR, OM6MF a OM6ZB. 
 
- Vzhľadom na situáciu okolo zmluvy o spolupráci v ZA kraji, kde bolo odporúčané 
uzatvorenie zmluvy na vyššej úrovni, zaslal predseda A.R.E.S. písomnú žiadosť na 
MV SR o rokovanie a možnosť uzatvorenia rámcovej zmluvy o spolupráci. 
Poďakovanie za pomoc patrí aj Dušanovi OM3ZCK. Samotné rokovanie zástupcov 
MV SR a A.R.E.S. sa konalo 18.7.2013.. Predseda A.R.E.S. informoval 
o možnostiach rádioamatérov v prípade vzniku mimoriadnych udalostí a predložil 



návrh na rámcovú zmluvu, obsah ktorej bude predmetom ďalších rokovaní. O 
priebehu rokovania budú informovať svojich nadriadených. Predseda A.R.E.S. 
informoval prezídium SZR a krajských koordinátorov A.R.E.S..  
 
K bodu 2 
 
OM3TC – Poďakoval Dušanovi OM2ADP a Jozefovi OM3JH za spoluprácu. KKS TT 
má k dispozícii súkromný Nisan 4x4 s výbavou KV a VKV. Spomenul, že snehové 
kalamity treba brať vážne a spolupráca v TT ide aj bez zmluvy. 
 
OM7AG – KKS BB kraja k spolupráci nepotrebuje zmluvu. Nedarí sa získať členov 
do A.R.E.S. v niektorých okresoch. Problémy s inštaláciou prevádzačov pretrváva, 
hľadajú sa možnosti ich umiestnenia. 
 
OM8ST – KKS KE kraja má zriadené 3 mobilné tímy. Informoval o úspešnosti počas 
účasti v GlobalSETe a o anténnach vhodných pre A.R.E.S.. Dušan OM3ZCK zriadil 
mobilný prevádzač a ponúka ho pre použitie A.R.E.S. aj v rámci OM. 
 
K bodu 3 

OM1II – informoval o obsahu navrhovanej rámcovej zmluvy s MV SR. 

OM3TC – upozornil, že v našich podmienkach sa treba viac zamerať na 
zabezpečenie lokálneho spojenia. 

OM8BU – poznamenal, že súčasné cvičenia sú zamerané hlavne na globálne 
spojenia. 

OM1II – pripomenul, že lokálnych cvičení bolo v minulosti organizovaných viac, 
možno overiť na stránke www.szr.sk/ares . 

OM6AT – poznamenal, že zmluva so štátnymi orgánmi je potrebná. Úradníci nemôžu 
urobiť nič nad rámec svojich povinností. 

OM0CS – pýtal sa, ako fungujú kynológovia. Na túto tému pokračovala krátka 
diskusia. 

OM1II – doplnil informáciu o krokoch KC od r. 2002. 

OM8ST – upozornil na úskaliach napájania a problémoch pri napájaní z auta. 

OM0LT – konštatoval, že väčšina ľudí je v A.R.E.S. pasívna. 

Diskusia ďalej pokračovala na rôzne témy. Záverom OM1II poďakoval 
všetkým za účasť a za všetky relevantné návrhy. 

Zapísal: OM1II 

Poznámka – v prípade, že zapisovateľ zle, alebo nedostatočne zapísal príspevok, prosím oznámte mu 

to emailom na doplnenie. 


