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Vážený respondent, 

 

význam vojenského materiálu (ďalej len VM) pre 
obranyschopnosť a bezpečnosť štátu a jeho špecifické 
miesto v systéme exportu a importu vyžaduje spracovanie 
špecifického súboru štatistických informácií, ktorý je určený 
pre vládu SR a ďalšie orgány štátnej správy ako aj pre 
medzinárodné organizácie v zmysle medzinárodných 
dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná. Tieto 
informácie nie sú predmetom štatistických zisťovaní 
vykonávaných orgánmi štátnej štatistiky.  

 

Na účely správneho a vecného zberu, spracovania a 
poskytnutia údajov o vývoze a dovoze VM vydáva 
Ministerstvo hospodárstva SR záväzný „Metodický návod 
Ministerstva hospodárstva SR k vypĺňaniu štvrťročného 
výkazu o vývoze – dovoze vojenského materiálu na základe 
licencií vydaných v zmysle zákona č. 179/1998 Z. z. 
v platnom znení“ (ďalej len metodika). 

 

Zistené údaje budú slúžiť k zhodnoteniu vývoja vývozu 
a dovozu VM v SR, jeho štruktúry a predajného 
umiestnenia. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov SR 
budú tieto údaje poskytované medzinárodným 
organizáciám. Ochrana údajov pred zneužitím je 
zabezpečená zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike 
v znení neskorších predpisov.  

 

Štvrťročný výkaz  a metodika k nemu sú záväzné pre 
predloženie výkazov vývozcami a dovozcami VM za 
obdobie od  4. štvrťroku 2010. 

 

O vývoze a dovoze VM predkladajú spravodajské 
jednotky nasledujúci výkaz: 

ZO (MH SR) 3 - 04 Štvrťročný výkaz o vývoze - 
dovoze vojenského materiálu podľa licencií vydaných v 
zmysle zákona č. 179/1998 Z. z. v platnom znení.  

 

 

Vypracoval:   

                                   Mgr. Lucia Filipková 

 

Schválil:   

                                     Ing. Pavol Takáč 

                   vedúci samostatného oddelenia dohľadu 

                nad obchodovaním s vojenským materiálom 

 

V Y S V E T L I V K Y  
K  V Y P Ĺ Ň A N I U  V Ý K A Z U   

 

Obsahová náplň štatistických zisťovaní 

1. Vecné vymedzenie obsahovej náplne 

Predmetom rezortných štatistických zisťovaní 
vykonávaných podľa týchto smerníc je dovoz a vývoz VM, 
ktorý vstupuje alebo opúšťa územie SR. 

 

Predmetom tohto zisťovania je aj reexport VM a 
služieb poskytovaných zahraničným osobám alebo 
prijímaných od zahraničných osôb v súvislosti s výskumom, 
vývojom, skúšaním, zušľachťovaním, zavádzaním výroby, 
poskytovaním servisu a výcvikom v obsluhe VM. 

2. Metodické vymedzenie ukazovateľov 

Rozhodujúcim momentom realizácie vývozu, dovozu, 
pre obchod s nečlenskými krajinami EÚ, je dátum prechodu 
tovaru cez slovenské štátne hranice, potvrdený colným 
úradom na jednotnom colnom doklade (ďalej len JCD, resp. 
CV)1 a na rozhodnutí o udelení licencie (záznam colného 
úradu o čerpaní povoleného množstva). V prípade obchodu 
s členskými štátmi EÚ, záznam colného úradu o čerpaní 
povoleného množstva na rozhodnutí o udelení licencie 
vykoná žiadateľ, resp. držiteľ licencie, pričom 
rozhodujúcim momentom realizácie vývozu, dovozu je 
dátum prechodu tovaru cez slovenské štátne hranice. 

3. Použité kategórie a číselníky 

Kódové označenia krajín a území sú uvedené v 
nariadení Komisie (ES) č. 1833/2006 z 13. decembra 2006 
o nomenklatúre krajín a území pre štatistiku zahraničného 
obchodu Spoločenstva a štatistiku obchodu medzi 
členskými štátmi. 

