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15 
S M E R N I C A 

MINISTERSTVA  OBRANY 
SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 

 
zo 17. marca 2014 

 
o verejnom obstarávaní 

 
Na zabezpečenie jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zá- 
kon“) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ustanovuje: 
 

Čl. 1 
 

(1) Smernica ustanovuje postup pri obstarávaní dodávok tovaru, uskutočňovaní staveb- 
ných prác a poskytnutí služieb (ďalej len „obstarávanie zákazky“) podľa zákona. 
 

(2) Smernica je určená pre 
a) organizačné zložky ministerstva, 
b) úrady a zariadenia na zabezpečenie ministerstva, 
c) Vojenskú políciu, 
d) organizačné zložky Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, 
e) úrady a zariadenia priamo podriadené Generálnemu štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, 
f) veliteľstvo pozemných síl, veliteľstvo vzdušných síl, veliteľstvo síl výcviku a podpory, útvary, 

zväzky, úrady a zariadenia ozbrojených síl Slovenskej republiky. 
 

(3) Na účely smernice tvoria subjekty uvedené v odseku 2 rozpočtovú organizáciu RO 
02. 
 

(4) Vojenské spravodajstvo pri obstarávaní zákazky postupuje podľa osobitného predpisu, 
ktorý vydá riaditeľ Vojenského spravodajstva. 
 

(5) Pravidlá a postupy podľa zákona sa neuplatňujú pri preukázanom splnení niektorej 
z podmienok uvedených v § 1 ods. 2 a 3 zákona; v takom prípade verejný obstarávateľ môže po-
stupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 1

 
) 

(6) Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mi- 
nisterstva môžu v rámci prideleného objemu rozpočtových prostriedkov s Akvizičnou agentúrou  
v prípadoch výhodnosti obstarávania zákazky využiť verejné obstarávanie prostredníctvom prí- 
kazných zmlúv. 
 
 
 

                                                 
1) § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
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Čl. 2 
Finančné limity a spoločný slovník obstarávania 

 
(1) Finančné limity vyjadrujú hodnotu sumy v eurách v závislosti od predmetu zákazky 

a predpokladanej hodnoty zákazky; tieto limity určujú postup pri verejnom obstarávaní ustanovený 
podľa § 4 zákona. Platné finančné limity uverejňuje Úrad pre verejné obstarávanie na svojom we-
bovom sídle www.uvo.gov.sk. 
 

(2) Spoločný slovník obstarávania (CPV) je jednotný klasifikačný systém pre verejné zá- 
kazky, ktorým sa v členských štátoch Európskej únie určuje rovnaký opis tovaru, stavebných prác 
a služieb, ku ktorým je priradený číselný kód (ďalej len „kód CPV“).  
 

V e r e j n í   o b s t a r á v a t e l i a 
 

Čl. 3 
 

(1) Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona je Slovenská republika zastú- 
pená ministerstvom. 
 

(2) Verejné obstarávanie sa v podmienkach rozpočtovej organizácie RO 02 deleguje na 
a) Akvizičnú agentúru, 
b) úrady a zariadenia na zabezpečenie ministerstva, Vojenskú políciu, útvary, zväzky, úrady a za- 

riadenia ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ostatný verejný obstarávateľ“). 
 

(3) Verejní obstarávatelia uvedení v odseku 2 pri obstarávaní zákazky uplatňujú tieto 
princípy: 
a) princíp rovnakého zaobchádzania, 
b) princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, 
c) princíp transparentnosti, 
d) princíp hospodárnosti a efektívnosti. 
 

(4) Akvizičná agentúra obstaráva zákazku v rozsahu podľa prílohy č. 1 k tejto smernici 
(centrálne obstarávanie). Ak je v kalendárnom roku z hľadiska rozpočtovej organizácie RO 02 
centrálne obstarávanie zákaziek neefektívne, a súčet predpokladaných hodnôt týchto zákaziek pre 
konkrétny tovar, službu alebo stavebnú prácu nepresiahne finančný limit podľa § 9 ods. 9 zákona, 
môže riaditeľ odboru metodiky verejného obstarávania a eurofondov ministerstva povoliť na návrh 
predkladateľa požiadavky ich obstarávanie ostatným verejným obstarávateľom. 
 

(5) Ostatní verejní obstarávatelia obstarávajú zákazku v súlade s § 9 ods. 9 zákona 
v rozsahu podľa prílohy č. 1 k tejto smernici (decentrálne obstarávanie), pričom finančné limity 
ustanovené v § 4 zákona platia pre rozpočtovú organizáciu RO 02. 
 

(6) Obstarávanie zákazky ostatnými verejnými obstarávateľmi závisí od súčtu predpo- 
kladaných hodnôt zákaziek podľa prílohy č. 1 k tejto smernici. Ak súčet predpokladaných hodnôt 
týchto zákaziek presiahne finančný limit podľa § 9 ods. 9 zákona, zákazku obstará Akvizičná 
agentúra. 
 
 
 
 

http://www.uvo.gov.sk/�
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Čl. 4 
Pôsobnosť Akvizičnej agentúry 

 
(1) Akvizičná agentúra 

a) koordinuje, zabezpečuje, riadi a posudzuje proces verejného obstarávania, 
b) realizuje verejné obstarávanie na základe požiadavky na zabezpečenie predmetu zákazky 

a schváleného plánu obstarávania zákaziek, 
c) navrhuje postupy vo verejnom obstarávaní podľa zákona, 
d) zabezpečuje plnenie oznamovacej povinnosti voči Úradu pre verejné obstarávanie a Európskej 

únii podľa zákona, 
e) spracúva, eviduje a uchováva všetky doklady a dokumenty z použitého postupu verejného ob- 

starávania a zadáva vybrané údaje týkajúce sa verejného obstarávateľa do integrovaného in- 
formačného systému, 

f) spolupracuje s odborom metodiky verejného obstarávania a eurofondov ministerstva (ďalej len 
„odbor“) a predkladá mu na posúdenie každé verejné obstarávanie pred jeho vyhlásením (najmä 
určenie postupu verejného obstarávania, výzvu na predloženie ponuky, oznámenie o vyhlásení 
verejného obstarávania, súťažné podklady). 

 
(2) Dokumentácia z verejného obstarávania je ustanovená zákonom a metodickými po- 

kynmi Úradu pre verejné obstarávanie, riaditeľa Akvizičnej agentúry a riaditeľa odboru. 
 

(3) Ak Úrad pre verejné obstarávanie koná o revíznych postupoch (okrem žiadosti 
o nápravu), Akvizičná agentúra vystupuje v tomto konaní ako kontrolovaný subjekt samostatne, 
pričom odborné stanoviská a vyjadrenia ku kontrolným zisteniam Úradu pre verejné obstarávanie 
vypracúva Akvizičná agentúra v spolupráci s odborom a príslušným predkladateľom požiadavky. 
 

Čl. 5 
Pôsobnosť odboru 

 
Odbor metodicky usmerňuje oblasť verejného obstarávania pre organizačné zložky mi- 

nisterstva, úrady a zariadenia na zabezpečenie ministerstva a pre ozbrojené sily Slovenskej repub- 
liky. 2

 
) 

Čl. 6 
Predmet zákazky 

 
(1) Predmet zákazky sa vymedzuje na základe jeho podrobného opisu s uvedením tech- 

nických špecifikácií. Opis predmetu zákazky spracúva predkladateľ požiadavky tak, aby predmet 
zákazky spĺňal požadovaný cieľ a prevádzkovú potrebu; kritériá na vyhodnotenie ponúk spracúva 
Akvizičná agentúra. 
 

(2) Ak je predmetom zákazky vojenská letecká technika, letecká výzbroj a munícia, vý- 
stroj posádok vojenských lietadiel, všetky ostatné systémy a zariadenia, ktoré môžu ovplyvniť 
bezpečnosť letovej prevádzky, výsadková technika, letecké pozemné zariadenia a prostriedky le- 
teckého technického a prevádzkového zabezpečenia určené na použitie vo vojenskom letectve, vý- 
 
 

                                                 
2) Čl. 76e Organizačného poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. OOd-37/2012 z 30. no- 

vembra 2012 v znení neskorších predpisov. 
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cvik leteckého personálu alebo služba na vykonanie prác súvisiacich s modernizáciou alebo so 
zachovaním letovej spôsobilosti vojenskej leteckej techniky, spôsobilosti vojenských leteckých 
pozemných zariadení a prostriedkov leteckého technického a prevádzkového zabezpečenia urče- 
ných na použitie vo vojenskom letectve, súčasťou predkladaných požiadaviek na obstaranie pred- 
metu zákazky je aj stanovisko Úradu vojenského letectva ministerstva s uvedením zoznamu dodá- 
vateľov, ktorým boli vydané certifikáty na splnenie predmetu zákazky. 
 

(3) Ak je predmetom zákazky automobilová technika (obstarávanie nových vojenských 
vozidiel vrátane prestavieb vojenských vozidiel), verejný obstarávateľ postupuje v súlade s pod- 
mienkami na schvaľovanie technickej spôsobilosti ustanovenými interným predpisom. 3

 
) 

Čl. 7 
Požiadavka na zabezpečenie predmetu zákazky 

 
(1) Požiadavka na zabezpečenie predmetu zákazky je požiadavka vyplývajúca z progra- 

mového plánu a rozpočtu kapitoly ministerstva, ktorá určuje potrebu obstarávania zákaziek pre 
organizačné zložky v rozsahu pôsobnosti rozpočtových disponentov Úradu centrálnej logistiky mi- 
nisterstva, sekcie modernizácie a podpory ministerstva a sekcie majetku a infraštruktúry mi- 
nisterstva, ktorí sú výlučnými predkladateľmi požiadaviek na Akvizičnú agentúru (ďalej len „pred- 
kladateľ požiadavky“). Požiadavka sa spracúva v písomnej a elektronickej forme. 
 

(2) Na zabezpečenie predmetu zákazky sa spracúvajú tieto požiadavky: 
a) požiadavka na zabezpečenie predmetu zákazky (príloha č. 2 k tejto smernici), 
b) požiadavka na opakované plnenie zabezpečenia predmetu zákazky (príloha č. 3 k tejto smer- 

nici). 
 

(3) Požiadavka na zabezpečenie predmetu zákazky sa spracúva spravidla na tri roky v sú- 
lade s návrhom rozpočtu kapitoly ministerstva s predpokladom finančných prostriedkov na štvrtý 
rok pri uzatvorení rámcovej dohody. 
 

(4) Súčasťou požiadavky na zabezpečenie predmetu zákazky v oblasti investičnej vý- 
stavby pre výber zhotoviteľa projektových prác je protokol z overovacieho prieskumu staveniska 
a pre výber zhotoviteľa realizačných prác je projektová dokumentácia. 
 

(5) Prioritná požiadavka na zabezpečenie predmetu zákazky (ďalej len „prioritná požia- 
davka“) je požiadavka, na základe ktorej môže Akvizičná agentúra vyhlásiť verejné obstarávanie 
a uzatvoriť realizačné zmluvy pred schválením návrhu rozpočtu kapitoly ministerstva na roz- 
počtový rok. Predkladateľ požiadavky predkladá prioritnú požiadavku generálnemu riaditeľovi 
sekcie ekonomiky ministerstva, ktorý ju po posúdení predkladá na schválenie ministrovi obrany 
Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Po schválení prioritnej požiadavky ministrom ju pred- 
kladateľ požiadavky doručí na Akvizičnú agentúru, a to v termíne ustanovenom riaditeľom Akvi- 
zičnej agentúry v roku, ktorý predchádza roku dodania predmetu zákazky. 
 
 
 
 
 
                                                 
3) Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 54/2008 o evidencii vojenských motorových vo- 

zidiel a ich prípojných vozidiel a o schvaľovaní technickej spôsobilosti vojenských motorových vozidiel 
a ich prípojných vozidiel v znení neskorších predpisov. 
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(6) Predkladatelia požiadaviek v návrhu rozpočtu kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 
zabezpečia a potvrdia rozpočtové krytie prioritných požiadaviek, ku ktorým je Akvizičná agentúra 
pred rozpočtovým rokom oprávnená uzatvoriť realizačné zmluvy. Rozpočtové krytie prioritných 
požiadaviek je pre predkladateľov požiadaviek záväzné počas celého procesu obstarávania. 
 

(7) Požiadavka na nákup drobných tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie 
služieb (ďalej len „požiadavka na nákup drobnej zákazky“) je požiadavka vyplývajúca z progra- 
mového plánu a z rozpočtu kapitoly ministerstva, ktorej predpokladaná hodnota zákazky je nižšia 
ako finančný limit podľa § 4 ods. 3 zákona. Požiadavka na nákup drobnej zákazky, ktorá je uvede-
ná v zozname drobných zákaziek, sa spracúva v písomnej alebo v elektronickej forme. 
 

(8) Pri požiadavke, ktorej predmetom je uzatvorenie realizačnej zmluvy, predkladateľ po- 
žiadavky zabezpečí finančné krytie v plnom rozsahu. Pri požiadavke, ktorej predmetom je uzatvo-
renie rámcovej dohody, nie je potrebné zabezpečiť finančné krytie na celú dobu platnosti rámcovej 
dohody; predkladateľ požiadavky v požiadavke uvedie, že zabezpečenie predmetu zákazky je iba 
do výšky pridelených finančných prostriedkov v jednotlivých rokoch platnosti rámcovej dohody. 
 

(9) Akvizičná agentúra upozorní predkladateľov požiadaviek na skončenie lehoty plat- 
nosti zmlúv a rámcových dohôd najmenej šesť mesiacov pred dátumom skončenia. Predkladatelia 
požiadaviek najneskôr do jedného mesiaca od upozornenia predložia požiadavku na zabezpečenie 
predmetu zákazky alebo oznámia Akvizičnej agentúre, že v príslušnom predmete zákazky sa po- 
žiadavka na zabezpečenie predmetu zákazky nebude predkladať. 
 

(10) Predkladatelia požiadaviek v súčinnosti s Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodi- 
fikáciu a štátne overovanie kvality vyznačia v požiadavke na zabezpečenie predmetu zákazky po- 
trebnosť štátneho overovania kvality; súčasťou takejto požiadavky je tlačivo Identifikácia rizík 
produktu a rizík výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu, ktoré vyhotoví rozpočtový dis- 
ponent. Požiadavka na štátne overovanie kvality sa uplatňuje pri tovaroch a službách podľa prílo- 
hy č. 4 k tejto smernici. 
 

Čl. 8 
Plán obstarávania zákaziek 

 
(1) Plán obstarávania zákaziek je plánovací dokument na koordináciu obstarávania, ktorý 

obsahuje súhrn tovarov, stavebných prác a služieb obstarávaných v kalendárnom roku na zabez- 
pečenie ustanovených úloh a aktivít. Na základe predbežných finančných limitov a predpoklada- 
nej hodnoty zákazky zatriedenej podľa kódu CPV určí Akvizičná agentúra postup vo verejnom 
obstarávaní v súlade so zákonom, podľa ktorého sa obstará zákazka a časový harmonogram obsta- 
rávania zákazky v pláne obstarávania zákaziek. 
 

(2) Plán obstarávania zákaziek je súčasťou návrhu rozpisu rozpočtu na rozpočtový rok 
ministerstva, ktorý predkladá sekcia ekonomiky ministerstva na schválenie ministrovi. 
 

(3) Plán obstarávania zákaziek sa zostavuje na základe požiadaviek na zabezpečenie 
predmetu zákazky, a to v písomnej a elektronickej forme generovaním z integrovaného informač- 
ného systému ministerstva s vyznačením prioritných požiadaviek. Písomné podklady do plánu 
obstarávania zákaziek vypracujú predkladatelia požiadaviek. Elektronické požiadavky do plánu 
obstarávania zákaziek vypracujú aj zástupcovia ostatných verejných obstarávateľov podľa poky- 
nov predkladateľov požiadaviek, príp. pokynov sekcie ekonomiky ministerstva. 
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(4) Predkladatelia požiadaviek predkladajú písomné požiadavky na zabezpečenie pred- 
metu zákazky podľa schváleného plánu obstarávania zákaziek na Akvizičnú agentúru priebežne, 
najneskôr do 90 dní od schválenia rozpisu rozpočtu na rozpočtový rok okrem prioritných požia- 
daviek. 
 

(5) Nové požiadavky na obstarávanie nad rámec schváleného plánu obstarávania zákaziek 
sa môžu uplatniť len na základe informačnej správy schválenej ministrom. Informačnú správu so 
stanoviskom Akvizičnej agentúry predkladá ministrovi generálny riaditeľ sekcie ekonomiky mi- 
nisterstva v súčinnosti s predkladateľom požiadavky. Po schválení informačnej správy sa prijmú 
príslušné rozpočtové opatrenia a zmeny sa premietnu do elektronickej formy plánu obstarávania 
zákaziek. Prijaté zmeny sú pre Akvizičnú agentúru a predkladateľov požiadaviek záväzné. 
 

Čl. 9 
Zoznam drobných zákaziek a plán nákupu drobných zákaziek 

 
(1) Zoznam drobných zákaziek obstarávaných ostatnými verejnými obstarávateľmi kaž- 

doročne určuje Úrad centrálnej logistiky ministerstva alebo sekcia majetku a infraštruktúry mi- 
nisterstva po ustanovení predpokladanej hodnoty zákaziek za rozpočtovú organizáciu RO 02 pre 
decentrálne obstarávanie podľa prílohy č. 1 k tejto smernici tak, aby bolo dodržané ustanovenie 
§ 5 ods. 12 zákona. 
 

(2) Úrad centrálnej logistiky ministerstva a sekcia majetku a infraštruktúry ministerstva 
pred predložením návrhu rozpisu rozpočtu na rozpočtový rok na rokovanie kolégia ministra overia 
predpokladané hodnoty zákaziek pre príslušné kódy CPV. Ak súčet predpokladaných hodnôt zá-
kazky pre príslušné kódy CPV v rámci rozpočtovej organizácie RO 02 presiahne finančný limit 
podľa § 9 ods. 9 zákona, zaradia požiadavku na nákup drobnej zákazky do plánu obstarávania zá-
kaziek a predložia ju na Akvizičnú agentúru do 90 dní od schválenia rozpisu rozpočtu na rozpoč-
tový rok. Ostatné kódy CPV určené pre decentrálne obstarávanie podľa prílohy č. 1 k tejto smerni-
ci, ktorých centrálne obstarávanie je z hľadiska rozpočtovej organizácie RO 02 neefektívne, zara-
dia Úrad centrálnej logistiky ministerstva a sekcia majetku a infraštruktúry ministerstva do zozna-
mu drobných zákaziek. 
 

(3) Tovary, stavebné práce a služby s príslušným kódom CPV zaradené do zoznamu 
drobných zákaziek obstarávajú ostatní verejní obstarávatelia najviac do výšky finančného limitu, 
ktorý odsúhlasuje vo svojej pôsobnosti Úrad centrálnej logistiky ministerstva alebo sekcia majetku 
a infraštruktúry ministerstva.  
 

(4) Ostatní verejní obstarávatelia evidujú drobné zákazky v elektronickej forme v pláne 
nákupu drobných zákaziek. 
 

(5) Plán nákupu drobných zákaziek schvaľuje vo svojej pôsobnosti Úrad centrálnej logis- 
tiky ministerstva alebo sekcia majetku a infraštruktúry ministerstva. 
 

Čl. 10 
Priebeh obstarávania a vyhodnocovanie ponúk 

 
(1) Verejní obstarávatelia zodpovedajú pri spracúvaní súťažných podkladov, príp. výzvy 

na predkladanie ponúk za ich rozsah a súlad so zákonom. Za obsah súťažných podkladov alebo vý- 
zvy na predkladanie ponúk z technického a ekonomického hľadiska zodpovedá predkladateľ po-
žiadavky. 
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(2) Verejní obstarávatelia predkladajú návrh súťažných podkladov podľa predmetu zá- 
kazky na odsúhlasenie príslušnému predkladateľovi požiadavky v tomto rozsahu: 
a) obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (návrh zmluvy alebo rámcovej dohody), 
b) opis predmetu zákazky. 
 

(3) Verejní obstarávatelia predkladajú návrh obchodných podmienok dodania predmetu 
zákazky (návrh zmluvy alebo rámcovej dohody) na odsúhlasenie Úradu legislatívy a práva minis- 
terstva. 
 

(4) Osoba, ktorá sa zúčastní na príprave a vyhotovení súťažných podkladov, poskytne ve- 
rejnému obstarávateľovi písomné vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií; 
vzor vyhlásenia je uvedený v prílohe č. 5 k tejto smernici. 
 

(5) Na vyhodnotenie ponúk zriadi riaditeľ Akvizičnej agentúry a vedúci zamestnanec os- 
tatného verejného obstarávateľa komisiu a písomne môže požiadať predkladateľov požiadaviek  
o určenie požadovaného počtu osôb do komisie najneskôr sedem kalendárnych dní pred termínom 
otvárania ponúk; v odôvodnených prípadoch sa môže táto lehota skrátiť. Na základe tejto žiadosti 
zabezpečia predkladatelia požiadaviek požadovaný počet osôb do komisie. 
 

(6) Verejní obstarávatelia v žiadosti podľa odseku 5 uvedú najmä termín otvárania ponúk, 
navrhovaný počet členov komisie a predpokladaný časový rozsah jej činnosti. Členovia komisie 
potvrdia verejnému obstarávateľovi písomným čestným vyhlásením splnenie predpokladov usta- 
novených zákonom; vzor vyhlásení je uvedený v prílohách č. 6 a 7 k tejto smernici. 
 

