
SPRÁVA O PREZENTÁCII RÁDIOAMATÉROV A ARES NA 

SÚŤAŽI DHZ V MALCOVE  8.7.2017 
 
 
V sobotu  8.7.2017 sa konala v Malcove okres Bardejov  krajská súťaž dobrovoľných 
hasičských zborov za prešovský kraj.  O tejto súťaži sme sa dozvedeli včas hlavne preto, že 
v lokálnom organizačnom teame za obec Malcov  bol aj náš člen  ARES Ivan Lovinger 
OM0AD. Túto akciu sme chceli využiť na prezentáciu rádioamatérov, rádioamatérskej 
činnosti a činnosti Rádioamatérske tiesňovej služby ARES predstaviteľom Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany (DPO), ktorí budú prítomní na tejto súťaži. Bolo nám jasné, že naša 
prezentácia nebude na tejto súťaži hlavným bodom programu, keďže išlo o významnú súťaž – 
krajské kolo súťaže družstiev DHZ  (dobrovoľných hasičských zborov) a väčšina prítomných 
bude zamestnaná povinnosťami v súvislosti so samotnou súťažou, avšak dúfali sme, že sa 
počas dňa nájde krátka chvíľka na to, aby sa urobila pre nich krátka prezentácia našej 
rádioamatérskej činnosti a ARES. 
 
Po dohode so s organizátormi súťaže a to hlavne starostom a vedením DHZ z obce Malcov 
sme dostali súhlas na zriadenie prezentáciu ARES na tejto súťaži a tak sa rozbehli prípravy na 
túto akciu. 
O akcii sme predbežne informovali členov ARES za  prešovský a košický kraj s tým, že 
priamo v Malcove bude pracovať lokálny team a ostatných rádioamatérov sme žiadali 
o zapojenie sa do akcie formou nadväzovania spojení so stanicou v Malcove , aby sme mohli 
ukázať predstaviteľom Dobrovoľného požiarneho zboru  reálnu prevádzku na 
rádioamatérskych pásmach. 
 
Na realizáciu našej prezentácie sme potrebovali od miestnych organizátorov istý priestor, kde 
by sme mohli inštalovať malú výstavku rádioamatérskej vysielacej techniky s možnosťou 
inštalácie antén  potrebných na prácu zariadení a kde by bolo možné aj premietnuť pre 
divákov krátku powerpointovú  prezentáciu o ARES. Na tento účel nám obec Malcov 
poskytla priestor vo vojenskom stane, ktorý  sa obvykle stavia na futbalovom ihrisku obce 
Malcov  pri podobných akciách hasičov alebo pri iných obecných aktivitách. Tento stan mal 
počas súťaže slúžiť na viacero účelov, ale nakoniec bol využitý predovšetkým pre našu účely. 
 
Ešte v piatok postavila obec vojenský stan na dohodnutom mieste vybratom tak, aby bolo 
možné pri stane inštalovať aj potrebné VKV a KV antény. Takisto ešte v piatok  postavil Ivan 
OM0AD pri stane VKV YAGI antény potrebné na spoľahlivé spojenie do prevádzača 
OM0OVR ( Kráľova hoľa). Zvyšok aktivít sme museli stihnúť urobiť pred začiatkom súťaže 
v sobotu 8.7.2017 zavčasu ráno. Keďže sa súťaže zúčastňoval pomerne veľký počet 
požiarnych družstiev  (až 38) tak  začiatok súťaže DHZ  stanovili organizátori  už na  8:00 až 
8:30 hod. Aby sme boli včas pripravení aj my, dohodli sme pre lokálny team  svoj „začiatok“ 
na 6:00 hod.  
 