Pre účely týchto zisťovaní sa vojenským materiálom 
rozumejú výrobky, polotovary, diely a služby klasifikované 
podľa právnych noriem2,. 

 

Prehľad kategórií podľa OBSE je v prílohe č. 1, podľa 
Wassenaarskeho usporiadania je v prílohe č. 2., podľa OSN 
je v prílohe č. 3. k tejto metodike a kategórie vojenského 
materiálu sú uvedené v zozname vojenského materiálu 2. 

                                                           
1 Nariadenie generálneho riaditeľa CR SR č. 2004/114, 

Vyplňovanie a používanie tlačiva jednotného colného dokladu 
a spracovávanie colných vyhlásení v systéme ASYCUDA++ 

2 Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 5/2010 
z 3. novembra 2010 ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským 
materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. 
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A. Nosiče štatistických dát 

1. Písomné nosiče - výkazy 

1.1. Zoznam výkazov, ich predkladacie lehoty a cesty 
 

Značka 
výkazu 

Názov výkazu Predkladacia lehota 

ZO 
(MH SR) 

3-04 

Štvrťročný výkaz o vývoze 
– dovoze citlivých tovarov  
podľa licencií vydaných 
podľa zákona č. 179/1998 
Z.z. v platnom znení 

Spravodajská 
jednotka doručí do 

25. kalendárneho dňa 
po sledovanom 

období výkaz 1-krát 
na MH  SR oddelenie 

dohľadu nad 
obchodovaním 
s vojenským 
materiálom 

1.2. Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Výkazy zostavujú a predkladajú vývozcovia a 
dovozcovia, ktorí sú v sledovanom období držiteľmi 
platného rozhodnutia o udelení licencie. 

Pre účely týchto smerníc sa rozumie: 

a) vývozcom právnická alebo fyzická osoba, ktorá na 
vlastný účet, nebezpečenstvo a vlastným menom vyváža 
VM z tuzemska do zahraničia, 

b) dovozcom právnická alebo fyzická osoba, ktorá na 
vlastný účet, nebezpečenstvo a vlastným menom 
nakupuje VM v zahraničí a dováža ich do tuzemska. 

Tuzemský dodávateľ (popr. výrobca), alebo tuzemský 
odberateľ VM je spravodajskou jednotkou podľa tejto 
metodiky len vtedy, pokiaľ je zároveň vývozcom, alebo 
dovozcom v zmysle uvedenom pod písm. a) a b). 

1.3. Spôsob vyplňovania výkazu 

Spravodajská jednotka vypĺňa výkaz zvlášť za vývoz a 
zvlášť za dovoz VM. Uvádzať na jednom výkaze súčasne 
údaje za vývoz a dovoz je neprípustné. Predtlačené 
univerzálne názvy v hlavičke výkazu a tabuľkovej časti 
spravodajská jednotka upraví preškrtnutím údajov, ktoré 
nebudú v zhode s obsahom výkazu. 

 

TITULNÁ STRANA VÝKAZU 

Na titulnej strane výkazu sú predpísané základné 
indikačné údaje: 

za ..... štvrťrok.... - uvedie sa príslušný štvrťrok za 
vykazované (sledované) obdobie a rok 

Názov a adresa sídla organizácie - uvedie sa názov 
(meno) a sídlo (bydlisko) spravodajskej jednotky 
realizujúcej vývoz, alebo dovoz VM. 

V riadku 01 

rok -  uvedú sa dve posledné číslice letopočtu 

mesiac - uvedie sa kód 03, 06, 09 alebo 12 podľa 
posledného mesiaca štvrťroku, v ktorom sa zisťovanie 
vykonáva, 

IČO (identifikačné číslo organizácie) - uvedie sa 
osemmiestne identifikačné číslo spravodajskej jednotky 
podľa registra organizácií; spravodajská jednotka, ktorá má 
IČO šesťmiestne uvedie na prvých dvoch miestach nuly. 

