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obrannej techniky IDEB 2016
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ZBOP je partnerom Ministerstva obrany
Slovenskej republiky najmä v oblasti výmeny inIormiFit s~visiaFiFK s akvi]iþnými procesmi pre potreby Ozbrojených síl
Slovenskej republiky a pri vypracovávaní
odborných stanovísk a návrhov systémových riešení zo strany domáceho obranného
priemyslu Zdruåenie p{sobí na slovenskom
trhu uå od roku  a v s~þasnosti má 
þlenov ýlenské ¿rmy dosiahli za rok 
celkový obrat vo výške  mil (85 a zamestnávaj~ takmer   pracovníkov
Úloha domáceho obranného priemyslu je z
hĐadiska štátu aj v podmienkach þlenstva v
medzinárodných obranných štruktúrach nenahraditeĐná 8dalosti ku ktorým dochádza
v ostatných mesiacoch a rokoch vo svete ukazujú åe ozbrojené konÀikty nemusia zásadne
vznikaĢ len v terityriách od ktorých nás delia tisícky kilometrov ýlenstvo Slovenska v
Severoatlantickej aliancii nám poskytuje d{veru v ochranu spojencov v prípade ohrozenia našej krajiny. Nikdy doteraz však neboli
hrozby tak blízko. Preto Slovensko v súþinnosti s našimi partnermi a spojencami, musí
byĢ pripravené a akcieschopné. Naše ¿rmy
chcú byĢ toho d{kazom. 9ieme dråaĢ krok
so svetom, máme mnoåstvo šikovných vývo-

járov a výrobcov, a aj keć ako malá krajina
nem{åeme vyrábaĢ všetky druhy obrannej
techniky, v segmentoch ako pozemná obrnená technika, delostrelecké systémy, munícia,
ruþné strelné zbrane þi komunikaþná a rádiolokaþná technika, simulátory leteckej a pozemnej vojenskej techniky dokáåeme konkurovaĢ špiþkovým svetovým výrobcom.
Poslaním a úsilím ZBOP je aktívne sa podieĐaĢ na vytváraní technických predpokladov
pre zabezpeþenie obrany a bezpeþnosti štátu, dlhodobo udråiavaĢ výrobné kapacity a
garantovaĢ dodávky v krízových situáciách.
Preto je d{leåité hĐadaĢ moånosti, ako þo
najviac zapojiĢ domáci priemysel pre napĎĖanie potrieb slovenských ozbrojených síl.
7u je Ģaåiskovou témou komunikácia medzi
ZBOP a Ministerstvom obrany S5. +oci nebola v minulosti vådy optimálna, s radosĢou
konštatujem, åe nástupom nového vedenia
ministerstva obrany sa situácia výrazne
zlepšila, þoho d{kazom je aj konanie 'Ėa
slovenského obranného priemyslu. 9šetci
veríme, åe sa napĎĖa Programové vyhlásenie
vlády, kde sa v oblasti obrannej politiky uvádza Ä9láda podporí zapájanie sa obranného
priemyslu S5 do zabezpeþovania výzbroje, techniky a materiálu pre ozbrojené sily
a uplatnenie sa jeho produktov v zahraniþí³.
Slovenské spoloþnosti ako $liter 7echnologies, 'M', (9PÚ, MSM, 95M, :ay ,dustries a mnohé ćalšie sú symbolom inovácií.
Náš obranný priemysel sa m{åe pochváliĢ
novinkami ako novou verziou Đahkého obrneného vozidla $ligátor, húInicami (9$ a ',$N$, širokopásmovým rádiovým smerovaþom, diaĐkovo ovládanou veåou 7855$
s kanynom M.-, zbraĖovou stanicou *ladius  na vozidle $ligator î Master ,,, vozidlom î &orsac, delostreleckou muníciou
 mm s predĎåeným doletom aå do  km,
ktorá okrem iného uspela v medzinárodnom
tendri v PoĐsku a bola zavedená do Ozbrojených síl PoĐskej republiky a mnohými ćalšími novinkami. -e skutoþne obdivuhodné ako
sa naši þlenovia, nie práve v jednoduchom
období, dokázali popasovaĢ s ĢaåkosĢami
a dokonþiĢ vývoj tak, åe dnes sú schopní prezentovaĢ reálne výstupy. Preto vítame, åe Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom zahraniþných vecí
a eurypskych záleåitostí Slovenskej republiky
a so Zdruåením bezpeþnostného a obranného
priemyslu Slovenskej republiky pripravuje