(7) Verejní obstarávatelia zabezpečia zaslanie súťažných podkladov (výzvy na rokovanie 
alebo výzvy na predloženie ponúk) v elektronickej forme členom komisie najneskôr do troch pra- 
covných dní pred termínom otvárania ponúk. 
 

Čl. 11 
Uzatváranie zmlúv a rámcových dohôd 

 
(1) Zmluvy a rámcové dohody vyplývajúce z verejného obstarávania, ktoré vykonáva 

Akvizičná agentúra, uzatvára riaditeľ Akvizičnej agentúry. 
 

(2) Zmluvy a objednávky vyplývajúce z verejného obstarávania, ktoré vykonávajú ostatní 
verejní obstarávatelia, a realizačné zmluvy a objednávky na základe rámcových dohôd uzatvo- 
rených Akvizičnou agentúrou, uzatvárajú vedúci zamestnanci ostatných verejných obstarávateľov, 
ak je to uvedené v rámcovej dohode. 
 

(3) Verejní obstarávatelia pred podpisom zmluvy a dodatku k zmluve zašlú návrh zmluvy 
a dodatku k zmluve na posúdenie príslušnému predkladateľovi požiadavky, ktorý sa k zaslanému 
návrhu zmluvy a dodatku k zmluve vyjadrí a rezervuje finančné prostriedky (rezervačný doklad) 
do troch pracovných dní odo dňa doručenia tohto návrhu. Verejní obstarávatelia pred podpisom 
zmluvy zašlú návrh zmluvy, rámcovej dohody a dodatku k zmluve na posúdenie aj Úradu legisla-
tívy a práva ministerstva. Písomné stanovisko k návrhu zmluvy a dodatku k zmluve zašlú prísluš-
nému verejnému obstarávateľovi. Metodiku postupu rezervácie finančných prostriedkov (zaklada-
nie rezervačných dokladov) vydá sekcia ekonomiky ministerstva. 
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(4) Akvizičná agentúra uvedie v každej uzatvorenej zmluve (dodatku), ktorá sa týka prog-
ramu Rozvoj obrany, číslo štruktúrovaného programového prvku (číslo SAP štruktúrovaného prv-
ku projektu), ktorý sa obstaráva, a číslo štruktúrovaného programového prvku, z ktorého sa po-
skytne preddavok v sume dohodnutej v zmluve (dodatku). 
 

(5) Verejní obstarávatelia zasielajú originál podpísanej zmluvy v súlade s obehom dokla- 
dov predkladateľovi požiadavky, sekcii ekonomiky ministerstva (aj rezervačný doklad) z dôvodu 
vedenia centrálnej evidencie zmlúv a úspešnému uchádzačovi. 
 

(6) Verejní obstarávatelia môžu pri zmluvných vzťahoch postupovať aj vo forme objed- 
návky. 
 

(7) Verejní obstarávatelia archivujú dokumentáciu k verejnému obstarávaniu vrátane uza- 
tvorených zmlúv podľa zákona a v súlade s interným predpisom. 4

 
) 

Čl. 12 
Plnenie uzatvorených zmlúv 

 
(1) Za plnenie zmluvy zodpovedá predkladateľ požiadavky alebo predkladateľ objed- 

návky, v ktorého správe sú finančné prostriedky určené na uhradenie sumy uvedenej v zmluve. 
 

(2) Pri jednotlivých zmluvných vzťahoch predkladatelia požiadaviek alebo nimi poverené 
osoby zodpovedajú za prevzatie predmetu zmluvy, podpísanie dodacieho a preberacieho zápisu, 
platobné podmienky, štátne overovanie kvality a riešenie reklamácií. Pri zmluvnom vzťahu, 
pri ktorom je uplatnená kodifikácia, predkladateľ požiadavky overí dodanie návrhu kodifikačných 
údajov v súlade s článkom zmluvy Kodifikácia. 
 

(3) Ak je to v zmluve dohodnuté, štátne overovanie kvality vykonáva Úrad pre obrannú 
štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality. Neoddeliteľnou súčasťou potvrdenia 
o prevzatí predmetu plnenia zmluvy je osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu. 5

 

) Ak je v zmluve 
uplatnená kodifikácia, Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality 
zabezpečí v súlade s článkom zmluvy prevzatie návrhu kodifikačných údajov a potvrdenie doda- 
cieho listu na návrh kodifikačných údajov. 

Čl. 13 
Vyhodnocovanie plánu obstarávania zákaziek 
a správa o plnení plánu obstarávania zákaziek 

 
(1) Plán obstarávania zákaziek v rozpočtovej organizácii RO 02 vyhodnocuje Akvizičná 

agentúra v súčinnosti s predkladateľmi požiadaviek. 
 

(2) Na rokovanie kolégia ministra predkladá riaditeľ Akvizičnej agentúry správu o plnení 
plánu obstarávania zákaziek. 
 
 
 
                                                 
4) Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 12/2005 o registratúrnom poriadku a registratúr- 

nom pláne v znení smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 23/2009. 
5) § 16 zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov 

a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov. 
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Čl. 14 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušujú sa smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 19/2011 o verejnom ob- 

starávaní. 
 

Čl. 15 
Účinnosť 

 
Táto smernica nadobudne účinnosť odo dňa vyhlásenia vo Vestníku Ministerstva obrany 

Slovenskej republiky. 
 
 
 
 

Martin   G L V Á Č , v. r. 
minister obrany 

Slovenskej republiky 
 
 
Č. AA-37-11/2014-OMVO 
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Príloha č. 1 
k smernici Ministerstva obrany 
Slovenskej republiky č. 15/2014 

 
A. Obstarávanie tovarov 

Zá
so

bo
va

ci
a 

tr
ie

da
 

Kód 
VČM 

Názov skupiny, techniky a materiálu 

VO 

Poznámka 

Sk
up

in
a 

Po
ds

ku
pi

na
 

A
kA

 

O
V

O
 

I.     AGROCHEMICKÉ, POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE PRODUKTY; 
LEKÁRSKE, VETERINÁRSKE A TOALETNÉ PRÍPRAVKY  

1.1. 1   AGROCHEMICKÉ A POĽNOHOSPODÁRSKE PRODUKTY  
1.1.1.   01 Hnojivá /    
1.1.1.1.     Hnojivá organické (močovka, hnoj, kompost, priemyselný kompost) /     
1.1.1.2.     Hnojivá minerálne (jednozložkové – dusíkaté, fosforečné a draselné, 

viaczložkové – zmesi hnojív)  
/   

  
1.1.1.3.     Hnojivá bakteriálne  /     
1.1.2.   02 Pesticídy (poľnohospodárske chemikálie) /     
1.1.2.1.      Insekticídy – prostriedky na ničenie škodcov – hmyzu (dezinsekčné 

prostriedky) 
/   

  
1.1.2.2.      Herbicídy – prostriedky na ničenie rastlín /     
1.1.2.3.      Fungicídy – prostriedky na ochranu pred hubovými chorobami  /     
1.1.2.4.      Rodenticídy – prostriedky na ničenie hlodavcov (deratizačné 

prostriedky) 
/   

  
1.1.3.   03 Semená a sadenice /     
1.1.3.1.     Semená rastlín  /     
1.1.3.2.      Sadenice rastlín a drevín /     
1.1.4.   04 Krmivo pre zvieratá (krmivo a potrava) /     
1.1.4.1.     Krmivo pre zvieratá chované na potravinárske účely /     
1.1.4.2.     Krmivo pre zvieratá chované na služobné a laboratórne účely /     
1.1.5.   05 Stelivo pre zvieratá  /     
1.1.5.1.     Stelivo pre zvieratá chované na potravinárske účely /     
1.1.5.2.     Stelivo pre zvieratá chované na služobné a laboratórne účely /     
1.1.6.   06 Živé zvieratá  /     
1.1.6.1.     Živé zvieratá chované na potravinárske účely /     
1.1.6.2.     Živé zvieratá chované na laboratórne účely ako krmivo /     
1.1.7.   07 Tabak a tabakové výrobky, zápalky  /     
1.2. 2   POTRAVINÁRSKE PRODUKTY – POTRAVINY  
1.2.1.   01 Potraviny rastlinného pôvodu 
1.2.1.1.     Ovocie (čerstvé, sušené, tepelne neupravené, mrazené  

a hlbokozmrazené a orechy) 
  / 1) 

1.2.1.2.     Zelenina (čerstvá, sušená, tepelne neupravená, mrazená, 
hlbokozmrazená a jedlé huby) 

  / 1) 

1.2.1.3. 

    

Výrobky z ovocia, zeleniny a jedlých húb (lekváre, džemy, 
kompóty, drene a pyré, kandizované ovocie, pretlaky, nakladaná 
zelenina a kvasená kapusta, mrazené ovocie a zelenina, sterilizovaná 
a chemicky konzervovaná zelenina, zelenina v soli, iné výrobky 
z ovocia a zeleniny) 

  / 1) 

1.2.1.4.     Strukoviny (fazuľa, šošovica, hrach)    / 1) 
1.2.1.5.     Olejnaté semená a olejnaté potraviny (olejnaté semená, rastlinné 

oleje a tuky, výrobky z nich) 
  / 1) 

1.2.1.6.     Zemiaky (konzumné zemiaky, výrobky z konzumných 
zemiakov – ošúpané, varené, mrazené, sušené, vyprážané)  

  / 1) 
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1.2.1.7. 

    

Obilie a výrobky z neho (jedlé obilie – pšenica, ovos, proso, 
kukurica, ryža; mlynské výrobky – krupica, múka, vločky, krúpy, 
klíčky, otruby; cestoviny – vaječné a bezvaječné; pekárske 
výrobky – chleby, pečivá; ostatné pekárske výrobky – strúhanka, 
buchty, šišky, knedle a iné; špeciálne výrobky z obilia – müsli a iné; 
cukrárske výrobky – polovýrobky a polotovary, hotové výrobky) 

  / 1) 

1.2.1.8. 
    

Cukry a cukrovinky (cukry – repný a trstinový; 
cukrovinky – nečokoládové, čokoládové, čokolády, krémy 
a nátierky) 

  / 1) 

1.2.1.9.     Droždie (pekárske, aktívne sušené pekárske, sušené potravinárske) 
a sušené pivovarské kvasnice 

  / 1) 

1.2.2.   02 Potraviny živočíšneho pôvodu  
1.2.2.1. 

    
Mäso (z jatočných zvierat a králičie) vrátane hydinového, tuky, 
vnútornosti a mäsové výrobky (opracované, predpripravené 
a neopracované) – čerstvé, chladené, mrazené a hlbokozmrazené 

  / 1) 

1.2.2.2. 
    

Zverina [mäso z jelenej, srnčej, danielej, muflónovej, diviačej, 
zajačej a pernatej zveri, z medveďov (okrem ľadového) a mäso 
z farmových chovov (pštrosie, klokanie, bizónie)] 

  / 1) 

1.2.2.3. 

    

Produkty z rybolovu a výrobky z nich [ryby, morské živočíchy, ikry, 
pečeň a produkty rybolovu – polotovary (nespracované,  
polospracované a spracované) a spracované produkty (solené, údené, 
marinované, varené, pražené, sušené a konzervované)] 

  / 1) 

1.2.2.4. 

    

Mlieko a výrobky z mlieka [mlieko – konzumné kravské 
a konzumné kozie (bez úprav tuku, čiastočne odtučnené, odtučnené) 
a výrobky z mlieka (smotany, ochutené mlieka, kyslomliečne  
výrobky, zahustené mliečne výrobky, sušené mlieka, syry, maslo)] 

  / 1) 

1.2.2.5.     Vajcia a výrobky z vajec (vajcia – slepačie na priamu konzumáciu, 
výrobky – majonézy, majonézové nátierky, tatárska omáčka)  

  / 1) 

1.2.2.6. 
    

Iné živočíšne produkty – rybí olej, med [kvetový, medovicový, 
zmiešaný a pekársky (priemyselný)]a včelie produkty (peľ, propolis, 
materská kašička, vosk) 

  / 1) 

1.2.3.   03 Mrazené krémy (smotanové, mliečne, s rastlinným tukom, vodové, 
sorbet, zmrzliny) 

  / 1) 

1.2.4. 

  04 

Pochutiny [kvasný ocot, koreniny, horčice a iné chuťové prípravky 
(kečupy, dresingy, zálievky), čaje a čajové extrakty, káva a kávoviny, 
kakao a výrobky z kakaa, jedlé soli, dehydrované výrobky, 
polievkové prípravky, bujóny a dochucovadlá] 

  / 1) 

1.2.5.   05 Polotovary, predpripravené a hotové jedlá (sušené, mrazené 
a konzervované jedlá zo zmiešaných potravín) 

  / 1) 

1.2.6. 
  06 

Potraviny na osobitné výživové účely (dietetické a diétne potraviny, 
výživné látky) a výživové doplnky (koncentrované zdroje 
živín – vitamíny, minerálne látky a iné) 

  / 1) 

1.2.7. 

  07 

Prídavné látky (aditíva) do potravín [farbivá, sladidlá a iné 
prídavné látky (chemické konzervačné látky, antioxidanty, 
emulgátory, zahusťovadlá, želírujúce látky, stabilizátory, kyseliny, 
kypriace látky, stužovadlá, zvlhčovadlá, objemové činidlá a iné)] 

  / 1) 

1.2.8.   08 Nápoje (neochutené pitné vody, nealkoholické nápoje a koncentráty 
na ich prípravu, pivo, víno, medovina, miešané alkoholické nápoje)  

  / 1) 

1.2.9. 
  09 

Lieh (poľnohospodárskeho pôvodu) a liehoviny [rum, whisky,  
destiláty (z obilia, vína, ovocia), brandy, ovocné a aromatizované 
liehoviny, vodky, likéry, rezané liehoviny a iné] 

  / 1) 
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1.2.10. 
  10 

Potravinové dávky na vojenské účely [pohotovostné dávky potravín, 
konzervové dávky potravín, konzervy mäsové, chlieb trvanlivý 
(krehký)]  

/   

 1.2.11.   11 Potraviny určené na liturgické účely [liturgické (omšové) víno, 
hostie] 

  / 1) 

1.3. 3   LEKÁRSKE A VETERINÁRSKE PRÍPRAVKY, ĎALŠÍ MATERIÁL  
1.3.1.    01 Humánne liečivá (bez očkovacích látok) /     
1.3.2.    02 Liečivé látky /     
1.3.3.    03 Liečivé prípravky /     
1.3.4.    04 Krv a krvné produkty /     
1.3.5.    05 Medicinálne plyny /   

 1.3.6.    06 Individuálne prostriedky zdravotníckej ochrany jednotlivca 
s charakterom liečivého prípravku určené metodikou 

/   
  

1.3.7.    07 Očkovacie látky /     
1.3.8.    08 Liečebná kozmetika a toaletné potreby charakteru liečivých 

prípravkov  
  / 1) 

1.3.9.    09 Veterinárske liečivá a veterinárske biologické prípravky   / 1) 
1.3.10.    10 Laboratórne diagnostické látky, činidlá, testovacie súpravy 

a vybavenie pre vojenské zdravotníctvo 
  / 1) 

1.3.11.    11 Dezinfekčné prostriedky pre zdravotnícke použitie   / 1) 
1.4. 4   TOALETNÉ PRÍPRAVKY (PROSTRIEDKY)  
1.4.1.   01 Prípravky na hygienu rúk – tekuté, gélové a tuhé (toaletné mydlá, 

čistiace krémy a pasty) 
/   

  
1.4.2.   02 Prípravky na ochranu a ošetrenie rúk (oleje, gély a krémy) /     
1.4.3.   03 Prípravky na hygienu pleti – tekuté, gélové a tuhé (toaletné mydlá, 

sprchové šampóny) 
/   

  
1.4.4.   04 Prípravky na ochranu a ošetrenie pleti (pleťové mlieka a krémy, 

slnečné prípravky – oleje, mlieka a krémy) 
/   

  
1.4.5.   05 Prípravky na ochranu a ošetrenie pier (gély a krémy) /     
1.4.6.   06 Prípravky na hygienu vlasov (vlasové šampóny) /     
1.4.7.   07 Prípravky pred holením, na holenie a po holení (vody, gély, krémy 

a mydlá pred holením a po holení) 
/   

  
1.4.8.   08 Prípravky zmierňujúce účinky potenia (dezodoranty 

a antiperspiranty) 
/   

  
1.4.9.   09 Prípravky na ústnu hygienu (zubné pasty, ústne vody,  

prípravky na hygienu umelého chrupu, zubné kefky) 
/   

  
1.4.10.   10 Ostatné toaletné prostriedky (toaletné papiere, dámske hygienické 

prostriedky – vložky, tampóny a vlhčené utierky) 
/   
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II.     VÝZBROJ, VÝSTROJ, TECHNIKA A NÁHRADNÉ DIELCE 
2.1. 1   ZBRANE A ZBRAŇOVÉ SYSTÉMY  
2.1.1.   01 Zbrane, zbraňové systémy a topografická technika /     
2.1.1.1.     Ručné zbrane /     
2.1.1.2.     Delá a mínomety /     
2.1.1.3.     Odpaľovacie zariadenia pozemného vojska /     
2.1.1.4.     Protitankové raketové komplety /     
2.1.1.5.     Protilietadlové raketové komplety  /     
2.1.1.6.     Prostriedky na velenie vojskám a na riadenie paľby (okrem 2.3.2.) /     
2.1.1.7.     Zameriavacie, pozorovacie a meračské zariadenia a prístroje 

(okrem 2.8.16.2.) 
/   

  
2.1.1.8.     Prostriedky na zvukomerný prieskum /     
2.1.2.   02 Bojová pásová a kolesová technika /     
2.1.2.1.     Tanky /     
2.1.2.2.     Bojové obrnené transportéry /     
2.1.2.3.     Delá a mínomety /     
2.1.2.4.     Raketomety /     
2.1.2.5.     Odpaľovacie zariadenia pozemného vojska /     
2.1.2.6.     Protitankové raketové komplety /     
2.1.2.7.     Protilietadlové raketové komplety /     
2.1.2.8.     Prostriedky na mínovanie a odmínovanie /     
2.1.2.9.     Podvozky tankov, OT, BVP a kombinovaných súprav /     
2.2. 2   VOJENSKÁ PREPRAVNÁ A PODPORNÁ TECHNIKA A MATERIÁL  
2.2.1.   01 Ostatná pásová a kolesová technika /     
2.2.1.1.     Podvozky tankov, OT, BVP a kombinovaných súprav /     
2.2.1.2.     Osobné a dodávkové automobily /     
2.2.1.3.     Cestné a terénne nákladné automobily /     
2.2.1.4.     Ťahače prívesov a návesov /     
2.2.1.5.     Špeciálne automobily /     
2.2.1.6.     Jednostopové motorové vozidlá /     
2.2.1.7.     Traktory /     
2.2.1.8.     Prívesy a návesy /     
2.2.1.9.     Prostriedky na technické zabezpečenie /     
2.2.1.10.     Muničné vozidlá /     
2.2.1.11.     Prostriedky na velenie vojskám a riadenie paľby (okrem 2.3.2.) /     
2.2.1.12.     Prostriedky na stavbu mosta /     
2.2.1.13.     Zariadenia na kontrolu a na kompletizáciu rakiet (okrem 2.3.11.1.) /     
2.2.1.14.     Špeciálne prostriedky na dopravu rakiet a na manipuláciu s nimi  

(okrem 2.3.6.4.) 
/ 

    
2.2.1.15.     Technika na zemné práce /     
2.2.1.16. 

    
Pojazdné prostriedky na osvetovú prácu (pojazdné kluby, pojazdné 
rozdeľovne filmov, pojazdné dielne osvetového materiálu, hlásne 
zariadenie BÚRKA II) 

/ 

    
2.2.1.17. 

    

Pojazdné prostriedky na geodetické, topografické 
a kartoreprodukčné práce (súprava GEOS, súprava TOPOS, 
pojazdná výdajňa máp, pojazdná súprava KARTOREPRO, 
pojazdná súprava NTS, pojazdná súprava POČTÁR) 

/ 

  

  
2.2.1.18.     Fekálne automobily /     
2.2.1.19.     Požiarne automobily  /     
2.2.1.20.     Trenažéry (okrem 2.3.13.1.) /     
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2.2.1.21.     Motorové plošinové vozíky /     
2.2.1.22.     Člny a plávajúce zariadenia /     
2.2.2.   02 Stroje a zariadenia  /     
2.2.2.1.     Ženijné prepravné prostriedky /     
2.2.2.2.     Stroje a zariadenia na zemné práce /     
2.2.2.3.     Potápačské prostriedky, vysokotlakové kompresory 

a pretlakové komory 
/ 

    
2.2.2.4.     Motorové a rámové píly /     
2.2.2.5.     Prostriedky na stavbu mosta /     
2.2.2.6.     Stroje a zariadenia na stavbu mostov /     
2.2.2.7.     Prostriedky na ženijný prieskum /     
2.2.2.8.     Prostriedky na maskovanie a opevňovanie /     
2.2.2.9.     Prostriedky na čerpanie a úpravu vody /     
2.2.2.10.     Prostriedky na odmínovanie a mínovanie /     
2.2.2.11.     Stroje a mechanizmy na prepravu stavebného materiálu /     
2.2.2.12.     Motorové vysokozdvižné vozíky /     

2.2.2.13.     Železničné koľajové vozidlá a špeciálne železničné cestné dopravné 
prostriedky 

/     
2.2.2.14.     Generátory, elektrické zdrojové agregáty a elektrocentrály /     
2.2.2.15.     Stroje a zariadenia na odstraňovanie snehu (automobilové frézy, 

pluhy a radlice) 
/ 

    
2.2.2.16.     Tylové cestné mosty /     
2.2.2.17.     Technika na zemné práce /     
2.2.2.18.     Prostriedky na cestné zemné práce /     
2.2.2.19.     Stroje a zariadenia na úpravu a údržbu cestného povrchu /     
2.2.2.20.     Prostriedky na kolektívnu ženijnú ochranu vojsk /     
2.2.2.21.     Príslušenstvo a prídavné zariadenia k cestným strojom 

a strojom na údržbu cestného povrchu 
/ 

    
2.2.2.22. 

