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ZBOP je partnerom Ministerstva obrany 
Slovenskej republiky najmä v oblasti vý-
meny in orm i  s visia i  s akvi i ný-
mi procesmi pre potreby Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky a pri vypracovávaní 
odborných stanovísk a návrhov systémo-
vých riešení zo strany domáceho obranného 
priemyslu  Zdru enie p sobí na slovenskom 
trhu u  od roku  a v s asnosti má  
lenov  lenské rmy dosiahli za rok  

celkový obrat vo výške  mil   a za-
mestnávaj  takmer   pracovníkov
Úloha domáceho obranného priemyslu je z 
h adiska štátu aj v podmienkach lenstva v 
medzinárodných obranných štruktúrach ne-
nahradite ná  dalosti  ku ktorým dochádza 
v ostatných mesiacoch a rokoch vo svete uka-
zujú  e ozbrojené kon ikty nemusia zásadne 
vznika  len v terit riách  od ktorých nás de-
lia tisícky kilometrov  lenstvo Slovenska v 
Severoatlantickej aliancii nám poskytuje d -
veru v ochranu spojencov v prípade ohroze-
nia našej krajiny. Nikdy doteraz však neboli 
hrozby tak blízko. Preto Slovensko  v sú in-
nosti s našimi partnermi a spojencami, musí 
by  pripravené a akcieschopné. Naše rmy 
chcú by  toho d kazom. ieme dr a  krok 
so svetom, máme mno stvo šikovných vývo-

járov a výrobcov, a aj ke  ako malá krajina 
nem eme vyrába  všetky druhy obrannej 
techniky, v segmentoch ako pozemná obrne-
ná technika, delostrelecké systémy, munícia, 
ru né strelné zbrane i komunika ná a rádio-
loka ná technika, simulátory leteckej a po-
zemnej vojenskej techniky doká eme konku-
rova  špi kovým svetovým výrobcom.
Poslaním a úsilím ZBOP je aktívne sa podie-
a  na vytváraní technických predpokladov 

pre zabezpe enie obrany a bezpe nosti štá-
tu, dlhodobo udr iava  výrobné kapacity a 
garantova  dodávky v krízových situáciách. 
Preto je d le ité h ada  mo nosti, ako o 
najviac zapoji  domáci priemysel pre nap -
anie potrieb slovenských ozbrojených síl. 
u je a iskovou témou komunikácia medzi 

ZBOP a Ministerstvom obrany S . oci ne-
bola v minulosti v dy optimálna, s rados ou 
konštatujem, e nástupom nového vedenia 
ministerstva obrany sa situácia výrazne 
zlepšila, oho d kazom je aj konanie a 
slovenského obranného priemyslu. šetci 
veríme, e sa nap a Programové vyhlásenie 
vlády, kde sa v oblasti obrannej politiky uvá-
dza  láda podporí zapájanie sa obranného 
priemyslu S  do zabezpe ovania výzbro-
je, techniky a materiálu pre ozbrojené sily 
a uplatnenie sa jeho produktov v zahrani í .

Slovenské spolo nosti ako liter echnolo-
gies, M , PÚ, MSM, M, ay dus-
tries a mnohé alšie sú symbolom inovácií. 
Náš obranný priemysel sa m e pochváli  
novinkami ako novou verziou ahkého obrne-
ného vozidla ligátor, hú nicami  a -
N , širokopásmovým rádiovým smerova-
om, dia kovo ovládanou ve ou  

s kan nom M - , zbra ovou stanicou la-
dius  na vozidle ligator  Master , vo-
zidlom  orsac, delostreleckou muníciou 

 mm s pred eným doletom a  do  km, 
ktorá okrem iného uspela v medzinárodnom 
tendri v Po sku a bola zavedená do Ozbroje-
ných síl Po skej republiky a mnohými alší-
mi novinkami. e skuto ne obdivuhodné ako 
sa naši lenovia, nie práve v jednoduchom 
období, dokázali popasova  s a kos ami 
a dokon i  vývoj tak, e dnes sú schopní pre-
zentova  reálne výstupy. Preto vítame, e Mi-
nisterstvo obrany Slovenskej republiky v spo-
lupráci s Ministerstvom zahrani ných vecí 
a eur pskych zále itostí Slovenskej republiky 
a so Zdru ením bezpe nostného a obranného 
priemyslu Slovenskej republiky pripravuje 

. okt bra v priestoroch ojenského technic-
kého a skúšobného ústavu Záhorie významné 
prezenta né podujatie  e  slovenského ob-
ranného priemyslu. 