. oktybra v priestoroch 9ojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie významné
prezentaþné podujatie ± 'eĖ slovenského obranného priemyslu.
Pri tejto príleåitosti nesmieme zabúdaĢ na
sekundárne bene¿ty, ktoré rozvoj domáceho
obranného priemyslu štátu prináša, ako zvýšenie zamestnanosti, príspevky do štátnej
pokladnice þi technologický rast. +odnotové parametre, vzĢahujúce sa na hospodárske
výsledky spoloþností, p{sobiacich v sektore
obranného priemyslu, sú toho jasným d{kazom. $by boli tieto bene¿ty ešte vyššie,
je legitímnou snahou ZBOP dosiahnuĢ taký
stav ± beåný v (urype ± aby pri obstarávaní
pre domáce ozbrojené sily najd{leåitejšiu
úlohu mali domáce ¿rmy vyrábajúce poåadovaný sortiment v poåadovanej kvalite.
'eĖ slovenského obranného priemyslu
je po mnohých rokoch nielen prvou veĐkou príleåitosĢou ukázaĢ na jednom mieste
výsledky vývojového a výrobného potenciálu slovenského obranného priemyslu,
ale zároveĖ reálnym d{kazom skutoþného
záujmu Ministerstva obrany S5 podporiĢ
domáci priemysel, zviditeĐniĢ ho vo vzĢahu k zahraniþiu a spoloþne s Ministerstvom
zahraniþných vecí a eurypskych záleåitostí
S5 aktívnou Iormou prispieĢ k proe[portnému úsiliu slovenských výrobcov. ZBOP
si veĐmi váåi aktívny a ústretový prístup
Ministerstva obrany S5 k podpore domáceho priemyslu a je na mieste vyjadriĢ vćaku
ministrovi obrany S5 Petrovi *ajdošovi za
jeho angaåovanosĢ pri zrode a realizácii tohoto reprezentatívneho podujatia. Ćakujeme
vedeniu MO S5, *enerálnemu štábu OS S5
a všetkým pracovníkom MO a OS S5, ktorí sa na príprave tohto podujatia podieĐali.
9ćaka v neposlednom rade patrí aj MZ9 a
(Z za úþinnú pomoc a spoluprácu.
äelám všetkým organizátorom, úþastníkom i návštevníkom 'Ėa slovenského obranného priemyslu jeho úspešný priebeh.
0DULiQ$QGUDãþtN
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Národný riaditeĐ pre vyzbrojovanie Milan ýelko
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Zvýšené úsilie rezortu obrany smerom k podpore slovenského obranného priemyslu vyplýva aj z programového vyhlásenia terajšej
koaliþnej vlády, kde je to þitateĐné na viacerých miestach,³ vraví generálny riaditeĐ sekcie
modernizácie a podpory Ministerstva obrany
S5 - národný riaditeĐ pre vyzbrojovanie Milan
ýelko a pokraþuje Ä,de o oblasĢ zaruþenia bezpeþnosti dodávok pre obranu, ako aj o podporu
zvyšovania zamestnanosti. 9 minulosti bolo
síce spracovaných niekoĐko dokumentov na
podporu a rozvoj slovenského obranného
priemyslu, ale dlhodobé neriešenie obmeny
techniky zdedenej z þias bývalého ýeskoslovenska z d{vodu útlmu výdavkov na obranu
sp{sobilo aj útlm zbrojárskej výroby. 'nes
chceme vyuåiĢ naplno to, þo zostalo, åije
a rozvíja sa v portIyliu podnikov slovenského
obranného priemyslu. Súvisí s tým aj tvorba
potrebnej legislatívy, akú majú viaceré eurypske 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 dokumentov pre zaruþenie suverenity, bezpeþnosti
a obrany v priemyselnej oblasti. 9 tejto súvislosti rád spomeniem motto Priemyslovej
školy ozbrojených síl 8S$, ktorej som absolventom. Znelo ,N'8S75,$ (7 '()(NS,O ,NS(P$5$B,/(S, alebo po našom obrana sa nedá oddeliĢ od priemyslu.³
$NêPL VS{VREPL P{åH UH]RUW REUDQ\ SRP{FĢGRPiFHPXREUDQQpPXSULHP\VOX"
([istuje viacero sp{sobov ako aktivizovaĢ
a zahrnúĢ do projektov domáce subjekty, akými sú nielen podniky, ale aj školy þi ćalšie
inštitúcie. 9šetkým sú však známe pravidlá
(Ú na ochranu a zaruþenie rovnoprávnych
podmienok v akviziþných procesoch v oblasti
obrany. $j tieto prísne pravidlá dovoĐujú výnimky v oblastiach de¿novaného strategického
záujmu štátu a tieå nutnosĢ zaruþovaĢ - v zmysle poåiadaviek N$7O a rodiacich sa pravidiel
bezpeþnosti v (Ú - bezpeþnosĢ dodávok v þase
krízy, vojnového stavu a vojny. Tieto pravidlá
platili na  percent poþas studenej vojny, no
niektoré sú stále aktuálne a v iných krajinách
vyuåívané. $ najväþšie príleåitosti pre domáci
obranný priemysel" Okrem tej optimálnej ± vyrábaĢ celý produkt doma, je to aj zaruþovaĢ servis zahraniþného výrobku, popri servise vyrábaĢ náhradné dielce a podobne. Ćalším prvkom
je zadávanie úloh výskumu a vývoja domácim
subjektom, a to hlavne v oblastiach nových
progresívnych projektov vyzbrojovania. M{åem spomenúĢ napríklad vyuåitie nanotechnolygií, ochranu proti p{sobeniu protivníkových
bezpilotných prostriedkov atć.
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Od roku  do  bolo do pouåívania
v OS S5 zavedených  druhov výzbroje,
techniky a materiálu, ktoré vyrobil slovenský obranný priemysel. Spomeniem len niektoré z nich. Napríklad  mm samohybná
kanynová húInica s -kalibrovou hlavĖou
Z8Z$N$- spolu s príslušnou muníciou,
veåový komplet T855$- s  mm kanynom, , mm guĐometom a odpaĐovacím
zariadením PT5S, dekontaminaþné vozidlo
T$T5$ T± [.5 ± '(.9OZ þi komunikaþný a inIormaþný systém &OMT$N(T .,M-& a jeho modi¿kácie. Ćalej sú to
kontajnerové dielne þi energetické alebo prepravné kontajnery, Đahký obrnený kolesový
transportér $/,*ÈTO5 [ v šiestich modi¿káciách, pancierové vozidlo T- [ T$T5$P$N a jeho ćalšie tri modi¿kácie. Z domácich výrobkov obranného priemyslu sme
zaviedli aj raketomet 5M  MO'8/$5
s muniþným vozidlom, diaĐkový detektor
chemických látok T&+/, letecký simulátor
Mi- MO'(5T9-, spúšĢacie zariadenie
lietadiel SPZ- þi stredný terénny automobil
$.T,S [. 5-99 s valníkovou plošinou
a jeho ćalších päĢ modi¿kácií.
$Np]EUDĖRYpV\VWpP\]GRPiFHMSURGXNFLHPDM~SHUVSHNWtYXåHVDVWDQ~V~þDVĢRX
QDãLFKR]EURMHQêFKVtO"
-e ich dosĢ a niektoré z tých, ktoré sa pripravujú v modernejších verziách, som uå
spomenul. ZároveĖ sa ospravedlĖujem, åe
neuvádzam všetkých výrobcov a dodávateĐov, pretoåe ich poþet je naozaj vysoký.
-ednoznaþne treba povedaĢ, åe za prvoradé
povaåujeme splnenie poåiadaviek ozbrojených síl na operaþné, taktické, technické a
logistické parametre. $k sú splnené, úspech
má zaruþený ten výrobok, ktorý má najniåšie náklady na åivotný cyklus. Teda samotná
nákupná cena výrobku, zbrane þi systému
nie je rozhodujúca. 5ozhoduje sumár nákladov na obstaranie, infraštruktúru, muníciu,
servis, opravy, údråbu a prevádzkové náklady za celú dobu sluåby výrobku aå do jeho
vyradenia a následného odpredaja alebo
likvidácie. +odnotíme pri tom tieå uå spomínanú bezpeþnosĢ dodávok, kde slovenské
podniky väþšinou zaruþujú najvyššiu úroveĖ a, samozrejme, vplyv na zamestnanosĢ,
ktorú som spomenul pri prvej otázke. (šte
dodám, åe jedným z parametrov pri výbere
je aj konkurencieschopnosĢ v medzinárodnom prostredí. Slovenské ozbrojené sily sú
malé a þasto poåadujú len niekoĐko desiatok
kusov daného produktu, ktorého výroba iba