    
Požiarne prívesy a prenosné agregáty (prívesné požiarne striekačky, 
prenosný agregát na ľahkú penu, odsávač dymu, plávajúce požiarne 
čerpadlo)  

/ 

    
2.2.2.23.     Železničné prostriedky na stavbu mostov a železničných tratí /     
2.2.2.24.     Železničný mostný a pilierový materiál /     
2.2.2.25.     Detektory, roboty, roznetnice a diaľkovo ovládané zariadenia /     
2.2.3.   03 Rádiová a elektrotechnická technika      
2.2.3.1.     Rádiové stanice, rádiové vysielače a pracoviská rádiového spojenia 

(okrem 2.8.14.) 
/ 

    
2.2.3.2.     Prijímacie rádiové zariadenia (okrem 2.8.14.) /     
2.2.3.3.     Rádioreléové stanice (okrem 2.8.14.) /     
2.2.3.4.     Prostriedky na prieskum rádiových a rádioreléových zariadení 

rádioelektronického boja (okrem 2.8.14.) 
/     

2.2.3.5.     Pojazdné spojovacie uzly a zariadenia na viacnásobné využitie 
spojov 

/ 
    

2.2.3.6.     Telefónne a telegrafné zariadenia /     
2.2.3.7.     Prostriedky na utajené spojenie /     
2.2.3.8.     Prostriedky na poľné poštové spojenie /     
2.2.3.10.     Výpočtová technika /     
2.2.3.11.     Prostriedky na technické zabezpečenie spojenia /     
2.2.3.13.     Prostriedky na vyhodnocovanie chemickej a radiačnej situácie /     
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2.2.4.   04 Chemická, tylová technika a materiál s technickým vybavením 
na ubytovanie vojsk 

/   
  

2.2.4.1.     Prostriedky na chemický, biologický a radiačný prieskum /     
2.2.4.2.     Prostriedky na dozimetrickú kontrolu osôb a materiálu /     
2.2.4.3.     Prostriedky na dekontamináciu /     
2.2.4.4.     Prostriedky na prepravu a skladovanie pitnej vody /     
2.2.4.5.     Pojazdné a mobilné chladiarenské prostriedky /     
2.2.4.6.     Poľné mechanizované práčovne /     
2.2.4.7.     Železničné nádržkové vozne a plošinové vagóny /     
2.2.4.8.     Poľné prostriedky na proviantnú službu /     
2.2.4.9.     Prostriedky na prepravu a prečerpávanie PL /     
2.2.4.10.     Účelové kontajnery ISO (okrem 4.2.) /     

2.2.4.11.     Stany, multifunkčné stany, ubytovacie kontajnery 
a ostatné kontajnery na zabezpečenie ubytovania vojsk 

/ 
    

2.3. 3   LETECKÁ TECHNIKA A TECHNIKA PROTIVZDUŠNEJ OBRANY 
2.3.1.   01 Lietadlá a vrtuľníky /     
2.3.1.1.     Lietadlá /     
2.3.1.2.     Vrtuľníky /     
2.3.1.3. 

    

Bezpilotné prostriedky (bezpilotné lietadlá, ktoré majú slúžiť najmä 
na rekognoskáciu terénu, pozorovanie, ako ciele na výcvik, 
okrem 2.3.1.1. a pôvodných riadených striel neskôr prerobených 
na cvičné ciele) 

/   

  
2.3.1.4.     Vlečné letecké terče /     

2.3.2.   02 Automatizované systémy velenia a riadenia LaPVO 
(okrem 2.1.1.5.) 

/ 
    

2.3.2.1.     Systémy zobrazovania vzdušnej situácie /     
2.3.2.2.     Systémy zobrazovania meteorologickej situácie /     
2.3.2.3.     Systémy plánovania letov /     
2.3.2.4.     Systémy velenia a riadenia LaPVO /     

2.3.2.5.     Automatizované systémy velenia vojskám 
a riadenia paľby systémov PVO 

/     
2.3.3.   03 Padáky /     
2.3.3.1.     Výsadkové nákladné vaky a zásobníky /     
2.3.3.2.     Záchranné padáky /     
2.3.3.3.     Výsadkové padáky /     
2.3.3.4.     Brzdiace padáky /     
2.3.3.5.     Športové padáky /     
2.3.3.6.     Nákladné padáky /     
2.3.4.   04 Špeciálne letecké ochranné obleky a prostriedky výškového výstroja /     
2.3.4.1. 

    

Ochranné obleky proti preťaženiu a prostriedky výškového výstroja 
(čiastočné a úplné pretlakové obleky a prostriedky výškového 
výstroja, okrem konvenčných kompletov leteckého oblečenia 
2.4.1.2. a 2.4.1.3.) 

/ 

  

  
2.3.4.2. 

    
Prilby (ochranné prilby pre lietajúci personál so špeciálnym 
určením, okrem balistických prilieb 2.4.1.6. a konvenčných 
ochranných prilieb 2.4.1.4.) 

/ 
  

  
2.3.4.3.     Kyslíkové masky /     
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2.3.5.   05 Prevádzková a zabezpečovacia technika LaPVO /     
2.3.5.1.     Zariadenia na výrobu kyslíka a dusíka /     
2.3.5.2.     Zariadenia na plnenie nádrží lietadiel kyslíkom, dusíkom, stlačeným 

vzduchom a hydraulickými kvapalinami a na ich prepravu 
/     

2.3.5.3.     Vysokotlakové vzduchové kompresory (vzduchové kompresory 
nad 14,7 Mpa (okrem 2.2.2.3.) 

/   
  

2.3.5.4.     Zariadenia na prepravu a splyňovanie kvapalného kyslíka a dusíka /     

2.3.5.5.     Zariadenia na spúšťanie motorov lietadiel a napájanie palubných  
elektrických sietí lietadiel 

/     
2.3.5.6.     Nabíjacie stanice leteckých akumulátorových batérií /     
2.3.5.7.     Ťahače lietadiel /     
2.3.5.8.     Záchytné zariadenia lietadiel /     
2.3.6.   06 Pozemná prevádzková výbava, dielenské prostriedky LaPVO /     
2.3.6.1.     Pozemná prevádzková výbava lietadiel /     
2.3.6.2.     Pojazdné dielne na opravu leteckej, PVO, rádiovej a rádiolokačnej 

techniky 
/     

2.3.6.3.     Pojazdné sklady LaPVO /     
2.3.6.4.     Prevádzkové zariadenia leteckej výzbroje, špeciálne prostriedky na 

dopravu munície a rakiet a na manipuláciu s nimi (okrem 2.2.1.14.) 
/ 

    
2.3.7.   07 Protilietadlové raketové komplety a odpaľovacie zariadenia rakiet 

PVO 
/     

2.3.7.1.     Protilietadlové raketové komplety (okrem 2.1.1.4. a 2.1.2.6.) /     
2.3.7.2.     Odpaľovacie zariadenia rakiet PVO /     
2.3.8.   08 Letecká výzbroj /     
2.3.8.1.     Letecké guľomety a kanóny /     
2.3.8.2.     Zavesené zariadenia s leteckými kanónmi a guľometmi /     
2.3.8.3.     Raketnice /     
2.3.8.4.     Submuničné neodhadzované kontajnery (opakovane použiteľné 

nosiče kazetovej munície) 
/     

2.3.8.5.     Podvesné registre výcviku leteckého boja /     
2.3.9.   09 Rádiolokačné prostriedky LaPVO /     
2.3.9.1. 

    

Rádiolokátory (rádiolokátory na vzdušný prieskum, strelecké, 
navádzacie protilietadlových rakiet, navádzacie – letecké pozemné, 
trojdimenzionálne, na delostrelecký prieskum, vojskový prieskum, 
hydrometeorologickej služby, výškomerné, okrem 2.8.14.)  

/ 

  

  
2.3.9.2.     Letiskové rádiolokačné systémy /     
2.3.9.3.     Súpravy širokopásmového prenosu rádiolokačnej informácie /     
2.3.9.4.     Radarcentrá /     
2.3.9.5.     Rádiolokačné pátrače /     
2.3.9.6.     Rádiolokačné rušiče /     
2.3.9.7.     Stanice na riadenie rádiolokačnej prevádzky /     
2.3.9.8.     Zariadenia na kontrolu rádiolokačnej prevádzky /     
2.3.9.9.     Rozpoznávacie zariadenia /     
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2.3.10.   10 Svetlotechnické prostriedky LaPVO /     
2.3.10.1.     Zostupové návestidlá /     
2.3.10.2.     Všesmerové svetelné majáky /     
2.3.10.3.     Pozemné pristávacie svetlomety /     
2.3.10.4.     Svetlotechnické súpravy vzletovej a pristávacej dráhy (VPD) /     
2.3.10.5.     Zábleskové rady /     
2.3.10.6.     Približovacie rady /     
2.3.11.   11 Skúšobné zariadenia lietadlových systémov, špeciálna kontrolná 

a meracia technika LaPVO 
/     

2.3.11.1.     Pojazdné skúšobne/prípravovne systémov techniky LaPVO, 
rakiet a munície (okrem 2.2.1.13.)  

/     
2.3.11.2.     Kontrolné a skúšobné stanice rakiet a munície /     
2.3.11.3.     Špeciálne kontrolné, skúšobné a meracie prístroje LaPVO  

(okrem bežných komerčných meracích prístrojov a zariadení ZT IV) 
/   

  
2.3.12.   12 Veliteľské, navádzacie a štartové veliteľské stanovištia LaPVO /     
2.3.12.1.     Stacionárne veliteľské, navádzacie a riadiace stanovištia LaPVO /     
2.3.12.2.     Mobilné veliteľské, navádzacie a riadiace stanovištia LaPVO /     
2.3.13.   13 Pilotné trenažéry /     
2.3.13.1. 

    
Trenažéry na výcvik lietajúceho personálu a na kontrolu jeho 
činnosti pri plnení úloh, ktoré musí riešiť počas letu a v núdzových 
situáciách (okrem 2.2.1.20.) 

/ 
  

  
2.4. 4   MATERIÁL NA OSOBNÉ POUŽÍVANIE 
2.4.1.   01 Oblečenie, osobný výstroj a doplnky 
2.4.1.1.     Výstroj (rovnošaty, rovnošatové doplnky, oblečenie, obuv, 

základný športový výstroj, výstrojenky) 
/   

  
2.4.1.2.     Bielizeň (osobná spodná a vrchná, termobielizeň, ponožky, 

spacie vaky) 
/   

  
2.4.1.3.     Špeciálne/jednoúčelové oblečenie a doplnky (pracovné odevy, 

špeciálne odevy, lopatky poľné a doplnky výstroja) 
/   

  
2.4.1.4.     Osobné ochranné pracovné prostriedky (na ochranu povrchu tela, 

rúk, hlavy, nôh, tváre, zdravotnícko-hospodársky materiál) 
 / 1) 

2.4.1.5.     Prostriedky na zabezpečenie zhotovovania rovnošatových doplnkov 
(menovky, nosiče stužiek) 

 / 1) 

2.4.1.6.     Balistický výstroj jednotlivca /     
2.4.1.7.     Materiál na prenos a ukladanie výstroja (vrecia a vaky) /     
2.4.1.8.     Prostriedky na údržbu výstroja a maskovanie (krémy, kefy, farby 

maskovacie) 
/   

  
2.4.1.9.     Špeciálny výstrojový policajný materiál (protiúderové komplety) /     
2.4.1.10.     Prostriedky na individuálnu ochranu jednotlivca /     
2.4.1.11.     Proviantný výstroj na osobné používanie /     
2.4.1.12.     Náhradné dielce na skompletizovanie a doplnenie súprav výstroja /     
2.4.2.   02 Textílie, kože, kožušiny, odevná a obuvná galantéria 
2.4.2.1.     Textilné tkaniny (tkaniny, posteľná a stolová bielizeň, uteráky, 

utierky, vreckovky, osušky)  
/ 1) 

2.4.2.2.     Odevná galantéria, krajčírske potreby, vypchávky, výplne  / 1) 
2.4.2.3.     Obuvnícka galantéria, obuvnícke potreby a materiály na podošvu  / 1) 
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2.5. 5   NEHMOTNÝ MAJETOK 
2.5.1.   01 Programové vybavenie (softvér) /     
2.5.1.1.     Sieťové operačné systémy /     
2.5.1.2.     Samostatné operačné systémy /     
2.5.1.3.     Programovacie jazyky, vývojové prostredie a malé databázy /     
2.5.1.4.     Administratívne a kancelárske systémy /     
2.5.1.5.     Databázové systémy /     
2.5.1.6.     Grafický softvér /     
2.5.1.7.     Informačné a expertné systémy /     
2.5.1.8.     Softvér komunikačný, emulačný a na správu sietí /     
2.5.1.9.     CASE prostriedky /     
2.5.1.10.     Dáta a ostatný softvér /     
2.5.1.11.     Špeciálny softvér automatizovaných systémov velenia 

a riadenia LaPVO  
/     

2.6. 6   NORMY ZDRAVOTNÍCKEJ A VETERINÁRSKEJ TECHNIKY A MATERIÁLU 
2.6.1.   01 Normy zdravotníckeho materiálu /     
2.6.2.   02 Normy veterinárskeho materiálu /     
2.6.2.1.     Živé zvieratá chované a využívané na služobné účely /     
2.7. 7   ZDRAVOTNÍCKA, VETERINÁRSKA TECHNIKA A MATERIÁL 
2.7.1.   01 Zdravotnícka technika a materiál /     
2.7.1.1.     Zdravotnícke automobily /     
2.7.1.2.     Zdravotnícke transportéry /     
2.7.1.3.     Zdravotnícke kontajnerové pracoviská /     
2.7.1.4.     Ostatná zdravotnícka technika a materiál /     
2.7.2.   02 Veterinárska technika a materiál /     
2.7.2.1.     Veterinárske automobily, príves, prívesné vozíky /     
2.7.2.2.     Veterinárske kontajnerové pracoviská /     
2.7.2.3.     Ostatná veterinárska technika a materiál /     
2.8. 8   NÁHRADNÉ DIELCE DO VÝZBROJE, TECHNIKY A MATERIÁLU 
2.8.1   01 ND do zbraní, zbraňových systémov a topografickej techniky /     
2.8.1.1.     Ručné zbrane /     
2.8.1.2.     Delá a mínomety /     
2.8.1.3.     Odpaľovacie zariadenia pozemného vojska /     
2.8.1.4.     Protitankové raketové komplety /     
2.8.1.5.     Protilietadlové raketové komplety  /     
2.8.1.6.     Prostriedky na velenie vojskám a na riadenie paľby (okrem 2.8.17.) /     
2.8.1.7.     Zariadenia a prístroje na zameriavanie, pozorovanie a meranie /     
2.8.1.8.     Prostriedky na zvukomerný prieskum /     
2.8.1.9.     Tanky /     
2.8.1.10.     Bojové obrnené transportéry /     
2.8.1.11.     Raketomety /     
2.8.1.12.     Zdroje do zbraní, zbraňových systémov a topografickej techniky /     
2.8.2.   02 ND do bojovej pásovej a kolesovej techniky /     
2.8.2.1.     Tanky /     
2.8.2.2.     Bojové obrnené transportéry /     
2.8.2.3.     Delá a mínomety /     
2.8.2.4.     Odpaľovacie zariadenia pozemného vojska /     
2.8.2.5.     Protitankové raketové komplety /     
2.8.2.6.     Protilietadlové raketové komplety (okrem 2.8.21.) /     
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2.8.2.7.     Prostriedky na mínovanie a odmínovanie /     
2.8.2.8.     Ostatné podvozky tankov, OT a BVP v kombinovaných súpravách /     
2.8.2.9.     Akumulátorové batérie a elektrolyt  /     
2.8.3.   03 ND do ostatnej kolesovej techniky a kolesových podvozkov kombinovaných súprav  
2.8.3.1.     Ťahače prívesov a návesov /     
2.8.3.2.     Raketomety /     
2.8.3.3.     Osobné a dodávkové automobily /     
2.8.3.4.     Cestné a terénne nákladné automobily /     
2.8.3.5.     Špeciálne automobily /     
2.8.3.6.     Jednostopové motorové vozidlá /     
2.8.3.7.     Traktory /     
2.8.3.8.     Prívesy a návesy /     
2.8.3.9.     Prostriedky na technické zabezpečenie /     
2.8.3.10.     Muničné vozidlá /     
2.8.3.11.     Prostriedky na velenie vojskám a na riadenie paľby (okrem 2.8.17.)  /     
2.8.3.12.     Technika na stavbu mosta /     
2.8.3.13.     Pojazdné prostriedky na osvetovú prácu /     
2.8.3.14.     Pojazdné prostriedky na geodetické, topografické 

a kartoreprodukčné práce 
/ 

    
2.8.3.15.     Zariadenie na kontrolu a kompletizáciu rakiet (okrem 2.8.24.) /     
2.8.3.16.     Špeciálne prostriedky na dopravu rakiet a manipuláciu s raketami /     
2.8.3.17.     Technika na zemné práce /     
2.8.3.18.     Fekálne automobily /     
2.8.3.19.     Požiarne automobily /     
2.8.3.20.     Trenažéry /     
2.8.3.21.     Motorové plošinové vozíky /     
2.8.3.22.     Automobilové žeriavy /     
2.8.3.23.     Klinové remene /     
2.8.3.24.     Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík /     
2.8.3.25. 

    
ND a príslušenstvo techniky pre potreby nálezovej opravy 
na jej okamžité sprevádzkovanie a na zabezpečenie bežnej údržby 
v útvare, ktorého obstaranie nie je zabezpečované centrálne   

/ 1) 

2.8.4.   04 ND do strojov a zariadení 
2.8.4.1.     Člny a plávajúce zariadenia /     
2.8.4.2.     Ženijné prepravné prostriedky /     
2.8.4.3.     Potápačské prostriedky, vysokotlakové kompresory 

a pretlakové komory 
/ 

    
2.8.4.4.     Motorové a rámové píly /     
2.8.4.5.     Stroje na spracovanie dreva /     
2.8.4.6.     Prostriedky na stavbu mostov /     
2.8.4.7.     Prostriedky na ženijný prieskum /     
2.8.4.8.     Ženijné prepravné prostriedky /     
2.8.4.9.     Prostriedky na čerpanie a úpravu vody /     
2.8.4.10.     Prostriedky na odmínovanie a mínovanie /     
2.8.4.11.     Ženijné elektrotechnické prostriedky /     
2.8.4.12.     Prostriedky na kolektívnu ženijnú ochranu vojsk /     
2.8.4.13.     Stroje a mechanizmy na prepravu stavebného materiálu /     
2.8.4.14.     Železničné koľajové vozidlá a špeciálne železničné cestné dopravné 

prostriedky vrátane súprav 
/ 
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2.8.4.15.     Generátory, elektrické zdrojové agregáty a elektrocentrály /     
2.8.4.16.     Stroje a zariadenia na odstraňovanie snehu (automobilové frézy, 

pluhy a radlice)  /     
2.8.4.17.     Prostriedky na cestné zemné práce /     
2.8.4.18.     Stroje a zariadenia na úpravu a údržbu cestného povrchu /     
2.8.4.19. 

    
Požiarne prívesy a prenosné agregáty (prívesné požiarne striekačky, 
prenosný agregát na ľahkú penu, odsávač dymu, plávajúce požiarne 
čerpadlo)  

/ 

    
2.8.4.20.     Železničné prostriedky na stavbu mostov a železničných tratí /     
2.8.4.21.     Železničný mostný a pilierový materiál /     
2.8.4.22.     Motorové vysokozdvižné vozíky /     
2.8.4.23.     Detektory, roboty, roznetnice a diaľkovo ovládané zariadenia /     
2.8.4.24. 