 

V riadku 02 (V/D) 

sa uvedie kód rozlišujúci či sú na výkaze vykazované údaje 
o vývoze alebo dovoze - pri vykazovaní vývozu sa uvedie 
písmeno „V“ , pri vykazovaní dovozu písmeno „D“ , 

 

1.4. Všeobecné ustanovenia pre vypĺňanie 1. a 2. oddielu 
výkazu 

Všetky údaje sa zásadne vypĺňajú na základe 
operatívnej technickej evidencie a účtovníctva. Prvotnými 
dokladmi sú: licencia, faktúry a JCD. Pri vypĺňaní údajov 
je nutné dbať, aby bol vykonaný správny výpočet všetkých 
sledovaných ukazovateľov. Pre zabezpečenie kontroly je 
nutné uviesť kontrolné súčty v príslušných políčkach 
výkazu. Príslušné údaje vo výkazoch musia byť doložiteľné 
zodpovedajúcimi údajmi uvedenými v prvotných 
dokladoch. 

Pri rozdelení alebo zlúčení spravodajských jednotiek je 
nutné údaje za predchádzajúce obdobie (za sledované a 
minulé obdobie) prepočítať podľa novej štruktúry 
spravodajskej jednotky. 

 

OPRAVA CHYBNÝCH ÚDAJOV 

Ak sa vo výkazoch zistia za predchádzajúce obdobie 
sledovaného roku chybné údaje, je potrebné ich opraviť. 
Všetky opravy údajov sa premietnu do príslušných 
ukazovateľov sledovaného obdobia. Opravy sa vykonajú vo 
výkaze za to obdobie (od začiatku roku), v priebehu ktorého 
boli tieto chyby zistené, bez ohľadu na ich výšku. Vo 
všetkých prípadoch, kedy sa vo vykazovaných údajoch 
vykonávajú opravy, musí organizácia v komentári k výkazu 
uviesť výšku a príčinu vykonávanej opravy. 

 

PREPOČET HODNOTY z CUDZEJ MENY na 
EUR 

Prepočet hodnoty vyvážaného alebo dovážaného VM z 
cudzej meny na hodnotu EUR sa vykonáva prepočtom 
kurzu ECB z hodnoty cudzej meny. Na prepočet hodnoty 
z cudzej meny sa použije kurz ECB platný podľa colných 
predpisov, ktorý je pre jednotlivé týždne zverejňovaný na 
www.colnasprava.sk (Aktuálne informácie). 

 

NEUSKUTOČNENÁ REALIZÁCIA – spôsob 
vykázania 

Spravodajská jednotka uvedie vo výkaze všetky platné 
a nevrátené rozhodnutia o udelení licencie, ktoré jej boli 
vydané a to na samostatnom tlačive pre vývoz (vykazujú sa 
licencie na vývoz, aktívny zušľachťovací styk s VM, 
nakladanie s VM) alebo dovoz (vykazujú sa licencie na 
dovoz, pasívny zušľachťovací styk s VM) licencovaných 
tovarov, bez ohľadu či v sledovanom období došlo k 
realizácii alebo nie. V prípade, že k realizácii nedošlo 
príslušné políčka výkazu sa prečiarknu, resp. sa uvedie 
nulová hodnota do príslušných buniek v tabuľke! 

 

UKONČENIE DODÁVKY 

Pokiaľ dôjde v sledovanom období z akýchkoľvek 
dôvodov k ukončeniu dodávok realizovaných na základe 
poskytnutej licencie, uvedie spravodajská jednotka túto 
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skutočnosť, vrátane dôvodu ukončenia, v komentári k 
výkazu. 