pre nás by bola neefektívna. $ ak aj na Slovensku nem{åeme a nevieme vyrábaĢ všetko, na druhej strane to, þo vieme vyrobiĢ,
musí byĢ špiþkové - a potom sa budeme snaåiĢ pom{cĢ, aby sa tento výrobok presadil aj
na medzinárodnom trhu.
1DPRGHUQL]iFLXNWRUêFK]EUDĖRYêFKV\VWpPRYVDQiãUH]RUWV~VWUHGtYQDGFKiG]DM~FLFKURNRFK"
Terajšie vedenie ministerstva obrany doplnilo a aktualizovalo Bielu knihu o obrane.
9 nej sú vytýþené hlavné smery obmeny
a modernizácie výzbroje a hlavných druhov
techniky. Máme stanovené priority rozvoja
ozbrojených síl a z toho vyplývajúce priority pre modernizáciu výzbroje, techniky,
materiálu, komunikaþných a informaþných
systémov. 9 prvom rade chceme dokonþiĢ
zaþaté projekty z predchádzajúceho obdobia
- dopravné lietadlá, viacúþelové vrtuĐníky
þi rádiolokátory. Súþasne sa sústrećujeme
na výstavbu mechanizovanej brigády ako
národného cieĐa v rámci N$TO. Nasleduje
výmena hlavných druhov zastaranej bojovej
techniky pozemných síl s cieĐom nahradiĢ
staré bojové vozidlá pechoty jednej brigády bojovými kolesovými vozidlami [
a [ a druhej brigády - podĐa dostupných
prostriedkov - buć ich modernizovaĢ alebo aspoĖ þasĢ z nich obmeniĢ akvizíciou
pásových vozidiel úplne novej generácie.
9 strednodobom horizonte nás þaká zaþiatok ćalších veĐmi nároþných projektov
- výmena pozemných prostriedkov protivzdušnej obrany, ktoré tieå nesú peþaĢ
z þias studenej vojny, nevyhovujú súþasným
technickým poåiadavkám, ale hlavne poåiadavkám na interoperabilitu so spojencami.
ZároveĖ musíme adekvátne reagovaĢ na
trvale prebiehajúcu Ärevolúciu³ v oblasti
komunikaþných a informaþných systémov,
ktoré sú neoddeliteĐnou súþasĢou výbavy
moderných armád. $ vo všetkých týchto oblastiach má šance na realizáciu aj slovenský
obranný priemysel.
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Bratislavská ¿rma $liter Technologies, a. s. sa od svojho vzniku v roku 
postupne stala d{leåitým dodávateĐom vojenských technolygií pre N$TO. 8spela vo viacerých domácich aj medzinárodných tendroch dodá ýiernej +ore
integraþnú platformu pre štátnu správu, šestnásĢkrát uspela v medzinárodných
tendroch N$TO . SpoloþnosĢ je integrátorom, vývojárom a poradenskou
spoloþnosĢou v oblasti informaþných a komunikaþných technolygií.