    
ND a príslušenstvo techniky pre potreby nálezovej opravy na jej 
okamžité sprevádzkovanie a na zabezpečenie bežnej údržby 
v útvare, ktorého obstaranie nie je zabezpečované centrálne   

/ 1) 

2.8.5.   05 ND do rádiovej a elektrotechnickej techniky 
2.8.5.1.     Rádiové stanice, rádiové vysielače a pracoviská rádiového spojenia 

(okrem 2.8.14.) 
/ 

    
2.8.5.2.     Prijímacie rádiové zariadenia (okrem 2.8.14.) /     
2.8.5.3.     Rádioreléové stanice (okrem 2.8.14.) /     
2.8.5.4.     Prostriedky na prieskum rádiového, rádioreléového 

a rádioelektronického boja (okrem 2.8.14.) 
/     

2.8.5.5.     Pojazdné spojovacie uzly a zariadenia na viacnásobné 
využitie spojov 

/ 
    

2.8.5.6.     Telefónne a telegrafné zariadenia /     
2.8.5.7.     Prostriedky na utajené spojenie /     
2.8.5.8.     Signalizačné prostriedky na stráženie okrem prostriedkov pevne 

spojených s objektom 
/     

2.8.5.9.     Prostriedky na poľné poštové spojenie /     
2.8.5.10.     Prostriedky na poľnú šifrovú ochranu informácií /     
2.8.5.11.     Výpočtová technika /     
2.8.5.12.     Prostriedky na technické zabezpečenie spojenia /     
2.8.5.13.     Prostriedky stálej spojovacej siete /     
2.8.5.14.     Prostriedky na šifrovú ochranu informácií /     
2.8.5.15.     Prostriedky na technické zabezpečenie šifrovej ochrany informácií /     
2.8.5.16.     Prostriedky šifrovej ochrany informácií, šifrové materiály a materiál 

nevyhnutný na zabezpečenie šifrových pracovísk 
/     

2.8.5.17.     Tonery, cartridge a pásky do tlačiarní a faxov /     
2.8.5.18. 

    
ND a príslušenstvo techniky pre potreby nálezovej opravy na jej 
okamžité sprevádzkovanie a na zabezpečenie bežnej údržby  
v útvare, ktorého obstaranie nie je zabezpečované centrálne 

 / 1) 
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2.8.6.   06 ND do chemickej a tylovej techniky 
2.8.6.1.     Prostriedky na vyhodnocovanie chemickej, biologickej 

a radiačnej situácie 
/ 

    
2.8.6.2.     Prostriedky chemického, biologického a radiačného prieskumu /     
2.8.6.3.     Prostriedky dozimetrickej kontroly osôb a materiálu /     
2.8.6.4.     Prostriedky na dekontamináciu /     
2.8.6.5.     Zariadenia, prístroje a prostriedky na kolektívnu protichemickú 

ochranu 
/ 

    
2.8.6.6.     Pojazdné prostriedky na prepravu vody /     
2.8.6.7.     Pojazdné chladiarenské prostriedky /     
2.8.6.8.     Poľné mechanizované práčovne /     
2.8.6.9.     Železničné nádržkové vozne a plošinové vagóny /     
2.8.6.10.     Spúšťacie, trakčné a zdrojové akumulátorové batérie 

pre výzbroj a techniku 
/     

2.8.6.11.     Prostriedky na prepravu a prečerpávanie PL /     
2.8.6.12.     Účelové kontajnery ISO (okrem 4.2.)  /     
2.8.6.13. 

    
ND a príslušenstvo techniky pre potreby nálezovej opravy 
na jej okamžité sprevádzkovanie a na zabezpečenie bežnej údržby 
v útvare, ktorého obstaranie nie je zabezpečované centrálne 

 / 1) 

2.8.7.   07 Konštrukčné komponenty lietadlových drakov  
2.8.7.1.     Konštrukčné komponenty lietadlových drakov /     
2.8.8.   08 Komponenty lietadlových podvozkov 
2.8.8.1. 

    

Podvozkové časti [tlmiace vzpery/podvozkové nohy s tlmičom a ich 
komponenty, montážne prvky (torzné tyče, vibračné kĺby, odporové 
vzpery), podvozkové výkyvné podpery/vzpery, nápravy/osi a tlmiče 
bočných kmitov, špeciálne komponenty hydraulických systémov 
riadenia] 

/   

  
2.8.8.2. 

    

Systémy podvozkových kolies a bŕzd lietadiel a vrtuľníkov 
(lyže, plaváky, detektory/snímače/indikátory prešmyku/sklzu 
podvozkových kolies, špeciálne ventily pre hydraulické alebo 
pneumatické kolesové a brzdové systémy, komponenty brzdových 
systémov k vrtuľníkovým rotorom) 

/   

  
2.8.8.3.     Plášte a duše podvozkových kolies lietadiel a vrtuľníkov 

(okrem 2.8.3.24.) 
/ 

    
2.8.9.   09 Lietadlové motory, ich komponenty a príslušenstvo 
2.8.9.1. 

    
Lietadlové motory (lietadlové motory, kompresorové a turbínové 
rotory, lopatky, spaľovacie komory, skrine pomocných pohonov, 
zariadenia na prídavné spaľovanie, výstupné kužele) 

/ 
  

  
2.8.9.2.     Lietadlové motory na pozemné využitie /     
2.8.9.3. 

    

Rôzne ďalšie príslušenstvo lietadlových motorov (montážne 
príslušenstvo na zavesenie motorov; montážne príslušenstvo 
ku krytom motorov; ovládacie/riadiace/regulačné zostavy 
montované/inštalované na motory; pneumatické štartéry; tiahlové 
riadenie; špeciálne regulátory, ventily a čerpadlá do olejových, 
vzduchových protinámrazových a hydraulických systémov 
prúdových motorov; štartovacie/spúšťacie jednotky) 

/ 

  

  
2.8.10.   10 Lietadlové vrtule, ich komponenty a príslušenstvo 
2.8.10.1.     Lietadlové vrtule, ich komponenty a príslušenstvo (okrem 2.8.11.) /     
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2.8.11.   11 Rotorové listy, pohony/pohonné mechanizmy vrtuľníkov, ich komponenty a príslušenstvo  
2.8.11.1.     Rotorové listy, pohony/pohonné mechanizmy vrtuľníkov, 

ich komponenty a príslušenstvo (okrem 2.8.10.) 
/     

2.8.12.   12 Lietadlové elektrické vybavenie, jeho komponenty a časti 
2.8.12.1. 

    

Elektrické zdroje a pohony (palubné systémy na napájanie 
jednosmerným a striedavým prúdom a ich palubné kontrolné  
a signalizačné zariadenia, elektromotory čerpadiel palivových 
a hydraulických systémov, elektrické pohony na draku lietadla, 
elektrické vybavenie záchranných prostriedkov) 

/ 

  

  
2.8.12.2. 

    

Elektrické systémy a zariadenia hnacích skupín (elektrické systémy 
a zariadenia na spúšťanie a ovládanie režimov hnacích skupín 
a vrtúľ, systémy regulácie a obmedzovania teplôt turbín a oleja, 
systémy regulácie otáčok turbín, systémy ovládania vstupných 
a výstupných jednotiek lietadiel)  

/ 

  

  
2.8.12.3. 

    

Elektrické systémy a zariadenia drakových skupín (elektrické 
vyhrievacie zariadenia lietadla, elektrické klimatizačné zariadenia, 
elektrické zariadenie protinámrazových systémov vrátane 
rádioizotopových signalizátorov, systém signalizácie požiaru, 
hasiaci a protipožiarny systém, elektrické svetelné a signálne 
zariadenia, automaty na reguláciu a zmenu síl v riadení lietadla) 

/ 

  

  
2.8.12.4. 

    

Elektronická automatika (autopiloty, systémy automatického 
riadenia, tlmiče kmitov a stabilizačné automaty, automatické 
systémy kompenzácie elastických kmitov lietadla, regulátory 
a obmedzovače preťažení a uhlov nábehu, povelové pilotné systémy, 
gyroskopické astronomické a inerciálne navigačné systémy, počítače 
navigačných a pilotovacích nerádiotechnických sústav; systémy 
na zobrazenie pilotovacích a navigačných informácií – HUD, 
počítače elektronického špeciálneho vybavenia) 

/ 

  

  
2.8.12.5. 

    

Komponenty a príslušenstvo pre potreby nálezovej opravy 
na okamžité sprevádzkovanie a na zabezpečenie bežnej údržby, 
ktorých obstaranie nie je zabezpečované centrálne a ich potrebu 
nebolo možné vopred naplánovať  

 / 1) 

2.8.13.   13 Lietadlové špeciálne vybavenie, jeho komponenty a časti 
2.8.13.1. 

    

Prístrojové vybavenie (membránové prístroje a systémy 
ich napájania tlakmi, ústredné systémy merania parametrov okolitej 
atmosféry a parametrov relatívneho pohybu lietadla vo vzduchu, 
gyroskopické pilotovacie a navigačné zariadenia, palubné hodiny, 
akcelerometre, priame kompasy, ukazovatele preťaženia, prístroje na 
kontrolu chodu motorov, olejových, hydraulických a vzduchových 
systémov, merače vibrácií, prístroje na kontrolu parametrov vzduchu 
v utesnených kabínach a úsekoch palubného priestoru, palivomery, 
spotrebomery, elektrické systémy na ovládanie automatického 
prečerpávania paliva, prístroje na kontrolu polôh prvkov draku 
a motora, prístroje základných prostriedkov) 

/ 

    

2.8.13.2. 

    

Kyslíkové vybavenie (palubné a padákové kyslíkové prístroje, 
zariadenia a systémy napájania osádky kyslíkom, elektrické 
zariadenia regeneračných systémov, systémy napájania motorov 
kyslíkom) 

/ 
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2.8.13.3. 

    

Fotografické a optoelektronické prostriedky prieskumu 
a vyhľadávania (letecké fotografické prístroje, optoelektronické 
prostriedky na prieskum a vyhľadávanie, palubné systémy 
na spracovanie informácií prieskumu, palubné osvetľovacie 
elektrické zariadenia na nočné fotografovanie) 

/ 

  

  
2.8.13.4. 

    

Palubné diagnostické, kontrolné a registračné systémy (systémy 
havarijného záznamu parametrov letu, palubné prostriedky 
na registráciu parametrov letu, systémy zabezpečujúce posúdenie 
technického a funkčného stavu zariadení a systémov rôzneho 
palubného vybavenia) 

/ 

  

  
2.8.14.   14 Lietadlové rádiové a rádiotechnické vybavenie, jeho komponenty a časti (okrem 2.2.3.)  
2.8.14.1. 

    
Spojovacie zariadenia (palubné rádiové stanice, záchranné rádiové 
stanice, havarijné prijímače, lietadlové dorozumievacie zariadenia, 
palubné záznamové zariadenia) 

/ 
  

  
2.8.14.2. 

    
Navigačné a pristávacie rádiové zariadenia (rádiokompasy, systémy 
na navigáciu, pristávacie systémy, rádiovýškomery, návestné 
prijímače)  

/ 
  

  
2.8.14.3. 

    

Rádiotechnické zariadenie na vyhľadávanie, zachytenie a zameranie 
cieľov (zameriavacie rádiolokátory zabezpečujúce zistenie cieľov, 
určenie ich súradníc, ich zachytenie, navedenie do priestoru účinnej 
paľby) 

/ 

  

  
2.8.14.4. 

    

Rozpoznávacie a výstražné zariadenia a zariadenia aktívnej  
odpovede (systémy na rozpoznávanie príslušnosti cieľov IFF,  
systémy na prenos informácií o polohe cieľov, jeho číselného 
označenia a parametroch letu pozemným rádiolokátorom, výstražné 
rádiotechnické prijímače) 

/ 

  

  
2.8.14.5.     Rádiové zariadenie na navádzanie, riadenie a prenos cieľových 

údajov (zariadenia na navedenie lietadla do priestoru cieľa) 
/     

2.8.14.6. 

    

Zariadenia rádioelektronického prieskumu (rádiolokačné, televízne, 
optoelektronické systémy na zobrazenie terénu, meteorologickej 
situácie, na určovanie základných parametrov rádioelektronických 
prostriedkov protivníka a prenos dát do miest na príjem 
a spracovanie informácií, rádiotechnické systémy na zisťovanie 
a registráciu parametrov rádioelektronických prostriedkov 
prieskumu) 

/ 

  

  
2.8.14.7. 

    

Prostriedky rádioelektronického boja (rádiolokačné výstražné 
prijímače, systémy a stanice aktívneho rušenia na individuálnu 
a skupinovú ochranu lietadiel, zariadenia na odhadzovanie 
pasívnych rušičov jednorazového použitia, rádiové rušiče a rušiče 
rádionavigácie) 

/ 

  

  
2.8.14.8. 

    

Pátracie a záchranné rádiové vybavenie (automatické pátracie 
systémy blízkeho dosahu a prijímače, núdzové záchranné rádiové 
stanice individuálneho a skupinového použitia, rádiové zariadenia 
majákov – odpovedačov, pátracie palubné televízne zariadenia) 

/ 

  

  
2.8.14.9. 

    
Palubné počítače rádiového a rádiotechnického vybavenia (palubné 
počítače vrátane vstupných a výstupných jednotiek používané 
v systémoch rádiového a rádiotechnického vybavenia) 

/ 
  

  
2.8.14.10. 

    

Komponenty a príslušenstvo pre potreby nálezovej opravy 
na okamžité sprevádzkovanie a na zabezpečenie bežnej údržby, 
ktorých obstaranie nie je zabezpečované centrálne a ich potrebu 
nebolo možné vopred naplánovať  

 / 1) 
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2.8.15.   15 Komponenty a časti špeciálnych leteckých ochranných oblekov a prostriedkov výškového 
výstroja  

2.8.15.1. 

    

Komponenty a časti špeciálnych leteckých ochranných oblekov 
a prostriedkov výškového výstroja (časti a komponenty kyslíkových 
masiek, ochranných prilieb, výškových kompenzačných odevov, 
regulátorov pomeru tlaku, zariadení na úpravu vzduchu 
v kompenzačných odevoch) 

 / 1) 

2.8.16.   16 Časti a systémy leteckej výzbroje 
2.8.16.1. 

    

Systémy palubného komplexu na riešenie úloh bojového použitia 
(systémy zameriavania, sledovania a určovania polohy cieľov, 
zariadenia na riešenie úlohy zamierenia, účelové počítače 
na riešenie balistických výpočtov, palubné počítače umiestnené 
v systémoch leteckej výzbroje a ich vstupné a výstupné zariadenia 
až po blokové výstupné spoje, počítače riadiace streľbu zo zbraní, 
odpálenie rakiet a odhodenie bômb) 

/ 

  

  
2.8.16.2.     Letecké zameriavacie systémy (optoelektronické zameriavače, 

špeciálne diaľkomery, ožarovače cieľov) 
/     

2.8.16.3. 

    

Ovládacie systémy leteckej výzbroje (autonómne navádzacie 
systémy riadených rakiet a riadených bômb, systémy ovládania 
odpálenia a odhodenia, prístroje ovládajúce zapaľovače a povelové 
prístroje, autonómne systémy na napájanie leteckej munície 
elektrickou energiou, systémy ovládania dopravníkov a nakladacích 
zariadení)  

/ 

  

  
2.8.16.4. 

    

Palubné automatizované, kontrolné a diagnostické systémy 
(zabudované kontrolné zariadenia stavu systémov leteckej výzbroje 
lietadiel, fotografické kontrolné prístroje zaznamenávajúce výsledky 
použitia leteckej výzbroje) 

/ 

  

  
2.8.16.5. 

    
Strelecké stanovištia (zabudované alebo zavesené zariadenia 
s leteckými kanónmi a guľometmi vrátane ich príslušenstva, 
napínacie zariadenia leteckých kanónov a guľometov) 

/ 
  

  
2.8.16.6. 

    

Raketové a bombardovacie zariadenia (palubné agregáty 
a zariadenia, ktoré slúžia na zavesenie a upevnenie rakiet, bômb 
a na ovládanie ich odpálenia a odhodenia, snímače a voliče 
parametrov, ktoré pracujú iba pre agregáty a systémy leteckej 
výzbroje) 

/ 

  

  
2.8.16.7. 

    
Záchranné prostriedky letovej osádky (vystreľovacie sedadlá 
a systémy zabezpečujúce núdzové opustenie lietadla a záchranu 
osádky, systém núdzového odhodenia krytu kabíny) 

/ 
  

  
2.8.16.8.     Zariadenia s pasívnymi rušičmi (voliče režimov, zariadenia 

a agregáty, ktoré pracujú v systéme pasívneho rušenia) 
/     

2.8.16.9.     Vlečné vybavenie (časti vlečných terčov, zariadenia, agregáty 
a ovládacie prvky, ktoré zabezpečujú vlečenie terčov) 

/     
2.8.16.10.     Časti leteckých zbraní (časti leteckých guľometov, kanónov, 

raketníc a submuničných neodhadzovaných kontajnerov) 
/     

2.8.17.   17 Komponenty automatizovaných systémov velenia a riadenia LaPVO 
2.8.17.1.     Komponenty automatizovaných systémov velenia a riadenia LaPVO 

(okrem 2.5.1.11. a 2.8.5.11.) 
/     

2.8.17.2. 

    

Komponenty a príslušenstvo pre potreby nálezovej opravy 
na okamžité sprevádzkovanie a na zabezpečenie bežnej údržby, 
ktorých obstaranie nie je zabezpečované centrálne a ich potrebu 
nebolo možné vopred naplánovať  

 / 1) 
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2.8.18.   18 Komponenty a časti padákového a výsadkového vybavenia 
2.8.18.1.     Časti padákov (časti všetkých druhov padákov, padákov 

katapultážnych sedadiel) 
 / 1) 

2.8.18.2.     Prístroje na automatické otváranie padákov a ich komponenty 
(aj padákov katapultážnych sedadiel) 

/    

2.8.18.3.     Výsadkárske výškomery /    
2.8.18.4.     ND a komponenty zariadení na prepravu, skladovanie 

a ošetrovanie padákového a výškového výstroja (okrem 2.8.3.)  
 / 1) 

2.8.19.   19 Komponenty a časti pozemnej prevádzkovej výbavy a dielenských prostriedkov LaPVO 
2.8.19.1. 

    

Komponenty a časti pozemnej prevádzkovej výbavy a dielenských 
prostriedkov LaPVO (časti prevádzkového vybavenia lietadiel, 
prostriedkov na prísun a zavesovanie munície, zvláštnych 
prepravníkov na skladovanie a prepravu, snímateľných agregátov 
leteckej výzbroje, špeciálneho vybavenia leteckých dielní, okrem 
bežného komerčného dielenského vybavenia, náradia patriaceho 
do ZT IV a častí patriacich do 2.8.3.) 

 / 1) 

2.8.20.   20 Komponenty a časti prevádzkovej a zabezpečovacej techniky LaPVO 
2.8.20.1.     Komponenty a časti prevádzkovej a zabezpečovacej techniky 

LaPVO (okrem 2.8.3.) 
 / 1) 

2.8.21.   21 Komponenty a časti protilietadlových raketových kompletov a prevádzkových zariadení 
protilietadlovej výzbroje 

2.8.21.1. 
    

Komponenty a časti protilietadlových raketových kompletov 
a prevádzkových zariadení protilietadlovej výzbroje 
(okrem 2.8.2. a 2.8.3.) 

 / 1) 

2.8.22.   22 Komponenty, časti a príslušenstvo rádiolokačných prostriedkov LaPVO  
2.8.22.1.     Komponenty, časti a príslušenstvo rádiolokačných prostriedkov 

LaPVO 
 / 1) 

2.8.23.   23 Komponenty, časti a príslušenstvo svetlotechnických prostriedkov LaPVO  
2.8.23.1. 

    
Komponenty, časti a príslušenstvo svetlotechnických prostriedkov 
LaPVO (okrem komerčného elektrotechnického materiálu 
patriaceho do ZT IV) 

 / 1) 

2.8.24.   24 Komponenty, časti a príslušenstvo skúšobných zariadení lietadlových systémov, špeciálnej 
kontrolnej a meracej techniky LaPVO 

2.8.24.1. 

    

Komponenty, časti a príslušenstvo skúšobných zariadení  
lietadlových systémov, špeciálnej kontrolnej a meracej techniky 
LaPVO (okrem komerčných meracích prístrojov, zariadení 
a ich častí patriacich do ZT IV)  

 / 1) 

2.8.25.   25 Komponenty a časti veliteľských, navádzacích a štartových veliteľských stanovíšť LaPVO 
2.8.25.1.     Komponenty a časti veliteľských, navádzacích a štartových 

veliteľských stanovíšť LaPVO (okrem 2.8.2. a 2.8.3.) 
 / 1) 
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2.8.26.   26 Špeciálne elektrotechnické súčiastky do rádiotechnických, rádiolokačných 
a svetlotechnických zariadení LaPVO 

2.8.26.1. 

