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 MINISTERSTVO OBRANY SR  SAP:  6200002620                    

č. p.: ÚpIA-465-7/2018 Výtlačok číslo: 

 Počet listov : 7 

 Počet príloh: 6/18 

 

 Kúpna zmluva č. 2018/275 
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)  

 

Zmluvné strany : 
 

Kupujúci: Slovenská republika 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

Kutuzovova 8 

  832 47 Bratislava  

Zastúpený: plukovník Ing. Vladimír KAVICKÝ, PhD. 

generálny riaditeľ - národný riaditeľ pre vyzbrojovanie  

 sekcie modernizácie MO SR 

 na základe plnomocenstva vydaného ministrom obrany SR  

 č. KaMO-11-94/2018 z 25 mája 2018 

Osoba oprávnená vo veciach  za kupujúceho vo veciach: 

- fakturačných úkonov: 

plukovník Ing. Ondrej BAGAČKA tel. č.: +421 960 317 542 

  vedúci oddelenia projektov pozemných síl 

  sekcie modernizácie MO SR  

  alebo ním poverená osoba 

- technických, prevzatia tovaru, reklamačných a súvisiacich úkonov: 

 plukovník Ing. Pavol BARANČÍK tel. č.: +421 960 317 407 

  koordinátor palebnej podpory - náčelník delostrelectva OS SR 

alebo ním poverená osoba 

IČO : 30845572 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:  SK50 8180 0000 0070 0017 1215 

(ďalej len „kupujúci“) 

a 

Predávajúci: KONŠTRUKTA - Defence, a. s. 

 Lieskovec 575/25,  

 018 41 Dubnica nad Váhom 

Konajúci:  Ing. Roman UŠIAK 

 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

IČO: 34 139 800  

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

IBAN: SK38 1100 0000 0026 2780 0780 

SWIFT: TATRSKBX 

Predávajúci je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel: Sa, Vložka 

číslo: 123/R 

(ďalej len „predávajúci“) 
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Článok I. 

Úvodné ustanovenia  

 

1.1.   Predávajúci je výrobcom delostreleckého zbraňového systému 155 mm samohybná 

kanónová húfnica ZUZANA 2 (ďalej len „ShKH ZUZANA 2“), na základe osvedčenia 

Úradu priemyselného vlastníctva SR čoz.: 237722 zo dňa 08.07.2014. 

 

1.2.   ShKH ZUZANA 2 je zavedená do používania v Ozbrojených silách Slovenskej republiky, 

na základe  rozhodnutia Generálneho riaditeľa SEMPO č.: SEMPO-25-1/2016 zo dňa 

28.6.2016.  

 

1.3.   Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 249/2018 z 23. mája 2018 schválila 

„Návrh realizácie projektu 155 mm samohybná kanónová húfnica ZUZANA 2“ a uložila 

ministrovi obrany Slovenskej republiky začať proces realizácie tohto projektu. 

 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy  

 

2.1.   Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar uvedený 

v článku III. tejto zmluvy (ďalej len „tovar“), previesť na kupujúceho vlastnícke právo 

k dodanému tovaru a záväzok kupujúceho dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu 

cenu v súlade s čl. IV. tejto zmluvy.  

 

2.2.  Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v súlade s Technickými podmienkami na sériovú 

výrobu „155 mm ShKH ZUZANA 2“ TP č. 1314-14 v zmysle modifikácii vyplývajúcich z 

príloh tejto zmluvy.  

 

2.3.   Zmluvné strany sa dohodli, že na základe osobitnej zmluvy predávajúci vykoná pre 

kupujúceho certifikované zaškolenie a výcvik obslúh ShKH ZUZANA 2, dielenských 

špecialistov ako aj inštruktorov oprávňujúcich vykonávať školenie a výcvik iných 

príslušníkov OS SR, pričom rozsah školenia, podmienky školenia a cena bude dohodnutá 

v tejto osobitnej zmluve, ktorá bude uzatvorená do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

účinnosti  tejto zmluvy. 

 

2.4.  Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť výrobu náhradných dielov potrebných pre 

mimozáručný a pozáručný servis po celú dobu stanovenej životnosti tovaru. Podľa dohody 

zmluvných strán budú podmienky dodania náhradných dielov riešené osobitnou zmluvou. 

Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť takúto osobitnú zmluvu najneskôr do 28.06.2020. 

 

 

Článok III. 

Predmet kúpy 

 

3.1.   Pre účely tejto zmluvy sa tovarom rozumie: 

a) 25 kusov ShKH ZUZANA 2 spolu s príslušenstvom, ktoré je definované v špecifikácii 

uvedenej v prílohe č. 1 k tejto zmluve a  

b) 1 kus simulátora na výcvik, a to podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 2 k tejto 

zmluve a  

c) 3 kusy súprav špeciálneho náradia a náhradných dielov 1:8, a to podľa špecifikácie 

uvedenej v prílohe č. 3 k tejto zmluve a 
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d) 1 kus súpravy špeciálneho náradia a náhradných dielov 1:24, a to podľa špecifikácie 

uvedenej v prílohe č. 3 k tejto zmluve a 

e) Muníciu, t.j. 17 ks DOS,  podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 4 k tejto zmluve 

 

3.2.   Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že dodávaný tovar sa má ešte len vyrobiť a bude 

vyrobený a dodaný kupujúcemu v súlade so špecifikáciou  uvedenou v prílohách č. 1 až 4 

tejto zmluvy.  

 

3.3.  Predávajúci sa zaväzuje dodať spolu s tovarom dodaným v I. etape v súlade s prílohou č. 6 

tejto zmluvy, a to jednorazovo aj takéto príslušenstvo : 

-  zoznam odporúčaných náhradných dielov k tovaru podľa bodu 3.1. písm. a) a písm. b) 

tejto zmluvy podliehajúcich rýchlejšiemu opotrebovaniu, ktorý bude slúžiť ako podklad 

pri tvorbe zásob náhradných dielov kupujúcim. V tomto zozname bude pri názve 

každého náhradného dielu uvedené  číslo výkresu, normy STN, ISO, EN alebo NSN, 

v textovej i obrazovej forme v písomnej aj elektronickej podobe v slovenskom jazyku, 

-  základný technický opis tovaru k tovaru podľa bodu 3.1. písm. a) a písm. b) tejto 

zmluvy, technologický postup opráv  tohto tovaru textovej i obrazovej forme 

v písomnej aj elektronickej podobe v slovenskom jazyku, 

-   katalóg  náhradných dielov k tovaru podľa bodu 3.1. písm. a) a písm. b)  tejto zmluvy  

v textovej i obrazovej forme v písomnej aj elektronickej podobe v slovenskom jazyku, 

-  diagnostické zariadenia na diagnostiku porúch, 

- súpravu náradia, prípravkov, prostriedkov a náhradných dielcov na stanovenia rozsahu 

vojskových opráv, technických ošetrení a údržby a činnosti vykonávaných dielenskými 

jednotkami OS SR v zmysle  dokumentov „Kompletizačný zoznam D-4419-13   

a Technické ošetrenie D-4417-13“, 

- Certifikát o zhode k tovaru uvedenému v bode 3.1 písm. a) podľa štandardizačnej 

dohody aliancie NATO potvrdeného Úradom pre štandardizáciu, kodifikáciu a štátne 

overovanie kvality. 

 

3.4.  Predávajúci sa zaväzuje dodať spolu s tovarom podľa bodu 3.1. písm. a) a písm. b), a to 

s každým kusom tovaru aj takéto príslušenstvo : 

              -    osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu, 

- osvedčenie o typovom schválení, 

- revízne správy od „Vyhradených technických zariadení“ podľa Vyhlášky č. 508/2009 

Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov spolu s určením a termínmi vykonávania odborných prehliadok a skúšok. 

 

3.5. Podľa dohody zmluvných strán rádiostanice, ktoré budú zabudované v tovare podľa bodu 

3.1. písm. a) tejto zmluvy, odovzdá predávajúcemu kupujúci, a to najneskôr 2 mesiace 

pred dňom dodania tovaru podľa harmonogramu dodávok uvedeného v prílohe č. 6 tejto 

zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje  dodať tovar podľa bodu 3.1 písm. a) tejto zmluvy so 

zabudovanými rádiostanicami kupujúceho. Náklady spojené so zabudovaním predmetných 

rádiostaníc do tovaru podľa bodu 3.1. písm. a) tejto zmluvy sú zahrnuté v kúpnej cene 

podľa bodu 4.1. tejto zmluvy a predávajúci nemá nárok na ich úhradu nad rámec takto 

určenej kúpnej ceny. 
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Článok IV. 

Kúpna cena a platobné podmienky  

 

4.1.   Kúpna cena za tovar  je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR  

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške : 

172 199 900,00 EUR s DPH 

(slovom: jednostosedemdesiatdvamiliónovstodeväťdesiatdeväťtisícdeväťsto EUR) 

 

 Podrobná cenová špecifikácia dodávaného tovaru je uvedená v prílohe č. 5 k tejto zmluve. 

 

 V celkovej cene sú zahrnuté všetky a akékoľvek náklady predávajúceho súvisiace  

s dodaním tovaru spolu s príslušenstvom do miesta dodania, vrátane prípadných nákladov 

na dopravu, nákladov súvisiacich so štátnym overovaním kvality a  kodifikáciou tovaru 

ako aj náklady súvisiace so splnením povinnosti uvedenej v bode 3.3., 3.4. a 3.5 tejto 

zmluvy. 

 

4.2.   Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu včasným a riadnym splnením jeho 

záväzku dohodnutým spôsobom v mieste dodania v súlade s touto zmluvou, t. j. riadnym 

odovzdaním tovaru spolu s príslušenstvom vrátane splnenia povinnosti podľa bodu 3.3. 

a 3.4. tejto zmluvy, na základe preberacieho zápisu a dodacieho listu,  podpísaného oboma 

zmluvnými stranami v súlade s bodom 5.4. a 5.5. tejto zmluvy.  

 

4.3.   Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený dodať tovar spolu 

s príslušenstvom aj po častiach, t. j. jednotlivých kusoch tovaru v rámci jednotlivých etáp 

v súlade s bodom 5.2. tejto zmluvy. V prípade čiastkového dodania tovaru spolu  

s príslušenstvom, bude aj fakturácia vykonávaná postupne, na základe samostatných faktúr 

vystavených vždy po čiastkovom dodaní tovaru spolu s príslušenstvom. 

 

4.4.   Po riadnom odovzdaní tovaru s príslušenstvom kupujúcemu v súlade s bodom 4.2. a 4.3. 

tejto zmluvy vystaví predávajúci faktúru, ktorá musí obsahovať najmä náležitosti v súlade 

so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

Okrem zákonom stanovených náležitosti  musí faktúra obsahovať aj tieto údaje:  číslo tejto 

zmluvy, odtlačok pečiatky predávajúceho,  podpis osoby oprávnenej konať za 

predávajúceho a IBAN predávajúceho. K faktúre je predávajúci povinný priložiť preberací 

zápis a dodací list. 

 

4.5.   Faktúru predávajúci doručí kupujúcemu na adresu: Sekcia modernizácie Ministerstva 

obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, v dvoch vyhotoveniach. Predávajúci je 

povinný doručiť kupujúcemu faktúry v každom príslušnom kalendárnom roku najneskôr 

do 15. decembra príslušného kalendárneho roka. V prípade, že nebude faktúra predložená do 

požadovaného termínu, predávajúci si nebude môcť uplatniť úrok z omeškania v zmysle bodu 

11.2. tejto zmluvy.  
 

4.6.   Kupujúci uhradí oprávnene fakturovanú sumu uvedenú v príslušnej faktúre do 30 dní odo 

dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum 

odpísania zaplatenej sumy z účtu kupujúceho. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia 

faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným 

vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť 

odo dňa doručenia opravenej faktúry. 
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Článok V. 

Miesto, čas a spôsob plnenia  

 

5.1.   Miestom dodania tovaru spolu s príslušenstvom je: Vojenský útvar 9994 Nemšová,              

Ul. Slov. armády 2, 914 41 Nemšová (ďalej len „miesto dodania“). Zmluvné strany sú 

oprávnené na základe vzájomnej dohody zmeniť miesto dodania tovaru, a to aj pre 

čiastkové dodávky. Takáto zmena miesta dodania sa nebude považovať za zmenu zmluvy 

a nebude potrebné vyhotovovať dodatok k tejto zmluve. 

 

5.2.   Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar s príslušenstvom kupujúcemu v 4 etapách podľa 

harmonogramu dodávok v zmysle prílohy č. 6 k tejto zmluve. Zmluvné strany sa 

dohodli, že dodanie tovaru s príslušenstvom po častiach (t. j. po tovaroch)  v rámci 

jednotlivých etáp je možné. 

 

5.3.   Zmluvné strany sa dohodli, že dodanie  tovaru s príslušenstvom sa uskutoční výhradne 

v pracovné dni a v pracovnom čase kupujúceho od 800 hod do 1400 hod.  

 

5.4.   Predávajúci sa zaväzuje vyrozumieť kupujúceho, a to oprávnenú osobu kupujúceho  

vo veciach prevzatia tovaru uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo ním poverenú osobu, 

o termíne dodania tovaru najmenej 10 pracovných dní vopred. Oprávnená osoba 

kupujúceho vykoná v mieste dodania prehliadku vád tovaru a príslušenstva, na základe 

čoho tovar prevezme a svojim podpisom túto skutočnosť  potvrdí na preberacom zápise 

a dodacom liste. 

 

5.5.   Zmluvné strany sa dohodli, že tovar spolu s príslušenstvom bude odovzdaný kupujúcemu 

na základe preberacieho zápisu a dodacieho listu, podpísaného oboma zmluvnými 

stranami.  

 

5.6.   Kupujúci je oprávnený neprevziať tovar spolu s príslušenstvom a nepodpísať preberací 

zápis a dodací list, ak tovar spolu s príslušenstvom nebude mať požadovanú kvalitu, akosť 

a kompletnosť pri odovzdaní, alebo ak nebudú odovzdané akékoľvek doklady k tovaru 

požadované na základe tejto zmluvy. Kupujúci je povinný písomne informovať 

predávajúceho o dôvodoch neprevzatia tovaru, a to v lehote 15 pracovných dní odo dňa 

neprevzatia tovaru. 

 

5.7.   Dopravu do miesta dodania  uvedenom v bode 5.1. tejto zmluvy je povinný zabezpečiť 

na vlastné náklady a nebezpečenstvo predávajúci tak, aby bola  zabezpečená dostatočná 

ochrana tovaru spolu s príslušenstvom pred jeho poškodením, stratou a znehodnotením až 

do momentu  prevzatia tovaru s príslušenstvom kupujúcim v mieste dodania. Za škodu 

spôsobenú porušením tejto povinnosti v plnej miere zodpovedá predávajúci.  