Pri tejto príle itosti nesmieme zabúda  na 
sekundárne bene ty, ktoré rozvoj domáceho 
obranného priemyslu štátu prináša, ako zvý-
šenie zamestnanosti, príspevky do štátnej 
pokladnice i technologický rast. odnoto-
vé parametre, vz ahujúce sa na hospodárske 
výsledky spolo ností, p sobiacich v sektore 
obranného priemyslu, sú toho jasným d -
kazom. by boli tieto bene ty ešte vyššie, 
je legitímnou snahou ZBOP dosiahnu  taký 
stav  be ný v ur pe  aby pri obstarávaní 
pre domáce ozbrojené sily najd le itejšiu 
úlohu mali domáce rmy vyrábajúce po a-
dovaný sortiment v po adovanej kvalite.

e  slovenského obranného priemyslu 
je po mnohých rokoch nielen prvou ve -
kou príle itos ou ukáza  na jednom mieste 
výsledky vývojového a výrobného poten-
ciálu slovenského obranného priemyslu, 
ale zárove  reálnym d kazom skuto ného 
záujmu Ministerstva obrany S  podpori  
domáci priemysel, zvidite ni  ho vo vz a-
hu k zahrani iu a spolo ne s Ministerstvom 
zahrani ných vecí a eur pskych zále itostí 
S  aktívnou ormou prispie  k proe port-
nému úsiliu slovenských výrobcov. ZBOP 
si ve mi vá i aktívny a ústretový prístup 
Ministerstva obrany S  k podpore domáce-
ho priemyslu a je na mieste vyjadri  v aku 
ministrovi obrany S  Petrovi ajdošovi za 
jeho anga ovanos  pri zrode a realizácii to-
hoto reprezentatívneho podujatia. akujeme 
vedeniu MO S , enerálnemu štábu OS S  
a všetkým pracovníkom MO a OS S , kto-
rí sa na príprave tohto podujatia podie ali. 

aka v neposlednom rade patrí aj MZ  a 
Z za ú innú pomoc a spoluprácu.

elám všetkým organizátorom, ú astní-
kom i návštevníkom a slovenského ob-
ranného priemyslu jeho úspešný priebeh.

prezident ZBOP S

Prezident Zdru enia bezpe nostného a obranného 
priemyslu S  Marián ndraš ík
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Zvýšené úsilie rezortu obrany smerom k pod-
pore slovenského obranného priemyslu vy-
plýva aj z programového vyhlásenia terajšej 
koali nej vlády, kde je to itate né na viace-
rých miestach,  vraví generálny riadite  sekcie 
modernizácie a podpory Ministerstva obrany 
S  - národný riadite  pre vyzbrojovanie Milan 

elko a pokra uje  de o oblas  zaru enia bez-
pe nosti dodávok pre obranu, ako aj o podporu 
zvyšovania zamestnanosti.  minulosti bolo 
síce spracovaných nieko ko dokumentov na 
podporu a rozvoj slovenského obranného 
priemyslu, ale dlhodobé neriešenie obmeny 
techniky zdedenej z ias bývalého eskoslo-
venska z d vodu útlmu výdavkov na obranu 
sp sobilo aj útlm zbrojárskej výroby. nes 
chceme vyu i  naplno to, o zostalo, ije 
a rozvíja sa v port liu podnikov slovenského 
obranného priemyslu. Súvisí s tým aj tvorba 
potrebnej legislatívy, akú majú viaceré eu-
r pske krajiny a ktorá u nás chýba. Napríklad 
na výnimky v obstarávaní v oblasti obrany 
je potrebná de nícia hlavných strategických 
záujmov štátu a z toho vyplývajúcich doku-
mentov pre zaru enie suverenity, bezpe nosti 
a obrany v priemyselnej oblasti.  tejto sú-
vislosti rád spomeniem motto Priemyslovej 
školy ozbrojených síl S , ktorej som ab-
solventom. Znelo  N S   N-
S O NS P B S, alebo po našom  ob-
rana sa nedá oddeli  od priemyslu.

-

istuje viacero sp sobov ako aktivizova  
a zahrnú  do projektov domáce subjekty, aký-
mi sú nielen podniky, ale aj školy i alšie 
inštitúcie. šetkým sú však známe pravidlá 

Ú na ochranu a zaru enie rovnoprávnych 
podmienok v akvizi ných procesoch v oblasti 
obrany. j tieto prísne pravidlá dovo ujú vý-
nimky v oblastiach de novaného strategického 
záujmu štátu a tie  nutnos  zaru ova  - v zmys-
le po iadaviek N O a rodiacich sa pravidiel 
bezpe nosti v Ú - bezpe nos  dodávok v ase 
krízy, vojnového stavu a vojny. Tieto pravidlá 
platili na  percent po as studenej vojny, no 
niektoré sú stále aktuálne a v iných krajinách 
vyu ívané.  najvä šie príle itosti pre domáci 
obranný priemysel  Okrem tej optimálnej  vy-
rába  celý produkt doma, je to aj zaru ova  ser-
vis zahrani ného výrobku, popri servise vyrá-
ba  náhradné dielce a podobne. alším prvkom 
je zadávanie úloh výskumu a vývoja domácim 
subjektom, a to hlavne v oblastiach nových 
progresívnych projektov vyzbrojovania. M -
em spomenú  napríklad vyu itie nanotechno-

l gií, ochranu proti p sobeniu protivníkových 
bezpilotných prostriedkov at .