V sobotu ráno boli ako prví na mieste Rado OM0AMR a Adrián OM0APA, ktorí dorazili 
z Prešova už o 5:30 a v čase okolo o 6:00, keď na miesto prišli Ivan OM0AD a Stano OM8ST 
už mali Rado s Adriánom takmer kompletne inštalovanú  KV anténu na 160/80 m , ktorú 
„zavesili“ na statné vŕby rastúce na kraji futbalového ihriska pri potoku. Ako posledný 
z lokálneho teamu dorazil  okolo ôsmej Marcel OM0ATE, ktorý mal doma ešte nejaké 
rodinné povinnosti. 
 



Čas do začiatku súťaže medzi 6:00 a 8:00 hod. sme využili na inštaláciu rozmernejšieho 
televízneho prijímača, ktorý slúžil na premietanie powerpointovej prezentácie, na rozloženie  
výstavky vysielacej techniky a na sprevádzkovanie jedného rádia na KV a jedného rádia na 
VKV, aby mohli ísť na týchto pásmach simultánne. V rámci toho boli v stane pripravené tiež 
dve pracoviská VKV rádiom nakonfigurované na ukážku prenosu textových správ z počítača 
do vzdialeného počítača cez rádio prostredníctvom digitálneho módu FSQ (program 
FSQCALL). Pracoviská pozostávali z počítača (notebooku) , jednoduchého interfejsu  ( 2x 
audio + PTT) a VKV rádia s malou anténkou. 
 
V rámci podpory organizácie súťaže Rado OM0AMR zapožičal organizátorom z Malcova 
profesionálne vysielačky naprogramované do profesionálneho pásma 150 -174 MHz, ktoré 
slúžili na organizáciu dopravy v priestore a na vydávanie ďalších organizačných pokynov 
potrebných pre úspešný priebeh súťaže. Táto technická výpomoc zo strany nášho teamu bola  
organizátormi súťaže vysoko oceňovaná a prispela k jej  hladkému priebehu a zníženiu 
nervozity  medzi organizátormi. 
 
Po úspešnom zvládnutí prípravných prác pri inštalácii antén a ostatnej techniky sme hľadali 
vhodný okamih na pozvanie aspoň niektorých predstaviteľov DPO do stanu na našu 
prezentáciu. Väčšina  prítomných „uniformovaných“ členov DPO z jednotlivých okresov 
prešovského kraja mala totiž konkrétne funkcie v rámci súťaže ako rozhodcovia jednotlivých 
súťaží na 4 pracoviskách, ktoré prebiehali paralelne na  hlavnom aj cvičnom futbalovom 
ihrisku.  
Po tom, čo sa skončili úvodné oficiálnosti a rozbehli sa súťaže, uvoľnila sa časť funkcionárov, 
ktorí nemali žiadne zadelenie  pri hodnotení súťaže, a tých sme pozvali do stanu na ukážku 
rádioamatérskej činnosti, technického vybavenia a prezentáciu služby ARES. Aj keď sa 
jednalo len o menšiu skupinu funkcionárov, títo si veľmi pozorne vypočuli našu prezentáciu, 
ktorú prednášal Stano OM8ST  a súbežne odsledovali rádioamatérske spojenia, ktoré 
paralelne s prednáškou nadväzoval Rado OM0AMR. Po prezentácii sa otvorila aj krátka 
diskusia, v rámci ktorej bol najaktívnejší pán Peter Duda, Predseda Územnej organizácie DPO 
v Kežmarku, ktorého naša prezentácia zaujala hlavne z toho dôvodu, že počas katastrofálnej 
povodni v Kežmarku v lete roku 2010 sa dostali do situácie, že značná časť mesta bola 
odpojená od elektrickej siete a prestali fungovať spojové systémy a oni sami ako DPO mali 
problém s odosielaním správ, ktoré potrebovali niekam posielať. Z uvedeného dôvodu sa 
pýtal aj na početnosť rádioamatérov v okrese Kežmarok. Túto informáciu vieme dnes rýchlo 
zistiť z OM CALLBOKU cez filtráciu na okresný znak, avšak v Malcove som nemal aktívny 
prístup na internet, preto som mu túto informáciu poslal neskôr e-mailom. 
 