 

5.8.   Zmluvne strany sa zaväzujú vzájomne si poskytnúť potrebnú súčinnosť za účelom 

riadneho splnenia tejto zmluvy.  

 

5.9.   Kupujúci sa zaväzuje  zabezpečiť predávajúcemu a jeho pracovníkom prístup do miesta 

dodania a  predávajúci sa zaväzuje  rešpektovať režim určeného miesta dodania stanovený 

kupujúcim a s tým súvisiace pokyny oprávnených osôb kupujúceho. 

 

5.10. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar s príslušenstvom podľa podmienok tejto zmluvy 

osobne a s odbornou starostlivosťou.  Predávajúci nemôže poveriť dodaním tovaru spolu  

s príslušenstvom inú osobu. 
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5.11. Na procese výroby tovaru sa zúčastní osoba určená kupujúcim, ktorá bude vykonávať 

funkciu konzultanta. Intenzita konzultácií bude upravovaná dynamikou výroby tovaru. 

Kontaktnou osobou pre tento účel je: plk. Ing. Pavol Barančík, 

tel: 0960 313 730, e-mail: pavol.barancik@mil.sk. Funkcia konzultanta bude vykonávaná 

na náklady kupujúceho.  

 

5.12. Podmienkou riadneho odovzdania tovaru podľa bodu 3.1. písm. a)  spolu s príslušenstvom 

podľa tejto zmluvy je vystavenie Certifikátu o zhode podľa štandardizačnej dohody 

aliancie NATO potvrdeného Úradom pre štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie 

kvality. 

 

 

Článok VI. 

Kvalita tovaru, záruka, zodpovednosť za vady  

 

 6.1.  Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom množstve, akosti a vyhotovení podľa 

tejto zmluvy, spôsobilý na použitie na obvyklý účel. Tovar musí spĺňať všetky požadované 

parametre podľa Technických podmienok č.: TP-1314-14 (ďalej len „Technické 

podmienky“) v zmysle modifikácii vyplývajúcich z príloh tejto zmluvy.   

 

6.2.   Predávajúci vyhlasuje, že tovar spolu s príslušenstvom, ktorého technická špecifikácia je 

uvedená v prílohách tejto zmluvy a ktorý je predmetom kúpy podľa tejto zmluvy bude 

novo vyrobený, bez vád, štandardnej kvality, doteraz nepoužívaný a  bude  vyrobený 

podľa príslušnej technickej dokumentácie a v súlade s podmienkami uvedenými v tejto 

zmluve. 

 

6.3.  Predávajúci sa zaväzuje ku každému dodanému tovaru spolu s príslušenstvom podľa bodu 

3.1. písm. a), písm. b), písm. c), písm. d) a písm. e) vystaviť záručný list, v ktorom bude 

uvedené označenie tovaru, mesiac a rok jeho výroby ako aj odkaz na Technické 

podmienky.  

 

6.4.   Na daný tovar spolu s príslušenstvom predávajúci poskytuje záruku v trvaní 24 

mesiacov. Záručná doba začína plynúť po odovzdaní tovaru kupujúcemu na základe 

preberacieho zápisu  a dodacieho listu v zmysle bodu 5.5. tejto zmluvy.  

 

6.5.   Záručná doba začína plynúť dňom  riadneho prevzatia tovaru spolu s príslušenstvom  

kupujúcim a podpísaním dodacieho listu a preberacieho zápisu.  

 

6.6.   Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení § 428  Obchodného zákonníka pre uplatnenie 

zodpovednosti za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť.  

 

6.7.   Kupujúci je oprávnený písomne  oznámiť (reklamovať) predávajúcemu vady tovaru spolu 

s príslušenstvom  bez zbytočného odkladu po ich zistení najneskôr do uplynutia 

dohodnutej záručnej doby. Záruka sa vzťahuje na všetky prípadné vady spôsobené 

výrobou alebo použitým materiálom. V prípade uplatnenia nárokov z vád tovaru spolu s 

príslušenstvom (reklamácia) zo strany kupujúceho, plynutie záručnej doby sa prerušuje. 

Plynutie záručnej doby pokračuje dňom odovzdania bezchybného tovaru s príslušenstvom.  

 

6.8.   Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť písomne a doručiť osobne, poštou alebo 

potvrdenou elektronickou komunikáciou (v skenovanej podobe vo formáte .Pdf)  

na emailovú adresu predávajúceho: obchod@kotadef.sk a v kópii na kotadef@kotadef.sk 

a musí obsahovať najmä:  

mailto:pavol.barancik@mil.sk
mailto:predávajúceho:%20obchod@kotadef.sk
mailto:kotadef@kotadef.sk
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- číslo tejto kúpnej zmluvy, číslo dodacieho listu a preberacieho zápisu, 

- názov a označenie reklamovaného tovaru, 

- popis vady, 

- návrh spôsobu odstránenia vád. 

 

6.9.   Nároky kupujúceho z vád tovaru budú uplatňované v súlade s § 436 a nasl. Obchodného 

zákonníka. 

 

6.10. Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti  reklamácie do 10 pracovných dní odo 

dňa jej doručenia predávajúcemu. Ak reklamácia neobsahuje všetky náležitosti, je 

predávajúci povinný vyzvať kupujúceho na doplnenie reklamácie v lehote nie kratšej ako 5 

pracovných dní. 

 

6.11. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť uplatnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa doručenia 

reklamácie predávajúcemu, ak nebude medzi zmluvnými stranami písomne dohodnuté 

inak. Náklady spojené s odstránením vád tovaru  ako aj preukázateľné náklady kupujúceho 

súvisiace s uplatnením nárokov z vád tovaru znáša predávajúci.  

 

6.12. Predávajúci sa zaväzuje vykonať záručné opravy tovaru aj v prípade nasadenia ShKH 

ZUZANA 2 do operácii mimo územia SR, a to v mieste ich nasadenia. V takom prípade 

cestovné náklady predávajúceho (doprava osôb a materiálu, ubytovanie a stravné) bude 

znášať kupujúci v obvyklej výške. Kupujúci je zároveň oprávnený zabezpečiť pre 

pracovníkov predávajúceho dopravu, ubytovanie a stravu. Na základe dohody zmluvných 

strán s prihliadnutím na rozsah potrebnej opravy, bude môcť na náklady predávajúceho 

vykonať záručnú opravu priamo kupujúci pracovníkmi, resp. zamestnancami, kupujúceho 

k tomu určenými a riadne vyškolenými predávajúcim. Pre účely tejto zmluvy sa na takto 

vykonanú opravu bude hľadieť ako na opravu vykonanú predávajúcim.  

 

6.13. Ak v rámci vykonania záručnej opravy mimo územia SR podľa bodu 6.12. tejto zmluvy 

použije kupujúci  ako vykonávateľ servisného zásahu v záručnej dobe, náhradné dielce vo 

vlastníctve  kupujúceho, predávajúci sa zaväzuje, že bezodkladne odošle rovnaké náhradné 

dielce do VÚ 9994 Nemšová, najneskôr však do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia 

kupujúceho o použití náhradného dielca v rámci záručnej opravy predávajúcemu. 

 

 

Článok VII. 

Nadobudnutie užívacieho a vlastníckeho práva  

 

7.1.  Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru okamihom jeho prevzatia 

v mieste dodania. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom 

nadobudnutia vlastníckeho práva k tovaru dohodnutom v tejto zmluve. 

 

 

Článok VIII. 

Kodifikácia  

 

8.1.  Tovar podlieha kodifikácii v súlade so STANAG 4177 – Jednotný systém získavania 

údajov a podľa zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom 

overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon č. 11/2004 Z. z.“) a vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky  

č. 476/2011 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu 
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kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných 

údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu. 

 

8.2.   Predávajúci sa zaväzuje, že dodá návrh kodifikačných údajov opisnou metódou na tovar  

na vlastné náklady podľa príslušných právnych a technických noriem. 

 

8.3.   Predávajúci sa zaväzuje, že dodá návrh kodifikačných údajov najneskôr do termínu dodania 

tovaru podľa tejto zmluvy na adresu "Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne 

overovanie kvality, P. O. BOX 61, Martina Rázusa 7, 91101 Trenčín, Slovenská republika". 

 

8.4.   Aktuálny zoznam agentúr pre kodifikáciu spôsobilých spracúvať návrh kodifikačných 

údajov je uvedený na webovom sídle www.uosksok.sk v časti Odbor kodifikácie. 

 

8.5.   Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť ním vybranej agentúre pre kodifikáciu technické údaje  

o produkte podľa príslušných právnych a technických noriem a fotografie realisticky 

zobrazujúce dodávané produkty. Predávajúci súhlasí s použitím dodanej fotografie na účely 

kodifikačného systému Slovenskej republiky a kodifikačného systému NATO. 

 

8.6.   Predávajúci sa zaväzuje pri opakovanom dodaní tovaru dodať na adresu "Úrad pre obrannú 

štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, P. O. BOX 61, Martina Rázusa 7, 

91101 Trenčín, Slovenská republika" informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa tovaru, 

ktoré majú vplyv na identifikáciu kodifikovaných produktov vrátane zmien na produktoch 

obstarávaných predávajúcim od subdodávateľov najneskôr do termínu dodania tovaru. 

 

8.7.   Dodanie návrhu kodifikačných údajov je splnené potvrdením dodacieho listu návrhu 

kodifikačných údajov Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie 

kvality. Potvrdený dodací list o dodaní návrhu kodifikačných údajov sa predávajúci zaväzuje 

doručiť do 7 pracovných dní od jeho potvrdenia oprávnenej osobe kupujúceho konať  

vo veciach kodifikácie a to GR SEMOD - NRpV alebo ním poverenej osobe. 

 

 

Článok IX. 

Štátne overovanie kvality 

 

9.1.   Predávajúci sa zaväzuje pre realizácii tejto zmluvy plniť požiadavky slovenského 

obranného štandardu SOŠ AQAP 2110:2017, požiadavky NATO na overovanie kvality  

pri návrhu, vývoji a výrobe.  

 

9.2.   Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci tovaru požiada o vykonanie štátneho overovania 

kvality Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín 

(ďalej len „úrad“) v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z. 

 

9.3.   Zmluvné strany sa dohodli, že pri plnení tejto zmluvy sa v prípade rozhodnutia úradu 

o vykonaní štátneho overovania kvality a za podmienok stanovených v tejto zmluve uplatní 

štátne overovanie kvality v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z. a predávajúci umožní štátne 

overovanie kvality vykonať. 

 

9.4.   Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z., úrad stanoví rozsah, 

postup a podmienky na vykonanie štátneho overovania kvality. 

 

9.5.   Ak úrad rozhodne o vykonaní štátneho overovania kvality a úrad neukončí štátne overovanie 

kvality v súlade s §15 ods.12 zákona č. 11/2004 Z. z., predávajúci nemôže odovzdať tovar 
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bez osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu vydaného podľa §16 ods. 2 zákona č. 11/2004 

Z. z.. 

 

9.6.   V prípade, že predávajúci zmarí vykonanie štátneho overovania kvality nesplnením svojich 

záväzkov uvedených v tejto zmluve, má kupujúci právo okamžite odstúpiť od zmluvy a má 

právo na náhradu všetkých škôd vzniknutých v súvislosti s týmto odstúpením. 

 

9.7.   Predávajúci umožní poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality  prístup  

ku kompletnej dokumentácii, ktorá súvisí s dodaním tovaru v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi na ochranu utajovaných skutočností. Platnú dokumentáciu v riadenom režime  

na vyžiadanie úradu, dodá na adresu úradu, Odbor štátneho overovania kvality. 

 

9.8.   Predávajúci sa zaväzuje predložiť zástupcovi úradu zoznam subdodávok a ich dodávateľov. 

Poverený zástupca úradu určí subdodávky, na ktoré sa bude požadovať vykonanie štátneho 

overovania kvality a spresní požiadavky na zabezpečenie jeho realizácie. Predávajúci  

sa zaväzuje  uplatniť požiadavky na štátne overovanie kvality do zmlúv/objednávok  

so  svojimi subdodávateľmi. 

 

9.9.   Predávajúci umožní a zabezpečí poverenému zástupcovi pre  štátne overovanie kvality 

prístup do všetkých priestorov dodávateľa a jeho subdodávateľov v ktorých sa bude 

realizovať akákoľvek časť zmluvne dohodnutých prác súvisiacich s tovarom. 

 

9.10. Predávajúci sa zaväzuje na účely štátneho overovania kvality bezodplatne poskytnúť vzorky 

na účely verifikácie produktu s požiadavkami zmluvy, maximálne však do výšky 0,2% 

z celkovej ceny za tovar bez DPH. 

 

9.11. Predávajúci umožní  poverenému zástupcovi pre  štátne overovanie kvality účasť na riešení 

reklamácií, ak budú voči nemu uplatnené. O uplatnení reklamácie bude predávajúci okamžite 

informovať povereného zástupcu úradu. 

 

9.12. Osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu vydané podľa § 16 ods.2 zákona č. 11/2004 Z. z., 

nezbavuje  predávajúceho zodpovednosti za nezhodný produkt ani za škody spôsobené 

nezhodným produktom. 

 

 

Článok X. 

Subdodávatelia 

 

10.1. Predávajúci vyhlasuje, že na plnení predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať aj 

subdodávatelia.  V čase uzavretia tejto zmluvy nemá predávajúci uzatvorený zmluvný vzťah 

týkajúci sa predmetu plnenia tejto zmluvy so žiadnym subdodávateľom.  

 

10.2. Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu  údaje o subdodávateľovi, ako aj údaje o osobe 

oprávnenej konať za subdodávateľa, a to bezodkladne po vzniku subdodávateľského vzťahu.  

Ak následne dôjde k zmene subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, je predávajúci 

povinný písomne oznámiť kupujúcemu každú zmenu subdodávateľa, a to najneskôr 10 

pracovných dní pred dňom, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať. V tomto oznámení 

musí uviesť nasledovné informácie: 

- identifikáciu navrhovaného subdodávateľa, 

- predmet subdodávky, 
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- informáciu o skutočnosti, že nový subdodávateľ spĺňa alebo bude najneskôr v čase 

plnenia spĺňať podmienku podľa § 11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. Kupujúci si 

splnenie podmienky podľa zákona o verejnom obstarávaní u navrhovaného 

subdodávateľa overí v registri partnerov verejného sektora. Ak navrhovaný 

subdodávateľ v stanovenej lehote nebude spĺňať podmienku podľa § 11 ods. 1 zákona č. 