Širokopásmový
rádiový smerovač
$0.5"/&5® B2R

Na nedávnom 9eĐtrhu obrannej techniky ,'(B  v Bratislave ¿rma získala ocenenie v kategyrii Systémy &I. âirokopásmový rádiový smerovaþ B5
získal Pri[ ,'(B. Zaujalo najmä jeho technické riešenie a variabilita pouåitia
pri vytváraní vysokorýchlostnej taktickej mobilnej rádiovej infraštruktúry
prostredníctvom M$N(T rádiovej siete umoåĖujúcej prenos dát, videa a
hlasu. B5 je postavené na báze zodolnených hardvérových technolygií
spĎĖajúcich štandardy M,/-ST', s urþením pre pouåívanie v nároþných klimatických a poveternostných podmienkach. 9lastnosti dynamického smerovania a schopnosti okamåitého presmerovania dát pri zmenách topolygie siete
predurþuje B5 ako ideálne riešenie pre vytváranie komunikaþného prostredia a nasadzovanie systémov &,S5 vo vysoko mobilných vojenských taktických jednotkách.

(93ÒDV
$kciová spoloþnosĢ (9PÚ Nová 'ubnica, ktorej zaþiatok þinnosti sa viaåe ku koncu tych rokov, v poslednom období zaujala mnohými produktami. Najmä v oblasti diaĐkovo
riadených gyroskopicky stabilizovaných zbraĖových staníc a veåí pre kolesové a pásové
podvozky, modulárnymi komponentami pre modernizáciu obrnených bojových vozidiel, þi
výcvikovými a simulaþnými prostriedkami.

%&ò4-07&/4,²)00#3"//²)013*&.:4-6t0,5»#&3

Diaľkovo ovládaná zbraňová
stanica Gladius Dual

4

Na tohtoroþnej výstave ,'(B  spoloþnosĢ v kategyrii Zbrane a munícia získala *rand
Pri[ za 'iaĐkovo ovládanú zbraĖovú stanicu */$',8S '8$/ Porota ocenila predovšetkým
technické a konštrukþné prevedenie, bezpeþné a jednoduché ovládanie a variabilnosĢ pouåitia
zbraní. ZbraĖová stanica ponúka r{zne alternatívy lafetácie zbraní. *uĐometov kalibru ,
mm alebo , mm. Obidve zbrane m{åu byĢ buć v N$TO alebo tzv. ruskom kalibri. $le aj
granátometu $*S. Týmto je zabezpeþené efektívne riešenie zbraĖovej nadstavby na akúkoĐvek
pásovú alebo kolesovú platformu. Pozorovací a zameriavací systém so samostatnou eleváciou
prináša moånosĢ elektronickej rekti¿kácie zbrane a zohĐadnenie balistiky pri streĐbe. Presný
pohyb zbraĖovej stanice v azimute a v elevácii zabezpeþujú novo inštalované priame pohony.
*laudius 'ual disponuje polohovým manipulátorom typu 8 s gyroskopickou stabilizáciou.

*5$1'32:(5VUR
SpoloþnosĢ so sídlom v Banskej Bystrici ± âalkovej je producentom ruþných zbraní od roku . 9 súþasnosti má viac ako sto zamestnancov. ([portuje do takmer  krajín sveta.
Pištole z produkcie spoloþnosti sa vyznaþujú uzamykaním hlavne rotáciou. Toto riešenie do veĐkej miery eliminuje úþinky spätného rázu
a zvyšuje presnosĢ, rýchlosĢ streĐby i celkový komfort streĐby. SamozrejmosĢou je polymérový rám s integrovanou lištou na montáå
príslušenstva, vymeniteĐné ergonomické chrbty, rukoväte þi plne obojstranné ovládacie prvky. Pre potreby ozbrojených zloåiek je moåné
zbrane . a P kalibru î dodávaĢ vo verzii :hisper s úþinným tlmiþom hluku výstrelu s rýchlym uchytením.
Samopaly ST5,BO* $& $ a $P $ odvodené
od karabín a pištolí ST5,BO* sú moderným
zbraĖovým systémom vyuåívajúcim strelivo mm
/uger. Sú vhodné na širokú škálu aplikácií v ozbrojených zloåkách. ST5,BO* sa vyznaþuje vysokou modularitou vćaka dvojici univerzálnych
montáånych líšt typu mil-std a dvojici líšt typu
key-mod, voliteĐnému adaptéru paåieb typu $5,
moånosti montáåe akejkoĐvek rukoväte typu $5,
moånosti voĐby zakonþenia hlavne závitom alebo
adaptérom typu -lug na montáå kompenzátora
alebo tlmiþa hluku výstrelu. Samopaly ST5,BO*
sú veĐmi dobre ovládateĐné i v plne automatickom
reåime, presné, spoĐahlivé a komfortné pri streĐbe.