Od roku  do  bolo do pou ívania 
v OS S  zavedených  druhov výzbroje, 
techniky a materiálu, ktoré vyrobil sloven-
ský obranný priemysel. Spomeniem len nie-
ktoré z nich. Napríklad  mm samohybná 
kan nová hú nica s -kalibrovou hlav ou 
Z Z N -  spolu s príslušnou muníciou, 
ve ový komplet T -  s  mm kan -
nom, ,  mm gu ometom a odpa ovacím 
zariadením PT S, dekontamina né vozidlo 
T T  T  .   OZ i ko-
munika ný a in orma ný systém OMT -
N T M-  a jeho modi kácie. alej sú to 
kontajnerové dielne i energetické alebo pre-
pravné kontajnery, ahký obrnený kolesový 
transportér TO   v šiestich modi-

káciách, pancierové vozidlo T-   T T-
P N a jeho alšie tri modi kácie. Z do-

mácich výrobkov obranného priemyslu sme 
zaviedli aj raketomet M  MO  
s muni ným vozidlom, dia kový detektor 
chemických látok T , letecký simulátor 
Mi-  MO T - , spúš acie zariadenie 
lietadiel SPZ-  i stredný terénny automobil 

T S .  -  s valníkovou plošinou 
a jeho alších pä  modi kácií.

-

e ich dos  a niektoré z tých, ktoré sa pri-
pravujú v modernejších verziách, som u  
spomenul. Zárove  sa ospravedl ujem, e 
neuvádzam všetkých výrobcov a dodáva-
te ov, preto e ich po et je naozaj vysoký. 
ednozna ne treba poveda , e za prvoradé 

pova ujeme splnenie po iadaviek ozbroje-
ných síl na opera né, taktické, technické a 
logistické parametre. k sú splnené, úspech 
má zaru ený ten výrobok, ktorý má najni -
šie náklady na ivotný cyklus. Teda samotná 
nákupná cena výrobku, zbrane i systému 
nie je rozhodujúca. ozhoduje sumár nákla-
dov na obstaranie, infraštruktúru, muníciu, 
servis, opravy, údr bu a prevádzkové nákla-
dy za celú dobu slu by výrobku a  do jeho 
vyradenia a následného odpredaja alebo 
likvidácie. odnotíme pri tom tie  u  spo-
mínanú bezpe nos  dodávok, kde slovenské 
podniky vä šinou zaru ujú najvyššiu úro-
ve  a, samozrejme, vplyv na zamestnanos , 
ktorú som spomenul pri prvej otázke. šte 
dodám, e jedným z parametrov pri výbere 
je aj konkurencieschopnos  v medzinárod-
nom prostredí. Slovenské ozbrojené sily sú 
malé a asto po adujú len nieko ko desiatok 
kusov daného produktu, ktorého výroba iba 

pre nás by bola neefektívna.  ak aj na Slo-
vensku nem eme a nevieme vyrába  všet-
ko, na druhej strane to, o vieme vyrobi , 
musí by  špi kové - a potom sa budeme sna-
i  pom c , aby sa tento výrobok presadil aj 

na medzinárodnom trhu.

-
-

Terajšie vedenie ministerstva obrany dopl-
nilo a aktualizovalo Bielu knihu o obrane. 

 nej sú vytý ené hlavné smery obmeny 
a modernizácie výzbroje a hlavných druhov 
techniky. Máme stanovené priority rozvoja 
ozbrojených síl a z toho vyplývajúce prio-
rity pre modernizáciu výzbroje, techniky, 
materiálu, komunika ných a informa ných 
systémov.  prvom rade chceme dokon i  
za até projekty z predchádzajúceho obdobia 
- dopravné lietadlá, viacú elové vrtu níky 
i rádiolokátory. Sú asne sa sústre ujeme 

na výstavbu mechanizovanej brigády ako 
národného cie a v rámci N TO. Nasleduje 
výmena hlavných druhov zastaranej bojovej 
techniky pozemných síl s cie om nahradi  
staré bojové vozidlá pechoty jednej brigá-
dy bojovými kolesovými vozidlami  
a  a druhej brigády - pod a dostupných 
prostriedkov - bu  ich modernizova  ale-
bo aspo  as  z nich obmeni  akvizíciou 
pásových vozidiel úplne novej generácie. 

 strednodobom horizonte nás aká za-
iatok alších ve mi náro ných projektov 

- výmena pozemných prostriedkov pro-
tivzdušnej obrany, ktoré tie  nesú pe a  
z ias studenej vojny, nevyhovujú sú asným 
technickým po iadavkám, ale hlavne po ia-
davkám na interoperabilitu so spojencami. 
Zárove  musíme adekvátne reagova  na 
trvale prebiehajúcu revolúciu  v oblasti 
komunika ných a informa ných systémov, 
ktoré sú neoddelite nou sú as ou výbavy 
moderných armád.  vo všetkých týchto ob-
lastiach má šance na realizáciu aj slovenský 
obranný priemysel.