343/2015 Z. z., kupujúci nebude akceptovať tohto subdodávateľa. Uvedené sa vzťahuje 

aj na nového subdodávateľa, ktorý nebol známy v čase uzavretia tejto zmluvy. 

 

10.3. Predávajúci je oprávnený zaslať kupujúcemu oznámenie o údajoch subdodávateľa 

prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu: vladimir.kavicky@mod.gov.sk, 

ondrej.bagacka@mod.gov.sk a semod@mod.gov.sk.  

 

10.4. Predávajúci zodpovedá v celom rozsahu za riadne dodanie tovaru. 

 

 

Článok XI. 

Sankcie  

 

11.1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín riadneho dodania tovaru spolu s príslušenstvom 

podľa harmonogramu uvedeného v prílohe č. 6 tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05 % z ceny riadne a/alebo včas nedodaného tovaru za každý deň 

omeškania. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s riadnym dodaním tovaru z dôvodu 

pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk) neuplatní kupujúci voči 

predávajúcemu zmluvnú pokutu po dobu trvania vyššej moci.  

 

11.2 .  V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok 

z omeškania v súlade s ustanovením § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

 

11.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v súlade s bodom 6.11. tejto 

zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny reklamovaného 

tovaru, a to za každý aj začatý deň omeškania. Predávajúci je na požiadanie kupujúceho 

povinný bezodkladne oznámiť a zdokladovať kupujúcemu cenu reklamovaného tovaru. 

V prípade, ak predávajúci neoznámi kupujúcemu cenu reklamovaného tovaru                      

do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti kupujúceho, zmluvné strany sa dohodli,  

že predávajúci je povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu za nevybavenie uplatnenej 

reklamácie vo výške 1 000,- €, a to za každý aj začatý deň omeškania 

 

11.4. V prípade, že predávajúci nedodá návrh kodifikačných údajov v termíne podľa bodu 8.3. 

tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý aj začatý 

deň omeškania. 

 

11.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky z omeškania hradí povinná zmluvná strana strane 

oprávnenej nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane škoda. 

Zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody. Základom pre výpočet sankcií je cena 

s DPH. 

 

11.6. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej  

do 30 dní odo dňa ich uplatnenia. 

 

 

 

 

mailto:vladimir.kavicky@mod.gov.sk
mailto:ondrej.bagacka@mod.gov.sk
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Článok XII.  

Ochrana informácií 

 

12.1. Zmluvné strany sa zaväzujú považovať akékoľvek informácie resp. údaje ako  

aj skutočnosti, o ktorých sa dozvedeli na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto 

zmluvou za dôverné a zaväzujú sa zachovať mlčanlivosť o takýchto údajoch  

a skutočnostiach. O tejto skutočnosti sú povinní poučiť svojich zamestnancov/pracovníkov 

ako aj subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii predmetu zmluvy. 

 

12.2. V prípade realizácie dodávky tovaru, resp. ktorejkoľvek jej časti prostredníctvom tretích 

osôb (subdodávateľov), sa predávajúci zaväzuje poskytnúť len údaje viažuce sa k realizácii 

príslušnej časti dodávky tovaru a v nevyhnutnom rozsahu pre splnenie ich povinností. 

 

12.3. Povinnosť mlčanlivosti platí bez ohľadu na ukončenie platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

 

 

Článok XIII.  

Odstúpenie od zmluvy 

 

13.1. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy podľa príslušných ustanovení 

Obchodného zákonníka. 

 

13.2. Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne, inak je neplatné. 

V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od tejto zmluvy odstupuje.  

 

13.3. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Zásielka s  oznámením 

o odstúpení sa považuje za doručenú aj vtedy, ak sa vrátila ako nedoručiteľná. Zmluva 

v tomto prípade zaniká dňom nasledujúcim po dni vrátenia zásielky. 

 

13.4. Nedodržanie záväzku predávajúceho dodať tovar v množstve a/alebo kvalite a/alebo 

vyhotovení a/alebo termíne podľa tejto zmluvy, a/alebo neodstránenie vád tovaru v lehote 

dohodnutej na vybavenie reklamácie, budú zmluvné strany považovať za podstatné 

porušenie zmluvy  na strane predávajúceho (§345 ods. 2 Obchodného zákonníka), a to v 

prípade, ak uvedené porušenia neodstráni predávajúci ani v primeranej dodatočnej lehote, 

ktorú mu na to písomne určí kupujúci. 

 

13.5. Za podstatné porušenie zmluvy na strane kupujúceho sa považuje viac ako 14 dňové 

omeškanie kupujúceho s úhradou faktúry.  

 

 

Článok XIV. 

Doručovanie 

 

14.1. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň 

doručenia písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka 

s doručenkou sa považuje takisto deň: 

a) v ktorom ju táto zmluvná strana odoprela prijať,  

b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo 

c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka „adresát sa odsťahoval“, 

„adresát je neznámy“, alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená 

nedoručiteľnosť zásielky.  
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14.2. V prípade emailovej komunikácie sa považuje písomnosť za doručenú v deň úspešného 

odoslania emailovej správy na určenú emailovú adresu, aj keď sa adresát s obsahom 

emailovej správy neoboznámil. 

 

 

Článok XV.  

Osobitné ustanovenia 

 

15.1. Zmluvné strany nie sú oprávnené previesť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy 

na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. 

 

15.2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné rozpory vyplývajúce z jednotlivých ustanovení 

tejto zmluvy budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním.  

 

15.3. Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať 

o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné plnenie, najmä o všetkých 

prekážkach, ktoré bránia alebo budú brániť v plnení povinností zmluvných strán a prijímať 

opatrenia na ich odstránenie. 

 

15.4. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si bez zbytočného odkladu vzájomnú súčinnosť 

potrebnú na vykonanie predmetu plnenia podľa tejto zmluvy. 

  

15.5. V prípade, ak sa jedna zmluvná strana omešká so splnením svojich povinností alebo 

neposkytne druhej zmluvnej strane potrebnú súčinnosť, predlžuje sa lehota na plnenie 

súvisiacich povinností druhej zmluvnej strany o dobu takéhoto omeškania.  

 

15.6. Zmluvné strany potvrdzujú, že pri podpise tejto zmluvy sa oboznámili so znením  

dokumentov: 

a) Kompletizačný zoznam záložných dielov, náradia a príslušenstva objektu 155 mm  

ShKH ZUZANA 2 č.: D - 4419-13, 

b) Technické ošetrovanie 155 mm ShKH ZUZANA 2 č.: D - 4417-13, 

pričom každá zmluvná strana obdržala po  jednom  ich vzájomne  parafovanom rovnopise.  

 

 

Článok XVI.  

Záverečné ustanovenia 

 

16.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch 

zmluvných strán. 

 

16.2. Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená iba formou písomných dodatkov, ktoré 

budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zmluvne strany sa dohodli, že zmena osôb 

oprávnených konať za zmluvne strany nevyžaduje zmenu zmluvy formou dodatku, 

a zmluvné strany sú povinné si takúto zmenu oznámiť písomne, pričom takáto zmena 

nadobúda účinnosť jednostranným oznámením doručeným druhej zmluvnej strane.  

 

16.3. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce 

a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi. 
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16.4. Táto zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli,  

že v prípade sporu, na ktorom sa zmluvné strany nedohodli, bude postúpený  

na rozhodnutie príslušnému súdu Slovenskej republiky. 

 

16.5. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov. 

 

16.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva je uzavretá po vzájomnom prerokovaní, pred jej 

podpísaním si ju prečítali, uzavreli ju slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne 

nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne 

podpísali. 

 

16.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, štyri (4) vyhotovenia obdrží 

kupujúci a jedno (1) vyhotovenie obdrží predávajúci. 

 

16.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: 

 

Príloha č. 1:  Špecifikácia delostreleckého zbraňového systému 155 mm ShKH ZUZANA 2, 

Príloha č. 2:  Špecifikácia simulátora pre výcvik, 

Príloha č. 3:  Špecifikácia súprav špeciálneho náradia a náhradných dielov, 

Príloha č. 4:  Špecifikácia munície, 

Príloha č. 5:  Cenová špecifikácia tovaru, 

Príloha č. 6:  Harmonogram dodávok. 

 

 

 

 

V Dubnici nad Váhom, dňa ...........................    V Bratislave, dňa ............................ 

 

 

                  Za predávajúceho:                Za kupujúceho: 

 

 

 

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

       Ing. Roman UŠIAK                                       plk. Ing. Vladimír KAVICKÝ, PhD. 

    predseda predstavenstva                                                 generálny riaditeľ -  

           KONŠTRUKTA - Defence, a.s.                            národný riaditeľ pre vyzbrojovanie 

        



                                                                                                                         Príloha č. 1 ku KZ č. 2018/275 
                                                                                                                                             Počet listov: 7 

 

 

Technická špecifikácia  na  155  mm samohybného delostreleckého systému ZUZANA 2 

(jeho jednotlivé súčasti, vybavenie požadované vlastnosti) 

 

Technická špecifikácia delostreleckého zbraňového systému  155 mm ShKH ZUZANA 2 (ďalej 

len pre účely tejto prílohy aj ako „zbraňový systém“) je bez rádiostanice.  

 

Technická špecifikácia vychádza z Rozhodnutia o zavedení výrobku obranného priemyslu alebo 

významného nevojenského materiálu do používania  155 mm ShKH ZUZANA 2, Č.p: 25-1/2016 

z 28.06.2016, vrátane výsledkov skúšok na overenie odstránenia nedostatkov a realizácie 

technicko-organizačných opatrení (ďalej len TOO).   

 

1. Požadované  

vlastnosti 155 mm 

ShKH ZUZANA 2 

Prevádzkové parametre podvozkovej časti zbraňového systému musia 

umožniť bezpečný, efektívny presun po cestných komunikáciách  

so spevneným, nespevneným povrchom, v stredne ťažkom teréne  

(s predpokladom použitia aj v púštnych podmienkach),  

za normálnych, sťažených poveternostných podmienok a použitia ZHN. 

 a) požiadavky na 

efektívnosť 

- Zbraňový systém sa musí na kolesovom podvozku vyznačovať   

vysokou schopnosťou manévrovania a pohyblivosťou. 

- Priestory obsluhy musia poskytovať balistickú, proti mínovú 

ochranu so zabezpečenými pracovnými a životnými podmienkami 

pre pobyt v zbraňovom systéme. Taktiež musí byť zabezpečená 

balistická a proti mínová ochrana dôležitých častí delostreleckého 

systému.  

- Zbraňový systém musí byť prepraviteľný po železnici, lodnými  

a leteckými prostriedkami . 

- Zbraňový systém musí umožňovať rýchle zaujatie palebného 

postavenia z vyčkávacieho postavenia a medzi palebnými 

postaveniami, vedenie paľby v čo najkratšom čase od vydania 

povelu na zamierenie systému na cieľ, a po ukončení paľby rýchle 

opustenie palebného postavenia (shoot and scoot).  

Počas vedenia bojovej činnosti a presunov musí umožňovať nepretržité 

spojenie s nadriadeným veliteľom a jednotlivými členmi obsluhy.  

- Obsluhu zbraňového systému tvoria maximálne štyria členovia 

s možnosťou plnenia palebnej úlohy aj pri znížení počtu členov 

o jedného. 

- Zbraňový systém musí byť vybavený palubným riadiacim systémom 

obsluhovaný veliteľom palebného prostriedku. Pri poruche 

palubného riadiaceho systému musí byť obsluha schopná uviesť 155 

mm ShDS do bojovej polohy, zamieriť ho na cieľ, vypáliť strelu 

a po splnení palebnej úlohy ju previesť do pochodovej polohy 

v náhradnom režime (manuálne) s dodržaním platných 



bezpečnostných zásad. 

Palubný riadiaci systém musí byť schopný prijať, spracovať 

a odoslať dátové (aj kryptované) správy v rámci vyvíjaného systému 

riadenia paľby DELOSYS v čo najkratšom časovom intervale.  

Nabíjanie 155 mm ShDS musí byť vykonávané automaticky bez 

obmedzenia plnenia palebnej úlohy z príslušných dopravníkov striel a náplní 

v prípade poruchy aj manuálne.  

Jednotlivé pracoviská obsluhy musia byť ergonomicky uspôsobené tak, 

aby zbytočne neunavovali, neobmedzovali činnosť obsluhy a minimalizovali 

ich pohyb mimo palebný prostriedok pri plnení palebných úloh. 

155 mm ShDS musí spĺňať požiadavky na uloženie predpísanej výzbroje  

a výstroje príslušníka OS SR podľa normy V-1a I-1.  

 b) rozhodujúce 

prevádzkové 

parametre 

Zbraňový systém pozostávajúci z delostreleckej nadstavby integrovanej  

na samohybnej kolesovej platforme 8x8 so stálym pohonom všetkých kolies. 

 

Požadované technické parametre : 

- kaliber 155 mm, 

- celková dĺžka (vrátane hlavne) - max. 15 000 mm,  

- výška - 3520 ± 30 mm, 

- celková šírka - max. 3 100 mm,  

- bojová hmotnosť - max. 33 000 kg, 

- minimálny dostrel pri strmej dráhe ≤ 6 000 m, 

- maximálny dostrel ≥ 40 000 m,  

- priama streľba ≤ 1 500 m,  

- strelecký odmer - 60° vpravo a vľavo s možnosťou celokruhového 

otáčania veže,  

- námer +70°/-3,5°, 

- rýchlosť streľby - min. 5 rán v prvej minúte a v nasledujúcich 

minimálne 4 rany/min, 

- zaujatie palebného postavenia a zamierenie na cieľ ≤ 2 min., 

- nabíjanie - automatické s možnosťou manuálneho nabíjania  

v prípade poruchy hydraulickej sústavy a výpadku elektrickej 

energie, 

- odpaľovanie - elektrické v prípade poruchy po dodržaní 

bezpečnostných opatrení ručnou pákou, 

- svetlá výška pod najnižším bodom nápravy - 400 ± 10 mm,   

- max. rýchlosť na komunikácii - min. 80 km/hod, 

- rýchlosť v teréne - min. 30 km/hod., 

- stúpanie - 60 %, 

- prekonávanie okopu o šírke min. 1 000 mm, 

- brodenie  min. 1 000 mm (bez prípravy), 

- jazdný dosah na komunikácii - min. 500 km,  

- jazda v bočnom sklone  (vpravo aj vľavo) - min. 10º, 

- výstup na kolmú prekážku - min. 500 mm,  

- nájazdový uhol (predný/zadný) - min. 20º/20º,  



- trakčné ústrojenstvo - vznetový motor s automatickou (manuálnou) 

prevodovkou,   

- merný výkon motora - min. 10 kW/t s následnou možnosťou 

modernizácie a zvýšenia výkonu, 

- elektrická sústava zbraňového systému musí zabezpečiť el. energiu 

pre chod delostreleckého modulu a pre prevádzku KIS aj bez 

naštartovaného motora po dobu min. 20 min, 

- palivo - základné palivo - NM/AP2 (alternatívne palivo F34, F35)  

a ostatné prevádzkové hmoty zavedené do používania v OS SR alebo 

v NATO, 

- obsluha - 4. 

