OZNÁMENIE
Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
Na základe ustanovenia § 8 zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na
účely obrany v znení neskorších predpisov Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality oznamuje prijatie týchto štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou:
Číslo
štandardizačného
dokumentu

Názov

2178

Kompatibilita lekárskych trubíc a konektorov
v poli – AMedP-1.15, edícia A, verzia 1
Edícia 2

2548

Manažment somatoformných ťažkostí
po nasadení – AMedP-8.14, edícia A, verzia 1
Edícia 2

2627

4619

Pozemné urgentné správy – ATP-97,
edícia A, verzia 1
Edícia 1
Štandardy pre elektrickú prepojiteľnosť medzi
zdrojom napájania NATO a systémami
vysadených vojakov (DSS) – konektor úrovne 1
k externým zdrojom napájania
Edícia 1

Charakteristika štandardizačného dokumentu
Štandardizačná dohoda uvádza štandard NATO AMedP-1.15,
edícia A, verzia 1, ktorý štandardizuje tvar a rozmery konektorov
lekárskych trubíc a katétrov pre zdravotnícke aplikácie používané
pri liečbe a odsunu zranených zo strany zdravotníckych tímov
ozbrojených síl štátov NATO.
Štandardizačná dohoda uvádza štandard NATO AMedP-8.14,
edícia A, verzia 1, ktorý definuje biologické, psychologické
a sociálne aspekty nešpecifických zdravotných príznakov spájaných
s nasadením vojenského personálu a štandardizuje všeobecné
princípy manažmentu somatoformných ťažkostí.
Štandardizačná dohoda uvádza štandard NATO ATP-97, edícia A,
verzia 1, ktorý zavádza štandardné vzory pre najdôležitejšie hlasové
správy používané v pozemných operáciách NATO.
Štandardizačná dohoda uvádza štandard NATO AEP-86, edícia A,
ktorý určuje elektrické parametre zdrojov elektrickej energie
nesených vojakom a definuje rozhrania a zdroje energie
pre dosiahnutie interoperability DDS systémov na úrovni 1.

Podmienky
poskytnutia

Podľa
§ 10 zákona
č. 11/2004 Z. z.
v znení
neskorších
predpisov

Číslo
štandardizačného
dokumentu

Názov

Charakteristika štandardizačného dokumentu
Štandardizačná dohoda uvádza štandard NATO AEP-76, edícia A,
Vol 1-5, ktorý určuje metódy a postupy na dosiahnutie
interoperability medzinárodných jednotiek na taktickej úrovni
prostredníctvom štandardizácie výmeny informácií medzi systémami
C4 používaných vysadenými vojakmi jednotlivých členských štátov
NATO.
Štandardizačná dohoda uvádza štandard NATO AEP-4695, edícia A,
ktorý určuje technické rozhrania, vrátane veľkosti konektora,
orientáciu, počet a obsadenie pinov štandardného konektora DSS
na zabezpečenie 2. úrovne interoperability; 2. úroveň je definovaná
priamou vymeniteľnosťou zdrojov energie umiestnených vo výstroji
vojaka.
Štandardizačná dohoda uvádza štandard NATO AEP-66, edícia A,
ktorý definuje základné metódy a postupy na odber vzoriek
a identifikáciu biologických, chemických a rádiologických bojových
látok na získanie nespochybniteľných dôkazov o ich použití.
Navrhnuté postupy zohľadňujú taktické potreby i vedecké
požiadavky na nepretržité zabezpečenie dôveryhodnosti vzorky
pre ďalšiu analýzu.

4677

Štandardy a protokoly systémov vysadených
vojakov (DSS) pre interoperabilitu velenia,
riadenia, spojenia a výpočtovej techniky (C4)
(DSS C4 Interoperabilita)
Edícia 1

4695

Špecifikácia elektrického rozhrania
pre interoperabilitu 2. úrovne systému
vysadených vojakov (DSS)
Edícia 1

4701

Príručka NATO na odber a identifikáciu
biologických, chemických a rádiologických
látok
Edícia 1

5601

Štandardy na prepojenie dátových kanálov
LINK 1, LINK 11 a LINK 11B prostredníctvom
vyrovnávacej pamäte – ATDLP-6.01, edícia A,
verzia 1
Edícia 7

Štandardizačná dohoda uvádza štandard NATO ATDLP-6.01,
edícia A, verzia 1, ktorý poskytuje štandardizované špecifikácie
na automatickú výmenu dát taktických informácií medzi systémami
využívajúcimi LINK 1, LINK 11 a LINK 11B.