Národný riadite  pre vyzbrojovanie Milan elko
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Bratislavská rma liter Technologies, a. s. sa od svojho vzniku v roku  
postupne stala d le itým dodávate om vojenských technol gií pre N TO. s-
pela vo viacerých domácich aj medzinárodných tendroch dodá iernej ore 
integra nú platformu pre štátnu správu, šestnás krát uspela v medzinárodných 
tendroch N TO . Spolo nos  je integrátorom, vývojárom a poradenskou 
spolo nos ou v oblasti informa ných a komunika ných technol gií.

Na nedávnom e trhu obrannej techniky B  v Bratislave rma získa-
la ocenenie v kateg rii Systémy I . irokopásmový rádiový smerova  B  
získal Pri  B. Zaujalo najmä jeho technické riešenie a variabilita pou itia 
pri vytváraní vysokorýchlostnej taktickej mobilnej rádiovej infraštruktúry 
prostredníctvom M N T rádiovej siete umo ujúcej prenos dát, videa a 
hlasu. B  je postavené na báze zodolnených hardvérových technol gií 
sp ajúcich štandardy M -ST , s ur ením pre pou ívanie v náro ných kli-
matických a poveternostných podmienkach. lastnosti dynamického smero-
vania a schopnosti okam itého presmerovania dát pri zmenách topol gie siete 
predur uje B  ako ideálne riešenie pre vytváranie komunika ného prostre-
dia a nasadzovanie systémov S  vo vysoko mobilných vojenských tak-
tických jednotkách.

Širokopásmový 
rádiový smerovač 

® B2R

kciová spolo nos  PÚ Nová ubnica, ktorej za iatok innosti sa via e ku koncu -
tych rokov, v poslednom období zaujala mnohými produktami. Najmä v oblasti dia kovo 
riadených gyroskopicky stabilizovaných zbra ových staníc a ve í pre kolesové a pásové 
podvozky, modulárnymi komponentami pre modernizáciu obrnených bojových vozidiel, i 
výcvikovými a simula nými prostriedkami.

Na tohtoro nej výstave B  spolo nos  v kateg rii Zbrane a munícia získala rand 
Pri  za ia kovo ovládanú zbra ovú stanicu S  Porota ocenila predovšetkým 
technické a konštruk né prevedenie, bezpe né a jednoduché ovládanie a variabilnos  pou itia 
zbraní. Zbra ová stanica ponúka r zne alternatívy lafetácie zbraní. u ometov kalibru ,  
mm alebo ,  mm. Obidve zbrane m u by  bu  v N TO alebo tzv. ruskom kalibri. le aj 
granátometu S. Týmto je zabezpe ené efektívne riešenie zbra ovej nadstavby na akúko vek 
pásovú alebo kolesovú platformu. Pozorovací a zameriavací systém so samostatnou eleváciou 
prináša mo nos  elektronickej rekti kácie zbrane a zoh adnenie balistiky pri stre be. Presný 
pohyb zbra ovej stanice v azimute a v elevácii zabezpe ujú novo inštalované priame pohony. 

laudius ual disponuje polohovým manipulátorom typu  s gyroskopickou stabilizáciou.
Diaľkovo ovládaná zbraňová 

stanica Gladius Dual

Spolo nos  so sídlom v Banskej Bystrici  alkovej je producentom ru ných zbraní od roku .  sú asnosti má viac ako sto zamestnan-
cov. portuje do takmer  krajín sveta.

Pištole z produkcie spolo nosti sa vyzna ujú uzamykaním hlavne rotáciou. Toto riešenie do ve kej miery eliminuje ú inky spätného rázu 
a zvyšuje presnos , rýchlos  stre by i celkový komfort stre by. Samozrejmos ou je polymérový rám s integrovanou lištou na montá  
príslušenstva, vymenite né ergonomické chrbty, rukoväte i plne obojstranné ovládacie prvky. Pre potreby ozbrojených zlo iek je mo né 
zbrane  a P  kalibru  dodáva  vo verzii hisper s ú inným tlmi om hluku výstrelu s rýchlym uchytením.