 

Sekundárna výzbroj: 

- guľomet 12,7 mm (.50 kal.),  

- po vylafetovaní zbrane s možnosťou vedenia paľby mimo 

zbraňového systému (ľahká a rýchla demontáž lafety na zbraňovom 

systéme, ako aj vylafetovanie zbrane z dôvodu zabezpečenia bez 

problémovej prepravy zbraňového systému železničnými a inými 

prostriedkami), 

- zásoba munície - 500  ks,  

- vrhače zadymovacích granátov - min. 6 ks,  

 

Munícia: 

- 155 mm strely zavedené v OS SR vrátane munície štandardov 

NATO, 

- celospáliteľné, Bi-modulárny a Tri-modulárny systém, 

- zapaľovače zavedené so 155 mm strelami v OS SR a strelami podľa 

štandardov NATO, 

- iniciačná nábojka podľa štandardov NATO, 

- vezený palebný priemer - 40 ks striel a náplní v samostatných 

dopravníkoch,   

- zloženie DOS striel a zapaľovačov v súlade s Del-2-1, príloha 5, 

tabuľka 3. 

 

Požiadavky na výbavu nadstavby: 

Súčasťou špeciálnej nadstavby je delostrelecký modul s integrovanou 

primárnou zbraňou, súborom prostriedkov, prístrojov, zariadení špeciálnej 

výbavy a sekundárnou zbraňou na vlastnú obranu. 

 

   Delostrelecký modul tvorí: 

- primárna zbraň, 

- SW a HW na podporu palubného riadiaceho systému (ďalej len 

„PRS“),   

- automatický nabíjací systém, 

- komunikačný a informačný systém (KIS),  



- navigačné prostriedky, 

- prostriedky pozorovania a vyhľadávania cieľov, 

- prostriedky zamierenia dela a vedenie paľby v automatickej 

a manuálnej rovine, 

- samostatná na podvozku nezávislá pohonná jednotka s identickým 

palivom ako podvozok, 

- sekundárna zbraň na vlastnú obranu. 

 

   Ďalšou súčasťou nadstavby sú podporné zariadenia tvorené: 

- indikátorom laserového ožiarenia, 

- zadymovacím zariadením, 

- detektormi RCH látok a signalizátormi o ich prítomnosti v ovzduší, 

- filtračno-ventilačným zariadením, ktoré slúži na ochranu obsluhy  

a vnútorného vybavenia pred kontamináciou RCH látkami 

- identifikačný systém vlastný - cudzí (BIFF - Battlefield Identifikation 

Friend or Foe - integrovať systém používaný koaličnými partnermi 

(US Army) na základe predpokladu operačného nasadenia 

delostreleckého zbraňového systému aj mimo územia SR 

a eliminácie rizika poškodenia delostreleckého zbraňového systému 

vlastnými jednotkami, alebo jednotkami koaličného partnera), 

- zariadením/prístrojom na ručné zamierenie zbrane.  

 

Palubný riadiaci systém (plnenie palebných úloh): 

Veliteľ dela 155 mm ShDS musí mať k dispozícii spoľahlivý palubný 

riadiaci systém (ďalej iba PRS), na ktorom je na základe zadania vstupných 

informácii schopný pripravovať prvky pre streľbu, vykonávať zastrieľania 

cieľov, vkladať topograficko-geodetické, balistické a meteorologické 

podmienky streľby. PRS musí umožniť integráciu vyvíjaného systému 

DELOSYS. 

Výpočty prvkov pre streľbu v PRS sú vykonávané na základe zvolenia 

veliteľa v dielcovej alebo milsovej uhlomernej sústave. Na mechanických 

mieridlách sú nainštalované stupnice s dielcovou uhlomernou sústavou.  

PRS musí poskytovať databázu plnených alebo pripravovaných 

palebných úloh, zastrieľaných opráv, súradníc prvkov bojovej zostavy, 

cieľov, informácie o počte druhu, balistických charakteristikách striel, náplní 

a archív už splnených úloh.  

Prostredníctvom PRS veliteľ dela vykonáva všetky činnosti spojené 

s prípravou, vykonaním a ukončením palebných úloh.  

Súčasťou PRS musí byť merač úsťovej rýchlosti striel, polohovacie 

zariadenie a navigačný systém. 

Údaje z merača úsťovej rýchlosti sú automaticky ukladané 

po každom výstrele pre konkrétnu strelu a náplň v PRS a sú zahrňované ako 

zlepšujúce opravy pri ďalšej streľbe.  

Veliteľ dela nebude mať oprávnenie pozmeňovať alebo mazať údaje 

z merača úsťovej rýchlosti bez povolenia.  

Členovia obsluhy musia byť schopní prostredníctvom PRS vkladať 



vstupné údaje o munícii a hlásiť pripravenosť munície k nabitiu na základe 

veleného variantu. Pripravenosť konkrétnej munície pred nabitím musia 

vedieť skontrolovať aj vizuálne a zistené údaje porovnať s údajmi v PRS.  

   Meranie teploty náplne musí byť automatické. Údaje o aktuálnej teplote 

náplní uložených v dopravníku sa v PRS automaticky aktualizujú a zahrňujú 

do výpočtu prvkov pre streľbu. 

   Pre potreby výpočtu prvkov streľby musia byť v PRS nainštalované  

a periodicky aktualizované všetky tabuľky streľby pre konkrétny druh 

munície, ktorá bude zavedená pre túto zbraň, takisto aj ostatná dostupná 

munícia podľa štandardou NATO. 

   Musí byť daná možnosť vo veci aktualizácie tabuliek streľby do PRS 

v prípade zavedenia nových druhov munície.  

   PRS sa musí vyznačovať vysokou spoľahlivosťou, stabilitou, 

odolnosťou voči nežiadúcim vplyvom spôsobených chybami obsluhy alebo 

vonkajšími vplyvmi, hlavne po integrácii prostriedkov KIS a systému 

DELOSYS.  Programové vybavenie PRS musí korešpondovať s aktuálne 

využívaným operačným systémom v OS SR. Nainštalovaný PRS musí mať 

slovenský pracovný jazyk s možnosťou voľby aj iného jazyka (napr. 

angličtina). Obsluha nebude mať možnosť vstupovať do operačného 

systému, vykonávať tam svojvoľné zmeny bez povolenia oprávnenej osoby. 

Ovládanie PRS musí byť prostredníctvom dotykového displeja, alebo 

prostredníctvom zabudovanej klávesnice. 

   Pracovná plocha (displej) musí byť dostatočne veľká a odolná voči 

mechanickému poškodeniu, prispôsobená k práci v sťažených klimatických 

podmienkach. Ovládanie musí byť jednoduché a intuitívne po vykonaní 

potrebnej inštruktáže oprávnenou osobou. Jednotlivé kroky musia byť 

v chronologickej nadväznosti na základe obvyklého poradia činnosti 

a povelovej techniky pri plnení palebnej úlohy.  

   Veliteľ dela musí byť schopný na základe obdržaných údajov a povelov 

vytvoriť palebnú úlohu, určiť prvky pre streľbu so zahrnutím dostupných 

balistických a meteorologických údajov a viesť účinnú streľbu. Prípadne 

vykonať zastrieľanie cieľa na základe vloženia výsledkov pozorovania 

výbuchov striel v blízkosti cieľa a viesť účinnú streľbu. 

   Na displeji PRS musia byť zobrazované všetky parametre potrebné pre 

správny chod 155 mm ShDS a výstrahy v prípade poruchy alebo nesprávnej 

činnosti.   

    V súlade s vojenským predpisom Del-2-1 o pravidlách streľby a riadenia 

paľby pozemného delostrelectva (delo, čata, batéria, oddiel) musí PRS 

umožňovať streľbu na základe: 

- úplnej prípravy, 

- skrátenej prípravy, 

- zjednodušenej prípravy, 

- vytvorenia a prenosu paľby od PC, 

- jednotlivých druhov zastrieľania cieľa. 

PRS musí upozorniť veliteľa dela o prekročení priestorových alebo 

časových platností vypočítaných (zastrieľaných) opráv a meteorologických 

podmienok. Veliteľ dela má možnosť do PRS zadávať priestory ohraničené 



súradnicami bodov, do ktorých je paľba obmedzená alebo zakázaná.  

PRS musí umožňovať streľbu salvovým efektom na základe zostavenia 

variantu dostupnej munície. 

V prípade plnenia palebnej úlohy na skupinové ciele musí PRS 

na základe zadania vstupných údajov určiť konkrétne poradie 155 mm ShDS 

v rámci delostreleckej batérie, určiť jej postreľovaný úsek, zmenu intervalu 

vejára a poradie zmeny diaľok.  

Pre plnenie palebnej úlohy priamou streľbou alebo streľbou polopriamym 

zamierením, musí mať veliteľ dela k dispozícii na určenie vzdialenosti 

k cieľu zabudovaný laserový diaľkomer, ktorý zistené údaje prenáša do PRS 

na ďalšie využitie. 

Systém musí umožňovať riadenie paľby pri plochej, oblej a strmej dráhe  

letu strely. 

PRS umožňuje voľbu manuálneho zadania vstupných údajov prevzatých 

povelom pre plnenie palebnej úlohy alebo dátovým prenosom od 

nadriadeného. Podmienky dátového prenosu a spôsob plnenia palebných 

úloh musia byť kompatibilné s vyvíjaným systémom DELOSYS. 

Pre prípad zlyhania PRS, musí byť 155 mm ShDS vybavená 

mechanickými mieridlami a ručným spôsobom odpálenia.  

PRS musí mať vlastný systém diagnostiky k identifikovaniu porúch 

s príslušným manuálom na možnosť riešenia hlásenej poruchy.  

Zbraňová časť musí mať vlastnú pohonnú jednotku nezávislú  

na podvozkovej časti. V núdzovom režime musí byť obsluha schopná uviesť 

zbraň do pochodovej polohy aj v prípade poruchy pohonnej jednotky 

nadstavby. 

 

Pracoviská obsluhy palebného systému: 

Vstupné otvory jednotlivých pracovísk musia zabezpečovať 

bezproblémové a plynulé nasadanie a zosadanie obsluhy zo zbraňového 

systému aj za predpokladu nosenia NMS (nosný modulárny systém) iného 

nosného systému a osobnej zbrane s dodržaním zásad bezpečnosti.  

Na jednotlivých pracoviskách musí mať obsluha dostatok miesta 

pre zabezpečenie predpísaných činností, v súlade s užívateľskou príručkou 

a činnosťou spojenou s plnením palebných úloh.  

Spojenie medzi jednotlivými členmi obsluhy musí byť zabezpečené 

nainštalovaným vnútro hovorovým zariadením. V prípade plnenia 

dopravníkov striel, náplní a pri manuálnom zamierení zbrane musia mať 

členovia obsluhy možnosť napojenia sa do vnútro hovorového zariadenia aj 

v prípade opustenia svojho pracoviska. Veliteľ dela musí mať k dispozícii 

dostatočne výkonnú rádiostanicu, ktorá zabezpečuje spoľahlivé spojenie 

s nadriadeným v priestore bojového rozmiestnenia, počas presunu 

a dátového prenosu. Rádiostanica musí zabezpečovať zároveň dátovú aj 

fonickú prevádzku s prieskumnými prostriedkami, miestom riadenia paľby 

batérie (oddielu). Zariadenia nainštalované na jednotlivých pracoviskách 

nesmú rušiť rádiovú prevádzku, dátový prenos alebo vnútro hovorové 

zariadenie. 

Veliteľ dela musí mať zabezpečený dostatočný výhľad zo svojho 



pracoviska pre prípad orientácie v priestore a pre potrebu vedenia priamej 

streľby bez toho, aby musel opustiť priestor kabíny. Určený člen obsluhy 

musí mať zabezpečenú možnosť kontroly správnej činnosti nabíjacieho 

ústrojenstva pri nabíjaní 155 mm ShDS. Musí byť zabezpečená možnosť 

laborácie munície (úprava náplne a nastavenie zapaľovača) pred nabitím 

zbrane. 

Priestor pracovísk musí byť dostatočne osvetlený a v prípade činnosti 

v noci, musí spĺňať pravidlá svetelného maskovania. Vo výbave vodiča musí 

byť prístroj na nočné videnie. Obsluha musí byť schopná pripraviť 155 mm 

ShDS na činnosť v noci a jazdu zbraňového systému pomocou prístroja  

na nočné videnie. 

Pracoviská obsluhy by mali byť klimatizované a vykurované, rozvod 

teplého a studeného vzduchu zabezpečený rovnomerne pre všetkých členov 

obsluhy. Chod klimatizácie a vykurovania by mal byť regulovateľný členmi 

obsluhy samostatne/manuálne. Vzduch vháňaný do priestorov pracovísk 

musí byť v prípade potreby filtrovaný cez filtroventilačné zariadenie. 

Pracoviska musia spĺňať podmienky ochrany zdravia členov obsluhy pri 

ostrej streľbe. Musia byť presne stanovené opatrenia, ktoré obsluha musí 

splniť pred a počas streľby s ohľadom na ochranu zdravia.  

Pohyb obsluhy po 155 mm ShDS musí byť zabezpečený dostatočným 

počtom úchytov a stúpačiek s minimalizovaním možnosti pošmyknutia sa 

a pádu.  

Pracovisko vodiča musí byť uspôsobené tak, aby mal dostatočný výhľad 

pri presune. Zariadenia nainštalované na jeho pracovisku ho nesmú 

obmedzovať pri riadení zbraňového systému a pri plnení úloh v spojitosti 

s plnením palebných úloh. 

  

Zabezpečenie vlastnej ochrany: 

V prípade požiaru musí byť 155 mm ShDS vybavená dostatočne 

výkonným automatickým protipožiarnym vybavením, s dôrazom na ochranu 

obsluhy a motorovej časti.  

Musí byť vybavená vrhačmi zadymovacích granátov.  

Pre činnosť v prostredí zamorenom chemickými a rádioaktívnymi 

látkami, musí byť 155 mm ShDS vybavená výkonným filtroventilačným 

zariadením a indikátorom jadrových a chemických zbraní.  