453*#0("1"
s tlmičom a sklopnou
pažbou

K(5$0(7$/VUR
)irma .erametal, ktorá vznikla v roku , sa zaoberá sa aj vývojom, marketingom a predajom systémov obranného priemyslu. Základnou ¿lozo¿ou
je úþasĢ na vývoji, výrobe a nasledovnom predaji najmodernejších systémov obrannej techniky pre potreby OS S5 aj pre zákazníkov v zahraniþí.
SpoloþnosĢ stála pri zrode mnohých projektov slovenského zbrojárskeho priemyslu  mm samohybná kanynová húfnica Z8Z$N$ na kolesovom alebo
pásovom podvozku, obrnené vozidlo typu $/,*$TO5 î a T$T5$P$N,
Ģahaþ leteckej techniky T$/(T T-, vyslobodzovacie vozidlo 59- S$S,
modernizácia podvozku tanku T-, delostrelecký a mínometný systém riadenia paĐby.

Aligator 4×4 Master

Najnovšie sa spoloþnosĢ m{åe pochváliĢ Đahkým obrneným vozidlom
$/,*$TO5 î Master, ktorý v kategyrii Tanky, vozidlá a dopravné prostriedky získal *rand Pri[ ,'(B  v Bratislave $le aj úþasĢou na celkovej modernizácii  mm kanynovej húfnice 'ana a jej systému riadenia
paĐby.

K21â758K7$-'HIHQFHDV
SpoloþnosĢ z 'ubnice nad 9áhom je následnícka organizácia národného podniku .onštrukta Trenþín, þlen holdingovej
skupiny 'M' *5OP8P a.s. Od doku  má sídlo v 'ubnici
nad 9áhom. Zaoberá sa najmä vývojom zbraĖových systémov
delostreleckých, mínometných, raketových, åenijných a leteckých , muniþných systémov a systémov riadenia paĐby pre všetky
druhy zbraní. 9yvíja trenaåérovú a simulaþnú techniku, podvozky, špeciálne nadstavby a modernizuje techniku zavedenú
v armádach

Samohybný autonómny
delostrelecký systém 155
NN$BM5.(&7"

Samohybný autonymny delostrelecký systém  mm  &al.
TM* (9$ s automatickým nabíjaním munície je schopný
zabezpeþiĢ úþinnú paĐbu priamym aj nepriamym zamierením.
Má zabudovanú  kalibrovú hlaveĖ a elektronická výbava, diagnostika aj mechanizácia obsluåných prác pri nabíjaní a streĐbe
radia zbraĖ medzi najmodernejšie svojho druhu. Pre streĐbu
vyuåíva  mm muníciu štandardu N$TO. .adencia streĐby je  rán za  minúty v automatickom reåime a  rany za minútu v manuálnom reåime. Posádka (vy je trojþlenná a jej dostrel je  kilometrov. (va je prepraviteĐná napr. lietadlom +ercules &.
Samohybný autonymny delostrelecký systém  mm  &al. Sp*+ ',$N$ s automatickým nabíjaním munície je schopný tak isto
zabezpeþiĢ úþinnú paĐbu priamym aj nepriamym zamierením. Má zabudovanú  kalibrovú hlaveĖ projektovanú v zmysle Memoranda
o porozumení týkajúceho sa  mm húfnic ± Mo8 a vo svojom segmente tieå patrí medzi najmodernejšie zbrane vo svete.. .adencia
a dostrel sú zhodné ako u (vy. Posádka je štvorþlenná a má k dispozícii aj , mm guĐomet a zadymovacie granáty.

Kolesové bojové
vozidlo CORSAC 8×8

060*5283VUR
MSM *roup s. r. o. vznikla fúziou v roku . Zdruåuje osem technologických spoloþností aj s vyše -roþnou tradíciou. Svojim portfyliom pokrývajú kompletný åivotný cyklus munície, vojenskej kolesovej a pásovej techniky a rádionavigaþnej elektrotechniky. ýinnosti
zahĚĖajú vývoj, konštrukciu, výrobu, ale aj servis, opravy, revízie þi
modernizáciu, vrátane ponuky transferu príslušných technolygií. MSM
úspešne predstavila na výstavách doma i v zahraniþí mnoho nových
typov munície  mm muníciu (O)-d,  mm muníciu,  mm
podkalibernú muníciu,  a mm míny. Modernizovaná munícia 
mm má dlhší dolet. $å do vzdialenosti , km, þo predstavuje nárast
pribliåne  percent oproti dostrelu p{vodnej munície.

Na tohtoroþnej výstave ,'(B v Bratislave zaujal koncept kolesového bojového vozidla &O5S$& î. Bolo vytvorené vćaka spolupráci
popredných ¿riem slovenského obranného priemyslu, MSM Martin, (9PÚ, .onštrukta 'efence a americkej spoloþnosti *eneral 'ynamics. Okrem unikátneho podvozku disponuje výkonnou diaĐkovo ovládanou veåou Turra  zo spoloþnosti (9PÚ. 9eåa je štandardne vybavená ruským automatickým kanynom $ kalibru  mm so spriahnutým guĐometom P.T , mm a dvoma strelami M .onkurs.
9 prípade åelania zákazníka je moåné do veåe inštalovaĢ americký kanyn Bushmaster Mk. kalibru  mm, iný guĐomet kalibru ,
alebo , mm a izraelské protitankové strely 5afael Spike.