 

2. ZO (MHSR) 3-04 Štvrťročný výkaz o vývoze – 
dovoze citlivých tovarov  podľa licencií vydaných 
podľa zákona č. 179/1998 Z. z. v platnom znení 

2.1. Ustanovenia pre vypĺňanie 1. oddielu výkazu 

Ak je vykazovaný vývoz v názve oddielu sa prečiarkne 
slovo „dovoz“ , ak je vykazovaný dovoz, prečiarkne sa 
slovo „vývoz“ . 

Vysvetlivky k stĺpcom 

V stĺpci „a“  sa uvedie stručne, zrozumiteľne a výstižne 
predmet licencie - názov vykazovaného výrobku, ktorý je 
uvedený na licencií v položke názov. V prípade potreby 
možno názov výrobku uviesť v skrátenom znení, avšak bez 
ujmy na jeho zrozumiteľnosti. 

V stĺpci „b“  sa uvedie skratka mernej jednotky, v 
ktorej bude predmet licencie, poprípade jednotlivé výrobky 
vykazované v nasledujúcich stĺpcoch výkazu3. 

V stĺpcoch 1 až 16 sa uvádzajú údaje o poskytnutej 
licencii. 

V stĺpci 1 sa uvedie číslo licencie, vydanej 
Ministerstvom hospodárstva SR alebo vydanej 
Ministerstvom obrany SR!!! 

V stĺpci 2 a 3 sa uvedie doba platnosti licencie takto: 

v stĺpci 2 rok a mesiac od kedy licencia platí, 

v stĺpci 3 rok a mesiac, do ktorého licencia platí. 

Rok a mesiac sa vyjadrí číselným štvormiestnym 
kódom, ktorého prvé dve miesta tvoria posledné dve číslice 
letopočtu, druhé dve miesta poradové číslo mesiaca v roku 
(napr. január 2009 sa označí kódom 0901).  

V stĺpci 4 sa pri vykazovaní vývozu prečiarkne v názve 
stĺpca „D“ , v stĺpci sa uvedie alfabetický dvojmiestny kód 
krajiny určenia4. 

Pri vykazovaní dovozu sa prečiarkne v názve stĺpca 
slovo „V“ , v stĺpci sa uvedie alfabetický dvojmiestny kód 
krajiny pôvodu5. 

V stĺpci 5 sa uvedie číslo kategórie vojenského 
materiálu podľa výnosu č. 5/2010 MH SR v platnom znení. 

V stĺpci 6 sa uvedie kategória vojenského materiálu 
podľa prílohy č. 2 tejto metodiky.    (WA)  

V stĺpci 7 sa uvedie kategória VM podľa prílohy č. 1 
tejto metodiky. 

V stĺpci 8 sa uvedie kategória podľa prílohy č. 3 tejto 
metodiky. 

Poznámka: Ak vykazovaný VM nie je v zozname 
príslušnej kategórie (stĺpce 5 až 8), príslušné políčko sa 
prečiarkne. 

                                                           
3 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 573/2003 Z.z., v znení 

neskorších predpisov. 

4 Nariadenie Komisie (ES) č. 1833/2006 z 13. decembra 2006 
o nomenklatúre krajín a území pre štatistiku zahraničného 
obchodu Spoločenstva a štatistiku obchodu medzi členskými 
štátmi. 

V stĺpci 9 sa uvedie povolené množstvo VM 
z rozhodnutia o udelení licencie v tej mernej jednotke, ktorá 
bola uvedená v stĺpci „b“ . 

V stĺpci 10 sa uvedie povolená Hodnota OP z rozhodnutia 
o udelení licencie. Hodnota sa uvedie v EUR. 

V stĺpci 11 sa uvedie realizované množstvo v merných 
jednotkách od začiatku roku do sledovaného obdobia. 

V stĺpci 12 sa uvedie realizovaná hodnota v EUR 
(zaokrúhlené na celé EUR) od začiatku roku do 
sledovaného obdobia (od začiatku roku sumárne do 
sledovaného štvrťroku) 

V stĺpci 13 sa uvedie realizované množstvo v merných 
jednotkách, v sledovanom období (v sledovanom štvrťroku) 

V stĺpci 14 sa uvedie realizovaná hodnota v  EUR 
(zaokrúhlené na celé EUR) v sledovanom období. 