Pre prípad ožiarenia laserovými zameriavačmi, musí mať 155 mm ShDS 

nainštalované zariadenie na jeho indikáciu s možnosťou automatickej 

reakcie na hrozbu použitím zadymovacích granátov v smere ožiarenia 

a elektronického boja EW (integrovať systém detekcie a indikácie ožiarenia 

používaný v iných modernizačných projektoch (BPsV I, BVP-M, BOV 8x8) 

hlavne z logistického hľadiska. K prostriedkom elektronického boja EW 

a EB zabezpečiť ich schopnosť eliminovať slabé stránky elektronických 

prostriedkov delostreleckého zbraňového systému pred vonkajším rušením 

a elimináciou rušenia vlastných vysielačov v operačnom priestore). 

Pre zabezpečenie maskovania, musí byť 155 mm ShDS vybavená 

výpomocnými prostriedkami na maskovanie, ktoré umožňujú okamžité 

opustenie alebo zaujatie miesta pod maskovacou sieťou.  



Pre zabezpečenie vlastnej obrany proti živej sile, nízko letiacim alebo 

ľahko obrneným cieľom, musí byť 155 mm ShDS vybavená 12,7 mm (. 50 

kal.)  guľometom so zásobou streliva minimálne 500 ks. Obsluhu guľometu 

musí zabezpečovať člen obsluhy zo svojho pracoviska a zároveň umožňovať 

vedenie paľby mimo zbraňového systému. Príprava guľometu a člena 

obsluhy na streľbu, nesmie znemožňovať okamžitú reakciu na vzniknutú 

hrozbu. U 155 mm ShDS musí byť určený priestor na uloženie minimálne 4 

palebných priemerov streliva do ručných zbraní členov obsluhy, minimálne 

9 ks ručných granátov a min. 1 ks RPG. 

 

Príprava k streľbe a údržba: 

Obsluha musí byť schopná vykonať prípravu dela k streľbe v rozsahu 

uvedenom v návode na použitie s materiálom, ktorý je vo výbave 155 mm 

ShDS, alebo je súčasťou batériovej súpravy. Musí byť schopná vykonať 

kontrolu optickej zámernej po každej zmene priestoru bojového 

rozmiestnenia, alebo po presune v rozsahu príslušnej dokumentácie 

s náradím a pomôckami, ktoré sú súčasťou výstroja zbraňového systému.  

Po streľbe musí byť obsluha schopná vykonať komplexné ošetrenie 155 

mm ShDS v rozsahu stanovenom v príslušnej dokumentácii, s pomôckami 

a náradím, ktoré sú súčasťou výstroja zbraňového systému. 

155 mm ShDS musí byť vybavená súpravou náhradných dielov, náradím 

a pomôckami v takom rozsahu, aby obsluha bola schopná plniť stanovené 

úlohy bez obmedzenia, vykonávať drobné opravy a základnú údržbu. 

Súprava musí byť súčasťou 155 mm ShDS, uložená v uzamykateľných 

vodotesných schránkach. K plneniu úkonov údržby, technických ošetrení, 

prehliadok, kontrol a opráv na stupni batéria a oddiel (pojazdná dielňa DPP), 

musí byť vytvorená súprava záložných náhradných dielov, náradia 

a pomôcok k vykonávaniu uvedených činností. Súprava musí byť vytvorená 

z najčastejšie opotrebovávanými a poruchovými súčiastkami počas 

prevádzky 155 mm ShDS a súčiastkami, ktoré zásadne ovplyvňujú 

bojaschopnosť systému.  

 

Komunikačné a informačné  systémy (príprava pre zabudovanie rdst): 

- musia umožniť prenos utajovaných skutočností do úrovne národné 

Tajné, vrátane prenosu utajovaných informácií cudzej moci, najmä  

NATO, 

- musia byť v súlade s princípmi a špecifikáciami FMN (Federated 

Mission Networking), 

- musia byť interoperabilné s bojovým rádiovým systémom OS SR, 

MOKYS a DELOSYS, 

- musia byť interoperabilné s  NATO použitím schválených štandardov 

NATO (STANAGs), 

- musia poskytovať „near real time“ informácie o polohe vlastných 

a spriatelených vojsk (Blue Force Tracking) pre vytváranie 

spoločného obrazu bojiska (Common Operation Picture),  

- obsahujú nevyhnutný hardvér a softvér pre komunikáciu a prenos dát 



medzi 155 mm ShDS a miestom riadenia paľby batérie (budovaný 

v rámci projektu DELOSYS), 

- vykonať inštaláciu vnútorného hovorového zariadenia (INTERCOM) 

a predprípravu na zabudovanie rádiových staníc (vrátane 

prepojovacích káblov medzi rdst a INTERCOM, napájacích káblov, 

držiakov a otvorov). 

- musia zabezpečiť vnútornú komunikáciu medzi obsluhou zbraňového 

systému s pripojením na rádiovú stanicu, 

- sú v súlade s Koncepciou zabezpečenia spôsobilostí BOIaKIS NC 

2017-mb (revízia č.1) č. ŠbPO-139-7/2016 z 24. januára 2017, 

- integráciu komunikačných a informačných systémov do zbraňového 

systému realizovať a vykonať v zmysle bezpečnostného zámeru pre 

systém DELOSYS. 

 

Rádiová technológia musí okrem požiadaviek uvedených v bode 

„Komunikačné a informačné systémy“: 

- zabezpečiť prenos dát medzi interným palebným riadiacim systémom 

(PRS) a prostriedkami DELOSYS, 

- poskytovať ochranu prenášaných informácií pred odpočúvaním 

a rušením protivníkom (Electronic Counter Measures), 

- pracovať vo VKV/UKV frekvenčnom pásme, 

- umožňovať súčasný prenos hlasu a dát, 

- mať minimálny výkon  50 W v pásme VKV/UKV, 

- zabezpečiť možnosť trvalého odpočúvania siete nadriadeného 

a akustickú aj optickú výzvu volania nadriadeného, 

- umožniť bezpečné upevnenie antény pre použitie pri presunoch a pri 

prejazde v znížených profiloch, 

- podporovať spôsobilosť samo organizácie siete (MANET). 

 

Navigačný systém: 

ShDS musí byť primárne vybavený inerciálnym navigačným systémom 

(INS) a sekundárne prijímačom GPS (nemapovým). 

Údaje z INS a GPS zobrazovať priamo na displeji veliteľa dela, a zároveň 

údaje o smere pohybu zbraňového systému  na displeji vodiča.  

Navigačný systém slúži na určenie okamžitých pravouhlých 

súradníc, nadmorskej výšky zbraňového systému a smeru orientácie hlavne.  

Navigačné zariadenie musí pracovať v súradnicovom systéme WGS-84 

vo formáte pravouhlých rovinných súradníc UTM v metroch,  

s možnosťou aktualizácie (od DELOSYSu) ďalšieho pravouhlého rovinného 

súradnicového systému používaného v priestore nasadenia. Polohu v smere 

a zamierenie zbrane na cieľ udáva v smerníkoch.  

 

   Polohová informácia: 

- pravouhlé súradnice zbraňového systému vo formáte UTM v 

metroch, 

- nadmorská výška v metroch, 



- rýchlosť v km/h, 

- smer pohybu (vo vzťahu k severu kilometrovému). 

 

Kúrenie a klimatizácia: 

Zbraňový systém vybaviť štandardným teplovzdušným kúrením, 

klimatizačnou jednotkou. Klimatizačné zariadenie musí zabezpečiť 

v zimnom období pri teplote vonkajšieho prostredia -32 C minimálnu 

teplotu v priestore obsluhy +13 C a v letnom období pri teplote vonkajšieho 

prostredia +49 C maximálnu teplotu v priestore strojníka +34 C meranú 

v strede priestoru obsluhy. 

Teplota v kabíne zbraňového systému musí byť regulovateľná. 

Kabína vodiča a kabíny obsluhy vybavené automatickým 

filtroventilačným zariadením. Automatické filtroventilačné zariadenie musí 

zabezpečovať ochranu pred RCH látkami. Výmena vzduchu - 30m3/h. 

Pretlak v kabíne 250 - 350 Pa. 

 

Elektrická inštalácia a zdroje elektrickej energie: 

Elektrická inštalácia malého napätia musí vyhovovať požiadavkám 

STANAG 2601 (menovité napätie 24 V DC a ukostreným záporným pólom) 

STANAG 4007, 4015, 4074 a 4395.  

Elektrická inštalácia musí zabezpečiť ochranu inštalovaných spotrebičov 

pred účinkom prepätia, blesku a elektromagnetických emisií. 

 

Požiadavky na vnútorné osvetlenie: 

- hlavné osvetlenie, 

- miestne osvetlenie - vybraných pracovísk (vodič, veliteľ, časovač), 

- taktické osvetlenie. 

 

Požiadavky na vonkajšie osvetlenie: 

- v súlade so Zákonom 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky 

vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

doplnené o taktické osvetlenie, 

- osvetlenie potrebné pre prevádzku vozidiel musí byť vodotesné 

a chránené proti mechanickému poškodeniu. 

 

Ďalšie požiadavky na trvalé úpravy a vlastnosti zbraňového systému: 

- držiaky pre bezpečné uloženie osobných zbraní obsluhy navrhne 

dodávateľ v závislosti na konštrukčnom riešení zbraňového systému, 

- trvalé vnútorné a vonkajšie úpravy (schránky a úchytky)  

pre uloženie povinnej a prídavnej výbavy zbraňového systému,  

- popisy ovládačov a prístrojov musia byť v slovenskom jazyku, 

- koncepcia priestoru obsluhy musí umožniť bezpečnú, neunavujúcu 

činnosť, jednoduchý, rýchly vstup a výstup členov obsluhy,  

- doba prípravy zbraňového systému na jazdu musí byť čo 

najrýchlejšia bez ohľadu na klimatické podmienky. 



 c) ničivosť, 

mobilita, schopnosť 

prežiť, požiadavky 

na odolnosť voči 

klimatickým 

vplyvom 

Klimatická odolnosť a geografická využiteľnosť: 

Zbraňový systém, vrátane všetkých zabudovaných systémov a doplnkovej 

výbavy, musí byť schopný celoročnej prevádzky podľa SOŠ AECTP-230 v 

oblastiach s označením klimatického pásma A1 „extrémne horúce a suché“, 

A2 „horúce a suché“ (oblasť južnej Európy, južnej centrálnej Ázie, strednej 

a východnej Afriky), A3 „prechodné - zmiešané“ (oblasť Európy okrem 

juhu) a C1 „prechodné - zmiešané, chladné“ (oblasť strednej Európy). 

 

Balistická ochrana: 

Balistická ochrana obsluhy proti účinkom streľby z ručných zbraní 

minimálne úrovne LEVEL 3 podľa normy STANAG 4569. 

Mínová ochrana podvozku úroveň LEVEL 1 podľa normy STANAG 

4569. Pre zvýšenie proti mínovej ochrany obsluhy  požadujeme inštaláciu 

sedačiek znižujúcich účinky výbuchu pod zbraňovým systémom.  

 

Dodatočná výbava zbraňového systému:  

- identifikačný systém vlastný - cudzí (BIFF - Battlefield Identification 

Friend or Foe - systém zobrazujúci umiestnenie zbraňového systému 

na obrazovke počítača - mapy terénu spolu s umiestnením iných 

platforiem (vlastné modré a nepriateľsky červené) na ich príslušných 

miestach. Aby umožňoval odosielanie a prijímanie textových a 

obrazových správ a Blue Force Tracking, ktorý má mechanizmus na 

hlásenie umiestnenia síl nepriateľa a iných podmienok bojiska 

(napríklad umiestnenie mínových polí, prekážky na bojiskách, 

poškodené mosty, atď.). Tiež aby systém mohol byť použitý na 

plánovanie trasy zadaním súradníc, upozornil osádku, keď sa 

približujú k kritickým bodom alebo bodom otočenia.),  

- aktívny a pasívny prostriedok EB (Vo veci aktívnej elektronickej 

ochrany integrovať  systémy schopné vykonávať zmeny prenosných 

parametrov vysielačov, ktoré zahrňujú použitie rozprestretého 

spektra, kmitočtové skákanie, kmitočtovú rozmanitosť, zmenu 

modulácii, použitie opakovacích kmitočtov impulzu a zmeny alebo 

moduláciu výkonových výstupov. Vo veci pasívnej elektronickej 

ochrany integrovať operačné postupy a technické zariadenia, ktoré 

zaistia efektívne použitie EM spektra vlastnými silami so zameraním 

na činnosti použitia znížených výkonov, skrátenia času vyžarovania 

a využitia smerových antén, výberu prostriedkov velenia a riadenia, 

ktoré znížia riziko zistenia a sťaženia presne zamerať zbraňový 

systém, použitie menej citlivých komunikačných prostriedkov voči 

rušeniu a klamaniu systémami protivníka, použitia kontroly riadenia 

a kontroly vyžarovania).  

 

Protipožiarna ochrana: 

Zbraňový systém vybavený automatickým centrálnym hasiacim 

systémom (v prípade poruchy aj manuálnym) motorového priestoru 



a priestoru obsluhy. Množstvo a typ použitého hasiva v systéme musí 

zabezpečiť uhasenie požiaru vo vnútornom priestore zbraňového systému. 

 

Ochranný maskovací systém: 

Vonkajší maskovací náterový systém musí zabezpečiť integráciu 

protikoróznej ochrany s maskovacím účinkom v ultrafialovej, viditeľnej 

a infračervenej oblasti spektra elektromagnetického žiarenia (300 až  

2.500 nm) a zvýšenou odolnosťou proti znehodnoteniu mechanickými 

vplyvmi a pôsobenia procesov špeciálnej očisty (napr. MASK I alebo 

adekvátny náterový systém). 

Všetky povrchy kovových častí musia byť zabezpečené protikoróznymi 

nátermi v súlade s STN 06 040. Zároveň nátery musia spĺňať požiadavky 

odolnosti voči pracovným roztokom. 

2. Požadovaná logistická 

podpora 

a spoľahlivosť 

 

Systém diagnostiky: 

Zbraňový systém vybavený palubným počítačom, (so servisnou zásuvkou 

pre výstup na externú diagnostiku - dodať aj diagnostický prístroj 

a softvér) ktorý umožňuje nepretržité monitorovanie a ukladanie 

do pamäte základných prevádzkových parametrov a signalizáciu havarijných 

stavov a porúch (v prípade textového výstupu v slovenskom jazyku). 

Ďalej sa požaduje diagnostický systém pre jednotlivé zložité 

zabezpečovacie zariadenia používané v zbraňovom systéme (napr. riadiaci 

počítač, kúrenie a klimatizácia, rádiostanice, navigácia a pod.), ktorý 

umožňuje vlastnú automatickú kontrolu funkčnosti uvedeného zariadenia  

so signalizáciou poruchy. 