    

Špeciálne elektrotechnické súčiastky do rádiotechnických, 
rádiolokačných a svetlotechnických zariadení LaPVO (magnetróny, 
tyratróny, klystróny, nekomerčný optoelektronický, elektrotechnický 
a elektroinštalačný materiál, okrem komerčného optoelektronického, 
elektrotechnického a elektroinštalačného materiálu patriaceho 
do ZT IV) 

 / 1) 

III.     POHONNÉ LÁTKY A MAZIVÁ (PL) 
3.1. 1   POHONNÉ LÁTKY 
3.1.1.   01 Letecké turbínové palivo /     
3.1.2.   02 Benzín automobilový /     
3.1.3.   03 Nafta motorová /     
3.1.4.   04 Ostatné pohonné látky /     
3.2. 2   OLEJE A MAZIVÁ 
3.2.1.   01 Olej motorový /     
3.2.2.   02 Olej prevodový /     
3.2.3.   03 Mazivá /     
3.2.4.   04 Ostatné oleje a mazivá /     
3.3. 3   PREVÁDZKOVÉ A ŠPECIÁLNE KVAPALINY 
3.3.1.   01 Kvapaliny hydraulické /     
3.3.2.   02 Kvapaliny chladiace /     
3.3.3.   03 Kvapaliny brzdové /     
3.3.4.   04 Etylalkoholy prírodné a syntetické /     
3.3.5.   05 Konzervačné a antikorózne kvapaliny /     
3.3.6.   06 Prísady do pohonných látok /     
3.3.7.   07 Ostatné prevádzkové a špeciálne kvapaliny /     
IV.     KONŠTRUKČNÝ A VŠEOBECNÝ MATERIÁL 
4.1. 1   KONŠTRUKČNÝ MATERIÁL 
4.1.1.   01 Železiarske výrobky a brúsivá 
4.1.1.1.     Skrutky   / 1) 

4.1.1.2.     Svorky   / 1) 

4.1.1.3.     Samorezné skrutky   / 1) 

4.1.1.4.     Matice a podložky   / 1) 

4.1.1.5.     Klince, kliny a kolíky   / 1) 

4.1.1.6.     Nity   / 1) 

4.1.1.7.     Upevňovacie, pripevňovacie a spojovacie prostriedky/súčasti   / 1) 

4.1.1.8.     Tesnenia a tesniace materiály   / 1) 

4.1.1.9.     Kovové sitá, siete a pletivá   / 1) 

4.1.1.10.     Rôzne ďalšie železiarske výrobky   / 1) 

4.1.1.11.     Podpery a konzoly (ak sa stanú súčasťou celku)   / 1) 

4.1.1.12.     Brúsne kotúče a kamene   / 1) 

4.1.1.13.     Brúsne materiály   / 1) 

4.1.1.14.     Vinuté, listové a drôtové pružiny   / 1) 

4.1.1.15.     Krúžky, vyrovnávacie/vymedzovacie podložky a rozpery   / 1) 

4.1.1.16.     Rôzne zváracie, mäkko spájkovacie a tvrdo spájkovacie potreby   / 1) 
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4.1.2.   02 Kovové tyče, plechy, fólie a profily 
4.1.2.1.     Neelektrikárske železné a oceľové drôty   / 1) 
4.1.2.2.     Železné a oceľové tyče a prúty   / 1) 

4.1.2.3.     Železné a oceľové silné plechy, tenké plechy, pásy a fólie   / 1) 

4.1.2.4.     Neelektrikárske drôty z neželezných kovov   / 1) 

4.1.2.5.     Tyče a prúty z neželezných kovov   / 1) 

4.1.2.6.     Silné plechy, tenké plechy, pásy a fólie z neželezných kovov   / 1) 

4.1.2.7.     Silné plechy, tenké plechy, pásy a fólie z drahých kovov   / 1) 

4.1.2.8.     Železné a oceľové konštrukčné/stavebné profily   / 1) 

4.1.2.9.     Konštrukčné/stavebné profily z neželezných kovov   / 1) 

4.1.3.   03 Rudy, nerasty a základné výrobky z nich 
4.1.3.1.     Rudy   / 1) 

4.1.3.2.     Prírodné a syntetické nerasty   / 1) 

4.1.3.3.     Kovové prísady a predzliatiny   / 1) 

4.1.3.4.     Železné a oceľové základné výrobky a polotovary   / 1) 

4.1.3.5.     Produkty zošľachťovania a medziprodukty z neželezných kovov   / 1) 

4.1.3.6.     Polotovary zo vzácnych kovov   / 1) 

4.1.3.7.     Základné výrobky zo vzácnych kovov   / 1) 

4.1.3.8.     Železný a oceľový odpad    / 1) 

4.1.3.9.     Odpad z neželezných kovov   / 1) 

4.1.4.   04 Nekovové suroviny 
4.1.4.1.     Suroviny rastlinného pôvodu   / 1) 

4.1.4.2.     Vlákna rastlinného, živočíšneho a syntetického pôvodu   / 1) 

4.1.4.3.     Rôzne nejedlé suroviny živočíšneho pôvodu   / 1) 

4.1.4.4.     Rôzne suroviny poľnohospodárskeho a lesného pôvodu   / 1) 

4.1.4.5.     Nekovový odpad, okrem textilného   / 1) 

4.1.5.   05 Špeciálne priemyselné strojné zariadenia 
4.1.5.1.     Strojné zariadenia pre tehliarsky a betonársky priemysel /     
4.1.5.2.     Stabilné a mobilné systémy na výrobu a rozvod plynu /     
4.1.6.   06 Trubky, potrubia, hadice a armatúry 
4.1.6.1.     Trubky a potrubia   / 1) 

4.1.6.2.     Ohybné hadice a potrubia    / 1) 

4.1.6.3.     Hadicové, trubkové a potrubné armatúry/fitingy 
a špeciálne položky/príslušenstvo 

  / 1) 

4.1.7.   07 Ventily 
4.1.7.1.     Ventily s vlastným pohonom   / 1) 

4.1.7.2.     Ventily bez vlastného pohonu   / 1) 

4.1.8.   08 Prefabrikované/montované konštrukcie/stavby a lešenia 
4.1.8.1.     Prefabrikované/montované a prenosné/prevozné stavby /     
4.1.8.2.     Stavebnicové nosné systémy na hromadnú aplikáciu /     
4.1.8.3.     Stabilné a plávajúce mosty /     
4.1.8.4.     Zásobné/skladovacie nádrže /     
4.1.8.5.     Lešenárske zariadenia, potreby, materiál a debnenie /     
4.1.8.6.     Prefabrikované/montované vežové konštrukcie /     
4.1.8.7.     Ďalšie rôzne prefabrikované/montované konštrukcie /     
4.1.8.8.     Ochranné prístrešky a kryty s pevnými stenami /     

 
 
 



Čiastka 16  Strana 29 

 
 

Zá
so

bo
va

ci
a 

tr
ie

da
 

Kód 
VČM 

Názov skupiny, techniky a materiálu 

VO 

Poznámka 
Sk

up
in

a 

Po
ds

ku
pi

na
 

A
kA

 

O
V

O
 

4.1.9.   09 Rezivo, polotovary/výrobky z reziva, preglejky a dyhy 
4.1.9.1.     Rezivo a príbuzné základné drevené materiály   / 1) 
4.1.9.2.     Polotovary/výrobky z reziva  / 1) 
4.1.9.3.     Preglejky a dyhy  / 1) 
4.1.10.   10 Stavebné materiály 
4.1.10.1.     Objemové stavebné materiály nerastného pôvodu  / 1) 
4.1.10.2.     Obkladačky, dlaždice, tehly a tvárnice/bloky  / 1) 
4.1.10.3.     Nekovové trubky, rúry a potrubia/trubkové vedenia  / 1) 
4.1.10.4.     Nekovové obkladové dosky, stavebná lepenka 

a tepelno-izolačné materiály 
 / 1) 

4.1.10.5.     Strešné a obkladové materiály/krytiny  / 1) 
4.1.10.6.     Ohrady, ploty a vráta (prenosné)  / 1) 
4.1.10.7.     Prefabrikované stavebné komponenty  / 1) 
4.1.10.8.     Ďalšie rôzne stavebné a konštrukčné materiály  / 1) 
4.1.11.   11 Priemyselne vyrábané nekovové materiály 
4.1.11.1.     Priemyselne vyrábané sklenené materiály  / 1) 
4.1.11.2.     Žiaruvzdorné materiály a materiály na povrchovú úpravu 

výhrevných plôch 
 / 1) 

4.2. 2   VŠEOBECNÝ, KANCELÁRSKY, KOMERČNÝ A PROVIANTNÝ MATERIÁL 
4.2.1.   01 Ložiská   / 1) 
4.2.2.   02 Drevoobrábacie stroje a zariadenia 
4.2.2.1.     Strojné píly a frézovacie stroje /     
4.2.2.2.     Drevoobrábacie stroje /     
4.2.2.3.     Nástroje, príslušenstvo a prídavné zariadenie k drevoobrábacím 

strojom 
  / 1) 

4.2.2.4.     Rezné nástroje pre drevoobrábacie stroje  / 1) 
4.2.3.   03 Kovoobrábacie stroje 
4.2.3.1.     Strojné píly a rezacie stroje /     
4.2.3.2.     Obrábacie centrá a stroje s viacerými pracovnými jednotkami /     
4.2.3.3.     Elektrické a ultrazvukové erozívne obrábacie stroje /     
4.2.3.4.     Vyvrtávačky /     
4.2.3.5.     Preťahovačky /     
4.2.3.6.     Vŕtačky a závitorezné stroje /     
4.2.3.7.     Stroje na obrábanie ozubených kolies a dokončovacie stroje /     
4.2.3.8.     Brúsky /     
4.2.3.9.     Sústruhy /     
4.2.3.10.     Frézovačky /     
4.2.3.11.     Hobľovky a obrážačky /     
4.2.3.12.     Rôzne ďalšie obrábacie stroje /     
4.2.3.13.     Valcovacie a ťažné stolice /     
4.2.3.14.     Zariadenie na tepelné a netepelné spracovanie kovov /     
4.2.3.15.     Zariadenie na povrchovú úpravu kovov /     
4.2.3.16.     Zariadenie na zváranie elektrickým oblúkom /     
4.2.3.17.     Zariadenie na elektrické odporové zváranie  /     
4.2.3.18.     Zariadenie na zváranie, rezanie plameňom a metalizácia /     
4.2.3.19.     Zváračské polohovadlá a zváracie manipulátory /     
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4.2.3.20.     Rôzne ďalšie zváracie príslušenstvo   / 1) 
4.2.3.21.     Rôzne zváracie, mäkkopájacie a tvrdopájacie potreby a príslušenstvo  / 1) 
4.2.3.22.     Ohýbacie a tvarovacie stroje /     
4.2.3.23.     Hydraulické a pneumatické lisy s motorovým pohonom /     
4.2.3.24.     Mechanické lisy s motorovým pohonom /     
4.2.3.25.     Ručné lisy /     
4.2.3.26.     Dierovacie, prestrihovacie a strihacie stroje  /     
4.2.3.27.     Stroje na kovanie a buchary /     
4.2.3.28.     Stroje na tvarovanie/profilovanie drôtov a kovových pásikov /     
4.2.3.29.     Stroje na nitovanie /     
4.2.3.30.     Rôzne ďalšie stroje na dodatočné tvarovanie a obrábanie kovov /     
4.2.3.31.     Prenosné obrábacie stroje /     
4.2.3.32.     Rezné nástroje na obrábacie stroje /     
4.2.3.33.     Rezné a tvarovacie nástroje na dodatočné obrábanie 

a tvarovanie kovov 
/   

  
4.2.3.34.     Príslušenstvo obrábacích strojov (vrtáky, nože, výstružníky, frézky)   / 1) 
4.2.3.35.     Príslušenstvo strojov na dodatočné obrábanie a tvarovanie kovov /     
4.2.3.36.     Výrobné prípravky, upínacie prípravky a šablóny  / 1) 
4.2.3.37.     Súpravy a vybavenie/zariadenie pre mechanické dielne /     
4.2.4.   04 Špeciálne priemyselné a strojné zariadenie /     
4.2.5.   05 Zariadenie na manipuláciu s materiálom 
4.2.5.1.     Dopravníky /     
4.2.5.2.     Podávače materiálu /     
4.2.5.3.     Zariadenie bez vlastného pohonu na manipuláciu s materiálom /     
4.2.5.4.     Kladnice, kladkostroje, lanové príslušenstvo 

a závesné viazacie prostriedky 
 / 1) 

4.2.5.5.     Navijaky, vrátky, zdvíhadlá, žeriavy a otočné stĺpové žeriavy /     
4.2.5.6.     Rôzne ďalšie zariadenie na manipuláciu s materiálom /     
4.2.5.7.     Dopravné vozíky /     
4.2.5.8.     Vozíky s elektrickým pohonom /     
4.2.5.9.     Výťahy a eskalátory /     
4.2.6.   06 Špagáty, laná, reťaze a ich príslušenstvo 
4.2.6.1.     Reťaze a drôtové laná   / 1) 
4.2.6.2.     Vláknové laná, špagátové výrobky a motúzy   / 1) 
4.2.6.3.     Príslušenstvo lán a reťazí   / 1) 
4.2.7.   07 Ručné nástroje 
4.2.7.1.     Ručné nástroje s ostrím, bez pohonu  / 1) 
4.2.7.2.     Ručné nástroje bez ostria, bez pohonu  / 1) 
4.2.7.3.     Ručné nástroje s pohonom /     
4.2.7.4.     Ručné a strojové vŕtacie korunky, valcové a kužeľovité jamkovače  / 1) 
4.2.7.5.     Ručné a strojové závitníky, závitové čeľuste, závitnice, klieštiny 

a upínacie púzdra 
 / 1) 

4.2.7.6.     Skrinky/debničky na náradie/nástroje a železiarske výrobky  / 1) 
4.2.7.7.     Súpravy ručných nástrojov a ručné strojové vybavenie /     
4.2.7.8.     Vrtáky, frézky, pílové listy, závitníky, závitníkové očká, 

rezné kotúče 
 / 1) 
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4.2.8.   08 Meradlá 
4.2.8.1.     Remeselnícke meradlá  / 1) 
4.2.8.2.     Kontrolné mierky/kalibre a presné vymeriavacie a rysovacie nástroje  / 1) 
4.2.8.3.     Súpravy a sady meradiel, meradlové vybavenia   / 1) 
4.2.9.   09 Zariadenia/vybavenia pre údržbárske a opravárenské dielne 
4.2.9.1.     Kontrolné a diagnostické prístroje  /     
4.2.9.2.     Zariadenia na dávkovanie/výdaj/doplňovanie mazív a PL /     
4.2.9.3.     Hadice, armatúry a potrubie PL /     
4.2.9.4.     Hadice, armatúry a potrubie PL – z nehrdzavejúcich ocelí /     
4.2.10.   10 Elektrické vodiče, silové/energetické a rozvodné zariadenia, napájacie zdroje 
4.2.10.1.     Elektromotory /     
4.2.10.2.     Elektrické regulačné a ovládacie zariadenia /     
4.2.10.3.     Elektrické generátory a generátorové agregáty /     
4.2.10.4.     Jednotkové zdroje elektrickej energie založené na využití palivových 

článkov, ich komponenty a príslušenstvo 
/   

  
4.2.10.5.     Solárne elektroenergetické systémy /     
4.2.10.6.     Rotačné elektrické meniče /     
4.2.10.7.     Statické elektrické meniče /     
4.2.10.8.     Monočlánky a batérie   / 1) 
4.2.10.9.     Elektrické vodiče/drôty a káble (okrem predlžovacích káblov)   / 1) 
4.2.10.10.     Rôzne elektrické silové a rozvodné zariadenia /     
4.2.10.11.     Rôzne fixačné príslušenstvo a vložky akumulátorov   / 1) 
4.2.11.   11 Svietidlá, osvetľovacie zariadenia prenosné 
4.2.11.1.     Elektrické prenosné a ručné osvetľovacie zariadenia/výstroj/výzbroj  / 1) 
4.2.11.2.     Neelektrické osvetľovacie telesá   / 1) 
4.2.11.3.     Elektrické svietidlá, osvetľovacie zariadenia, svetelné vybavenia 

pre dopravné prostriedky 
 / 1) 

4.2.11.4.     Svetlo chemické (tyčinky)  / 1) 
4.2.12.   12 Poplachové, signalizačné/návestné a bezpečnostné systémy 
4.2.12.1.     Poplachové, signalizačné a bezpečnostné systémy /     
4.2.12.2.     Dopravné signalizačné systémy /     
4.2.12.3.     Železničné návestné, signalizačné a výstražné zariadenia /     
4.2.13.   13 Čerpadlá a kompresory 
4.2.13.1.     Kompresory a vývevy /     
4.2.13.2.     Motorové a ručné čerpadlá  / 1) 
4.2.13.3.     Odstredivky, separátory/odlučovače, tlakové a vákuové filtre  /     
4.2.14.   14 Nádoby, obaly, kontajnery a obalový materiál 
4.2.14.1.     Vaky, vrecia a vrecká   / 1) 
4.2.14.2.     Plechové sudy, plechovky a obalové nádoby/púzdra   / 1) 
4.2.14.3.     Debny, válovky, krabice, kartóny, latkové a iné prepravky/debny   / 1) 
4.2.14.4.     Fľaše, poháre a prepravné nádoby   / 1) 
4.2.14.5.     Kotúče a cievky   / 1) 
4.2.14.6.     Objemové obalové a baliace materiály   / 1) 
4.2.14.7.     Špeciálne prepravné a skladovacie obaly (kontajnery, palety 

a drevené palety) 
/  

 4.2.14.8.     Komerčné/úžitkové a priemyselné fľaše na stlačený plyn   / 1) 
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4.2.15.   15 Stroje a zariadenia pre stavebné, ťažobné a zemné práce a na údržbu ciest, 
poľnohospodárske zariadenia 

4.2.15.1.     Banské stroje a zariadenia, stroje a zariadenia pre lomy, 
stroje a zariadenia na zemné vrty a príbuzné stroje a zariadenia 

/   
  

4.2.15.2.     Poľnohospodárske a záhradnícke strojové zariadenia (kosačky, 
krovinorezy) 

/   
  

4.2.15.3.     Žacie silony, laná a nože   / 1) 
4.2.16.   16 Zariadenia na chladenie, klimatizáciu a cirkuláciu vzduchu 
4.2.16.1.     Chladiace zariadenia /     
4.2.16.2.     Chladiace zariadenia – pre domácnosť (chladničky, mrazničky) /     
4.2.16.3.     Chladiace zariadenia – priemyselné /     
4.2.16.4.     Klimatizačné zariadenia /     
4.2.16.5.     Komponenty na chladenie a klimatizáciu  / 1) 
4.2.16.6.     Ventilátory, vetráky, cirkulátory vzduchu a dúchadlá /     
4.2.16.7.     Vírivé a ďalšie príbuzné chladiace trubice  / 1) 
4.2.17.   17 Požiarne (hasiace), záchranné a bezpečnostné zariadenia 
4.2.17.1.     Požiarne zariadenia /     
4.2.17.2.     Hasiace látky /     
4.2.17.3.     Zariadenia na zachytávanie a odstraňovanie uniknutých 

nebezpečných látok  
/   

  
4.2.17.4.     Materiál na zachytávanie a odstraňovanie uniknutých 

nebezpečných látok  
/   

  
4.2.17.5.     Bezpečnostné a záchranné zariadenia /     
4.2.17.6.     Recyklačné a regeneračné zariadenia /     
4.2.17.7.     Vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, výzbroj a výstroj 

pre hasičov a záchranárov 
 / 1) 

4.2.18.   18 Pece, zariadenia pre parné kotolne a na sušenie 
4.2.18.1.     Priemyselné kotly /     
4.2.18.2.     Výmenníky tepla a kondenzátory pary /     
4.2.18.3.     Priemyselné pece, vypaľovacie pece, chladiace pece 

a sušiace pece/sušiarne 
/   

  
4.2.18.4.     Sušičky, dehydrátory a anhydrátory vrátane evaporátorov /     
4.2.18.5.     Zariadenia na čistenie vzduchu /     
4.2.19.   19 Zariadenia na domovú inštaláciu, vykurovanie a hygienu, sanitárna technika 
4.2.19.1.     Vodovodná armatúra a príslušenstvo domovej inštalácie   / 1) 
4.2.19.2.     Zariadenia na priestorové vykurovanie a domáce ohrievače vody  /  1) 
4.2.19.3.     Jednotkové spaľovacie zariadenia /     
4.2.19.4.     Rôzne ďalšie zariadenia na domovú inštaláciu, vykurovanie 

a hygienu 
 / 1) 

4.2.20.   20 Zariadenia na čistenie vody a odpadových vôd 
4.2.20.1.     Zariadenia na čistenie vody   / 1) 
4.2.20.2.     Priemyselné zariadenia na destiláciu vody   / 1) 
4.2.20.3.     Zariadenia na čistenie/úpravu odpadových vôd   / 1) 
4.2.21.   21 Komponenty elektrických a elektronických zariadení/prístrojov 
4.2.21.1.     Elektroinštalačný materiál   / 1) 
4.2.21.2.     Elektrosúčiastky (diódy, polovodiče, tranzistory a pod.)   / 1) 
4.2.22.   22 Elektrické vodiče, silové/energetické a rozvodné zariadenia 
4.2.22.1.     Transformátory, rozvádzače a elektrárne /     
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4.2.23.   23 Svietidlá, osvetľovacie zariadenia a svetelné zdroje – stabilné 
4.2.23.1.     Vnútorné a vonkajšie elektrické svietidlá/osvetľovacie zariadenia  / 1) 
4.2.23.2.     Elektrické svetelné zdroje (žiarovky, žiarivky a pod.)   / 1) 
4.2.23.3.     Predradníky, objímky a zapaľovače   / 1) 
4.2.24.   24 Nábytok  
4.2.24.1.     Bytový nábytok /     
4.2.24.2.     Kancelársky nábytok  /     
4.2.24.3.     Kancelársky nábytok – kovový /     
4.2.24.4.     Skrine, uzamykateľné skrinky /     
4.2.24.5.     Ďalší rôzny nábytok a príslušenstvo (debny, police, regály, 

cirkevný nábytok a pod.) 
  / 1) 