Po prezentácii našej činnosti skupine funkcionárom DPO sa do stanu  prišli občas pozrieť 
diváci s väčšími či menšími deťmi, ktorým sme stručne odprezentovali našu rádioamatérsku 
činnosť. Súčasne sme nadväzovali spojenia s niektorými ďalšími rádioamatérmi, ktorí sa  
objavili na pásmach KV či VKV. V tejto súvislosti je potrebné povedať, že ďakujeme 
všetkým rádioamatérom, ktorí boli pripravení  nadväzovať s nami spojenia  na základe našej 
výzvy uverejnenej na www.hamradio.sk  a www.cq.sk a nepodarilo sa im s nami spojiť 
v určitom čase, lebo sa nedočkali. Celá  organizácia samotnej prezentácie pre predstaviteľov 
DPO SR ( kedy to začne, kto sa toho zúčastní a pod.)  bola len vecou náhody, nevedeli sme  
vopred určiť presnejšie čas volania a ani pásmo. Nakoniec zopár spojení sa nám podarilo 
urobiť či už v pásme 80 m alebo cez prevádzač OM0OVR. Počas akcie nebol vedený 
systematicky denník všetkých spojení, ale môžem spomenúť aspoň niektorých rádioamatérov 
s ktorými sme mali QSO z Malcova a ktorých volačky sme si predsa len zachytili do zošitka. 
Boli to Loro OM3CFE vysielajúci zo Štósu, ďalej Láďa OM0FL z Bardejova, ktorý neskôr aj 



prišiel osobne do neďalekého Malcova (12km), Ľudo OM3WBQ z Krupiny, Jano OM3WYB 
vysielajúci z QTH Polianka, Matúš OM0AML zo Svidníka, Jaro OM0LT z Muráňa, Jožko 
OM3ZJC zo Spišskej Novej Vsi , Pavel OM8AAV z Kokavy nad Rimavicou  a niektorí ďalší. 
 
Na súťaži dobrovoľných hasičských zborov v Malcove bol prítomný  aj nový prezident DPO 
SR pán Pavol Ceľuch, ktorý je súčasne aj starostom v neďalekej obci Sveržov. Veľmi sme si 
želali, aby práve on sa zúčastnil na našej prezentácii rádioamatérskej činnosti a ARES. Ale 
veci sa trošku skomplikovali. Pán Ceľuch bol síce prítomný na úvode celej súťaže, ale potom 
musel odísť do Prešova, kde sa práve v ten istý deň konala oslava 170 výročia založenia  
Dobrovoľného hasičského zboru v meste Prešov. Pán Ceľuch sa však vrátil neskôr popoludní 
do Malcova, aby sa zúčastnil slávnostného ukončenia a vyhodnotenia výsledkov súťaže DHZ. 
Po tomto slávnostnom ukončení akcie sa nám podarilo aspoň nakrátko ho pozvať do stanu 
a tam v skrátenej verzii ho oboznámiť s rádioamatérskou činnosťou a so zámermi a cieľmi  
Rádioamatérskej Tiesňovej Služby ARES pri SZR. Počas nášho rozhovoru s pánom  
prezidentom DPO SR sa na pásme  2m cez prevádzač OM0OVR ozval Jozef  OM0AB 
z Humenného. Na jeho výzvu sme okamžite zareagovali a Jožko tak úplne neplánovane 
a náhodne nám realizoval perfektnú ukážku rádioamatérskej  komunikácie cez prevádzače 
medzi obcou Malcov a pomerne  vzdialeným mestom Humenné. Nebol čas na detailnejšie 
rozhovory a vysvetľovanie možností, ktoré majú rádioamatéri  pri zabezpečení spojenie 
v krízových situáciách, ale bolo vidieť, že sa mu táto prezentácia zapáčila. Pán prezident DPO 
SR  ukončil náš rozhovor  informáciou, že v auguste (9.8.2017) bude zasadať prezídium DPO 
SR a môžeme im dovtedy zaslať návrh na zmluvu o spolupráci medzi SZR a DPO SR o ktorej 
potom môžu rokovať. 
 