3. 

 

Príslušenstvom  

zbraňového systému 

sú: 

Špecifikácia a množstvo príslušenstva je v zmysle týchto dokumentov:  

a.) Kompletizačný zoznam D-4419-13 - povinná výbava, 

b.) Kompletizačný zoznam D-4419-13 - prídavná výbava, 

c.) Kompletizačný zoznam D-4419-13, Katalóg ND D-4402-12 a Technické  

ošetrenie D-4417-13 - výbava na ošetrovanie, 

d.) Technické podmienky TP č. 1314-14 (kapitola 5.7) v znení aktuálnom v  

čase dodania a Kompletizačný zoznam D-4419-13 - sprievodná  

dokumentácia. 

4. Požiadavky na 

štandardizáciu, 

interoperabilitu a 

nadväznosti/rozhrania 

na iné systémy 

(unifikáciu) 

Munícia a výzbroj zbraňového systému musí spĺňať použitie, ako je 

štandardne používaná v štátoch aliancie s prihliadnutím na už zavedené nové 

podvozky v OS SR. 

Prostriedky KIS zastavané do zbraňového systému musia zabezpečiť plnú 

interoperabilitu so systémom MOKYS a musia umožniť  integráciu novo 

vyvíjaného systému DELOSYS. 

Rozhodujúce komponenty (pohonná jednotka, prevodovka, podvozok) 

zamerať na podobnú bázu, aká je v súčasnosti používaná štátmi aliancie 

z dôvodu zjednodušenia opráv pri pôsobení v spoločných operáciách štátov 

NATO. 

5. Požadovaná integrácia  

 a) pracovné sily 

(obsluha – 

kvalifikácia)  

Pracovné sily – personál (obsluha o zložení maximálne 4 osôb)  

si musí osvojiť podsystémy zbraňového systému s konštrukciou a obsluhou 

základných prevádzkových a zbraňových systémov techniky v kontinuálnom 

procese pri dodávkach do výzbroje.  



 b) koncepcia 

výcviku 

Prvotné zaškolenie obsluhy a inštruktorov výcvikových  

a opravárenských zariadení OS SR vykonať dodávateľom podľa požiadaviek 

používateľa. Dodávateľ po vyškolení inštruktorov vydá osvedčenie na 

vykonávanie ďalšieho výcviku v OS SR. V ďalšom období vykonávať 

prípravu obslúh silami a prostriedkami OS SR vo  výcvikových  

zariadeniach OS SR. K vykonávaniu výcviku dodať potrebnú dokumentáciu 

do výcvikových zariadení OS SR. 

Súčasťou dodávky musia byť výcvikové prostriedky umožňujúce 

základnú prípravu obslúh vo výcvikových zariadeniach  a udržiavaciu 

prípravu u kmeňových útvarov.  

 c) logistická 

podpora 

(školenie    

špecialistov) 

Prvotné školenie inštruktorov a dielenských špecialistov vykonať 

dodávateľom podľa požiadaviek používateľa. Dodávateľ po vyškolení 

inštruktorov a dielenských špecialistov vydá inštruktorom osvedčenie na 

vykonávanie ďalšieho výcviku. V ďalšom období vykonávať prípravu 

dielenských špecialistov silami OS SR v ich výcvikových  zariadeniach. 

K vykonávaniu výcviku dodať potrebnú dokumentáciu do výcvikových 

zariadení OS SR 

OS SR musia byť schopné samostatne vykonať: 

- kontrolnú prehliadku zbraňového systému pred použitím (výjazdom), 

pri zastávkach, 

- ošetrenie zbraňového systému po jazde, 

- základné ošetrenie, 

- technické ošetrenie č.1 a č.2, 

- technické ošetrenia krátkodobo uloženého zbraňového systému,  

- zvláštne druhy ošetrenia (ošetrenie zbraňového systému po jazde 

v zvlášť ťažkých klimatických podmienkach, piesočnatom a prašnom 

prostredí, blatistom teréne, extrémne chladnom prostredí......), 

- prípravu zbraňového systému na prevádzku v letnom a zimnom 

období, 

- krátkodobé uloženie, prekonzerváciu, ošetrenie po neprerušenom 

uložení po troch rokoch (technologické postupy), 

- odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických 

zariadení. 

- bežné opravy skupín a podskupín, nastavovacie práce, výmeny 

hlavných častí systému až do rozsahu strednej opravy. 

 d) vzťah osoby 

a jeho 

pracovného 

prostredia 

Garančná prehliadka po 2 rokoch (1000 výstrelov, 5 000 km). 

Zariadenie musí spĺňať min. dobu životnosti 20 rokov. 

 e) bezpečnosť, 

riziká 

ohrozenia 

zdravia  

Zariadenie musí umožniť bezpečné ovládanie pri súčasnom dodržaní 

platných pravidiel BOZP pre obsluhu zložitých systémov. 

Všetky použité materiály musia mať  nekarcinogénny a nealergénny  

charakter. V najväčšej možnej miere musí byť použitý materiál 

recyklovateľný. Vnútorné vybavenie, obloženie a  nátery vyhotovené 

z materiálov, ktoré pri horení neuvoľňujú toxické splodiny. 

 



                                                                                                                         Príloha č. 2 ku KZ č. 2018/275                   

                                                                                                                                         Počet listov: 2 

 

Špecifikácia SIMULÁTORA pre výcvik  

 

Simulátor pre výcvik obslúh na udržanie si spôsobilosti obsluhy zbraňového systému umožňuje 

výcvik jednotlivých členov obsluhy zbrane pre prácu s palubným riadiacim systémom pri autonómnej 

činnosti a aj pri začlenení zbrane do štruktúry delostreleckej batérie systému DELOSYS.  

Bude umiestnený v pre neho vyčlenenej učebni, ktorá bude počas jeho prevádzky zabezpečovať 

štandardné klimatické podmienky. 

Simulátor je zložený z dvoch základných častí: 

- pracovisko veliteľa batérie, 

- 2 pracoviská obsluhy zbrane s možnosťou zvýšenia počtu až na 8. 

Pracovisko veliteľa batérie: 

- PC s nainštalovaným programovým vybavením DELOSYS, 

- jednotka MINI DCU na prenos dát prostredníctvom WiFi, 

- WiFi anténa, 

- prepojovacia kabeláž. 

Pracovisko obsluhy zbrane je zložené z navzájom kooperujúcich pracovísk jednotlivých členov 

obsluhy zbrane: 

- pracovisko veliteľa zbrane: 

o riadiaci počítač UNI PC s klávesnicou s nainštalovaným programovým vybavením 

ZUZANA-2, 

o skriňa m 26, 

o ovládacia skriňa m 4, 

o simulátor elektro mechanických častí zbrane Sm 4, 

o simulačné PC,  

o jednotka MINI DCU na prenos dát prostredníctvom WiFi, 

o WiFi anténa. 

- pracovisko nabíjača: 

o ovládacia skriňa m 11. 

- pracovisko časovača: 

o ovládacia skriňa m 11. 

- pracovisko vodiča: 

o  displej vodiča m 1. 

- prepojovacia kabeláž 

- súprava vnútro hovorového zariadenia pre vzájomnú komunikáciu členov obsluhy zbrane  
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Príslušenstvo k  simulátoru pre výcvik 

 

1. Súprava náradia pre údržbu a malé opravy simulátora: 

 

Druh náradia Počet kusov 

skrutkovač plochý 4,5 x 120 1 

skrutkovač krížový PH1 1 

kľúč zástrčný (imbusový) 1,5 mm 1 

kľúč zástrčný (imbusový) 2 mm 1 

kľúč zástrčný (imbusový) 2,5 mm 1 

kľúč zástrčný (imbusový) 3 mm 1 

kľúč zástrčný (imbusový) 4 mm 1 

kľúč zástrčný (imbusový) 5 mm 1 

kľúč zástrčný (imbusový) 6 mm 1 

kľúč zástrčný (imbusový) 8 mm 1 

kľúč zástrčný (imbusový) 10 mm 1 

kľúč zástrčný (imbusový) 14 mm 1 

mikro spájkovačka 1 

kliešte kombinované 1 

kliešte štipacie bočné 1 

pinzeta  1 

 

2. Súprava elektrických poistiek pre jednotlivé komponenty simulátora: 

 

Druh poistky Hodnota Počet kusov 

trubičková poistka 20 x 5 mm 0,5 A 10 

trubičková poistka 20 x 5 mm 1 A 10 

trubičková poistka 20 x 5 mm 2 A 10 

trubičková poistka 20 x 5 mm 3 A 10 

trubičková poistka 20 x 5 mm 4 A 10 

 

 

 



3. Ku každému pracovisku:  

 

1 ks čistiace prostriedky (spray 100 ml) na čistenie monitoru a klávesnice, 

1 ks antistatická utierka na čistenie monitoru a klávesnice, 

             1 ks pero s koncovkou na dotykový displej. 

 

4. 1 ks Kábel LAN pre pripojenie simulátora k sieti užívateľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      Príloha č. 3 ku KZ č. 2018/275                  

                                                                                                                                              Počet listov: 6 

 

Špecifikácia súprav špeciálneho náradia a náhradných dielov 

 

dodať súpravy špeciálneho náradia a náhradných dielov 1:8 v počte 3 ks a dodať súpravu špeciálneho 

náradia a náhradných dielov 1:24 v počte 1 ks.  

 

 

 

Súprava ND 1:8  

 

 Por.č. Výrobné číslo Názov položky 
Počet 

ks  

1 XUH9-41.0100 REKTIFIKAČNÝ PRÍSTROJ 2 
 

2 XUH10-41.0400 REKTIFIKAČNÝ TERČ 2 
 

3 XUH9-41.0600 HADICA  PLNIACA 1 
 

4 XUH9-41.0400 REKTIFIKAČNÝ  TERČ 1 
 

5 XUH10-41.1300 SKRIŇA T1 1 
 

6 XUH10-41.1400 SKRIŇA T2 1 
 

7 XUH10-41.1500 SKRIŇA T3 1 
 

8 XUH10-41.1600 SKRIŇA  PRE FĽAŠU NA DUSÍK 2 
 

9 XUH9-43.0100 LANO MALÉ 2 
 

10 XUH9-43.1300 KĽÚČ  ZAPAĽOVAČA 2 
 

11 XUH9-43.9002 PLECHOVKA 1 
 

12 XUH9-43.9007 KANISTER NA PEKOL 91   5 L 1 
 

13 XUH9-43.9008 KANISTER NA PEKOL 80   5 L 1 
 

14 XUH9-99.9006 KĽÚČ MATICE PRED.VEDENIA 1 
 

15 UH5-43.1000 KĽUKA  ZÁVERU 1 
 

16 UH5-43.1400 POISTNÁ  TYČ 2 
 

17 XUH10-43.3000 VYTERÁK  MALÝ 1 
 

18 UH5-43.4200 HADICA 1 
 

19 XUH10-01.6000 ZÁSOBNÍK 4 
 

20 UH5-04.0600 LANO  ODPAĽOVACIE 2 
 

21 XUH10-17.1800 TLMIČ 2 
 

22 XUH10-62.2800 ZRKADLO 4 
 

23 XUH10-64.2400 RAMIENKO  STIERACIE 4 
 

24 UH5-44.9001 KĽÚČ MATICE ÚSŤOVEJ BRZDY 1 
 

25 UH5-44.9003 KĽÚČ NA PRÍTLAČNÚ MATICU 1 
 

26 UH5-44.9004 RUKOVäŤ 1 
 

27 UH5-44.0501 FĽAŠA NA DUSÍK 2 
 

28 UH5-43.9002 KĽÚČ NA NASTAVENIE ZAPAĽOVAČA 2 
 



29 
XUH9-01.0301/XUH10-

01.0315    
KRÚŽOK TESNIACI 3 

 

