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1. VÝCHODISK1. VÝCHODISKÁÁ

PredoPredoššlléé prezentprezentáácie ukcie ukáázali:zali:
�� AkAkéé komunikakomunikaččnnéé systsystéémy majmy majúú rráádioamatdioamatééri k dispozri k dispozííciicii

�� KlasickKlasickáá analog voiceanalog voice komunikkomunikáácia cia –– zzááklad  ( VKV/ UKV , KV?klad  ( VKV/ UKV , KV?
�� DMR DMR –– nadstavbanadstavba –– niekde s tým poniekde s tým poččíítajtajúú niekde nieniekde nie
�� Data mData móódydy –– WINLINK, mWINLINK, móódy vo FLDIGI, FSQCALL, JS8CALLdy vo FLDIGI, FSQCALL, JS8CALL
�� TCP/IP siete typu AREDNTCP/IP siete typu AREDN
�� KomunikKomunikáácie cez satelity  (Escie cez satelity  (Es´́Hail /QO 100 ?)  Hail /QO 100 ?)  

�� KtorKtoréé krajiny rozvkrajiny rozvííjajjajúú/ nacvi/ nacviččujujúú / testuj/ testujúú / buduj/ budujúú akakéé systsystéémymy
�� veveľľkkéé rozdiely v prrozdiely v príístupestupe
�� zzááleležžíí na pona poččetnosti etnosti žživelných pohrôm a podpore zo strany ivelných pohrôm a podpore zo strany ššttáátutu

�� ČČo je  potrebno je  potrebnéé robirobiťť –– cvicviččiiťť, cvi, cviččiiťť
�� ššpecializovanpecializovanéé nnáácviky emcommcviky emcomm
�� šštandardntandardnéé kontesty kontesty 
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2. Z2. ZÁÁKLADNKLADNÉÉ OTOTÁÁZKY ZKY 

�� ČČoo chceme rozvchceme rozvííjajaťť a testovaa testovaťť ??
�� AkAkéé systsystéémy /mmy /móódy / chceme testovady / chceme testovaťť ??

�� V ktorých frekvenV ktorých frekvenččných pných páásmach:  VKV, UKV, KV  ?smach:  VKV, UKV, KV  ?

�� Kto Kto (s kým chceme realizova(s kým chceme realizovaťť testy) ?testy) ?
�� Kto bude pripravený zKto bude pripravený zúúččastniastniťť sa testovsa testov

�� BudBudúú mamaťť rráádioamatdioamatééri potrebnri potrebnéé vybavenie vybavenie 

( interfejsy r( interfejsy ráádio dio –– PC) ? PC) ? 

�� Bude dostatok zBude dostatok zááujemcov o toto testovanie?ujemcov o toto testovanie?

�� AkýmAkým spôsobomspôsobom / formou chceme syst/ formou chceme systéémy testovamy testovaťť ??
�� Testy z portable stanovTesty z portable stanovíšíšťť a so za so záálohovým naplohovým napáájanjaníím ?m ?

�� Testy od krbu ?Testy od krbu ?
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3. FORMY A OBLASTI  3. FORMY A OBLASTI  ČČINNOSTIINNOSTI

�� ŠŠpecializovanpecializovanéé testy tiestesty tiesňňovej komunikovej komunikáácie cie –– je moje možžnnéé
realizovarealizovaťť rôznymi formami a na rôznych rôznymi formami a na rôznych úúrovniach rovniach 
�� MedzinMedzináárodnrodnéé (KV...)(KV...)

�� CeloslovenskCeloslovenskéé (KV, DMR)(KV, DMR)

�� RegionRegionáálne  (hlavne VKV a UKVlne  (hlavne VKV a UKV))

�� VzdelVzdeláávanie vanie –– cez prcez prííruruččky na ky na strstráánkenke verzus  cez verzus  cez šškoleniakolenia

(ako bolo (ako bolo šškolenie kolenie „„VrVrúútky 2015tky 2015““)  )  –– ininéé formy vzdelformy vzdeláávaniavania??

�� DoplDoplňňovanie výbavyovanie výbavy -- jednotlivcov / klubov / komunjednotlivcov / klubov / komuníít t –– týka sa to týka sa to 

kakažžddéého jednotlivoho jednotlivo –– toto nekoordinujeme je to vec katoto nekoordinujeme je to vec kažžddééhoho

�� Výstavba nových systVýstavba nových systéémov mov aj so zreteaj so zreteľľom na tiesom na tiesňňovovúú komunikkomunikááciu ciu 

–– zzááleležžíí na financina financiáách a na vyriech a na vyrieššeneníí zmluvných zzmluvných zááleležžitostitostíí ( DMR, ( DMR, 

