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EVIDENCIA ČLENOV SYSTÉMU (SLUŽBY)  A.R.E.S.  (1)

CIELE TEJTO EVIDENCIE:
 PRIMÁRNY CIEĽ:  Získať  kontaktné údaje ( telefón, email, adresa..) na rádioamatérov, 

ktorí sú ochotní pomáhať v tiesňovej komunikácii. Pri tejto evidencii je nutné 
dodržiavať pravidlá GDPR

 SEKUNDÁRNE CIELE: 
- Získať prehľad o rádiovom vybavení jednotlivých členov A.R.E.S. aby bolo možné 
robiť plánovanie tvorby rádiových sietí  na základe reálneho vybavenia členov ARES

       - Získať prehľad o vybavení členov prostriedkami na zálohové napájanie 
(Úloha vyplynula z diskusie na 8. Online stretnutí Work Group  Emcomm pri IARU R1 
konaného dňa 24.9.2022)
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EVIDENCIA ČLENOV A.R.E.S.  (2)

VYUŽÍVANIE TEJTO EVIDENCIE V RÁMCI  A.R.E.S.
 NAJČASTEJŠIE POUŽITIE V RÁMCI A.R.E.S:  

na rozosielanie informačných e-mailov členom s pozvánkami na rôzne aktivity, testy, 
školenia a podobne.

 V PRÍPADE RIZIKA VZNIKU ALEBO V PRÍPADE VZNIKU TIESŇOVEJ SITUÁCIE: 
- Rozosielať informácie o aktuálnych hrozbách alebo priamo rozosielať  výzvy na 
aktiváciu do pohotovosti ( pokiaľ ešte fungujú štandardné spojové systémy)

ALE:
 O túto evidenciu môžu prejaviť záujem aj štátne orgány z  Integrovaného Záchranného 

Systému či z iných zložiek ( telefonát z Regulačného úradu  leto 2020 alebo 2021)
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DOTERAJŠIE  VZORY A NOVÝ VZOR PRIHLÁŠKY DO A.R.E.S. 

BOLO NIEKOĽKO VZOROV PRIHLÁŠKY

 #01 Prihlaska 2006.pdf
pôvodný vzor prihlášky z roku 2006

 #02 nova-prihlaska-do-ares-v4-2020.pdf
vzor s rozšíreným poľom na špecifikáciu rádiového vybavenia člena ARES 

NOVÝ VZOR PRIHLÁŠKY/AKTUALIZÁCIE DÁT

 #03 nova-prihlaska-do-ares-v5-2022.pdf
vzor  rovnaký ako typ z r. 2022 s rozšírenými údajmi o  vybavení člena  
ARES prostriedkami záložného napájania
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     DOTERAJŠIE  VZORY A NOVÝ VZOR PRIHLÁŠKY DO A.R.E.S. 

UKÁŽKA VZOROV PRIHLÁŠKY
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AKTUALIZÁCIA DÁT V SYSTÉME A.R.E.S. 

PLANOVANÁ  AKCIA NA AKTUALIZÁCIU  DÁT V SYSTÉME A.R.E.S.

 Na stránke ARES sa zverejní nový vzor prihlášky/aktualizácie dát do systému A.R.E.S. 

 Registrovaní členovia ARES budú požiadaní o zaslanie tejto AKTUALIZÁCIE DÁT PRE 
SYSTÉM ARES  do stanoveného termínu  predsedovi A.R.E.S. 

 Noví členovia budú už zasielať požadované dáta v novom vzore prihlášky do A.R.E.S.

 V zoznamoch členov A.R.E.S. (členených podľa KKS) zverejnených na www stránke 
bude vyznačené, kto už zaslal  aktualizáciu dát a kto ešte nie.

 Predseda A.R.E.S. spracuje v tabuľkovej forme aktualizovanú databázu A.R.E.S., ktorá 
bude slúžiť len pre účely A.R.E.S. a nebude verejne prístupná. Krajskí koordinátori 
dostanú z nej svoju časť k dispozícii v elektronickej podobe.
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OČAKÁVANIA OD AKTUALIZÁCIE DÁT V SYSTÉME A.R.E.S. 

 Skonkretizuje sa a zaktualizuje sa vybavenie členov A.R.E.S.  rádiovým 
vybavením, ale aj  systémami na zálohové napájania. Takéto údaje budú 
cenným východiskom pre ďalšie plánovanie sietí v rámci KKS

 Pokiaľ niektorý (už registrovaný) člen A.R.E.S. nezašle aktualizáciu dát do 
dohodnutého termínu, bude to signálom, že nie je až tak „presvedčený“ o 
tom, či chce byť registrovaný v systéme A.R.E.S. alebo nie.  Z databázy 
A.R.E.S. však nebude vymazaný, kým o to výslovne nepožiada.

 Predpokladá sa, že len istá časť členov pošle tieto aktualizácie, ale to budú 
tí, na ktorých sa bude možné spoliehať aj v prípade tiesňovej situácie. 
Necheme budovať Potemkinové dediny.  
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Ďakujem za pozornosť
           Stano OM8ST
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