 

 

VYKAZOVANIE ZOSTATKOV – množstva a hodnoty 

 V stĺpci 15 sa uvedie zostávajúce množstvo, ktoré možno 
na licenciu čerpať, v merných jednotkách (je to rozdiel 
medzi povoleným množstvom na licenciu a doteraz celkovo 
vyčerpaným množstvom).  

 

Príklad: povolené množstvo na licenciu je 300 ks, 
realizované množstvo do sledovaného obdobia: 100 ks; 
realizované množstvo v sledovanom období (v sledovanom 
štvrťroku) 100 ks; Výpočet zostávajúceho množstva na 
licenciu: 300-100-100 = 100 ks. Zostávajúce množstvo, 
ktoré možno na licenciu čerpať je 100 ks. 

 

V stĺpci 17 sa uvedie zostávajúca hodnota v EUR 
(zaokrúhlené na celé EUR), ktorú možno na licenciu čerpať.  

Je to rozdiel medzi povolenou hodnotou na licenciu 
a doteraz celkovo vyčerpanou hodnotou.  

Príklad: povolená hodnota OP na licenciu: 1000 EUR; 
realizovaná hodnota do sledovaného obdobia: 200 EUR; 
realizovaná hodnota v sledovanom období: 200 EUR; 
výpočet zostávajúcej hodnoty v EUR: 1000 – 200 – 200 = 
600 EUR. Zostávajúca hodnota, ktorú možno na licenciu 
čerpať  je 600 EUR. 

 

2.2. Ustanovenia pre vypĺňanie 2. oddielu výkazu 

Ak je vykazovaný vývoz, v názve oddielu sa prečiarkne 
slovo „odberateľov“ , ak je vykazovaný dovoz, prečiarkne 
sa slovo „dodávateľov“ . 

Vysvetlivky k stĺpcom 

V stĺpci „a“  sa uvedie číslo licencie vydanej 
Ministerstvom hospodárstva SR alebo vydanej 
Ministerstvom obrany SR!!! 

 

V stĺpci 1 sa uvedie pri vykazovaní vývozu názov 
(meno) a sídlo (bydlisko) tuzemského dodávateľa, pri 
vykazovaní dovozu sa uvedie názov (meno) a sídlo 
(bydlisko) odberateľa (v prípade potreby v skrátenom 
znení). 
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V stĺpci 2 sa uvedie jeho osemmiestne IČO 
(identifikačné číslo organizácie). 

Ak sú tuzemskými dodávateľmi alebo odberateľmi 
organizácie Ministerstva obrany SR, Ministerstva vnútra SR 
uvedie sa v stĺpci názov ministerstva a príslušné IČO jeho 
orgánu, alebo organizácie. 

V stĺpci 3 sa pri vykazovaní vývozu prečiarkne v názve 
stĺpca slovo „pôvodu“ a v stĺpci sa uvedie alfabetický 
dvojmiestny kód krajiny určenia. 

Pri vykazovaní dovozu sa prečiarkne v názve stĺpca 
slovo „ur čenia“ a v stĺpci sa uvedie alfabetický 
dvojmiestny kód krajiny pôvodu. 

V stĺpci 4 sa uvedie čerpaná hodnota (v EUR) vývozu 
alebo dovozu podľa licencií v sledovanom období. 

 

2.3. Vysvetlivky k riadkom 

Čísla licencii sa v stĺpci "a"  uvedú v poradí svojej 
číselnej postupnosti. 

Ak sa na realizácii licencie podieľa viac tuzemských 
dodávateľov, uvedú sa v po sebe nasledujúcich riadkoch 
(označených číslom príslušnej licencie) v poradí svojich 
IČO. 