Samopaly ST BO    a P   odvodené 
od karabín a pištolí ST BO  sú moderným 
zbra ovým systémom vyu ívajúcim strelivo mm 

uger. Sú vhodné na širokú škálu aplikácií v oz-
brojených zlo kách. ST BO  sa vyzna uje vy-
sokou modularitou v aka dvojici univerzálnych 
montá nych líšt typu mil-std a dvojici líšt typu 
key-mod, volite nému adaptéru pa ieb typu , 
mo nosti montá e akejko vek rukoväte typu , 
mo nosti vo by zakon enia hlavne závitom alebo 
adaptérom typu -lug na montá  kompenzátora 
alebo tlmi a hluku výstrelu. Samopaly ST BO  
sú ve mi dobre ovládate né i v plne automatickom 
re ime, presné, spo ahlivé a komfortné pri stre be.

s tlmičom a sklopnou 
pažbou
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K
irma erametal, ktorá vznikla v roku , sa zaoberá sa aj vývojom, mar-

ketingom a predajom systémov obranného priemyslu. Základnou lozo ou 
je ú as  na vývoji, výrobe a nasledovnom predaji najmodernejších systé-
mov obrannej techniky pre potreby OS S  aj pre zákazníkov v zahrani í. 
Spolo nos  stála pri zrode mnohých projektov slovenského zbrojárskeho prie-
myslu  mm samohybná kan nová húfnica Z Z N  na kolesovom alebo 
pásovom podvozku, obrnené vozidlo typu TO   a T T P N, 
aha  leteckej techniky T T T- , vyslobodzovacie vozidlo -  S S, 

modernizácia podvozku tanku T- , delostrelecký a mínometný systém ria-
denia pa by.

Najnovšie sa spolo nos  m e pochváli  ahkým obrneným vozidlom 
TO   Master, ktorý v kateg rii Tanky, vozidlá a dopravné pros-

triedky získal rand Pri  B  v Bratislave le aj ú as ou na celko-
vej modernizácii  mm kan novej húfnice ana a jej systému riadenia 
pa by.

K K -
Spolo nos  z ubnice nad áhom je následnícka organizá-
cia národného podniku onštrukta Tren ín, len holdingovej 
skupiny M  OP P a.s. Od doku  má sídlo v ubnici 
nad áhom. Zaoberá sa najmä vývojom zbra ových systémov 
delostreleckých, mínometných, raketových, enijných a leteck-

ých , muni ných systémov a systémov riadenia pa by pre všetky 
druhy zbraní. yvíja trena érovú a simula nú techniku, pod-
vozky, špeciálne nadstavby a modernizuje techniku zavedenú 
v armádach

Samohybný auton mny delostrelecký systém  mm  al. 
TM   s automatickým nabíjaním munície je schopný 
zabezpe i  ú innú pa bu priamym aj nepriamym zamierením. 
Má zabudovanú  kalibrovú hlave  a elektronická výbava, di-
agnostika aj mechanizácia obslu ných prác pri nabíjaní a stre be 
radia zbra  medzi najmodernejšie svojho druhu. Pre stre bu 
vyu íva  mm muníciu štandardu N TO. adencia stre by je  rán za  minúty v automatickom re ime a  rany za minútu v manuál-
nom re ime. Posádka vy je troj lenná a jej dostrel je  kilometrov. va je prepravite ná napr. lietadlom ercules .

Samohybný auton mny delostrelecký systém  mm  al. Sp  N  s automatickým nabíjaním munície je schopný tak isto 
zabezpe i  ú innú pa bu priamym aj nepriamym zamierením. Má zabudovanú  kalibrovú hlave  projektovanú v zmysle Memoranda 
o porozumení týkajúceho sa  mm húfnic  Mo  a vo svojom segmente tie  patrí medzi najmodernejšie zbrane vo svete.. adencia 
a dostrel sú zhodné ako u vy. Posádka je štvor lenná a má k dispozícii aj ,  mm gu omet a zadymovacie granáty.

MSM roup s. r. o. vznikla fúziou v roku . Zdru uje osem tech-
nologických spolo ností aj s vyše -ro nou tradíciou. Svojim port-
f liom pokrývajú kompletný ivotný cyklus munície, vojenskej koles-
ovej a pásovej techniky a rádionaviga nej elektrotechniky. innosti 
zah ajú vývoj, konštrukciu, výrobu, ale aj servis, opravy, revízie i 
modernizáciu, vrátane ponuky transferu príslušných technol gií. MSM 
úspešne predstavila na výstavách doma i v zahrani í mnoho nových 
typov munície   mm muníciu O -d,  mm muníciu,  mm 
podkalibernú muníciu,  a mm míny. Modernizovaná munícia  
mm má dlhší dolet.  do vzdialenosti ,  km, o predstavuje nárast 
pribli ne  percent oproti dostrelu p vodnej munície.

Na tohtoro nej výstave B v Bratislave zaujal koncept kolesového bojového vozidla O S  . Bolo vytvorené v aka spolupráci 
popredných riem slovenského obranného priemyslu, MSM Martin, PÚ, onštrukta efence a americkej spolo nosti eneral ynam-
ics. Okrem unikátneho podvozku disponuje výkonnou dia kovo ovládanou ve ou Turra  zo spolo nosti PÚ. e a je štandardne vy-
bavená ruským automatickým kan nom  kalibru  mm so spriahnutým gu ometom P T ,  mm a dvoma strelami M  onkurs. 

 prípade elania zákazníka je mo né do ve e inštalova  americký kan n Bushmaster Mk.  kalibru  mm, iný gu omet kalibru ,  
alebo ,  mm a izraelské protitankové strely afael Spike.