5

6(&7HFKQRORJLHVVUR
S(& Technologies /iptovský Mikuláš sa zaoberá okrem iného aj výrobou meracích, kontrolných a testovacích prístrojov a zariadení. SpoloþnosĢ
vznikla v roku , no stavia aj na dlhoroþnej tradícii vojenského 9ýskumného ústavu  /iptovský Mikuláš.
)alcon * je štvrtá generácia laserových 5&+BO diaĐkových detektorov,
ktorá je urþená na detekciu, identi¿káciu a meranie chemických bojových látok a to[ických priemyselných látok. )alcon * je jediný aktívny 5&+BO
diaĐkový detektor na trhu.

Aktívny
RCHBO
diaľkový
detektor
Falcon 4G

7$1$;758&K6DV
MAN HX 32.440 8x8 BB
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Tana[ Trucks so sídlom v Bratislave a s výrobou v Bánovciach nad Bebravou si pozíciu na tuzemskom i zahraniþnom trhu systematicky buduje
od roku . 9 rámci (urypskej únie dominujú zahraniþné obchodné vzĢahy predovšetkým s ýeskou republikou. SpoloþnosĢ úspešne rozvíja
obchodné vzĢahy s partnermi z $nglicka, 8S$, ,ndie, +ongkongu þi z 5uska. 9ýrazným medzníkom v histyrii spoloþnosti je nadviazanie
strategického partnerstva s nemeckou spoloþnosĢou 5heinmetall M$N Military 9ehicles *mb+, so zámerom predaja a podpory špeciálnych
nákladných vozidiel. Ćalším cieĐom spoloþnosti je zvyšovanie sluåieb poskytovania výrobných a servisných þinnosti pre vozidlá $.T,S.

6

9alníkové vozidlo, nosiþ a naĢahovaþ kontajnerov M$N +; . [ BB +;  radu +; je všestranný špecialista medzi nákladnými
vozidlami s pohonom všetkých kolies vyvinutý pre potreby v tvrdej vojenskej sluåbe. Spája v sebe spoĐahlivosĢ odskúšaných komponentov s najmodernejšími pokrokovými technolygiami. To z nich robí najhospodárnejšie vojenské vozidlá vo svojej triede. Sú tieå jednými
s najvyššou åivotnosĢou, pretoåe sú konštruované na prevádzkovú åivotnosĢ  rokov. 9o vyhotoveniach î, î a î modely +;
pokrývajú široký rad aplikácií ± od vozidla na prevoz nákladu alebo os{b aå po vysokovýkonný Ģahaþ s hrubou hmotnosĢou súpravy aå do
 ton.

7HFKQRSRO,QWHUQDWLRQDODV
SpoloþnosĢ s vyše -roþnou tradíciou sa zaoberá okrem iného aj vývojom
a výrobou zbraní. Predmetom jej záujmu sú aj zbraĖové systémy, náhradné
diely, komunikácia a ochrana.
9 poslednom období sa ¿rma prezentuje mm samopalom 9MS $. -e
to moderný samopal kategyrie P': personal defense Zeapon , ktorý
má kaliber mm /uger î mm . 5ám zbrane je vyrobený z odolného
polyméru a konštrukcia umoåĖuje bezproblémové prisp{sobenie pre pravákov i Đavákov. ZbraĖ má zásobník na  nábojov a voliþ pre tri r{zne reåimy
streĐby ± jednotlivé výstrely, dva výstrely a automatický reåim. 5ám zbrane
umoåĖuje pripevnenie r{zneho vybavenia, optických prvkov, znaþkovaþov
a osvetlenia. Pozoruhodná je hmotnosĢ zbrane. Bez zásobníka a munície váåi
len   gramov. Samopal má výsuvnú paåbu. -eho dĎåka je  mm, so
zloåenou paåbou  mm.

NNTBNPQBM7.4"

5SFOBäÏSQSF
špeciálne
operácie Mi-17
'5%405

9LUWXDO5HDOLW\0HGLDDV
95M Trenþín od zaþiatku -tych rokov produkuje simulátory a tréningové systémy pre vyuåitie vo vojenskom aj v civilnom sektor, ako letecké
simulátory Mig-, Mig-, Su-, Su-, /-, Mi- þi Mi- aj simulátory pre výcvik posádky tanku T-, T, B9P , þi B9P  a ćalšie.
SpoloþnosĢ je úspešná vo viacerých krajinách, dodala spolu s americkým
obchodným partnerom pre ministerstvo obrany 8S$ viac ako  komple[ných simulátorov Mi- a transportného lietadla *-. -ej produkty
boli ocenené na výstavách obrannej techniky na Slovensku aj v zahraniþí.

Mi- )T' SOT trenaåér pre špeciálne operácie je urþený pre výcvik
pilotov a streleckých operátorov, ako aj pre tréning špeciálnych operácií.
,nštruktorovi dovoĐuje ovládaĢ a meniĢ kon¿guráciu celého systému, zmenu denných a noþných meteorologických podmienok, vkladaĢ a
plánovaĢ taktické misie, nácvik letu vo formáciách, núdzové situácie a zlyhávanie systémov a mnoho ćalších situácii.
95M vykonala merania a je vlastníkom komple[ného dátového balíka vrtuĐníka Mi- pri ktorom spolupracovala s pilotmi
vzdušných OS S5 aj 8S$ s cieĐom zabezpeþiĢ, aby letové charakteristiky trenaåérov Mi- zodpovedali charakteristikám reálnych
vrtuĐníkov.