4.2.25.   25 Bytové a komerčné vybavenie, dekorácie, podlahové krytiny, doplnky a komerčné spotrebiče 
4.2.25.1.     Bytové vybavenie a dekorácie   / 1) 
4.2.25.2.     Podlahové krytiny (okrem nelepených kobercov)   / 1) 
4.2.25.3.     Záclony, závesy, markízy, rolety a žalúzie   / 1) 
4.2.25.4.     Domáce a komerčné úžitkové nádoby a kontajnery   / 1) 
4.2.25.5.     Ďalšie rôzne bytové a komerčné vybavenie a spotrebiče 

pre domácnosť 
  / 1) 

4.2.26.   26 Čistiace zariadenia a ďalší materiál 
4.2.26.1.     Podlahové leštiče a vysávače /     
4.2.26.2.     Zmetáky, metly, kefy a špongie, čistiace prípravky a náplne /     
4.2.26.3.     Vysokotlakové čistiace prístroje a zariadenia /     
4.2.26.4.     Ostatné čistiace prístroje a zariadenia /     
4.2.26.5.     Čistiace autopotreby (osviežovače, nemrznúca zmes, rozmrazovače) /     
4.2.27.   27 – 
4.2.28.   28 Kancelárske stroje, systémy na spracovanie textov 
4.2.28.1.     Účtovacie stroje a kalkulačky   / 1) 
4.2.28.2.     Zariadenia pre kancelárske informačné systémy /     
4.2.28.3.     Kancelárske stroje a zariadenia na záznam a reprodukciu zvuku /     
4.2.28.4.     Zariadenia s opticky čitateľným registrom záznamu (okrem PC) /     
4.2.28.5.     Kopírovacie stroje a zariadenia /     
4.2.28.6.     Rôzne ďalšie kancelárske stroje (písacie, laminovacie, viazacie 

stroje, rezačky papiera a pod.) 
 / 1) 

4.2.28.7.     Skartovacie stroje /     
4.2.29.   29 Kancelárske potreby 
4.2.29.1.     Tonery do kopírovacích strojov /     
4.2.29.2.     Kancelárske potreby a pomôcky (okrem kancelárskych strojov)  / 1) 
4.2.29.3.     Kancelársky papier /     
4.2.30.   30 Komunikačné a detekčné zariadenia, zariadenia na koherentné žiarenie 
4.2.30.1.     Zariadenia na záznam a reprodukciu zvuku /     
4.2.30.2.     Záznamová a reprodukčná videotechnika /     
4.2.30.3.     Fotografické zariadenia/vybavenia /     
4.2.30.4.     Fotografické projekčné prístroje/zariadenia   / 1) 
4.2.30.5.     Zariadenia na vyvolávanie filmov a konečnú úpravu fotografií   / 1) 
4.2.30.6.     Fotografické potreby a fotomateriál   / 1) 
4.2.30.7.     Fotografické doplnkové zariadenia a príslušenstvo   / 1) 
4.2.30.8.     Vyvolané/spracované filmy   / 1) 
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4.2.30.9.     Fotografické súpravy a fotografická výbava   / 1) 
4.2.30.10.     Nosiče údajov   / 1) 
4.2.31.   31 Hudobné nástroje, gramofóny a rádioprijímače 
4.2.31.1.     Hudobné nástroje /     
4.2.31.2.     Hudobné nástroje – elektrofonické /     
4.2.31.3.     Súčasti/časti a príslušenstvo hudobných nástrojov   / 1) 
4.2.31.4.     Domáce gramofóny, rozhlasové prijímače a televízne prijímače /     
4.2.31.5.     Antény a iné príslušenstvo (k 4.2.31.4)   / 1) 
4.2.32.   32 Rekreačné a športové vybavenie 
4.2.32.1.     Športový materiál a športové potreby (napr. vybavenie posilňovní, 

športovísk, činky) 
/   

  
4.2.32.2.     Hry, hračky, hracie stoly (biliard, futbal, hokej), elektronické hry  / 1) 
4.2.32.3.     Horolezecké, lyžiarske, turistické potreby  / 1) 
4.2.32.4.     Rakety, tenis, bedminton, stolný tenis, squash)  / 1) 
4.2.32.5.     Siete (na brány, tenis, stolný tenis)  / 1) 
4.2.32.6.     Chrániče a ochranné športovné pomôcky  / 1) 
4.2.32.7.     Športový materiál spotrebného charakteru (lopty, košíky, 

pásky, puky) 
 / 1) 

4.2.33.   33 – 
4.2.34.   34 Ďalšie rôzne položky 
4.2.34.1.     Značky a piktogramy  / 1) 
4.2.34.2.     Identifikačné štítky pre profesionálnych vojakov /     
4.2.34.3.     Klenoty a bižutéria /     
4.2.34.4.     Zberateľské (historické) predmety/položky /     
4.2.34.5.     Vybavenie, potreby a materiál pre cirkevné obrady   / 1) 
4.2.34.6.     Liturgická literatúra   / 1) 
4.2.34.7.     Liturgické odevy, obrusy, plachty a plátna   / 1) 
4.2.34.8.     Liturgické nádoby a pomôcky zo skla   / 1) 
4.2.34.9.     Cintorínske a pohrebné/smútočné vybavenie, potreby a materiál   / 1) 
4.2.34.10.     Zástavky a vlajky /     
4.2.34.11.     Autopríslušenstvo (poťahy, snehové reťaze, vlečné laná, ťažné tyče) /     
4.2.35.   35 Zariadenie na prípravu, podávanie stravy a príslušenstvo 
4.2.35.1.     Zariadenie na varenie, pečenie a podávanie stravy /     
4.2.35.2.     Kuchynské zariadenia a spotrebiče /     
4.2.35.3.     Kuchynské ručné nástroje a riad /     
4.2.35.4.     Príbory a nože  /     
4.2.35.5.     Stolovací riad /     
4.2.35.6.     Sady/súpravy, jednotkové súpravy, vybavenie a moduly na prípravu 

a podávanie stravy 
/   

  
4.2.35.7.     Jednorazové jedálenské potreby a riad  / 1) 
4.2.36.   36 Priemyselne vyrábané nekovové materiály 
4.2.36.1. 

    
Papier a lepenka/kartón (obálky, grafické papiere, napr. pre  
stacionárne tlačiarne, špeciálne druhy papiera, samolepiace,  
etiketovacie, milimetrové, uhlové, vizitkové) 

/   

  
4.2.36.2.     Priemyselne vyrábané gumové materiály (tesnenia, podložky, 

manžety, guferá a pod.) 
  / 1) 

4.2.36.3.     Priemyselne vyrábané plastové materiály  / 1) 
4.2.36.4.     Rôzne ďalšie priemyselne vyrábané nekovové materiály  / 1) 
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4.2.37.   37 Zariadenia pre služby a obchod 
4.2.37.1.     Zariadenie pre práčovne a chemické čistiarne /     
4.2.37.2.     Zariadenie pre opravy obuvi /     
4.2.37.3.     Šijacie stroje a opravovne textilu/odevov /     
4.2.37.4.     Baliace a obalové stroje /     
4.2.37.5.     Rôzne ďalšie zariadenie pre služby a obchod   / 1) 
4.2.37.6.     Maskovacie a klamné zariadenia  /     
4.2.37.7.     Komponenty pre pojazdné prostriedky na čerpanie 

a úpravu pitnej vody 
/     

4.2.38.   38 Výcvikové trenažéry a pomôcky 
4.2.38.1.     Učebné a výcvikové pomôcky /     
4.2.38.2.     Zbraňové trenažéry /     
4.2.38.3.     Trenažéry na nácvik bojových činností /     
4.2.38.4.     Učebne vojenskej odbornej prípravy /     
4.2.38.5.     Zariadenia poľných cvičísk /     
4.2.38.6.     Výcvikové potreby, zariadenia a výstroj pre zvieratá   / 1) 
4.3. 3   ŠPECIÁLNY MATERIÁL 
4.3.1.   01 Prístroje a laboratórne zariadenia a vybavenia 
4.3.1.1.     Laboratórne zariadenia/vybavenia, potreby a materiál 

(stoly, stoličky) 
/   

  
4.3.1.2.     Geofyzikálne prístroje /     
4.3.1.3.     Meteorologické prístroje a zariadenia /     
4.3.1.4.     Prístroje na kreslenie, rysovanie, vymeriavanie a mapovanie /     
4.3.1.5.     Prístroje na meranie prietokov kvapalín a plynov, výšky hladiny 

kvapalín a mechanického pohybu 
/   

  
4.3.1.6.     Prístroje na chemickú analýzu /     
4.3.1.7.     Prístroje a zariadenia na zisťovanie nebezpečenstva /     
4.3.1.8.     Zariadenia na meranie/skúšanie fyzikálnych vlastností /     
4.3.1.9.     Klimatotechnologické skúšobné komory a príbuzné zariadenia /     
4.3.1.10.     Prístroje na meranie času /     
4.3.1.11.     Optické prístroje, skúšobné prístroje/zariadenia, 

ich komponenty a príslušenstvo 
/   

  
4.3.1.12.     Váhy   / 1) 
4.3.1.13.     Prístroje na meranie, kontrolu a reguláciu teploty a vlhkosti /     
4.3.1.14.     Kombinované a rôzne ďalšie prístroje /     
4.3.1.15.     Prístroje na meranie a skúšanie elektrických a elektronických 

vlastností 
/   

  
4.3.1.16.     Prístroje na meranie PL /     
4.3.1.17.     Prostriedky na kontrolu kvality PL /     
4.3.1.18.     Prostriedky na filtráciu PL /     
4.3.1.19.     Pomocné technické prostriedky na manipuláciu s PL /     
4.3.1.20.     Chemikálie a chemické výrobky /     
4.3.1.21.     Chemikálie pre laboratóriá   / 1) 
4.3.1.22.     Rôzne ďalšie špeciálne chemické látky a prostriedky /     
4.3.1.23.     Stlačené a skvapalnené plyny /     
4.3.1.24.     Tlačiarenské, rozmnožovacie a kníhviazačské zariadenie /     
4.3.2.   02 Učebnice, mapy a iné publikácie 
4.3.2.1.     Učebnice, odborná literatúra a brožúry   / 1) 
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4.3.2.2.     Noviny a periodiká   / 1) 
4.3.2.3.     Mapy, atlasy, mapové nákresy a glóbusy  / 1) 
4.3.2.4.     Letecké mapy a mapové geodetické materiály /     
4.3.2.5.     Hydrografické mapy a mapové geodetické materiály /     
4.3.2.6.     Topografické mapy a mapové geodetické materiály /     
4.3.2.7.     Digitálne mapy a mapové geodetické materiály /     
4.3.2.8.     Výkresy, technické podmienky/špecifikácie a normy   / 1) 
4.3.2.9.     Hudobniny   / 1) 
4.3.2.10.     Spracované/vyvolané mikrofilmy   / 1) 
4.3.2.11.     Rôzne ďalšie tlačoviny   / 1) 
4.3.3.   03 Vojenské predpisy /     
4.3.4.   04 Vojenské tlačivá 
4.3.4.1.     Vojenské tlačivá /     
4.3.4.2.     Tlačivá ostatné   / 1) 
4.3.5.   05 Špeciálny čistiaci materiál 
4.3.5.1.     Špeciálne čistiace a leštiace prostriedky a prípravky  / 1) 
4.3.6.   06 Štetce, náterové farby/hmoty, plniče a lepidlá 
4.3.6.1.     Náterové farby/hmoty, napínacie laky na lietadlá, laky 

a podobné výrobky 
  / 1) 

4.3.6.2.     Lakovacie a maliarske štetce   / 1) 
4.3.6.3.     Konzervačné/ochranné a tesniace prostriedky/hmoty/zmesi, tmely  / 1) 
4.3.6.4.     Lepidlá (okrem kancelárskych)  / 1) 
4.3.7.   07 – 
4.4. 4   ZDRAVOTNÍCKY A VETERINÁRSKY MATERIÁL, LEKÁRSKE 

A VETERINÁRSKE ZARIADENIA, PRÍSTROJE/POTREBY A ĎALŠÍ MATERIÁL 
4.4.1.   01 Individuálne prostriedky zdravotníckej výbavy jednotlivca 
     podľa platnej metodiky Úradu hlavného lekára /     
4.4.2.   02 Obaly na medicinálne plyny  
     Fľaše na stlačené medicinálne plyny, dewarové nádoby a iné /     
4.4.3.   03 Lekárničky 
      Autolekárničky, nástenné lekárničky, lekárničky na hromadnú 

prepravu 
  / 1) 

4.4.4.   04 Zdravotnícky spotrebný materiál  
 

    
Obväzový materiál, chirurgický šijací materiál, injekčné ihly, 
striekačky, dentálny, diagnostický a laboratórny spotrebný materiál, 
lekárenský spotrebný materiál 

  / 1) 

4.4.5.   05 Zdravotnícke prístroje 
      Lekárske, diagnostické, stomatologické, fyzioterapeutické, 

laboratórne, sterilizačné prístroje 
/   

  
4.4.6.   06 Nástroje a vybavenie pre humánnu medicínu 
  

    
Lekárske, diagnostické, stomatologické, laboratórne, laboratórne 
sklo, lekárenský materiál, ošetrovateľské potreby, zdravotnícke 
pomôcky a pomocný materiál 

/   
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4.4.7.   07 Zdravotnícky nábytok a zariadenie 
  

    
Laboratórny, lekárenský, stomatologický, fyzioterapeutický 
nábytok, zariadenia, nádoby a potreby na vybavenie nemocníc, 
zdravotníckych zariadení a ošetrovní 

/   

  
4.4.8.   08 Veterinárske nástroje, prístroje, technika, zariadenie, potreby a špeciálne vybavenie 

veterinárskych pracovísk 
 

    

Prístroje, nástroje, technika, zariadenie, potreby a špeciálne 
vybavenie veterinárskych pracovísk, vybavenie na odbornú činnosť 
veterinárskej služby, chovateľské potreby, spotrebný materiál 
a ochranné prostriedky 

/   

  
4.4.9.   09 Lekárske, zubné a veterinárske röntgenové prístroje, zariadenia a potreby na vybavenie 

a prevádzku röntgenových pracovísk 
  

    
Lekárske, zubné a veterinárske röntgenové prístroje, zariadenia, 
náradie a príslušenstvo, spotrebný, pomocný a ochranný röntgenový 
materiál 

/   

  
4.4.10.   10 Zdravotnícke súpravy a vybavenie na odbornú činnosť zdravotníckej a veterinárskej služby 

v poľných podmienkach 
  

    
Predmety, súbory, súpravy zdravotníckeho a veterinárskeho 
materiálu a nástrojov na vybavenie poľných zdravotníckych 
a veterinárskych zariadení 

/   

  
4.5. 5   MATERIÁL POLICAJNÝCH A ŠPECIÁLNYCH JEDNOTIEK 
4.5.1. 

  01 

Špeciálne policajné zariadenia a materiál/prístroje na zisťovanie 
alkoholu, detektor kovov, inšpekčné zrkadlá, svetelné výstražné 
zariadenia doplnené zvláštnym zvukovým zariadením, osvetľovacie 
súpravy 

/   

  
4.5.2.   02 Špeciálny krimtechnický materiál (kufríky, činidlá, vrecká, 

narkotesty) 
/   

  
4.5.3.   03 Donucovacie prostriedky (zastavovacie pásy, rýchloputá, obušok, 

tomfa, VASR, policajné putá) 
/   

  
4.5.4.   04 Vojenské poznávacie značky /     
V.     MUNÍCIA 
5.1. 1   MUNÍCIA A VÝBUŠNINY 
5.1.1.   01 Munícia pozemná kalibru do 30 mm /     
5.1.2.   02 Munícia pozemná kalibru nad 30 mm do 75 mm /     
5.1.3   03 Munícia pozemná kalibru nad 75 mm do 155 mm /     
5.1.5.   05 Munícia letecká kalibru do 30 mm  /     
5.1.6.   06 Munícia letecká kalibru nad 30 mm do 75 mm /     
5.1.7.   07 Munícia a výbušniny ženijné  /     
5.1.8.   08 Munícia výcviková  /     
5.1.9.   09 Munícia špeciálna /     
5.1.10.   10 Bomby nenavádzané /     
5.1.11.   11 Granáty /     
5.1.12.   12 Rakety neriadené pozemné /     
5.1.13.   13 Rakety neriadené letecké /     
5.1.14.   14 Prostriedky pyrotechnické /     
5.1.15.   15 Komponenty, pomôcky, obaly a kontajnery na muníciu a výbušniny /     
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5.2. 2   RIADENÉ STRELY 
5.2.1.   01 Rakety riadené ZEM-ZEM /     
5.2.2.   02 Rakety riadené ZEM-VZDUCH /     
5.2.3.   03 Rakety riadené VZDUCH-VZDUCH /     
5.2.4.   04 Rakety riadené VZDUCH-ZEM /     
5.2.5.   05 Bomby navádzané /     
5.2.6.   06 Komponenty, pomôcky, obaly a kontajnery na riadené strely /     
 
 
Poznámka. – 
1) Ak súčet predpokladaných hodnôt zákaziek za ostatných verejných obstarávateľov presiahne finančný limit zákaz-

ky podľa § 9 ods. 9 zákona, obstaráva Akvizičná agentúra. Podrobnejšie spresnenie rozsahu decentrálne obstaráva-
ných tovarov spresňuje pre úrady a zariadenia ministerstva, Vojenskú políciu, zväzky, útvary a zariadenia ozbroje-
ných síl Slovenskej republiky Úrad centrálnej logistiky ministerstva. 

 
Použité skratky: 
AkA – Akvizičná agentúra 
LaPVO – letectvo a PVO 
OVO – ostatný verejný obstarávateľ 
VČM – vojenské číslo materiálu 
VO – verejný obstarávateľ 
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B. Obstarávanie služieb a stavebných prác 

Por. 
č. Stavebné práce a služby 

Verejný 
obstarávateľ Poznámka 
AkA OVO 

1. Mimovojskové opravy 
 1.1. Mimovojskové opravy bojovej techniky 

(v rozsahu nálezovej opravy, BO, SO, GO) 
/   

1.2. Mimovojskové opravy ostatnej kolesovej a pásovej techniky 
(v rozsahu nálezovej opravy, BO, SO, GO) 

/   

1.3. Mimovojskové opravy techniky v rozsahu štandardnej 
a bežnej údržby (osobný automobil, dodávkové vozidlo, autobus, 
traktor, Avia, Liaz, koľajové hnacie vozidlá a hnané vozidlá) 

 / 1) 

1.4. Mimovojskové opravy skupín a podskupín PVaT, ktoré nemožno 
opraviť pri vojskových opravách 

 / 1), 2) 

1.5. Mimovojskové bežné opravy techniky v rozsahu štandardnej 
a bežnej údržby, ktoré nemožno zrealizovať vojskovým spôsobom, 
s písomným súhlasom riaditeľa ÚCL  

 / 1), 2) 

1.6. Bežné opravy strojov, prístrojov, technických a pracovných 
prostriedkov a telovýchovného materiálu v rozsahu štandardnej 
a bežnej údržby v civilnom sektore 

 / 1) 

1.7. Mimovojskové opravy pneumatík a duší, ktoré nemožno 
zrealizovať z materiálov na rekonštrukciu plášťov a opráv 
pneumatík a duší 

 / 1) 

1.8. Mimovojskové opravy (SO, GO) náhradných dielcov 
pozemnej výzbroje a techniky 

/   

1.9. Mimovojskové opravy rádiostaníc a ostatných prostriedkov 
na zabezpečenie spojenia, ktoré nemožno zrealizovať 
vojskovým spôsobom 

/   

1.10. Mimovojskové opravy výzbroje a techniky LaPVO 
v rozsahu SO a GO 

/   

1.11. Mimovojskové opravy ND na výzbroj a techniku LaPVO /   
1.12. Mimovojskové opravy ND na výzbroj a techniku LaPVO 

v rozsahu BO, SO, nálezovej opravy, revízie, kalibrácie, nastavenia, 
kontroly parametrov, predĺženia medzitechnického rezurzu a pod. 
potrebných na zabezpečenie bežnej prevádzky, 
ktoré nemožno zaradiť do plánu centrálneho obstarávania, 
a vyskytli sa v bežnej prevádzke v priebehu roka 

 / 1) 

1.13. Mimovojskové opravy ND v ZT II a agregátov 
v rozsahu SO a GO v centrálnych skladoch 

/   

1.14. Servisné opravy automatizovaných systémov velenia ZT II, 
extraktorov a klimatizačných zariadení rádiolokačnej techniky 

/   

1.15. Opravy nábytku a vnútorného zariadenia vrátane trezorov  / 1) 
1.16. Opravy, revízie, prelaborácie munície, 

predlžovanie technického života munície 
/   

2. Kalibrácie, skúšky, úpravy a odborné prehliadky prístrojov, zariadení a munície 
 2.1. Úpravy techniky ZT II podľa technických bulletinov 

s dodávkami materiálu 
/   

2.2. Revízie tlakových nádob  /  
2.3. Kalibrácia a opravy etalónov kalibračnej a meracej techniky 

a meracích prístrojov a zariadení, 
ktoré nemožno zrealizovať vojskovým spôsobom 

/   
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Por. 
č. Stavebné práce a služby 

Verejný 
obstarávateľ Poznámka 
AkA OVO 

 2.4. Odborné prehliadky, odborné skúšky prístrojov a zariadení, 
ktoré nemožno zrealizovať vojskovým spôsobom 

 / 1) 