30 XUH10-01.0305 PRUŽINA 1 
 

31 XUH10-01.0307 POISTKA 1 
 

32 XUH10-01.0308 PRUŽINA 1 
 

33 XUH10-01.0311 TLAČKA 1 
 

34 XUH10-01.5104 ZÁPALNÍK 1 
 

35 XUH10-01.5107 VYŤAHOVAČ 1 
 

36 XUH10-01.5306 KLADKA 1 
 

37 XUH10-01.5402 ZÁPADKA 1 
 

38 XUH10-01.5403 PRUŽINA 1 
 

39 XUH10-01.5408 PRUŽINA 3 
 

40 UH5-09.9001 PRUŽINA 2 
 

41 UH5-09.9027 SKRUTKA 8 
 

42 STN 02 9280.9 TESNIACI KRÚŽOK 18x14 4 
 

43 TS-9303 PLNIACI VENTIL OLAER-SAE 4 
 

44 XUH9-17.9006 PODLOŽKA 4 
 

45 XUH10-17.9010 ZÁTKA 2 
 

46 UH5-12.0207 TLMIČ 6 
 

47 UH5-12.2002 DORAZ 4 
 

48 UH5-25.9001 MANŽETA 1 
 

49 XUH10-64.0103 SKLO ČELNÉ 4 
 

50 XUH10-64.3503 SKLO PRAVÉ 2 
 

51 XUH10-64.4703 SKLO ĽAVÉ 2 
 

52 2PS008645-361 BOČNÉ  SVETLO HELLA 4 
 

53 90mm L4060 SVETLO TLMENÉ HELLA 2 
 

54 90mm L4060 SVETLO  DIAĽKOVÉ HELLA 2 
 

55 55mm 2BA011172 SMEROVKA PREDNÁ HELLA 2 
 

56 OMB 1792000 SMEROVKA BOČNÁ COBO GROUP 4 
 

57 OMB 1545000 SVETLO POZIČNÉ COBO GROUP 4 
 

58 M7806-150-20 SVETLO POZIČNÉ PREDNÉ TRUCK LITE 2 
 

59 HE 26V   VODOTESNÁ HÚKAČKA   EL. MAGNET. 1 
 

60 LED-SMIL  50W 20B STROPNÉ SVIETIDLO 3 
 

61   MODUL LASER.DETEKCIE BRICK 2 
 

62   ZÁTKA DYM.VRHAČA GALIX 4 
 

63 PV10 10A gG POISTKA 2 
 

64 PV10 16A gG POISTKA  3 
 

65 PV10 32A gG POISTKA  3 
 

66 PV14 25A gG POISTKA  2 
 

67 PV14 40A gG POISTKA  5 
 

68 PV14 63A gG POISTKA  1 
 

69 PV22 100A gG POISTKA  1 
 



70 PV22 125A gG POISTKA  1 
 

71 PN1 250A gG POISTKA  1 
 

72 OBJ.Č. 67501 SŤAHOVACÍ PÁSIK PKB 2,5x100 - ČIERNY 50 
 

73 OBJ.Č. 67504 SŤAHOVACÍ PÁSIK PKB 3,6x140 - ČIERNY 50 
 

74 UYFA 15/1010 FILTRAČNÉ  ZARIADENIE EUROFLUID 1 
 

75 TCHP  12 – 175 REKTIFIKAČNÝ ĎALEKOHĽAD  NSV 12,7 1 
 

76 ON  22 9111.3 PILNÍK 250 1 
 

77 ON  22 9439 ŠKRABÁK TROJHRANNÝ 1 
 

78 STN  25 1670 LISTOVÁ  MIERKA 0,05÷1/100 1 
 

79  TONA OD 0÷150 (Nm) MOMENTOVÝ  KĽÚČ  1 
 

80   BRÚSNY  PAPIER  400 4 
 

81 TELWIN DYNAMIC 620 ŠTARTOVACÍ VOZÍK  1 
 

82 DN06/1SNx250 (M12x1,5 ) HADICA 2 
 

83 DN06/1SNx500 (M14x1,5 ) HADICA 4 
 

84 DN10/1SNx600 (M18x1,5 ) HADICA 4 
 

85 DN10/1SNx1000 (M18x1,5 ) HADICA 4 
 

86 DN10/1SNx1500 (M18x1,5 ) HADICA 2 
 

87 DN20/2SNx500  (M30x2 ) HADICA 2 
 

88 DN20/2SNx1100  (M30x2) HADICA 4 
 

89   RURKA OCEĽOVA R06x1 ST37,4   -1m      4 
 

90   RURKA OCEĽOVA R08x1 ST37,4   -1m 4 
 

91   RURKA OCEĽOVA R12x1 ST37,4   -1m 2 
 

92 ED21-K ŠKRTIACI VENTIL   1 
 

93 RD21-K ŠKRTIACI VENTIL   1 
 

94 RD11-K ŠKRTIACI VENTIL   1 
 

95 CIEVKA 7329 700 EL. MAGNET ROZVÁDZAČOV 2 
 

96 TSZ 1603GM40M0KQSQ0 PREVODNÍK TLAKU 1 
 

97 VKA3/12LCF TLAKOMERNÁ PRÍPOJKA  4 
 

98 TSZ 6002GM40M0KQSQ0 PREVODNÍK TLAKU 1 
 

99 GE06LMEDCF PRÍPOJKA 2 
 

100 GE08LMEDCF PRÍPOJKA 2 
 

101 GE08LREDCF PRÍPOJKA 2 
 

102 EGE08LREDCF PRÍPOJKA 1 
 

103 GE12LMEDCF PRÍPOJKA 2 
 

104 GE12LREDCF PRÍPOJKA 4 
 

105 GE12LR1/2EDCF PRÍPOJKA 1 
 

106 GE12LR1/4EDCF PRÍPOJKA 1 
 

107 EGE12LREDCF PRÍPOJKA 1 
 

108 SWVE06LMEDCF PRÍPOJKA 1 
 

109 SWVE08LMEDCF PRÍPOJKA 2 
 

110 SWVE08LREDCF PRÍPOJKA 2 
 



111 SWVE12LMEDCF PRÍPOJKA 2 
 

112 SWVE12LREDCF PRÍPOJKA 2 
 

113 W06LCF SPOJKA 1 
 

114 W08LCF SPOJKA 1 
 

115 W12LCF SPOJKA 1 
 

116 EW08LCF SPOJKA 2 
 

117 EW12LCF SPOJKA 2 
 

118 EW12SCF SPOJKA 1 
 

119 G08LCF SPOJKA 2 
 

120 G12LCF SPOJKA 1 
 

121 GZ12LCF SPOJKA 2 
 

122 GZ12SCF SPOJKA 1 
 

123 GZR12L/12SCF SPOJKA 2 
 

124 T08LCF SPOJKA 1 
 

125 T12LCF SPOJKA 1 
 

126 EL08LCF SPOJKA 2 
 

127 EL12LCF SPOJKA 2 
 

128 RED12/08LCF REDUKCIA 2 
 

129 GR12/08LCF REDUKCIA 2 
 

130 GR15/12LCF REDUKCIA 2 
 

131 VKA08CF ZÁTKA 10 
 

132 VKA12CF ZÁTKA 10 
 

133 VKA15CF ZÁTKA 2 
 

134 VKA22CF ZÁTKA 8 
 

135 VSTI10X1EDCF ZÁTKA 2 
 

136 VSTI12X1,5EDCF ZÁTKA 2 
 

137 VSTI16X1,5EDCF ZÁTKA 1 
 

138 VSTI3/8EDCF ZÁTKA 2 
 

139 PND  25416-92 OLEJ KONZERVAČNÝ  PEKOL 80 5 L 
 

140 PND  25416-92 OLEJ KONZERVAČNÝ  PEKOL 91 5 L 
 

141 MIL-G-24139A MAZIVO AEROSHELL GREASE 6 2 kg 
 

142 D-4401-12 VÝROBCOM DOPORUČENÝ ZOZNAM 1:8, 1:24 1 
 

143 D-4309-08 TABUĽKY STREĽBY 1 
 

144 D-4342-10 alebo D-4393-12 ZÁZNAMNÍK TESNIACEHO KRÚŽKU 3 
 

 

 

 

 

 



 Súprava ND 1:24 
 

 
 

 