Aligator 4×4 Master

Samohybný autonómny 
delostrelecký systém 155 

Kolesové bojové 
vozidlo CORSAC 8×8



6

S  Technologies iptovský Mikuláš sa zaoberá okrem iného aj výro-
bou meracích, kontrolných a testovacích prístrojov a zariadení. Spolo nos  
vznikla v roku , no stavia aj na dlhoro nej tradícii vojenského ýskum-
ného ústavu  iptovský Mikuláš.

alcon  je štvrtá generácia laserových BO dia kových detektorov, 
ktorá je ur ená na detekciu, identi káciu a meranie chemických bojových lá-
tok a to ických priemyselných látok. alcon  je jediný aktívny BO 
dia kový detektor na trhu.

Spolo nos  s vyše -ro nou tradíciou sa zaoberá okrem iného aj vývojom 
a výrobou zbraní. Predmetom jej záujmu sú aj zbra ové systémy, náhradné 
diely, komunikácia a ochrana. 

 poslednom období sa rma prezentuje mm samopalom MS . e 
to moderný samopal kateg rie P  personal defense eapon , ktorý 
má kaliber mm uger  mm . ám zbrane je vyrobený z odolného  
polyméru a konštrukcia umo uje bezproblémové prisp sobenie pre pravá-
kov i avákov. Zbra  má zásobník na  nábojov a voli  pre tri r zne re imy 
stre by  jednotlivé výstrely, dva výstrely a automatický re im. ám zbrane 
umo uje pripevnenie r zneho vybavenia, optických prvkov, zna kova ov 
a osvetlenia. Pozoruhodná je hmotnos  zbrane. Bez zásobníka a munície vá i 
len   gramov. Samopal má výsuvnú pa bu. eho d ka je  mm, so 
zlo enou pa bou  mm.

K

Tana  Trucks so sídlom v Bratislave a s výrobou v Bánovciach nad Bebravou si pozíciu na tuzemskom i zahrani nom trhu systematicky buduje 
od roku .  rámci ur pskej únie dominujú zahrani né obchodné vz ahy predovšetkým s eskou republikou. Spolo nos  úspešne rozvíja 
obchodné vz ahy s partnermi z nglicka, S , ndie, ongkongu i z uska. ýrazným medzníkom v hist rii spolo nosti je nadviazanie 
strategického partnerstva s nemeckou spolo nos ou heinmetall M N Military ehicles mb , so zámerom predaja a podpory špeciálnych 
nákladných vozidiel. alším cie om spolo nosti je zvyšovanie slu ieb poskytovania výrobných a servisných innosti pre vozidlá T S.

alníkové vozidlo, nosi  a na ahova  kontajnerov M N  .   BB   radu  je všestranný špecialista medzi nákladnými 
vozidlami s pohonom všetkých kolies vyvinutý pre potreby v tvrdej vojenskej slu be. Spája v sebe spo ahlivos  odskúšaných komponen-
tov s najmodernejšími pokrokovými technol giami. To z nich robí najhospodárnejšie vojenské vozidlá vo svojej triede. Sú tie  jednými 
s najvyššou ivotnos ou, preto e sú konštruované na prevádzkovú ivotnos   rokov. o vyhotoveniach ,  a  modely  
pokrývajú široký rad aplikácií  od vozidla na prevoz nákladu alebo os b a  po vysokovýkonný aha  s hrubou hmotnos ou súpravy a  do 

 ton.

Aktívny 
RCHBO 
diaľkový 
detektor 
Falcon 4G

MAN HX 32.440 8x8 BB
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M Tren ín od za iatku -tych rokov produkuje simulátory a trénin-
gové systémy pre vyu itie vo vojenskom aj v civilnom sektor, ako letecké 
simulátory Mig- , Mig- , Su- , Su- , - , Mi-  i Mi-  aj simu-
látory pre výcvik posádky tanku T- , T , B P , i B P  a alšie. 
Spolo nos  je úspešná vo viacerých krajinách, dodala spolu s americkým 
obchodným partnerom pre ministerstvo obrany S  viac ako  kom-
ple ných simulátorov Mi-  a transportného lietadla - . ej produkty 
boli ocenené na výstavách obrannej techniky na Slovensku aj v zahrani í.

Mi-  T  SOT trena ér pre špeciálne operácie  je ur ený pre výcvik 
pilotov a streleckých operátorov, ako aj pre tréning špeciálnych operácií. 

nštruktorovi dovo uje ovláda  a meni  kon guráciu celého systému, zmenu denných a no ných meteorologických podmienok, vklada  a 
plánova  taktické misie, nácvik letu vo formáciách, núdzové situácie a zlyhávanie systémov a mnoho alších situácii.