2.5. Odborné technické prehliadky a revízie strojov, prístrojov, 
technických a pracovných prostriedkov, 
ktoré nemožno zrealizovať vojskovým spôsobom 

 / 1) 

2.6. Skúšky, klasifikácia munície, kvalifikácia výbušnín, 
certifikácia muničných obalov, ošetrenie chýb munície 

/   

3. Výroba a našívanie rukávových znakov na vojenskú rovnošatu  / 1) 
4. Zneškodňovanie nebezpečných odpadov /   
 4.1. Zneškodňovanie ďalších odpadov 

okrem nebezpečných a komunálnych odpadov 
/   

4.2.  Zhodnotenie alebo likvidácia ostatného neupotrebiteľného majetku 
štátu 

/   

5. Dlhodobé uloženie pozemnej výzbroje a techniky /   
6A. Údržba a opravy systému programového vybavenia (softvéru), 

informačných technológií leteckej techniky, prostriedkov PVO 
a bulletinovej služby pre techniku ZT II 

 / 1) 

6B. Údržba a opravy zariadení systému informačných technológií 
leteckej techniky, prostriedkov PVO a bulletinovej služby 
pre techniku ZT II 

/   

7. Servisné a profylakčné práce výcvikových zariadení LaPVO 
a snímateľných topografických zariadení lietadiel a vrtuľníkov 

/   

8. Predlžovanie technického života, revízie a opravy leteckej  
munície a munície PVO 

/   

9. Poplatky za káblové satelitné a televízne rozvody  /  
10. Úhrada za služby verejnosti (rozhlas a televízia) /   
11A. Pranie, chemické čistenie, údržba výstroja a materiálu /   
11B. Oprava a repasácia nepriestrelných viest /   

11C. Oprava osobného výstroja vojaka 
(napr. nosný modulárny systém, prilby, tašky) 

/   

11 D. Oprava a revízia stanov, multifunkčných stanov, multifunkčných 
hál, kontajnerov, zariadení a príslušenstva k nim 

/   

12. Likvidácia munície, výbušnín a muničných elementov /   
13. Zákonné poistenie 
 13.1. Zákonné poistenie motorových vozidiel /   

13.2. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám 
pri prevádzke hnacích dráhových vozidiel 
a nákladných železničných vozňov 

/   

13.3. Doplnkové poistenie prepravovaného tovaru, 
osôb v medzinárodnej a vo vnútroštátnej doprave 

 / 1) 

14. Poistenie leteckej techniky pri letoch do zahraničia /   
15. Stravovacie služby 
 15.1. Stravovacie služby vo forme stravovacích poukážok /   

15.2. Stravovacie služby vo forme ekonomického prenájmu 
vojenského stravovacieho zariadenia 

/   

15.3. Stravovacie služby na odlúčených pracoviskách a pobočkách 
útvarov poskytované v civilných stravovacích zariadeniach 

 / 1) 

16. Štúdie, expertízy, posudky /   

17. Audítorské služby, tlmočnícke a prekladateľské služby /   

18. Služby a výkony na zabezpečenie zahraničných aktivít /   
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Por. č. Stavebné práce a služby 
Verejný 

obstarávateľ Poznámka 
AkA OVO 

19. Preprava 
 19.1. Medzinárodná preprava osôb, techniky a materiálu /   

 19.1.1. Cestná preprava /   
19.1.2. Námorná preprava /   
19.1.3. Železničná preprava /   
19.1.4. Letecká preprava /   
19.1.5. Kombinovaná preprava /   

19.2. Vojenská úverová preprava nákladov po železnici /   
19.3. Cestovné – nepravidelná preprava  /  
19.4. Prepravné po vojenských železničných vlečkách  /  
19.5. Údržba a dohľad na vojenských železničných vlečkách  /  
19.6. Údržba a bežné opravy železničného zvršku 

na vojenských železničných vlečkách 
 /  

20. Školenia a kurzy 
 20.1. Odborná spôsobilosť a súvisiace opakované školenia 

(napr. bezpečnostný technik, hasič, pracovník železničnej vlečky, 
osoba odborne spôsobilá na verejné obstarávanie) 

 / 1), 2) 

20.2. Odborná spôsobilosť a súvisiace opakované školenia 
(napr. colný deklarant, špeditér, bezpečnostný poradca na prepravu 
nebezpečných vecí – ADR a RID, vodič na prepravu nebezpečných 
vecí – ADR, vodič skupiny B, C, D a E, zvárač plameňom CO2, 
rezanie kyslíkom, žeriavnik, obsluha vysokozdvižných vozíkov) 

 / 1), 2) 

21. Organizovanie športových podujatí, krátkodobé zabezpečenie 
športových zariadení (plaváreň, telocvičňa) 

 / 1) 

22. Zber, skladovanie, odvoz a likvidácia vyradených 
registratúrnych záznamov a papierového odpadu 

 /  

23. Tlačiarenské, publikačné a súvisiace služby  /  
24. Vykonávanie akreditačných, autorizačných, certifikačných 

činností, dohľadov a externých auditov skúšobných 
a kalibračných laboratórií a odborných pracovísk 

 / 
 

25. Poskytovanie meteorologických údajov a informácií /   
26. Poštové a doručovateľské služby  / 3) 
27. Telekomunikačné služby 
 27.1. Verejné telefónne služby  / 3) 

27.2. Mobilné telefónne služby  / 3) 
27.3. Služby neverejnej súkromnej siete  / 3) 

28. Servis a prevádzka telekomunikačných systémov /   
29. Prenájom telekomunikačných okruhov a liniek  / 3) 
30. Poskytovanie služby internetu /   
31. Servis a prevádzka informačných systémov, ktorá sa netýka rozširovania ich funkcionality 
 31.1. Servis a prevádzka informačných sietí /   

31.2. Licenčné poplatky /   

32. Služby súvisiace s PC 
 32.1. Služby súvisiace so správou PC /   

32.2. Počítačové podporné služby a poradenstvo /   
32.3. Služby pre počítačové siete /   
32.4. Oprava PC a koncových zariadení /   
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Poznámky. – 
1) Ak súčet predpokladaných hodnôt zákaziek za ostatných verejných obstarávateľov presiahne finančný limit zákaz-

ky podľa § 9 ods. 9 zákona, obstaráva Akvizičná agentúra. 
2) Ak ide o vojenský materiál, obstaráva Akvizičná agentúra. 
3) Služby obstaráva základňa stacionárnych komunikačných a informačných systémov. 
 
Použité skratky: 
BO – bežná oprava 
SO – stredná oprava 
GO – generálna oprava 
ÚCL – Úrad centrálnej logistiky ministerstva 
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Por. 
č. Stavebné práce a služby 

Verejný  
obstarávateľ Poznámka 

AkA ASM 
1. Služby 
 1.1. Služby a výkony na zabezpečenie upratovania 

vnútorných priestorov 
/   

1.2. Služby a výkony na zabezpečenie upratovania 
vonkajších priestorov 

/   

1.3. Služby a výkony na zabezpečenie obslúh 
tepelno-technických zariadení 

/   

1.4. Služby a výkony na zabezpečenie obslúh 
čistiarní odpadových vôd 

/   

1.5. Služby a výkony na zabezpečenie fyzickej ochrany objektov /   

2.  Energie 

 2.1. Elektrická energia /   

2.2. Para  / 2) 
2.3. Plyn /   
2.4. Tepelná energia  / 2) 
2.5. Palivá /   

2.6. Vodné a stočné  / 2) 
3. Rutinná a štandardná údržba budov, priestorov, zariadení 

 3.1.1. Rutinná a štandardná údržba strojov, prístrojov a zariadení 
pevne spojených s budovou (napr. kotlov, vykurovacích telies, 
výťahov, čističiek odpadových vôd, vodovodov 
a vodovodných zariadení, zabezpečovacích systémov, 
časomerných zariadení) 

 / 1) 

3.2.1. Rutinná a štandardná údržba budov, priestorov 
a zariadení – administratívnych budov, skladov, dielní 
a dielenských zariadení, stravovacích, ubytovacích, 
rekreačných, športových a kultúrnych zariadení, 
výstavných priestorov, garáží, pamiatkových objektov 

 / 1) 

4. Prenájom 
 4.1. Prenájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení  / 1) 
5. Služby ostatnej infraštruktúry 

 5.1.1. Všeobecné služby – kominárske práce, 
čistenie vodných tokov, dezinfekcia, deratizácia 
a dezinsekcia nehnuteľného majetku, 
herbicídny postrek plôch, odborné prehliadky 
a skúšky zariadení, odvoz odpadov, 
sťahovanie hnuteľného majetku 

 / 1) 

5.2.1. Špeciálne služby – demolácie a plošné asanácie, 
prieskumné projektové práce nesúvisiace s výstavbou, 
meranie a monitorovanie, odborné prehliadky 
a skúšky vyhradených technických zariadení 
a požiarnych vodovodov, ekologická sanácia územia, 
geologický prieskum 

 / 1) 

5.3. Odborné posudky a rozbory  / 1) 
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Por. 
č. Stavebné práce a služby 

Verejný  
obstarávateľ Poznámky 

AkA ASM 
6. Investičná výstavba 

 6.1. Stavebné práce a dodávky technologického zariadenia 
súvisiace so stavbou v oblasti investičnej výstavby 
a technickým zhodnotením v rámci zabezpečenia 
prevádzky budov 

 / 1) 

6.2. Architektonické a inžinierske služby 
v oblasti investičnej výstavby 

 / 1) 

6.3. Služby súvisiace so správou nehnuteľného majetku, 
geometrické plány  / 1) 

6.4. Znalecké posudky – nehnuteľný majetok a hnuteľný majetok 
pre potreby správneho konania alebo iného obdobného 
konania 

 
/ 3) 

6.5. Hasiace zariadenia – systém automatického hasenia  / 1) 
 
Poznámky. – 
1) Ak súčet predpokladaných hodnôt zákaziek za ostatných verejných obstarávateľov presiahne finančný limit zákaz-

ky podľa § 9 ods. 9 zákona, obstaráva Akvizičná agentúra. 
2) Verejné obstarávanie zákazky sa uskutočňuje v súlade s § 58 písm. b) zákona. 
3) Ak súčet predpokladaných hodnôt zákaziek za ostatných verejných obstarávateľov presiahne finančný limit nadli-

mitnej zákazky, obstaráva Akvizičná agentúra. 
 
Použité skratky: 
AkA – Akvizičná agentúra  
ASM – Agentúra správy majetku 
OVO – ostatný verejný obstarávateľ 
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Príloha č. 2 
k smernici Ministerstva obrany 
Slovenskej republiky č. 15/2014 

 
 

POŽIADAVKA NA ZABEZPEČENIE PREDMETU ZÁKAZKY 
 
A. Identifikácia 
a) program/podprogram/rozpočtový disponent 2. stupňa – Úrad centrálnej logistiky ministerstva,  
b) rozpočtový disponent 3. stupňa – sekcia modernizácie a podpory a sekcia majetku a infraštruktúry 

1. názov, 
2. adresa, 
3. zodpovedný vedúci (generálny riaditeľ, riaditeľ, veliteľ, náčelník, vedúci), 
4. telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, 

c) osoba určená na styk s verejným obstarávateľom a na koordináciu obstarávania na strane rozpočtového 
disponenta 3. stupňa (zodpovedný manažér projektu): 
1. vojenská hodnosť, titul, meno a priezvisko, 
2. telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, 

d) osoba určená (odborník na príslušný predmet zákazky) pre potreby verejného obstarávateľa podľa čl. 3 
ods. 2 pri riešení žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov uchádzačov/záujemcov a revíznych postu-
pov uplatnených vo verejnom obstarávaní: 
1. vojenská hodnosť, titul, meno a priezvisko, 
2. telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa. 

 
B. Základná identifikácia predmetu zákazky 
a) program podľa programového plánu, 
b) číslo projektu programového plánu, 
c) číslo rozhodnutia o používaní v ozbrojených silách Slovenskej republiky, dátum jeho schválenia, 
d) skrátené označenie predmetu zákazky (názov, používané označenie, typ, vzor, výkresové číslo), 
e) zásobovacia trieda/skupina, podskupina (príloha č. 1 k tejto smernici), 
f) vojenské číslo materiálu, 
g) skladové číslo NATO (NSN), ktoré je zaradené do kodifikačného systému Slovenskej republiky, 
h) množstvo podľa akvizičného projektu na celý čas životného cyklu po jednotlivých rokoch vrátane logis- 

tického zabezpečenia, 
i) názov a číslo projektu, 
j) názov a číslo národného cieľa, 
k) spoločný slovník obstarávania (CPV), 
l) vyznačenie priority: áno/nie. 
 
C. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky 
a) podrobné vymedzenie predmetu zákazky na základe jeho podrobného opisu s uvedením technických 

špecifikácií (§ 34 ods. 1 a 2 a príloha č. 5 zákona), odkazom na technické normy, ktoré musí spĺňať 
predmet zákazky, 1) 

b) ak nemožno podrobne vymedziť predmet zákazky podľa písmena a), možno sa odvolať na konkrétneho 
výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby; takýto 
odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“, 

c) rozpočtový disponent 3. stupňa pri formulovaní technických požiadaviek použije odkazy na technické 
špecifikácie v poradí: STANAG, slovenské obranné štandardy (SOŠ), aliančné publikácie AP, normy  
a štandardy uvedené v EHDP, slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske a ISO normy, 
európske technické osvedčenia, ostatné, 

d) požiadavka na verejné obstarávanie nesmie byť diskriminačná; obsahuje dokumentáciu (ak je nevyhnut- 
ným podkladom na vypracovanie ponuky) a ďalšie doplňujúce podklady na vypracovanie ponuky. 

 
–––––––––––––––––––––– 
1) Čl. 5 prílohy XVII/1 komplexnej metodiky obranného plánovania č. SEOPMZ-702/2008-OdOP. 
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D. Ďalšie požiadavky súvisiace s predmetom zákazky 
a) požadované sprievodné služby týkajúce sa predmetu zákazky (napr. inštalácia tovaru, zaškolenie obslu-

hy, uvedenie do prevádzky), požadovaný doplnkový tovar týkajúci sa predmetu zákazky (ak predmetom 
zákazky je poskytnutie služby), 

b) požiadavka na sprievodnú dokumentáciu, 
c) špeciálne požiadavky na záručné podmienky, záručný a pozáručný servis, 
d) požiadavky na zabezpečenie náhradných dielcov, 
e) špeciálne požiadavky, 
f) konkrétne definovať ďalšie predmety zákazky, ktoré z dôvodu unifikácie a ekonomickej prevádzky po-

žaduje rozpočtový disponent 3. stupňa spoločne obstarávať; požiadavku doplniť o zdôvodnenie, 
g) určenie a telefonické spojenie zodpovednej osoby, ktorá umožní obhliadku doteraz používaného podob-

ného materiálu, ak nemožno ustanoviť jeho presnú technickú špecifikáciu. 
 
E. Požiadavky na kodifikáciu predmetu zákazky 
a) požiadavka na uplatnenie alebo neuplatnenie kodifikácie v súlade s prílohou č. 8 k tejto smernici, 
b) pri obstarávaní novozavádzanej techniky uplatniť aj požiadavku na kodifikáciu produktov servisu  

a údržby obstarávaného predmetu zákazky. 
 
F. Požiadavky na vykonanie skúšok v rozsahu určenom rozpočtovým disponentom 3. stupňa (napr. 

skúšky na overenie technických parametrov) 
a) požiadavka na vykonanie skúšok počas vyhodnocovania ponúk pred prijatím súťažnej ponuky (áno/nie), 
b) podmienky na vykonanie skúšok: 

1. program skúšok, 
2. vykonávateľ skúšok, 
3. trvanie skúšok, 
4. finančné a materiálové zabezpečenie spojené so skúškami, 
5. požiadavky na skúšobnú vzorku, 
6. metodika a kritériá na hodnotenie výsledkov skúšok. 

 
G. Návrh požadovaných typov dokladov a podmienky predloženia vzoriek slúžiacich na preukázanie 

technickej alebo odbornej spôsobilosti ustanovené podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využi-
tia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb 

a) preukázanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci – odborné stanovisko vydané orgánom dozoru ministerstva,  

b) preukázanie odbornej spôsobilosti dodávateľa podľa § 15 alebo § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. – opráv-
nenie na činnosť, osvedčenie vydané orgánom dozoru ministerstva. 

 
H. Návrh kritérií na vyhodnotenie ponúk a pravidlá na ich uplatnenie, t. j. určí sa rozsah a obsah 

prípadných podkritérií a relatívna váha s príslušným maximálnym rozpätím 
 
I. Požiadavky na overovanie kvality 
a) požiadavky na štátne overovanie kvality – predložiť vyplnené tlačivo Identifikácia rizík produktu a rizík 

výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu ako neoddeliteľnú súčasť požiadavky na verejné obstará-
vanie (tlačivo je zverejnené na webovom sídle www.uosksok.mil.sk), 

b) požiadavka na iný spôsob preukázania kvality. 
 
J. Požiadavky na zabezpečenie dodávok počas krízovej situácie 
 
K. Určenie stupňa utajenia predmetu zákazky a lehoty utajovania 
 
L. Miesto a termín dodávky 
a) adresa miesta, kde má byť predmet zákazky dodaný, 
b) meno a priezvisko materiálového funkcionára zodpovedného za prevzatie predmetu zákazky, telefónne 

číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, 
c) požadovaný termín splnenia dodávky vrátane dodávky návrhu kodifikačných údajov o výrobku. 
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M. Zdroj financovania 
a) presné označenie programu, podprogramu, programu manažmentu, projektu a rozpočtového disponenta, 
b) číslo položky SAP (konkretizovať, o akú položku ide, rozpočtovú podpoložku, tovar, kód sumarizácie), 
c) celkový finančný limit predmetu zákazky a určenie účtu, z ktorého bude zákazka uhradená (priradenie 

účtu hlavnej knihy) a jeho zdôvodnenie [predkladateľ požiadavky uvedie vo svojej požiadavke finančný 
limit a zároveň aj odôvodní výšku finančného limitu a spôsob stanovenia, príp. určenia konkrétneho fi-
nančného limitu (napr. kalkulácia ceny)], 

d) celkový finančný limit v požadovanom roku dodania predmetu zákazky, 
e) celkový finančný limit podľa akvizičného projektu najviac na tri roky životného cyklu alebo na celý čas 

životného cyklu po jednotlivých rokoch vrátane logistickej podpory, 
f) finančné stredisko: 

1. účet hlavnej knihy – účet POZ (syntetický a analytický účet) 
2. pracovný úsek: 
3. nákladové stredisko: 
4. štruktúrovaný prvok projektu: 
5. fond: 
6. rozpočtová podpoložka – kód funkčnej oblasti: 
7. čiastka: 
8. číslo riadka v pláne výdavkov v detailnom vecnom členení podľa tovaru: ......... (ID generované). 

 
N. Prílohy k požiadavke na zabezpečenie predmetu zákazky 
a) dokumenty z prieskumu trhu preukazujúce nediskrimináciu možných dodávateľov v požadovaných tech-

nických parametroch, cenové relácie podobných výrobkov na trhu, 
b) stanovisko k navrhnutým technickým špecifikáciám predmetu zákazky od právnickej osoby v pôsobnos-

ti ministerstva príslušnej odbornosti, 
c) ostatné dôležité skutočnosti, ktoré podmieňujú verejné obstarávanie. 
 
O. Stanoviská a vyjadrenia 
a) potvrdenie príslušného finančného orgánu o finančnom krytí (priamo doplniť), 
b) stanovisko Úradu vojenského letectva ministerstva k leteckej technike (priamo doplniť), 
c) stanovisko Bezpečnostného úradu ministerstva (priamo doplniť) pri zákazke, ktorej predmet tvoria uta-

jované skutočnosti, 
d) stanovisko sekcie ekonomiky ministerstva (priamo doplniť) pri prioritnej zákazke. 
 
Projektový manažér 
..................................................................................................................................................                          
vojenská hodnosť, titul, funkcia, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky                                              dátum 
 
Príslušný finančný orgán 
..................................................................................................................................................                          
vojenská hodnosť, titul, funkcia, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky                                              dátum 
 
Rozpočtový disponent 3. stupňa 
..................................................................................................................................................                          
vojenská hodnosť, titul, funkcia, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky                                              dátum 
 
Rozpočtový disponent 2. stupňa 
..................................................................................................................................................                          
vojenská hodnosť, titul, funkcia, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky                                              dátum 
 
Riaditeľ Úradu vojenského letectva ministerstva 
..................................................................................................................................................                          
vojenská hodnosť, titul, funkcia, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky                                               dátum 
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Zákazka, ktorej predmet tvoria utajované skutočnosti 
Riaditeľ Bezpečnostného úradu ministerstva 
..................................................................................................................................................                          
vojenská hodnosť, titul, funkcia, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky                                                dátum 
 
Zákazka, pri ktorej sa požaduje prioritné obstarávanie 
Generálny riaditeľ sekcie ekonomiky ministerstva 
..................................................................................................................................................                          
vojenská hodnosť, titul, funkcia, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky                                                dátum 
 
Užívateľ: 
.................................................................................................................................................. 
 vojenská hodnosť, titul, funkcia, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky                                               dátum 
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Príloha č. 3 
k smernici Ministerstva obrany 
Slovenskej republiky č. 15/2014 

 
 

POŽIADAVKA NA OPAKOVANÉ PLNENIE ZABEZPEČENIA PREDMETU ZÁKAZKY 
 

(ak je uzatvorená rámcová dohoda alebo iný typ zmluvy 
na účely uzatvorenia realizačných zmlúv) 

 
A. Identifikácia 
a) program/podprogram/rozpočtový disponent 2. stupňa – Úrad centrálnej logistiky ministerstva, 
b) rozpočtový disponent 3. stupňa – sekcia modernizácie a podpory a sekcia majetku a infraštruktúry 

1. názov, 
2. adresa, 
3. zodpovedný vedúci (generálny riaditeľ, riaditeľ, veliteľ, náčelník, vedúci), 
4. telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, 

c) osoba určená na styk s verejným obstarávateľom a na koordináciu obstarávania na strane rozpočtového 
disponenta 3. stupňa (zodpovedný manažér projektu): 
1. vojenská hodnosť, titul, meno a priezvisko, 
2. telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, 

d) osoba určená (odborník na príslušný predmet zákazky) pre potreby verejného obstarávateľa podľa čl. 3 
ods. 2 pri riešení žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov uchádzačov/záujemcov týkajúcich sa po- 
dania vysvetlenia a revíznych postupov uplatnených vo verejnom obstarávaní: 
1. vojenská hodnosť, titul, meno a priezvisko, 
2. telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa. 