2.4. Väzby medzi 1. oddielom a 2. oddielom. 

V obidvoch oddieloch musia byť uvedené rovnaké čísla 
licencií v a ich počet a poradie musí byť zhodné. 

Súčet údajov uvedených v oddieli 1. v stĺpci 14 (riadok 
01 až 30) sa musí rovnať súčtu údajov uvedených v stĺpci 4 
(riadok 01 až 21) v oddieli 2. 

 

Gestor štatistického zisťovania vývozu a dovozu 
VM 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky – 
samostatné oddelenie dohľadu nad obchodovaním 
s vojenským materiálom, Mierová 19, 827 15 Bratislava. 
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PRÍLOHY  
 

Príloha č. 1 

Register OBSE 
Kategórie ručných a ľahkých zbraní 

 

Kategória P o p i s 

1  
Ručné zbrane 

 1.1 Revolvery a samonabíjacie pištole 

 1.2 Pušky a karabíny 

 1.3 Samopaly 

 1.4 Automatické pušky 

 1.5 Ľahké guľomety 

2  
Ľahké zbrane 

 2.1 Ťažké guľomety 

 2.2 Granátomety – ručné, podvesné a montované 

 2.3 Protilietadlové guľomety - prenosné 

 2.4 Protitankové zbrane - prenosné 

 2.5 Bezzáklzové kanóny 

 2.6 Odpaľovacie zariadenia protitankových striel a raketových systémov - prenosné 

 2.7 Odpaľovacie zariadenia protilietadlových striel - prenosné 

 2.8 Mínomety kalibru menšieho ako 100 mm 
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Príloha č. 2 

Register Wassenaarskeho usporiadania 
Kategórie konvenčných zbraní 

 

Kategória P o p i s 

1  Bojové tanky 

  Pásové alebo kolesové samohybné obrnené bojové vozidlá s vysokou cezpoľnou mobilitou a s vysokým 
stupňom sebaobrany, vážiace najmenej 16,5 tony nenaložené s vysokou hlavňovou rýchlosťou priamej 
paľby hlavnej zbrane minimálne 75 mm kalibra. 

2  Obrnené bojové vozidlá 

 2.1 Pásové, polopásové alebo kolesové samohybné vozidlá, obrnené, cezpoľne zostrojené alebo upravené a 
vybavené: 

  k transportu pechoty 4 a viac mužov alebo, 

  integrálnou alebo organickou zbraňou najmenej 12,5 mm kalibru alebo, 

  odpaľovacím raketovým zariadením. 

 2.2 Pásové, polopásové alebo kolesové samohybné vozidlá, obrnené, cezpoľne zostrojené alebo upravené a 
vybavené: 

  s organickými technickými prostriedkami na pozorovanie, prieskum, označenie cieľa a skonštruované na 
vykonanie prieskumnej misie alebo, 

  s integrálnymi organickými technickými prostriedkami na velenie vojsku alebo, 

  s integrálnymi organickými elektronickými a technickými prostriedkami skonštruovanými na 
elektronické vedenie vojny. 

 2.3 Obrnené premosťovacie vozidlá. 

  Obrnené vyslobodzovacie vozidlá. 

3  Veľkokalibrové delostrelecké systémy 

 3.1 Zbrane, húfnice, mažiare - mínomety a delá s kombináciou vlastností zbrane alebo húfnice schopné 
zasiahnuť (zamerať) cieľ predovšetkým priamou streľbou, kalibru 75 – 155 mm vrátane. 

 3.2 Zbrane, húfnice, mínomety a delá s kombináciou vlastností zbrane alebo húfnice schopné zasiahnuť 
(zamerať) cieľ predovšetkým priamou streľbou, kalibru nad 155 mm. 

 3.3 Mnohonásobné odpaľovacie raketové systémy (raketomety) schopné zamerať pozemné ciele, zahrňujúc 
obrnenie, vystrelením nepriamej paľby kalibru 75 mm a viac. 