PrevPreváádzadzačče, APRS, AREDN ? ECHOLINK ?e, APRS, AREDN ? ECHOLINK ? ) ) 
Toto je mimo finanToto je mimo finanččných moných možžnostnostíí A.R.E.S. pri SZRA.R.E.S. pri SZR
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4. PL4. PLÁÁN A.R.E.S. NA ROK  2020 N A.R.E.S. NA ROK  2020 

�� ŠŠpecializovanpecializovanéé testy tiestesty tiesňňovej komunikovej komunikáácie mcie móódom dom 
JS8CALL a FSQCall  (OM8ST) JS8CALL a FSQCall  (OM8ST) 
–– formou formou „„QSO PartyQSO Party““ ? od krbu ale aj portable  ? od krbu ale aj portable  -- pravidelnejpravidelnejššie ie 

organizovanie takýchto testovorganizovanie takýchto testov

�� ÚÚččasasťť v testoch IARU R1 (GLOBALSET) v testoch IARU R1 (GLOBALSET) –– ak budak budúú
�� VzdelVzdeláávanie vanie –– cez strcez stráánku ARES  (nie nku ARES  (nie šškolenia)kolenia)

�� MetodickMetodickéé materimateriáály o FSQ CALL a JS8CALLly o FSQ CALL a JS8CALL (OM8ST)(OM8ST)

�� MetodickMetodickéé materimateriáály o KV antly o KV antéénach nach (OM8ST)(OM8ST)

�� DoplDoplňňovanie výbavy pre tiesovanie výbavy pre tiesňňovovúú komunikkomunikááciuciu
�� PlPláány jednotlivcov ny jednotlivcov –– akakéé ssúú????

�� PlPláány komunny komuníít a klubov t a klubov –– akakéé ssúú ????

�� Výstavba /vývoj  nových systVýstavba /vývoj  nových systéémov  ??mov  ??
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5. PL5. PLÁÁN A.R.E.S. NA ROK  2020 N A.R.E.S. NA ROK  2020 

ÚÚPRAVA PRAVA ŠŠTATTATÚÚTU A.R.E.S A NOVTU A.R.E.S A NOVÁÁ REGISTRREGISTRÁÁCIACIA
��NovNovéé prpráávne vne úúpravy v SR (hlavne pravy v SR (hlavne GDPR a PPGDPR a PP))
��SkSkúúsenosti z senosti z ččinnosti A.R.E.S. od roku 2004innosti A.R.E.S. od roku 2004
��NovNovéé technologicktechnologickéé momožžnosti komuniknosti komunikáácie dostupncie dostupnéé
pre rpre ráádioamatdioamatéérovrov
��OverenOverenéé formy  formy  ččinnosti skupinnosti skupíín pre tiesn pre tiesňňovovúú
komunikkomunikááciu v okolitých krajinciu v okolitých krajinááchch
UKAZUJE SA POTREBA ZMIEN:UKAZUJE SA POTREBA ZMIEN:
��ÚÚprava prava ŠŠtattatúútu A.R.E.S. (bez zmeny v ztu A.R.E.S. (bez zmeny v záákladných kladných 
princprincíípoch)poch)
��NovNováá registrregistráácie cie ččlenov lenov -- novnováá formulformuláácia povolenie na cia povolenie na 
poskytovanie poskytovanie úúdajov  aj smerom na zlodajov  aj smerom na zložžky IZSky IZS
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6. Koment6. Komentáár OM8ST k PLr OM8ST k PLÁÁNU NA ROK  NU NA ROK  

20202020

�� PlPláán vyzern vyzeráá mmáálo ambicilo ambicióózny, ale kezny, ale keďď sa to podarsa to podaríí, , 

uroburobííme me veveľľký krokký krok dopredu v prdopredu v prííprave na tiesprave na tiesňňovovúú

komunikkomunikááciu.ciu.

�� V predoV predoššlých rokoch (2015lých rokoch (2015--2019)sme neurobili 2019)sme neurobili žžiadne iadne 

viditeviditeľľnnéé kroky vpredkroky vpred, preto akýko, preto akýkoľľvek  aj menvek  aj menšíší posun posun 

bude vebude veľľkým kým úúspechom.spechom.

�� Bez zapojenia sa Bez zapojenia sa šširirššej komunityej komunity rráádioamatdioamatéérov do rov do 

testovania mtestovania móódov JS8CALL a FSQCALL sa vdov JS8CALL a FSQCALL sa vššak  toho ak  toho 

veveľľa neuroba neurobíí. Je potrebný z. Je potrebný zááujem mnohých ujem mnohých ččlenov skuplenov skupíín n 

ARES ale aj iných rARES ale aj iných ráádioamatdioamatéérov, ktorých tieto mrov, ktorých tieto móódy dy 

zaujmzaujmúú..
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ĎĎAKUJEM ZA POZORNOSAKUJEM ZA POZORNOSŤŤ

Stano OM8STStano OM8ST

Predseda A.R.E.S. pri SZRPredseda A.R.E.S. pri SZR