9é92-0DUWLQDV

5"53"1"/
8×8 CC

9é9O- Martin má bohatú histyriu v oblasti výskumu a vývoja v oblasti strojárstva a najmä obranného priemyslu. Multiproduktová platforma obsahuje prototypovú, kusovú
a malosériovú výrobu, portfylio okrem iného zahĚĖa aj vývoj r{znych unikátnych strojov
a zariadení. 5ealizácia high-tech je moåná vćaka pruåným väzbám na výrobné kapacity
ćalších podnikov. Privatizáciou v roku  sa ¿rma pretransformovala na dynamicky sa
rozvíjajúcu spoloþnosĢ a jej profesionálne tímy sa usilujú o inovácie a rozvoj technolygií
vyuåívajúc nové poznatky vedy a techniky.
9eliteĐský kontajner &OS je mobilné, samostatné pracovisko velenia a riadenia s vonkajšími rozmermi podĐa ,SO  &. Ponúka balistickú ochranu a vnútorné pracovné prostredie prisp{sobené na kancelársku prácu. .limatizaþný systém a elektrocentrála umoåĖujú þinnosĢ
posádky i poþas transportu. 9onkajší priestor kontajnera je vybavený maskovacím systémom, ktorý minimalizuje infraþervené vyåarovanie
a radarový odraz. &OS je uå s niekoĐkými ćalšími typmi kontajnerov vo výzbroji Ozbrojených síl âvédskeho kráĐovstva, priþom tvorí
základ mobilného systému velenia a riadenia celej švédskej armády.
T$T5$P$N î && je obrnené vozidlo s unikátnymi vlastnosĢami podvozku . rady T$T5$, ktoré umoåĖuje prepravovaĢ kontajnerové
nadstavby ,SO &, ' v nároþných terénnych podmienkach. Poskytuje balistickú ochranu podĐa ST$N$*  do úrovne  a ochranu
podvozku kabíny a nádråí proti výbušným nástrahám a mínam. .abína pre  osoby je vybavená klimatizáciou, ochranou proti zbraniam
hromadného niþenia a nezávislým vykurovaním.

Diaľkovo ovládaný
mechanický odmínovací
systém BOŽENA 4+

:$<,1'8675,(6DV
9 podniku sa zaþala strojárenská výroba pred  rokmi. $ktuálne dodáva svoje produkty aj na ázijský a africký kontinent, nakladaþe predáva najmä na Slovensku, v ýechách
a Maćarsku, systémy Boåena v tomto roku e[pedovala do Nigérie a ,ndonézie.
ďahký odmínovací diaĐkovo ovládaný systém BOä(N$  je urþený na mechanické
odmínovanie a na pomoc pri likvidácii improvizovaných výbušných zariadení. 9eĐkosĢ a
hmotnosĢ stroja umoåĖujú vyuåitie v priestorovo obmedzených podmienkach. 9zhĐadom
na výnimoþnú odolnosĢ voþi protitankovým mínam  kg TNT je moåné pouåívaĢ systém
aj v oblastiach s vysokou mierou ohrozenia. Pre rozšírenie vyuåiteĐnosti stroja v poĐných
operáciách je dostupné široké spektrum príslušenstva a doplnkov.

BOä(N$ 5,OT je obrnené vozidlo urþené na reguláciu nepokojov a kontrolu davu v uliciach a v zastavaných oblastiach. 'okáåe usmerĖovaĢ
alebo rozptyĐovaĢ zhromaådené skupiny do poåadovaného smeru alebo zyn. Pomocou hydraulickej plošiny m{åe zabezpeþiĢ prístup k budovám, mostom a iným vyvýšením pozíciám. Má aj výkonné akustické zariadenie. Nosiþ a štít sú chránené pancierovaním $5MO; T
a nepriestrelným sklom ,soclima ochrana )B N$TO . Nosiþ je vybavený nepriestrelnými pneumatikami. Boåenu 5iot moåno ovládaĢ
manuálne alebo diaĐkovo.
Posádkou ovládaná dvojmuåová veåa bola vyvinutá špeciálne pre bojové vozidlá pechoty a obrnené vozidlá. -e navrhnutá a testovaná pre
pouåitie v najnároþnejších podmienkach tak, aby spĎĖala všetky nároky ozbrojených síl. 'vojmuåová veåa je vybavená mm automatickým
kanynom $ so stabilizáciou v dvoch osiach, guĐometom ,mm P.T a raketovou strelou na zneškodĖovanie obrnených cieĐov. 9eåa
je schopná zneškodniĢ pozemné a nízko letiace ciele s niåšou balistickou ochranou. Pre elimináciu obrnených vozidiel a tankov je vybavená
raketovou strelou PT5S .ON.85S PM. 'o výbavy patrí aj systém 9 s vrhaþmi dymových granátov pre vytvorenie dymovej clony.
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Samohybná pásová húfnica
155 mm 52 Cal. SpGH DIANA