 3.4 Špeciálne ťahače delostreleckých systémov 

4  Bojové lietadlá / Bezpilotné vzdušné prostriedky 

 4.1 Bojové lietadlá. 

  Lietadlá s fixovanými alebo variabilnými krídlami skonštruované, vybavené alebo modifikované: 

  zamerať cieľ použitím riadenej strely, neriadenými raketami, bombami, strelnými zbraňami, guľometmi, 
delami alebo inými deštrukčnými zbraňami, 

  na prieskum, velenie vojska, elektronické vedenie vojny, elektronické a palebné potlačenie vzdušného 
obranného systému, natankovanie alebo výsadky, 

   

 4.2 Bezpilotné vzdušné prostriedky: 
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Kategória P o p i s 

  Bezpilotné vzdušné prostriedky, špeciálne skonštruované, modifikované alebo vybavené pre vojenské 
účely zahŕňajúc elektronické vedenie boja, zneškodňovanie vzdušných obranných systémov, alebo 
prieskumné misie ako aj systémy na kontrolu a riadenie informácií od bezpilotných vzdušných 
prostriedkov. 

  „Bojové lietadlá“ nezahŕňajú primárne cvičné lietadlá, iba ak by boli konštruované, vybavené alebo 
modifikované ako bolo popísané vyššie. 

5  B. Vojenské a útočné helikoptéry 

  Vrtuľové vzdušné stroje konštruované, vybavené alebo modifikované na: 

 5.1 zameranie cieľa použitím riadenej alebo neriadenej, vzduch - zem, proti pancierovej zbrane, vzduch - 
podpovrch alebo vzduch - vzduch zbrane a vybavené integrovaným riadením paľby a zameriavacím 
systémom pre tieto zbrane, 

 5.2 vykonanie prieskumu, zachytenie cieľa/radiolokačného systému (zahrňujúc protiponorkové vedenie 
vojny), komunikáciu, vedenie vojsk, elektronické vedenie vojny alebo kladenie mín. 

6  C. Vojnové lode 

  Lode alebo ponorky vyzbrojené a vybavené pre vojenské účely so štandardnou tonážou 750 ton a viac a 
plavidlá s tonážou menej ako 750 ton vybavené odpaľovacími zariadeniami dostrelu najmenej 25 km 
alebo s torpédami podobného dostrelu. 

7  D. Rakety alebo raketové systémy 

  Riadené alebo neriadené rakety, balistické strely alebo strely s plochou dráhou letu schopné dopraviť 
bojovú hlavicu alebo zbraň hromadného ničenia do vzdialenosti najmenej 25 km a zariadenia 
skonštruované alebo modifikované špecificky na odpaľovanie takýchto striel alebo rakiet ak neboli už 
predtým zahrnuté v kategóriách 1 až 6. 

  Táto kategória: 

 7.1 tiež zahŕňa diaľkovo riadené zariadenia s charakteristikou pre strely ako bolo definované vyššie. 

 7.2 nezahŕňa strely zem - vzduch. 

8  E. Ručné a ľahké zbrane 

 8.1 Ručné zbrane 

  Revolvery a samonabíjacie pištole 

  Malokalibrové pištole – športové 

  Perkusné pištole a revolvery 

  Vzduchové pištole 

  Pušky a karabíny 

  Pušky poľovnícke 

  Malokalibrové pušky - športové 

  Brokovnice 

  Perkusné pušky 

  Vzduchové pušky 

  Narkotizačné zbrane 

  Samopaly 

  Automatické pušky – útočné 

  Automatické pušky – odstreľovacie 

  Ľahké guľomety 
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Kategória P o p i s 

 8.2 
F. Ľahké zbrane 

  Ťažké guľomety 

  Granátomety – ručné, podvesné a montované 

  Protilietadlové guľomety - prenosné 

  Protitankové zbrane - prenosné 

  Bezzáklzové kanóny 

  Odpaľovacie zariadenia protitankových striel a raketových systémov - prenosné 

  Mínomety kalibru menšieho ako 100 mm 

 8.3 Odpaľovacie zariadenia protilietadlových striel - prenosné 
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Príloha č. 3 