 
B. Základná identifikácia predmetu zákazky 
a) program podľa programového plánu, 
b) číslo projektu programového plánu, 
c) číslo rozhodnutia o používaní v ozbrojených silách Slovenskej republiky, dátum jeho schválenia, 
d) skrátené označenie predmetu zákazky (názov, používané označenie, typ, vzor, výkresové číslo), 
e) zásobovacia trieda/skupina, podskupina (príloha č. 1 k tejto smernici), 
f) vojenské číslo materiálu, 
g) skladové číslo NATO (NSN), ktoré je zaradené do kodifikačného systému Slovenskej republiky, 
h) množstvo podľa akvizičného projektu na celý čas životného cyklu po jednotlivých rokoch vrátane logis-

tického zabezpečenia, 
i) názov a číslo projektu, 
j) názov a číslo národného cieľa, 
k) spoločný slovník obstarávania (CPV), 
l) vyznačenie priority: áno/nie. 
 
C. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky 
a) názov, 
b) typ, 
c) pri náhradných dielcoch katalógové a výkresové číslo, typ a model techniky, pre ktorú sú náhradné diel-

ce určené, 
d) podkladové materiály/prílohy, ktoré dopĺňajú alebo bližšie charakterizujú predmet zákazky alebo jeho 

použitie, ak je to nevyhnutné. 
 
D. Ďalšie požiadavky súvisiace s predmetom zákazky 
a) požiadavky na inštaláciu predmetu zákazky alebo na jeho uvedenie do prevádzky, 
b) poskytnutie služieb spojených s predmetom zákazky. 
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E. Požiadavky na overovanie kvality 
a) požiadavky na štátne overovanie kvality – predložiť vyplnené tlačivo Identifikácia rizík produktu a rizík 

výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu ako neoddeliteľnú súčasť požiadavky na verejné obstará-
vanie (tlačivo je zverejnené na webovom sídle www.uosksok.mil.sk), 

b) požiadavka na iný spôsob preukázania kvality.  
 
F. Požiadavka na kodifikáciu predmetu zákazky 
a) požiadavka na uplatnenie alebo neuplatnenie kodifikácie v súlade s prílohou č. 8 k tejto smernici, 
b) pri obstarávaní novej techniky uplatniť požiadavku na kodifikáciu produktov servisu a údržby obstará-

vaného predmetu zákazky, ak táto požiadavka nebola uplatnená pri predchádzajúcej akvizícii. 
 
G. Určenie stupňa utajenia predmetu zákazky a lehoty utajovania 
 
H. Miesto a termín dodávky 
a) adresa miesta, kde má byť predmet zákazky dodaný, 
b) meno a priezvisko materiálového funkcionára zodpovedného za prevzatie predmetu zákazky, telefónne 

číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, 
c) požadovaný termín splnenia dodávky vrátane dodávky návrhu kodifikačných údajov o výrobku. 
 
I. Zdroj financovania 
a) presné označenie hlavného programu, podprogramu, projektu a rozpočtového disponenta, 
b) číslo položky SAP (konkretizovať, o akú položku ide, rozpočtovú podpoložku, tovar, kód sumarizácie), 
c) celkový finančný limit predmetu zákazky a určenie účtu, z ktorého bude zákazka uhradená (priradenie 

účtu hlavnej knihy) a jeho zdôvodnenie [predkladateľ požiadavky uvedie vo svojej požiadavke finančný 
limit a zároveň aj odôvodní výšku finančného limitu a spôsob stanovenia, príp. určenia konkrétneho fi-
nančného limitu (napr. kalkulácia ceny)], 

d) celkový finančný limit v požadovanom roku dodania predmetu zákazky  
e) celkový finančný limit podľa akvizičného projektu najviac na tri roky životného cyklu alebo na celý čas 

životného cyklu po jednotlivých rokoch vrátane logistickej podpory, 
f) finančné stredisko: 

1. účet hlavnej knihy – účet POZ (syntetický a analytický účet) 
2. pracovný úsek: 
3. nákladové stredisko: 
4. štruktúrovaný prvok projektu: 
5. fond: 
6. rozpočtová podpoložka – kód funkčnej oblasti: 
7. čiastka: 
8. číslo riadka v pláne výdavkov v detailnom vecnom členení podľa tovaru: ......... (ID generované). 

 
J. Stanoviská a vyjadrenia 
a) potvrdenie príslušného finančného orgánu o finančnom krytí (priamo doplniť), 
b) stanovisko Úradu vojenského letectva ministerstva k leteckej technike (priamo doplniť), 
c) stanovisko Bezpečnostného úradu ministerstva (priamo doplniť) pri zákazke, ktorej predmet tvoria uta- 

jované skutočnosti, 
d) stanovisko sekcie ekonomiky ministerstva (priamo doplniť) pri prioritnej zákazke. 
 
Projektový manažér 
..................................................................................................................................................                          
vojenská hodnosť, titul, funkcia, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky                                              dátum 
 
Príslušný finančný orgán 
..................................................................................................................................................                          
vojenská hodnosť, titul, funkcia, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky                                              dátum 
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Rozpočtový disponent 3. stupňa 
..................................................................................................................................................                          
vojenská hodnosť, titul, funkcia, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky                                              dátum 
 
Rozpočtový disponent 2. stupňa 
..................................................................................................................................................                          
vojenská hodnosť, titul, funkcia, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky                                              dátum 
 
Riaditeľ Úradu vojenského letectva ministerstva 
..................................................................................................................................................                          
vojenská hodnosť, titul, funkcia, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky                                               dátum 
 
Zákazka, ktorej predmet tvoria utajované skutočnosti 
Riaditeľ Bezpečnostného úradu ministerstva 
..................................................................................................................................................                          
vojenská hodnosť, titul, funkcia, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky                                                dátum 
 
Zákazka, pri ktorej sa požaduje prioritné obstarávanie 
Generálny riaditeľ sekcie ekonomiky  
..................................................................................................................................................                          
vojenská hodnosť, titul, funkcia, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky                                                dátum 
 
Užívateľ: 
..................................................................................................................................................                          
vojenská hodnosť, titul, funkcia, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky                                                dátum 
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Príloha č. 4 
k smernici Ministerstva obrany  
Slovenskej republiky č. 15/2014 

 
TOVARY A SLUŽBY PODLIEHAJÚCE ŠTÁTNEMU OVEROVANIU KVALITY 

 
Názov skupiny, techniky a materiálu: 
 
Zbrane a zbraňové systémy: 

1. Zbrane 
2. Bojová pásová a kolesová technika 
3. Zariadenia na riadenie paľby 
4. Riadené strely 

 
Vojenská prepravná a podporná technika 
Ženijné stroje, zariadenia a ostatný materiál 
 
ND do centrálnych skladov 

1. ND do zbraní a zbraňových systémov 
2. ND do bojovej pásovej a kolesovej techniky, do podvozkov tankov, OT a BVP v kombinovaných 

súpravách 
 
LaPVO technika 

1. Lietadlá a konštrukčné komponenty lietadlových drakov 
2. Komponenty a príslušenstvo lietadiel 
3. Letecké štartovacie, pristávacie a pozemné zariadenia 
4. Pneumatiky a duše patriace do leteckej techniky 
5. Motory a turbíny patriace do LaPVO techniky, ich komponenty a príslušenstvo 
6. Padáky (záchranné, výsadkové, športové, nákladné a brzdiace), výsadkové nákladné vaky 

a zásobníky a ostatný výsadkový materiál) 
 
Materiál na osobné používanie 

1. Osobné ochranné nepriestrelné prostriedky, pancierové ochrany tela, balistická ochrana 
jednotlivca (napr. vesty, prilby, okuliare) 

2. Špeciálny výstrojový policajný materiál (nepriestrelné vesty pre Vojenskú políciu, taktická vesta, 
protiúderový komplet, odev policajného ostreľovača) 

3. Ochranný výstroj (prostriedky chemickej ochrany a ochrany proti radiácii, masky, filtre 
4. Ochranné pokrývky hlavy (napr. ochranné kukly, prilby) 
5. Vojenské rovnošaty a doplnky (služobné, poľné a bojové) 

 
Mimovojskové opravy  

1. bojovej techniky 
2. ostatnej kolesovej a pásovej techniky v rozsahu SO a GO 
3. Mimovojskové opravy (SO, GO) náhradných dielcov pozemnej výzbroje a techniky 
4. Mimovojskové opravy rádiostaníc a ostatných prostriedkov na zabezpečenie spojenia, ktoré 

nemožno zrealizovať vojskovým spôsobom 
5. Mimovojskové opravy výzbroje a techniky LaPVO v rozsahu SO a GO 
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Príloha č. 5 
k smernici Ministerstva obrany 
Slovenskej republiky č. 15/2014 

 
 

VYHLÁSENIE 
O NESTRANNOSTI A DÔVERNOSTI SPRACÚVANÝCH INFORMÁCIÍ 

 
 
Verejný obstarávateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

(organizačná zložka Ministerstva obrany Slovenskej republiky) 
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3 

 
Zákazka: ........................................................................................... 
 
Postup verejného obstarávania: ........................................................ 
 
Predmet zákazky: ............................................................................. 
 
 

Podľa § 34 ods. 12 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov ako osoba, ktorá sa zúčastní na príprave a vyhotovení súťaž-
ných podkladov na uvedený predmet zákazky, vyhlasujem, že zachovám 
a) mlčanlivosť o obsahu súťažných podkladov až do dňa, kedy sa poskytnú uchádzačom alebo záujemcom, 
b) nestrannosť spracúvaných informácií, 
c) dôvernosť spracúvaných informácií. 
 
Titul, meno, priezvisko, dátum a vlastnoručný podpis osôb podieľajúcich sa na tvorbe súťažných podkla-
dov: 
 
 
 
1.  .......................................................................        ................................            ............................................ 

titul, meno, priezvisko dátum   podpis 
 
2.  .......................................................................        .................................           ............................................ 

titul, meno, priezvisko dátum   podpis 
 
3.  .......................................................................       ...................................          ............................................ 

titul, meno, priezvisko dátum   podpis 
 
4.  .......................................................................        ..................................          ............................................ 

titul, meno, priezvisko dátum   podpis 
 
5.  .......................................................................        .................................          ............................................. 

titul, meno, priezvisko dátum   podpis 
 
6.  .......................................................................        ..................................          ........................................... 

titul, meno, priezvisko dátum   podpis 
 
7.  .......................................................................       ..................................            .......................................... 

titul, meno, priezvisko dátum   podpis 
 
 
Bratislava .........................  

dátum 
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Príloha č. 6 
k smernici Ministerstva obrany 
Slovenskej republiky č. 15/2014 

 
..........................................................                                .................................................................... 

titul, meno, priezvisko                    organizačná zložka 
 
............................................................................................................................................................................. 

adresa trvalého bydliska 
_______________________________________________________________________________ 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
člena komisie na vyhodnotenie ponúk 

 
Na základe nariadenia riaditeľa Akvizičnej agentúry/vedúceho zamestnanca ostatného verejného 

obstarávateľa č. .... zo ................ , ktorým som bol vymenovaný za člena komisie na vyhodnotenie ponúk na 
dátum 

predmet zákazky ............... vo ............. vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. ..... , ................... 
dátum 

s označením ........ a v súlade s § 40 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

čestne vyhlasujem, 

že po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov, ktorí predložili ponuky, nenastali skutočnosti, pre ktoré by 
som nemohol byť členom komisie na vyhodnotenie ponúk a spĺňam tieto predpoklady deklarované  
v § 40 ods. 1, 3, 4 a 5 a § 42 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní: 
a) mám odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky;  
b) som bezúhonný, pričom za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin 

súvisiaci s verejným obstarávaním alebo za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finan- 
čných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin zalo-
ženia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo 
podporovania teroristickej skupiny, za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme  
alebo za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním; 

c) počas vyhodnocovania ponúk nesmiem poskytovať informácie o obsahu ponúk; vzťahuje sa na mňa 
povinnosť podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní; 

d) nie som a takisto v čase jedného roka pred vymenovaním za člena komisie som nebol 
1. uchádzačom, ktorým je fyzická osoba, 
2. štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo iného orgánu 

uchádzača, ktorým je právnická osoba,  
3. spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je uchádzačom alebo tichým spoločníkom uchá-

dzača, 
4. zamestnancom uchádzača, zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je uchádzač 

členom,  
5. zamestnancom Úradu pre verejné obstarávanie; 

e) nie som osobou blízkou podľa § 116 Občianskeho zákonníka osobám uvedeným v bodoch 1 až 4 a nie 
som osobou, u ktorej možno pochybovať o jej nezaujatosti vo vzťahu k uchádzačovi alebo záujemcovi, 
najmä ak ide o osobu, ktorá sa podieľala na príprave dokumentov v príslušnom verejnom obstarávaní na 
strane záujemcu alebo uchádzača, alebo ktorej môže vzniknúť výhoda alebo ujma v súvislosti s výsled-
kom vyhodnotenia ponúk. 

V súlade s § 40 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní vždy, keď v priebehu verejného obstaráva-
nia nastanú skutočnosti, pre ktoré nemôžem byť členom komisie, bez zbytočného odkladu oznámim tieto 
skutočnosti verejnému obstarávateľovi. 
 
Bratislava .........................                                                               ......................................................... 

dátum          podpis 
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Príloha č. 7 
k smernici Ministerstva obrany 
Slovenskej republiky č. 15/2014 

 
..........................................................                                .................................................................... 

titul, meno, priezvisko                     organizačná zložka 
 
............................................................................................................................................................................ 

adresa trvalého bydliska 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
člena komisie bez práva vyhodnocovať ponuky  

 
Na základe nariadenia riaditeľa Akvizičnej agentúry/vedúceho zamestnanca ostatného verejného 

obstarávateľa č. .... zo ................ , ktorým som bol vymenovaný za člena komisie bez práva vyhodnocovať 
dátum 

ponuky na predmet zákazky ............... vo ............. vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. ..... , 
........................ s označením ........ a v súlade s § 40 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

dátum 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

čestne vyhlasujem, 

že po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov, ktorí predložili ponuky, nenastali skutočnosti, pre ktoré by 
som nemohol byť členom komisie bez práva vyhodnocovať ponuky a spĺňam tieto predpoklady deklarova-
né v § 40 ods. 3, 4 a 5 a § 42 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní: 
a) som bezúhonný, pričom za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin 

súvisiaci s verejným obstarávaním alebo za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finan-
čných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin zalo-
ženia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo 
podporovania teroristickej skupiny, za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme 
alebo za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním; 

b) počas vyhodnocovania ponúk nesmiem poskytovať informácie o obsahu ponúk; vzťahuje sa na mňa 
povinnosť podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní, 

c) nie som a takisto v čase jedného roka pred vymenovaním za člena komisie som nebol 
1. uchádzačom, ktorým je fyzická osoba, 
2. štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo iného orgánu 

uchádzača, ktorým je právnická osoba, 
3. spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je uchádzačom alebo tichým spoločníkom uchá-

dzača, 
4. zamestnancom uchádzača, zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je uchádzač 

členom, 
5. zamestnancom Úradu pre verejné obstarávanie; 

e) nie som osobou blízkou podľa § 116 Občianskeho zákonníka osobám uvedeným v bodoch 1 až 4 a nie 
som osobou, u ktorej možno pochybovať o jej nezaujatosti vo vzťahu k uchádzačovi alebo záujemcovi, 
najmä ak ide o osobu, ktorá sa podieľala na príprave dokumentov v príslušnom verejnom obstarávaní na 
strane záujemcu alebo uchádzača, alebo ktorej môže vzniknúť výhoda alebo ujma v súvislosti s výsled-
kom vyhodnotenia ponúk. 

V súlade s § 40 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní vždy, keď v priebehu verejného obstaráva-
nia nastanú skutočnosti, pre ktoré nemôžem byť členom komisie, bez zbytočného odkladu oznámim tieto 
skutočnosti verejnému obstarávateľovi. 
 
Bratislava .........................                                                               ......................................................... 

dátum          podpis 
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Príloha č. 8 
k smernici Ministerstva obrany 
Slovenskej republiky č. 15/2014 

 
KODIFIKÁCIA 

 
Na zabezpečenie kodifikácie produktov dodávky v súlade so STANAG 4177 – Jednotný systém zís-

kavania údajov a podľa § 13 zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom ove-
rovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov a podľa § 3 vyhlášky Mi-
nisterstva obrany Slovenskej republiky č. 476/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike 
spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných 
údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu, ktoré sú predmetom tejto 
zmluvy a neboli kodifikované v súlade s kodifikačným systémom NATO a kodifikačným systémom Slo-
venskej republiky dodávateľ/predávajúci sa zaväzuje, že 
1. dodá návrh kodifikačných údajov opisnou metódou pre všetky produkty, ktoré sú definované v zmluve 

(aj pre produkty servisu a údržby, pre ktoré sa vyžaduje kodifikácia) na vlastné náklady podľa prísluš-
ných právnych a technických noriem, 
1.1. dodá návrh kodifikačných údajov vo forme elektronických transakcií LNC (žiadosť o pridelenie 

skladového čísla NATO s opisnými charakteristikami) agentúrou pre kodifikáciu podľa § 11 zákona 
č. 11/2004 Z. z., každého produktu definovaného v zmluve vyrobeného v Slovenskej republike  
alebo v štátoch, ktoré nemajú zavedený kodifikačný systém NATO a podliehajúceho kodifikácii 
podľa zásad kodifikačného systému NATO a kodifikačného systému Slovenskej republiky, 

1.2. dodá návrh kodifikačných údajov vo forme elektronických transakcií LSA (žiadosť o pridelenie 
skladového čísla NATO do zahraničia) alebo LAU (žiadosť o používanie skladového čísla NATO) 
agentúrou pre kodifikáciu podľa § 11 zákona č. 11/2004 Z. z., každého produktu definovaného  
v zmluve vyrobeného v štátoch NATO alebo v štátoch, ktoré majú zavedený kodifikačný systém 
NATO a podliehajúceho kodifikácii podľa zásad kodifikačného systému NATO a kodifikačného 
systému Slovenskej republiky, 

2. dodá fotografie realisticky zobrazujúce dodávané produkty vo formáte JPG, grafické rozlíšenie  
1 024 x 768 bodov. Dodávateľ/predávajúci súhlasí s použitím dodanej fotografie na účely kodifikačného 
systému Slovenskej republiky a kodifikačného systému NATO, 

3. na spracovanie návrhu kodifikačných údajov poskytne agentúre pre kodifikáciu technické údaje o pro-
dukte s hypertextovým odkazom na webové sídlo alebo elektronický súbor, ktorý bude súčasťou dodáv-
ky návrhu kodifikačných údajov; elektronický súbor musí byť vo formáte JPG, rozlíšenie do  
1 024 x 768 bodov alebo vo formáte PDF a s rozmermi strany A4, 

4. bezodkladne dodá informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa predmetu zmluvy, ktoré majú vplyv na 
identifikáciu kodifikovaných produktov vrátane zmien pri produktoch obstarávaných predávajúcim od 
subdodávateľov počas zaradenia produktu v kodifikačnom systéme Slovenskej republiky, 

5. zabezpečí dodanie návrhu kodifikačných údajov (transakcie LNC, LSA, LAU) 14 pracovných dní pred 
termínom dodania predmetu zmluvy, najneskôr do termínu dodania predmetu zmluvy na adresu: 

 
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality 
P. O. BOX 61 
Martina Rázusa 7 
91101 Trenčín 
Slovenská republika 

 
Aktuálny zoznam agentúr pre kodifikáciu spôsobilých spracúvať návrh kodifikačných údajov je 

uvedený na webovom sídle www.uosksok.sk v časti Odbor kodifikácie.  
Kodifikácia je splnená dodaním návrhu kodifikačných údajov a potvrdením dodacieho listu Úra-

dom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality. 
 
 
 

http://www.uosksok.sk/�
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Redakčné oznámenie 
 

Čiastky 12 až 15 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky boli distribuované 
podľa osobitného rozdeľovníka. 
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