V popoludňajších hodinách sa na KV pásmach začal veľký pretek IARU HF CONTEST. 
V tom čase sme mali ešte funkčnú anténu na pásma 40 m a vyššie pásma a tak OM8ST urobil 
ukážkovo pre prítomných divákov niekoľko spojení s rôznymi európskymi stanicami ( DM, 
SK, SP, OK, LY, LZ.....). Keď sa však nad  Malcovom spustila (v poradí už n-tá) prehánka  
avšak s takou intenzitou, že cez už postarší stan začalo „prepŕchať“, rýchle sme začali vypínať 
zariadenia, odpájať antény a baliť všetky zariadenia, aby nenamokli aj pod strechou. Celkove 
možno konštatovať, že počasie pre túto akciu nebolo ideálne, lebo ráno sme začali so 
silnejším dažďom, cez deň to už boli (našťastie aj pre súťažiacich) len kratšie a slabšie 
prehánky, avšak deň sa ukončil opäť silným dažďom. To sa však už súťažiaci balili na odchod  
a my sme museli robiť to isté. Úplne na záver sa však predsa len ukázalo nakrátko slnko 
a bolo možné nakladať do áut už bez dažďa a na cestu domov nám na oblohe zasvietila 
prekrásna dúha. 
 
Našu prezentáciu rádioamatérov a ARES sme aj propagačne podporili tým, že sme si dali 
vyrobiť profesionálne bannery (plagáty na plátne) so znakom ARES o rozmeroch 80x80 cm, 
ktoré sme umiestnili na vojenskom stane a na konštrukcii v jeho blízkosti a celý lokálny 
rádioamatérsky team bol oblečený do nových jednotných tričiek s nášivkami znaku ARES 
a volačkami. Počas akcie sme urobili aj zopár fotografií z miesta konania, z výstavky 
vysielacej techniky a z prezentácie pre členov DPO SR, ale nepodarilo sa nám zachytiť všetky 
dôležité momenty, napríklad začiatok prezentácie, kedy bolo v stane prítomných najviac 
predstaviteľov DPO SR, len tí sa postupne vytrácali za svojimi povinnosťami. Napriek tomu 
z priložených fotografií je možné si urobiť určitú predstavu o tom, ako to na tejto  pre nás 
úspešnej akcii vyzeralo. Spoločnú fotografiu sme sa snažili urobiť viackrát počas dňa, ale 
stále niekto chýbal (hlavne OM0AD), alebo pršalo. Nakoniec, keď sme boli všetci spolu tak 
opäť pršalo,  preto sa robila „masovka“ predsa len v stane, kde však bolo horšie svetlo. Na 



fotografii sú aj naši hostia Kamil OM0CS  a Ľáďa OM0FL, ktorí prišli osobne na „miesto 
činu“ z neďalekého Bardejova či Snakova. 
 
Záverom chcem poďakovať aj pani Lovingerovej, manželke Ivana OM0AD, ktorá podporila 
našu „misiu“ výborným guľášom, ktorý nám doniesla priamo do stanu. Bol to o niečo lepší 
variant stravovania, ako pečené klobásy, ktoré bolo možné zakúpiť v miestnom bufete. 
Taktiež miestni organizátori prispeli na našu „podporu“ makovými a orechovými koláčikmi a 
na nakoniec aj malým pohostením so šunkovou misou. Boli to malé ale príjemné pozornosti, 
ktorú ukazujú na dobrú atmosféru na celej akcii. 
 
 
V Košiciach dňa 14.7.2017 
 
 
RNDr. Stanislav Uličiansky 
Krajský koordinátor ARES za KSK 
 
 