M vykonala merania a je vlastníkom komple ného dátového balíka vrtu níka Mi-  pri ktorom spolupracovala s pilotmi 
vzdušných OS S  aj S  s cie om zabezpe i , aby letové charakteristiky trena érov Mi-  zodpovedali charakteristikám reálnych 
vrtu níkov.

špeciálne 
operácie Mi-17 

O  Martin má bohatú hist riu v oblasti výskumu a vývoja v oblasti strojárstva a na-
jmä obranného priemyslu. Multiproduktová platforma obsahuje prototypovú, kusovú 
a malosériovú výrobu, portf lio okrem iného zah a aj vývoj r znych unikátnych strojov 
a zariadení. ealizácia high-tech je mo ná v aka pru ným väzbám na výrobné kapacity 

alších podnikov. Privatizáciou v roku  sa rma pretransformovala na dynamicky sa 
rozvíjajúcu spolo nos  a jej profesionálne tímy sa usilujú o inovácie a rozvoj technol gií 
vyu ívajúc nové poznatky vedy a techniky.

elite ský kontajner OS  je mobilné, samostatné pracovisko velenia a riadenia s vonkajšími rozmermi pod a SO  . Ponúka balis-
tickú ochranu a vnútorné pracovné prostredie prisp sobené na kancelársku prácu. limatiza ný systém a elektrocentrála umo ujú innos  
posádky i po as transportu. onkajší priestor kontajnera je vybavený maskovacím systémom, ktorý minimalizuje infra ervené vy arovanie 
a radarový odraz. OS je u  s nieko kými alšími typmi kontajnerov vo výzbroji Ozbrojených síl védskeho krá ovstva, pri om tvorí 
základ mobilného systému velenia a riadenia celej švédskej armády.

T T P N   je obrnené vozidlo s unikátnymi vlastnos ami podvozku . rady T T , ktoré umo uje prepravova  kontajnerové 
nadstavby SO ,  v náro ných terénnych podmienkach. Poskytuje balistickú ochranu pod a ST N   do úrovne  a ochranu 
podvozku kabíny a nádr í proti výbušným nástrahám a mínam. abína pre  osoby je vybavená klimatizáciou, ochranou proti zbraniam 
hromadného ni enia a nezávislým vykurovaním.

 podniku sa za ala strojárenská výroba pred  rokmi. ktuálne dodáva svoje produk-
ty aj na ázijský a africký kontinent, naklada e predáva najmä na Slovensku, v echách 
a Ma arsku, systémy Bo ena v tomto roku e pedovala do Nigérie a ndonézie.

ahký odmínovací dia kovo ovládaný systém BO N   je ur ený na mechanické 
odmínovanie a na pomoc pri likvidácii improvizovaných výbušných zariadení. e kos  a 
hmotnos  stroja umo ujú vyu itie v priestorovo obmedzených podmienkach. zh adom 
na výnimo nú odolnos  vo i protitankovým mínam  kg TNT  je mo né pou íva  systém  
aj v oblastiach s vysokou mierou ohrozenia. Pre rozšírenie vyu ite nosti stroja v po ných 
operáciách je dostupné široké spektrum príslušenstva a doplnkov.

BO N  OT je obrnené vozidlo ur ené na reguláciu nepokojov a kontrolu davu v uliciach a v zastavaných oblastiach. oká e usmer ova  
alebo rozpty ova  zhroma dené skupiny do po adovaného smeru alebo z n. Pomocou hydraulickej plošiny m e zabezpe i  prístup k bu-
dovám, mostom a iným vyvýšením pozíciám. Má aj výkonné akustické zariadenie. Nosi  a štít sú chránené pancierovaním MO  T 
a nepriestrelným sklom soclima ochrana B  N TO . Nosi  je vybavený nepriestrelnými pneumatikami. Bo enu iot mo no ovláda  
manuálne alebo dia kovo.

Posádkou ovládaná dvojmu ová ve a bola vyvinutá špeciálne pre bojové vozidlá pechoty a obrnené vozidlá. e navrhnutá a testovaná pre 
pou itie v najnáro nejších podmienkach tak, aby sp ala všetky nároky ozbrojených síl. vojmu ová ve a je vybavená mm automatickým 
kan nom  so stabilizáciou v dvoch osiach, gu ometom , mm P T a raketovou strelou na zneškod ovanie obrnených cie ov. e a 
je schopná zneškodni  pozemné a nízko letiace ciele s ni šou balistickou ochranou. Pre elimináciu obrnených vozidiel a tankov je vybavená 
raketovou strelou PT S ON S P M . o výbavy patrí aj systém  s vrha mi dymových granátov pre vytvorenie dymovej clony.

8×8 CC

Diaľkovo ovládaný 
mechanický odmínovací 
systém BOŽENA 4+



8

Pripravili: Miloslav Ščepka, Pavol Vitko a Jozef Žiak
Oddelenie rezortnej tlače, komunikačný odbor Kancelárie ministra obrany SR

 ON T T - efence, a. s.,  majetkový podiel  . Spolo -
nos  je konštruk no-vývojová a skúšobná organizácia orientovaná na 
oblas  zbra ových systémov a ve kokalibrovej munície.

