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AKTUÁLNA SITUÁCIA SO ŠTATÚTOM A.R.E.S.

 Aktuálne platný  Štatút A.R.E.S. - je to štatút z roku 2006  zo začiatkov  
pôsobenia systému ARES, ktorý už v mnohých svojich ustanoveniach 
nevyhovuje – sú nevykonateľné alebo nerešpektujú už aktuálny faktický stav.

 Za obdobie od r.2006 došlo k výrazným zmenám:
 V štruktúre riadenia štátu – boli zrušené Krajské úrady (na ktoré sú v Štatúte odvolávky)

 Zmenili sa Povoľovacie podmienky pre amatérske stanice – momentálne platí vyháška 
291/2022 Z. z.

 Menia sa aj ďalšie zákony a vyhlášky, ktoré môžu mať vplyv na rádioamatérsku 
tiesňovú komunikáciu

 Získali sa ďalšie skúsenosti ohľadom možného organizovania 
rádioamatérskej tiesňovej služby.



3 Zasadnutie KC ARES Poprad 2022

NÁVRH POSTUPU PRI NOVELIZÁCII ŠTATÚTU A.R.E.S.

 18.11.2022 - Informovanie členskej základne ARES o pripravovanej novelizácii 
Štatútu na verejnom zasadnutí KC ARES a na stránke ARES 

 November - december 2022 - Zbieranie ďalších podnetov k novelizácii Štatútu od 
členov ARES

 December – január 2023 - Príprava paragrafového znenia novely Štatútu ARES a 
jeho prerokovanie najprv v komunite Krajských koordinátorov a potom aj na 
Prezídiu SZR. 

 Január – február 2023 - Viackolové úpravy znenia  formou Online stretnutí KC 
ARES  a PrSZR  (ak to bude potrebné)

 Február – Marec 2023 -  uzavrenie procesu a schválenie novelizovaného znenia 
štatútu ARES
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NÁVRH ZMIEN V ŠTATÚTE A.R.E.S. (1)

 Zmeniť používanie pojmu Krajské úrady (ktoré boli dávnejšie 
zrušené) za pojem Okresné úrady

 Aktualizovať – doplniť/ upraviť  ustanovenia  o úlohach  
Koordinačného centra KC (článok 3)  a úlohách  Krajského 
koordinačného strediska KKS (článok 4)

 Vyšpecifikovať jednoznačnejšie, čo sa myslí pod pojmami  „Obsluha 
rádiostanice KC“ ( terajší článok 6) a  „Obsluha rádiostanice KKS“ 
(terajší článok 9)
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NÁVRH ZMIEN V ŠTATÚTE A.R.E.S. (2)

 Zmeniť trvanie mandátu Krajských koordinátorov KKS z 
terajšieho modelu s mandátom na „neurčitý čas“  (nikde nie je 
stanovené trvanie mandátu) na mandát na dobu určitú štyroch 
rokov a synchrónne s mandátom Predsedu A.R.E.S.

 Terajší  článok 8 o členoch ARES – doplniť v ňom o ustanovenia, 
za akých podmienok je možné  vyradiť člena  z evidencie v 
systéme ARES  - na jeho vlastnú žiadosť a v dôsledku úmrtia
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NÁVRH ZMIEN V ŠTATÚTE A.R.E.S. (3)

 Upresniť ustanovenia  článku  6 ( Obsluha rádiostanice KC ) a 
článku  9 ( Obsluha rádiostanice KKS) v častiach, kde sa 
hovorí, aké volacie značky sa budú používať. V súčasnosti ani 
stanica KC ani stanice KKS  nemajú pridelené Regulačným 
úradom osobitné volacie značky a tak  tieto súčasné 
ustanovenia štatútu sa nedajú realizovať. Tu bude potrebné 
doriešiť na PrSZR a s Regulačným úradom otázku vydávania 
osobitných volacích značiek pre stanicu KC a stanice KKS 
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NÁVRH ZMIEN V ŠTATÚTE A.R.E.S. (4)

  Je  potrebné úplne zmeniť  Článok 10 „Náhrada výdavkov“. V 
súčasnom znení je to nerealizovateľné.

SUMARIZÁCIA

Všetky zmeny Štatútu  A.R.E.S. by mali reflektovať realitu,  t.j. akým 
spôsobom je možné organizovať rádioamatérsku tiesňovú 
komunikáciu a čo je realizovateľné podľa súčasného stavu legislatívy 
pre rádioamatérske vysielanie a realizovateľné v rámci reálnych  
možností SZR.
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Ďakujem za pozornosť
           Stano OM8ST
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