 Por.č. Výrobné číslo Názov položky Počet ks  

1 XUH10-46.0100 PRÍSTROJ PRE UMELÝ ZÁKLZ 1  

2 XUH9-42.1200 ZARIADENIE  PRE  MERANIE VLOŽNEJ HĹBKY 1  

3 XUH10-46.1500 KALIBER  DOPRAVNÍKOV 1  

4 UH5-46.1600 PODPERA 1  

5 UH5-46.1700 TIAHLO 2  

6 UH5-46.1800 SKRUTKA  ODTLÁČACIA 2  

7 XUH9-43.0100 LANO MALÉ 4  

8 XUH9-43.0200 LANO ŤAŽNÉ 2  

9 XUH10-42.0400 SKRIŇA  T1 1  

10 XUH10-42.0500 SKRIŇA  T2 1  

11 XUH10-42.0600 SKRIŇA  T3 1  

12 XUH10-42.0700 SKRIŇA  T4 1  

13 XUH10-42.0800 SKRIŇA  T5 1  

14 XUH10-42.0900 SKRIŇA  T6 1  

15 XUH10-42.1000 SKRIŇA  T7 1 

 16 XUH10-42.1100 SKRIŇA  T8 1 

 17 XUH10-42.1300 SKRIŇA  T9 1 

 18 XUH10-42.1400 SKRIŇA  T10 1 

 19 XUH10-42.1500 SKRIŇA  T11 1   

20 XUH10-43.3000 VYTERÁK MALÝ 2 

 21 UH5-43.3200 VYTERÁK IHLIČKOVÝ 2 

 22 UH5-43.3400 VYTERÁK VEĽKÝ 2 

 23 UH5-43.3600 VYTERÁK NÁBOJOVEJ KOMORY 1 

 24 XUH10-01.5100 ZÁVER  INICIÁTORA 2 

 25 XUH10-01.5600 NOSIČ ZÁVERU 2 

 26 UH5-04.0600 LANO  ODPAĽOVACIE 2 

27 XUH10-05.1000 TLMIČ 2 

28 XUH10-10.1800 REŤAZ 4 

29 XUH10-10.2300 REŤAZ 4 

30 XUH10-13.1000 LÔŽKO (DOPRAV. STRIEL) 2 

31 UH5-14.1000 LÔŽKO (DOPRAV.NÁBOJOK) 2 

32 XUH9-14.2200 NÁBOJNICA 5 

33 XUH10-17.1800 TLMIČ 4 

34 XUH10-31.0500 OVLÁD. SKRIŇA VODIČA m1 1 

35 XUH10-31.1000 SKRIŇA RIADENIA PODPIER m2Z 1 

36 XUH10-31.2000 PREPOJOVACIA SKRIŇA m3 1 

37 XUH10-31.2500 OVLÁD. PANEL VELITEĽA m4 1 

38 XUH9-32.8000 SKRIŇA STYKAČOV KÚRENIA m5 1 



39 XUH10-31.3500 SKRINKA  OVLÁD. DOPRAV. M6 1 

40 XUH10-31.4000 BLOK POISTIEK m7 1 

41 XUH10-31.4500 JOYSTIK m8 1 

42 XUH10-32.5500 SKRIŇA  RIADENIA m9P 1 

43 XUH10-32.6000 SKRIŇA RIADENIA m9IO   1 

44 XUH10-31.6000 OVLÁD. SKRIŇA KÚRENIA m10 2 

45 XUH10-31.6500 OVLÁD.SKRIŇA DOPRAV. m11 2 

46 XUH10-31.7000 OVLÁD.SKRIŇA DOPR.STRIEL m12 1 

47 XUH10-31.7500 PREPOJOVACIA SKRIŇA m13 1 

48 XUH10-31.8500 PREPOJ. SKRIŇA PRE m9P m15 1 

49 XUH10-31.9000 PREPOJ. SKRIŇA PRE m9IO m16 1 

50 XUH10-32.1000 SKRIŇA STYKAČOV KÚRENIA m17 1 

51 XUH10-32.1500 SKRIŇA STYKAČOV KÚRENIA m18 1 

52 XUH10-32.2000 SKRINKA  OVLÁD. ZAMER. m19 1 

53 XUH10-32.2500 BLOK POISTIEK m20 1 

54 XUH10-32.3000 SKRINKA ZDROJ. JEDNOTKY m21 1 

55 XUH10-32.3500 SKRIŇA OVLÁD. ROZVÁDZ. m22 1 

56 XUH10-32.4000 SKRINKA OVLÁD. ČIST.HLAVNE m23 1 

57 XUH10-32.6500 SKRINKA  ZBERNICE MBUS m26 1 

58 XUH10-32.7000 BLOK POISTIEK PS1   1 

59 XUH10-32.7500 BLOK POISTIEK PS2 1 

60   BLOK  DCU 1 

61   ANTÉNA GPS 2 

62   BLOK PLGR 1 

63 ATNCORP PRÍSTROJ  PRE  NOČNÉ VIDENIE PS 15 1 

64 AFAMVR-RS 337-MK III MERAČ ÚSŤOVEJ BRZDY 1 

65  TALIN 4000 SKRIŇA INER. NAVIG. SYSTÉM  1 

66   TI ZAMERIAVAČ 1 

67 Code:  437 740 000 LASER IR SIMULÁTOR 1 

68 42-60056-300 SIMULÁTOR  DEUGRA 1 

69 Typ ST-250 SIMULÁTOR WEIBEL 1 

70 XUH10-01.0305 PRUŽINA 2 

71 XUH10-01.0307 POISTKA 2 

72 XUH10-01.0308 PRUŽINA 2 

73 XUH10-01.0311 TLAČKA 2 

74 XUH10-01.5104 ZÁPALNÍK 2 

75 XUH10-01.5107 VYŤAHOVAČ 2 

76 XUH10-01.5306 KLADKA 2 

77 XUH10-01.5402 ZÁPADKA 2 

78 XUH10-01.5403 PRUŽINA 2 

79 XUH10-01.5408 PRUŽINA 6 



80 UH5-05.9009 POISTKA 2 

81 XUH10-08.0204 SKRUTKA  PLNIACA 2 

82 XUH10-08.9005 SKRUTKA  KONTROLNÁ 2 

83 UH5-09.9001 PRUŽINA  ŤAŽNÁ 4 

84 XUH10-10.9009 POISTKA 4 

85 XUH10-10.9010 ZÁPADKA 4 

86 XUH5-10.9031 ZÁPADKA  3 

87 XUH5-10.9035 PRUŽINA 3 

88 XUH5-10.9036 REŤAZ 6 

89 XUH5-10.9038 ČAP 3 

90 XUH5-10.9039 ČAP 3 

91 XUH5-10.1002 KLADKA 8 

92 XUH10-10.2605 KRÚŽOK 20 

93 UH5-11.0603 ČEĽUSŤ  HORNÁ 1 

94 UH5-11.0604 ČEĽUSŤ  DOLNÁ 1 

95 UH5-11.0606 PRUŽINA 1 

96 UH5-12.9008 TESNENIE 20 

97 UH5-12.0103 PRUŽINA 8 

98 UH5-12.0201 ČEĽUSŤ 2 

99 UH5-12.0207 TLMIČ 12 

100 UH5-12.0214 PRUŽINA 1 

101 UH5-12.0704 PÁKA 2 

102 UH5-12.0706 PALEC 2 

103 UH5-12.1904 PRUŽINA 12 

104 UH5-12.0703 PRUŽINA 4 

105 UH5-12.1204 PUZDRO 4 

106 UH5-12.1206 TESNENIE 4 

107 UH5-12.1207 TESNENIE 8 

108 UH5-12.1208 KRÚŽOK 12 

109 UH5-12.1209 PODLOŽKA 2 

110 XUH10-13.0116 PODLOŽKA 10 

111 XUH10-13.0117 LICOVACIA PODLOŽKA 10 

112 XUH10.13.0123 KLADKA 10 

113 XUH10-13.0125 REŤAZOVÁ DOSKA 10 

114 XUH10-13.0127 REŤAZOVÁ SPOJKA 10 

115 XUH10-13.0128 REŤAZOVÁ SPOJKA 10 

116 XUH10-13.0129 ČAP 10 

117 XUH10-13.2500 SEGMENT 6 

118 UH5-13.2309 PRUŽINA  SKRUTNÁ 10 

119 XUH10-13.1007 VEDENIE 2 

120 UH5-13.2327 PRUŽINA  ŤAŽNÁ 10 



121 XUH10-13.0500 REŤAZ 6 

122 XUH10-13.1001 KLADKA 4 

123 XUH9-13.1002 PÁKA 4 

124 XUH10-13.1003 KLADKA 2 

125 XUH10-13.1005 PODLOŽKA 4 

126 UH5-14.1004 PRUŽINA SKRUTNÁ 4 

127 UH5-14.1006 PRUŽINA  SKRUTNÁ 4 

128 UH5-14.1600 PÁKA 4 

129 2PS008645-361 BOČNÉ  SVETLO  HELLA 4 

130 90mm   L4060 SVETLO TLMENÉ  HELLA 2 

131 90mm   L4060 SVETLO DIAĽKOVÉ HELLA 2 

132 55mm  2BA011172 SMEROVKA PREDNÁ HELLA 2 

133 OMB 1792000 SMEROVKA BOČNÁ COBO GROUP 4 

134 OMB 1545000 SVETLO POZIČNÉ COBO GROUP 4 

135 M7806-150-20 SVETLO POZIČNÉ PREDNÉ TRUCK LITE 2 

136 LED-SMIL  50W 20B STROPNÉ SVIETIDLO LED-SOLAR 2 

137 PROFIL 170047 TESNENIE MAJK HEĽPA 50 m 

138 TELWIN DYNAMIC 620 ŠTARTOVACÍ VOZÍK 1 

139 BPA 0 130 007 802 VENTILÁTOR AXIÁLNY 2 

140 D 45 44 01 009 VYKUROVACIA TYČ 24V; 333W;  preved. 01 15 

141 STN  63 5813 PRUŽINA VALCOVÁ 145 10 

142 STN  63 5813 PRUŽINAVALCOVÁ 245 10 

143 STN  63 5813 PRUŽINA  VALCOVÁ 345 10 

144 STN 63 5813 PRUŽINA 645 10 

145 DIN 933 SKRUTKA M6x25     - zinc 20 

146 DIN 933 SKRUTKA M8x25     -zinc 20 

147 DIN 933 SKRUTKA M10x30   -zinc 20 

148 DIN 84 SKRUTKA M4x12     -zinc 20 

149 DIN 84 SKRUTKA M5x16     -zinc 20 

150 DIN 912 SKRUTKA M6x20     -zinc 20 

151 DIN 912 SKRUTKA M8x14     -zinc 20 

152 DIN 912 SKRUTKA M8x35     -zinc 20 

153 DIN 912 SKRUTKA M8x60     -zinc 20 

154 DIN 912 SKRUTKA M10x30   -zinc 20 

155 DIN 912 SKRUTKA M12x45   -zinc 20 

156 DIN 912 SKRUTKA M16x30   -zinc 20 

157 DIN 963 SKRUTKA M5x12     -zinc 20 

158 DIN 963 SKRUTKA M5x20     -zinc 20 

159 DIN 963 SKRUTKA M6x12     -zinc 20 

160 DIN 934 MATICA M6              -zinc 20 

161 DIN 934 MATICA M8              -zinc 20 



162 DIN 934 MATICA M10           -zinc 20 

163 DIN 935-1 MATICA M10           -zinc 10 

164 DIN 935-1 MATICA M16x1,5    -zinc 10 

165 DIN 935-1 MATICA M20x1,5    -zinc 10 

166 DIN 125-1A PODLOŽKA 6,4        -zinc 20 

167 DIN 125-1A PODLOŽKA 8,4        -zinc 20 

168 DIN 125-1A PODLOŽKA B 10,5  -zinc 20 

169 DIN 7980 PODLOŽKA  6          -zinc 20 

170 DIN 7980 PODLOŽKA  8          -zinc 20 

171 DIN 7980 PODLOŽKA 10         -zinc 20 

172 DIN 93 PODLOŽKA 6,4      20 

173 DIN 93 PODLOŽKA 8,4 20 

174 DIN 94 ZÁVLAČKA 1,4x14 20 

175 DIN 94 ZÁVLAČKA 2x14 20 

176 DIN 94 ZÁVLAČKA 2,5x25 20 

177 DIN 94 ZÁVLAČKA 3,2x25 20 

178 DIN 94 ZÁVLAČKA 4x32 20 

179 DIN 94 ZÁVLAČKA 5x45 20 

180 DIN 7 KOLÍK 4x10 10 

181 DIN 7 KOLÍK 4x22 10 

182 DIN 7 KOLÍK x12 10 

183 STN  02 3515 KĹBOVÉ  LOŽISKO 8 TYP E 5 

184 STN  02 3515 KĹBOVÉ  LOŽISKO 12 TYP E   18 

185 STN  02 4630 LOŽISKO 6007 10 

186 STN 024633 LOŽISKO 6003  5 

187 STN 02 4644 LOŽISKO 6005 RS 5 

188 STN 02 4640 LOŽISKO 6011  RS 10 

189 
HENNLICH INDUSTRIE 

TECHNIK 
KRÚŽOK 31x5  NBR 70 12 

190 
HENNLICH INDUSTRIE 

TECHNIK 
KRÚŽOK 14x2,5 NBR 70  12 

191 
HENNLICH INDUSTRIE 

TECHNIK 
KRÚŽOK 23x4 NBR 70 8 

192 
HENNLICH INDUSTRIE 

TECHNIK 
KRÚŽOK 122x5 NBR 70 8 

193 
HENNLICH INDUSTRIE 

TECHNIK 
O-KRÚŽOK 130x5 NBR 70 10 

194 
HENNLICH INDUSTRIE 

TECHNIK 
O-KRÚŽOK  132x2 NBR 70 10 

195 
HENNLICH INDUSTRIE 

TECHNIK 
O-KRÚŽOK 160x2 NBR 70 10 

196 
HENNLICH INDUSTRIE 

TECHNIK 
O-KRÚŽOK 175,5x3 NBR 70 10 

197 
HENNLICH INDUSTRIE 

TECHNIK 
STIERACÍ  KRÚŽOK A 38-80 ISOx6,3 10 

198 HENNLICH INDUSTRIE STIERACÍ KRÚŽOK A 38-50 ISO 10 



TECHNIK 

199 
HENNLICH INDUSTRIE 

TECHNIK 
VODIACI PÁS 10x2 TYP: F87 10 

200 BUSAC + SHAMBAN KRÚŽOK OR 1200350-N72 10 

201 BUSAC + SHAMBAN KRÚŽOK ORAR 00012-N72 10 

202 BUSAC + SHAMBAN KRÚŽOK OR 2002100-N72 10 

203 BUSAC + SHAMBAN KRÚŽOK OR 3002400-N72 10 

204 BUSAC + SHAMBAN KRÚŽOK OR 2001200-N72 10 

205 BUSAC + SHAMBAN KRÚŽOK OR 2002700-N72 10 

206 BUSAC + SHAMBAN KRÚŽOK BP 3500 430-PT00 10 

207 BUSAC + SHAMBAN KRÚŽOK  OR 250 6000   60x2,5 10 

208 BUSAC + SHAMBAN STIERACÍ KRÚŽOK WE 3100160-T46 N7237 10 

209 BUSAC + SHAMBAN MANŽETA RS 1300 160-T46 N7237 10 

210 BUSAC + SHAMBAN MANŽETA PS 1400 250-T46 N7237 10 

211 STN 02  9269.2 MANŽETA  80x90 10 

212 STN 02 9269.9 MANŽETA  25x33 10 

213 STN 02 9401.1 GUFERO 30x40x7 BLC 8555-1 10 

214 STN 02 9401.1 GUFERO 60x80x8 BLC 8555-1 10 

215 STN 02 9401.1 GUFERO G 40-62-7 BLC-8555-1 12 

216 STN 02 9401.1 GUFERO G 35-47-7 BLC-8555-1 8 

217 DN06/1SNx250 (M12x1,5 ) HADICA  4 

218 DN06/1SNx500 (M14x1,5 ) HADICA 8 

219 DN10/1SNx600 (M18x1,5 ) HADICA 8 

220 DN10/1SNx1000 (M18x1,5 ) HADICA 8 

221 DN10/1SNx1500 (M18x1,5 ) HADICA 4 

222 DN20/2SNx500  (M30x2 ) HADICA 4 

223 DN20/2SNx1100  (M30x2) HADICA 4 

224 AZPF-12-022RCB20KB HYDROGENERÁTOR BOSH 1 

225 LDC-004-B-0-00-000-0-0 HYDRAUL. CHLADIČ EUROFLUID 1 

226 TV60 TERMOSTAT K CHLADIĆU EUROFLUID 1 

227 DV4GH-WN 1 F-G24-145 POISTNÝ VENTIL HAVE 1 

228 A2FM10/61W-VBB030 ROTAČNÝ HYDROMOTOR REXROTH 2 

229 LHK33 G-21-150/150 VENTIL BRZDNÝ HAVE 1 

230 18P110QBM3MG121 VYSOKOTLAK. FILTER PARKER 1 

231 TPR220QLBG2EG121 NÍZKOTLAKOVÝ FILTER PARKER 1 

232 
TSZ-0250-H-M-40-M-1-K-

M-25-Q0 
HLADINOMER MERET 1 

233 
STZ-41-M-40-S-4-K-Q-M-

25-Q0 
TEPLOMER MERET 1 

234 RPR3-063 Y11-1 ROZVADZAČ  RUČNÝ ARGO-HYTOS 1 

235 HD 30-S-150 HYDROGENER. RUČNÝ HAVE 1 

236 
SWR2 A5-WD-1-

G24/7329700 
ROZVÁDZAČ HAWE 1 



237 SW2-K-G24  ROZVÁDZAČ HAWE 1 

238 SW2W-G24/7329700 ROZVÁDZAČ HAWE 1 

239 SWPN2-D-G24 ROZVÁDZAČ HAWE 1 

240 SWR2 A5 BB-1-G24 ROZVÁDZAČ HAWE 1 

241 MMFS 20 C HYDROMOTOR M+S  HYDROMOTOR 1 

242 
EHP24KDO24F005-

20A0173N0  
ELEKTROČERPADLO REXROTH 1 

243 R918C04103  REDUKČNÝ VENTIL  HAWE 1 

244 DRH2 HYDRAULICKÝ ZÁMOK HAWE 1 

245 DRH1 HYDRAULICKÝ ZÁMOK HAWE 1 

246 PV10 10A gG POISTKA 10 

247 PV10 16A gG POISTKA  10 

248 PV10 32A gG POISTKA  10 

249 PV14 25A gG POISTKA  10 

250 PV14 40A gG POISTKA  10 

251 PV14 63A gG POISTKA  10 

252 PV22 100A gG POISTKA  10 

253 PV22 125A gG POISTKA  10 

254 PN1 250A gG POISTKA  10 

255 PKB 2,5x100 - ČIERNY SŤAHOVACÍ PÁSIK  50 

256 PKB 3,6x140- ČIERNY SŤAHOVACÍ PÁSIK  50 

257 D-4401-12 VÝROBCOM DOPORUČENÝ ZOZNAM 1:8, 1:24 1 
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                                                                                                                                               Počet listov: 1 

 

Špecifikácia munície 

 

budú dodané základné druhy munície do zásob materiálu pre OS SR. Za základné druhy munície 

považujeme strely trieštivé, trieštivo-trhavé bez predbežného doletu (bez generátora plynov).  

Špecifikácia munície bola navrhnutá v zmysle - zloženie DOS striel a zapaľovačov v súlade s Del-2-1, 

príloha 5, tabuľka 3. 

 

Tabuľka č.1 - Prehľad muničného materiálu 1 DOS na jeden zbraňový objekt. 

Prehľad muničného materiálu 1 DOS pre 1 ks 155 mm ShKH ZUZANA 2                                   

        (1/3 palebného priemeru)  

Munícia  1 DOS  pre 1 ks 155 mm ShKH ZUZANA 2 obsahuje: 

Druh 
Skrátené 

označenie 

Počet 

kusov 

Prachová 

náplň 

2xBC-E 

Prachová 

náplň 

6xTC-F 

Zapaľovač 

KZ984 

Iniciačná 

nábojka 

M82G 

ks ks ks ks ks 

Delený, trieštivo-

trhavý, diaľkový, 

nubový, s dnovým 

výtokom plynov 

155-OFd-

M3-DV 
9 0 9 9 9 

Delený, trieštivo-

trhavý, diaľkový, 

model klasický 

155-OFd-

MK 
5 2 3 5 5 

 

 

 

 

 

 



Tabuľka č. 2 - Prehľad muničného materiálu 17 DOS na jeden zbraňový objekt. 

Prehľad muničného materiálu 17 DOS pre 1 ks 155 mm ShKH ZUZANA 2 

Munícia  17 DOS  pre 1 ks 155 mm ShKH ZUZANA 2 obsahuje: 

Druh 
Skrátené 

označenie 

Počet 

kusov 

CHARGE 

BC-E 

CHARGE 

TC-F 

Zapaľovač 

KZ984 

Iniciačná 

nábojka 

M82G 

ks ks ks ks ks 

Delený, trieštivo-

trhavý, diaľkový, 

nubový, s dnovým 

výtokom plynov 

155-OFd-

M3-DV 
153 0 918 153 153 

Delený, trieštivo-

trhavý, diaľkový, 

model klasický 

155-OFd-

MK 
85 34 306 85 85 
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Cenová špecifikácia tovaru 

 

 

P. č. Názov/typ  

cena 1 ks 

bez DPH 

EUR 

cena 1 ks 

s DPH 

EUR 

cena 

bez DPH 

EUR 

sadzba DPH 

20% 

výška DPH 

cena 

s DPH 

EUR 

1. 
25 ks 155 mm ShKH ZUZANA 2 s 

príslušenstvom 
4 973 330,00 5 967 996,00 124 333 250,00 24 866 650,00 149 199 900,00 

2. 1 ks simulátor na výcvik obslúh 666 666,67 800 000,00 666 666,67 133 333,33 800 000,00 

3. 3 ks ND 1:8 160 000,00 192 000,00 480 000,00 96 000,00 576 000,00 

4. 1 ks ND 1:24 1 920 000,00 2 304 000,00 1 920 000,00 384 000,00 2 304 000,00 

5. 
Munícia pre 1 ks 155 mm ShKH 

ZUZANA 2 (17 DOS) 

 

644 000,00 

 

 

772 800,00 

 

16 100 000,00 3 220 000,00 19 320 000,00 

CENA SPOLU 143 499 916,67 28 699 983,33 172 199 900,00 
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Harmonogram dodávok  

 

 

 

 

P.č. Predmet dodávky Termín dodania 
Suma s DPH 

v EUR 

1. ETAPA 4 ks 155 mm ShKH ZUZANA 2 s príslušenstvom. Najneskôr do  

28. júna  2020 
23 871 984,- 

2. ETAPA 5 ks 155 mm ShKH ZUZANA 2 s príslušenstvom, 

1 ks simulátor, 

1 ks ND 1:8, 

7 DOS munícia. 

Najneskôr do  

15. decembra  2020 
38 814 016,- 

3. ETAPA 8 ks 155 mm ShKH ZUZANA 2 s príslušenstvom, 

1 ks ND 1:8, 

5 DOS munícia. 

Najneskôr do  

15. decembra  2021 
54 037 000,- 

4. ETAPA 8 ks 155 mm ShKH ZUZANA 2 s príslušenstvom, 

 

1 ks ND 1:8, 

 

1 ks ND 1:24, 

 

5 DOS munícia. 

Najneskôr do  

15. decembra  2022 
55 476 900,- 