 ZTS- P , a. s.,  majetkový podiel  . lavným predme-
tom innosti je výroba kovových konštrukcií a ich asti, výroba špeci-
álnej techniky, najmä kan nový a hlav ový program, ako aj servisné 
innosti pri oprave delostreleckej techniky pre potreby Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky.
 Z S  holding, a. s.,  majetkový podiel  . lavným predme-

tom innosti spolo nosti je výroba munície.

K
 realizácia rozvojových projektov e panzie  mm  kal. delostre-

leckých systémov, konkrétne o ahšiu, mobilnejšiu a letecky prepra-
vite nú verziu  a a kú pásovú verziu N , charakterizovanú 
zabudovaním zbra ovej ve ovej nadstavby Zuzana  do univerzálne-
ho podvozka P ,

 obnovenie hlav ového programu kalibrov od  mm do  mm a 
sériovej výroby  mm automatického kan na ,

 úspešné pokra ovanie v projekte Program N TO S  lliance 
round Surveillance do úrovne dokon enia formálnych skúšok a odo-

vzdanie prototypu bezobslu ného mobilného komunika ného kom-
ponentu M  Mobile round ommunication omponent , ako 
aj odovzdanie prvých troch kusov overovacej série produktu M  
pod a zmluvného harmonogramu, 

 pokra ovanie prác na delostreleckom systéme riadenia a velenia 
OS S pre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  boli dodané 

jednotlivé segmenty systému s praktickou realizáciu etáp podnikových 
a kontrolných skúšok, realizácia be ných a stredných opráv, ako aj 
technického ošetrenia TO  na objektoch mm kal. Sh  Zuzana 
vz.  pre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

ON T T - efence, a. s., je tradi ným výrobcom samohybných 
hlav ových delostreleckých systémov ve kých kalibrov p vodne es-
koslovenskej a dnes slovenskej konštrukcie. Na ve trhu T  
v Brne predstavila hlav ový delostrelecký systém s ozna ením an -
nová húfnica  kalibru  mm, inštalovaný na automobilovom 
podvozku.  novej konštrukcii je p vodná delostrelecká as  systému 
Z Z N - , lafetovaná v otvorenej zbra ovej nadstavbe. Zmenená je 
konštrukcia zásobníkov striel a náplní. Plošina s kan nom, zásobník-
mi pre muníciu a nabíjacím mechanizmom je oto ne inštalovaná na 
kompaktnom ráme s ve korozmerovým lo iskom, v ktorého zadnej 
asti sú uchytené hydraulicky ovládané opory. ám predstavuje auto-

n mnu jednotku, umiestnenú na trojnápravovú podvozkovú skupinu 
Tatra - .  s pohonom všetkých kolies. Minimálna vzdialenos  
stre by je  km. Posádka zbra ového systému je troj lenná. aka au-
tomatizácii bojovej innosti doká e vystreli   výstrelov bez opuste-
nia kabíny. an nová húfnica  má pohotovostnú hmotnos  ,  t, 
bojová hmotnos  dosahuje  t. Systém mo no prepravova  transport-
nými lietadlami -  ercules a vä šími.

Na medzinárodnom ve trhu obrannej techniky B  mala pre-
miéru samohybná pásová húfnica iana. Na jej zrode spolupracovali 

ON T T - efence a po ská rma Bumar- ab dy. Najd -
le itejšou as ou nového systému je ve a, ktorú dodala onštrukta. 

 iane je húfnica kalibru  mm s d kou hlavne  kalibrov. Zbra  
je schopná priamej i nepriamej stre by.  automatickom m de doká e 
vystreli  na cie  a   striel po as prvej minúty a dovedna  po as pr-
vých troch minút. Pri manuálnom m de je rýchlos  stre by dve rany za 
minútu. Ma imálny dostrel pri nepriamej stre be prevyšuje  km, mi-
nimálny je  km. úfnica je schopná sekven nej stre by, ke  vystrelí 
viacero granátov tak, aby na cie  dopadli naraz. Posádku tvoria štyria 
udia. Pancier ich chráni pred strelami menšieho kalibru a repinami 

delostreleckých granátov. Bezpe nos  zvyšujú automatický hasiaci 
systém a ochrana pred ú inkami zbraní hromadného ni enia. Okrem 
hlavnej zbrane m e iana nies  na streche ve e aj doplnkový gu-
omet kalibru ,  mm. motnos  iany je  ton, z toho hmotnos  

samotného podvozka P -M  je  ton.

1 201

Samohybná pásová húfnica 
155 mm 52 Cal. SpGH DIANA

Samohybný 
autonómny 

delostrelecký systém 
na kolesovom 

podvozku 155mm 
52kal. ShKH 

ZUZANA 2

Kanónová 
húfnica 

inštalovaná na 
automobilovom 

podvozku  
155 mm 52 cal. 