Register OSN 
Kategórie zbraní 

 

Číslo 
kategórie 

Názov kategórie Popis 

1 Bojové tanky Pásové alebo kolesové samohybné obrnené bojové vozidlá 
s vysokou cezpoľnou mobilitou a s vysokým stupňom sebaobrany, 
vážiace najmenej 16,5 tony nenaložené s vysokou hlavňovou 
rýchlosťou priamej paľby hlavnej zbrane minimálne 75 mm 
kalibra. 

2 Obrnené bojové vozidlá Pásové, polopásové alebo kolesové samohybné vozidlá, obrnené, 
cezpoľne, tiež: (a) zostrojené alebo upravené k transportu pechoty 
4 a viac mužov, alebo (b) vybavené integrálnou alebo organickou 
zbraňou najmenej 12,5 mm kalibru alebo odpaľovacím raketovým 
zariadením. 

3 Veľkokalibrové 
delostrelecké systémy 

Zbrane, húfnice, mažiare - mínomety a delá s kombináciou 
vlastností zbrane alebo húfnice schopné zasiahnuť (zamerať) cieľ 
(ne)priamou streľbou, kalibru 75 mm a viac, alebo mnohonásobné 
odpaľovacie raketové systémy (raketomety) schopné zamerať 
ciele, zahrňujúc obrnenie, vystrelením nepriamej paľby kalibru 75 
mm a viac. 

4 Vojenské lietadlá Vojenské lietadlá. 

Lietadlá s fixovanými alebo variabilnými krídlami skonštruované, 
vybavené alebo modifikované: 

- zamerať cieľ použitím riadenej strely, neriadenými 
raketami, bombami, strelnými zbraňami, guľometmi, 
delami alebo inými deštrukčnými zbraňami, 

- na prieskum, velenie vojska, elektronické vedenie vojny, 
elektronické a palebné potlačenie vzdušného obranného 
systému, natankovanie alebo výsadky. 

 „Vojenské lietadlá“ nezahŕňajú primárne cvičné lietadlá, iba ak by 
boli konštruované, vybavené alebo modifikované ako bolo 
popísané vyššie. 

5 Vojenské a útočné 
helikoptéry 

Vrtuľové vzdušné stroje konštruované, vybavené alebo 
modifikované na: 

- zameranie cieľa použitím riadenej alebo neriadenej, 
vzduch - zem, proti pancierovej zbrane, vzduch - 
podpovrch alebo vzduch - vzduch zbrane a vybavené 
integrovaným riadením paľby a zameriavacím systémom 
pre tieto zbrane, 

- vykonanie prieskumu, zachytenie cieľa/radiolokačného 
systému (zahrňujúc protiponorkové vedenie vojny), 
komunikáciu, vedenie vojsk, elektronické vedenie vojny. 

6 Vojnové lode Lode alebo ponorky vyzbrojené a vybavené pre vojenské účely so 
štandardnou tonážou 750 ton a viac a plavidlá s tonážou menej ako 
750 ton vybavené odpaľovacími zariadeniami dostrelu najmenej 
25 km alebo s torpédami podobného dostrelu. 
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7a Rakety alebo raketové 
systémy 

Riadené alebo neriadené rakety, balistické strely alebo strely 
s plochou dráhou letu schopné dopraviť bojovú hlavicu alebo 
zbraň hromadného ničenia do vzdialenosti najmenej 25 km a 
zariadenia skonštruované alebo modifikované špecificky na 
odpaľovanie takýchto striel alebo rakiet ak neboli už predtým 
zahrnuté v kategóriách 1 až 6. 

Diaľkovo riadené zariadenia s charakteristikou pre strely ako bolo 
definované vyššie, ale nezahŕňajú rakety zem vzduch. 

7 

7b MANPADS Prenosné protilietadlové systémy 

 