Samohybný
autonómny
delostrelecký systém
na kolesovom
podvozku 155mm
52kal. ShKH
ZUZANA 2

(9$
.ONâT58.T$-'efence, a. s., je tradiþným výrobcom samohybných
hlavĖových delostreleckých systémov veĐkých kalibrov p{vodne þeskoslovenskej a dnes slovenskej konštrukcie. Na veĐtrhu ,'(T 
v Brne predstavila hlavĖový delostrelecký systém s oznaþením .anynová húfnica (9$ kalibru  mm, inštalovaný na automobilovom
podvozku. 9 novej konštrukcii je p{vodná delostrelecká þasĢ systému
Z8Z$N$-, lafetovaná v otvorenej zbraĖovej nadstavbe. Zmenená je
konštrukcia zásobníkov striel a náplní. Plošina s kanynom, zásobníkmi pre muníciu a nabíjacím mechanizmom je otoþne inštalovaná na
kompaktnom ráme s veĐkorozmerovým loåiskom, v ktorého zadnej
þasti sú uchytené hydraulicky ovládané opory. 5ám predstavuje autonymnu jednotku, umiestnenú na trojnápravovú podvozkovú skupinu
Tatra -î.5 s pohonom všetkých kolies. Minimálna vzdialenosĢ
streĐby je  km. Posádka zbraĖového systému je trojþlenná. 9ćaka automatizácii bojovej þinnosti dokáåe vystreliĢ  výstrelov bez opustenia kabíny. .anynová húfnica (9$ má pohotovostnú hmotnosĢ , t,
bojová hmotnosĢ dosahuje  t. Systém moåno prepravovaĢ transportnými lietadlami &- +ercules a väþšími.
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5R]KRGXM~FHVSRORþQRVWLVNXSLQ\'0'*5283V~
O .ONâT58.T$-'efence, a. s., ± majetkový podiel  . SpoloþnosĢ je konštrukþno-vývojová a skúšobná organizácia orientovaná na
oblasĢ zbraĖových systémov a veĐkokalibrovej munície.
O ZTS-âP(&,È/, a. s., ± majetkový podiel  . +lavným predmetom þinnosti je výroba kovových konštrukcií a ich þasti, výroba špeciálnej techniky, najmä kanynový a hlavĖový program, ako aj servisné
þinnosti pri oprave delostreleckej techniky pre potreby Ozbrojených síl
Slovenskej republiky.
O Z9S ± holding, a. s., ± majetkový podiel  . +lavným predmetom þinnosti spoloþnosti je výroba munície.
K~VSHFKRPVNXSLQ\'0'*5283SDWUt
O realizácia rozvojových projektov e[panzie  mm  kal. delostreleckých systémov, konkrétne o Đahšiu, mobilnejšiu a letecky prepraviteĐnú verziu (9$ a Ģaåkú pásovú verziu ',$N$, charakterizovanú
zabudovaním zbraĖovej veåovej nadstavby Zuzana  do univerzálneho podvozka 8P*,
O obnovenie hlavĖového programu kalibrov od  mm do  mm a
sériovej výroby  mm automatického kanyna $,
O úspešné pokraþovanie v projekte Program N$TO $*S ± $lliance
*round Surveillance do úrovne dokonþenia formálnych skúšok a odovzdanie prototypu bezobsluåného mobilného komunikaþného komponentu M*&& Mobile *round &ommunication &omponent , ako
aj odovzdanie prvých troch kusov overovacej série produktu M*&&
podĐa zmluvného harmonogramu,
O pokraþovanie 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 beåných a stredných opráv, ako aj
technického ošetrenia TO na objektoch mm kal. Sh.+ Zuzana
vz.  pre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

Na medzinárodnom veĐtrhu obrannej techniky ,'(B  mala premiéru samohybná pásová húfnica 'iana. Na jej zrode spolupracovali
.ONâT58.T$-'efence a poĐská ¿rma Bumar-àabĊdy. Najd{leåitejšou þasĢou nového systému je veåa, ktorú dodala .onštrukta.
9 'iane je húfnica kalibru  mm s dĎåkou hlavne  kalibrov. ZbraĖ
je schopná priamej i nepriamej streĐby. 9 automatickom myde dokáåe
vystreliĢ na cieĐ aå  striel poþas prvej minúty a dovedna  poþas prvých troch minút. Pri manuálnom myde je rýchlosĢ streĐby dve rany za
minútu. Ma[imálny dostrel pri nepriamej streĐbe prevyšuje  km, minimálny je  km. +úfnica je schopná sekvenþnej streĐby, keć vystrelí
viacero granátov tak, aby na cieĐ dopadli naraz. Posádku tvoria štyria
Đudia. Pancier ich chráni pred strelami menšieho kalibru a þrepinami
delostreleckých granátov. BezpeþnosĢ zvyšujú automatický hasiaci
systém a ochrana pred úþinkami zbraní hromadného niþenia. Okrem
hlavnej zbrane m{åe 'iana niesĢ na streche veåe aj doplnkový guĐomet kalibru , mm. +motnosĢ 'iany je  ton, z toho hmotnosĢ
samotného podvozka 8P*-M* je  ton.
Kanónová
húfnica
inštalovaná na
automobilovom
podvozku
155 mm 52 cal.
5.(&7"
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