Príručka NATO na meteorologickú podporu
– AMETOCP-2, edícia A, verzia 1
Edícia 3

Štandardizačná dohoda uvádza štandard NATO AMETOCP-2,
edícia A, verzia 1, ktorý slúži ako manuál na meteorologické
plánovanie a administráciu pre plánovacie štáby NATO, ako aj
národné štáby a štáby meteorologických centier poskytujúcich
meteorologickú podporu a produkty silám NATO. Tento manuál
neovplyvňuje národné plány a postupy na meteorologickú podporu
vlastných národných jednotiek, avšak pre národné sily vyčlenené
pre NATO, ako je to definované v paragrafe 6; musí byť používaný
ako základ a usmernenie pre tvorbu národných plánov a postupov
na zabezpečenie meteorologickej podpory týmto silám.

6013

Podmienky
poskytnutia

Podľa
§ 10 zákona
č. 11/2004 Z. z.
v znení
neskorších
predpisov

OZNÁMENIE
Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
Na základe ustanovenia § 8 zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na
účely obrany v znení neskorších predpisov Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality oznamuje implementáciu týchto
štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou:
Číslo
štandardizačného
dokumentu

2248

Názov

Príručka NATO pre terminológiu pozemných
operácií – AAP-39, edícia B, verzia 1
Edícia 2

2484

Doktrína NATO na palebnú podporu – AArtyP-5,
edícia B, verzia 1
Edícia 3

2934

Postupy pozemných systémov palebnej podpory
NATO – AArtyP-1, edícia C, verzia 1
Edícia 4

Charakteristika štandardizačného dokumentu

Podmienky
poskytnutia

Štandardizačná dohoda uvádza štandard NATO AAP-39,
edícia B, verzia 1, ktorý má rozširovať vzájomné porozumenie
medzi členmi aliancie a jej medzinárodnými partnermi
pri používaní terminológie v oblastiach prípravy, plánovania
a vedenia celého spektra spojeneckých pozemných operácií.
Implementačný dokument:
Terminológia prípravy a vedenia operácií v pozemnom prostredí
(evid. zn. SPG-3-47/Oper)
Štandardizačná dohoda uvádza štandard NATO AArtyP-5,
edícia B, verzia 1, ktorý ustanovuje všeobecnú doktrínu
a pokyny pre spojeneckú palebnú podporu v rámci spoločnej
palebnej podpory (Joint Fire Support – JFS).
Implementačný dokument:
Spoločná vojenská doktrína – Palebná podpora pozemných
operácií (evid. zn. SVD-30/Del-1)
Štandardizačná dohoda uvádza štandard NATO AArtyP-1,
edícia C, verzia 1, ktorý ustanovuje všeobecné postupy
spojeneckej pozemnej palebnej podpory v rámci spoločnej
palebnej podpory (Joint Fire Support – JFS).
Implementačný dokument:
Delostrelecké postupy, edícia B (evid. zn. SPG-3-22/Del),
Plánovanie palebnej podpory (skupina koordinácie palebnej
podpory) (evid. zn. SPG-3-73/Oper)

Podľa
§ 10 zákona
č. 11/2004 Z. z.
v znení
neskorších
predpisov

Číslo
štandardizačného
dokumentu

Názov

3158

Denné značenie pristávacích a rolovacích dráh
letiska – AATMP-05, edícia A, verzia 1
Edícia 9

3297

Štandardné postupy letových prevádzkových služieb
NATO pre letiská a pristávacie plochy pre vrtuľníky
Edícia 6

3748

Hydraulická kvapalina, ropná (H-515),
polyalfaolefínová (H-537, H-538) a fosfát ester
kvapaliny (H-522, H-523, H-524) – AFLP-3748,
edícia A, verzia 1
Edícia 5

4601

Príručka špecifikácie hydraulických kvapalín
pre námorné použitie (H-573, H-574, H-576)
Edícia 2

Charakteristika štandardizačného dokumentu

Podmienky
poskytnutia

Štandardizačný dokument zavádza používanie štandardu NATO
AATMP-05, edícia A, verzia 1, ktorý určuje opatrenia
na zjednotenie označovania pristávacích dráh a rolovacích dráh
letiska.
Implementačný dokument:
Vojenský predpis o vojenských letiskách (evid. zn. Let-1-16)
Štandardizačný dokument stanovuje postupy pri poskytovaní
letiskovej služby riadenia pre použitie jednotných postupov pri
rolovaní, štarte, vizuálnom kontakte na okruhu a pristávaní
lietadiel; pristávacie postupy pre vrtuľníky na letiskách
a pristávacích plochách a núdzové postupy v prípade vysadenia
motora.
Implementačný dokument:
Štandardné postupy letových prevádzkových služieb NATO
pre letiská a heliporty (evid. zn. SPA-3-59/Let)
Štandardizačná dohoda uvádza štandard NATO AFLP-3748,
edícia A, verzia 1, ktorý určuje štandardy minimálnej kvality
pre hydraulické kvapaliny ropné, polyalfaolefínové a fosfát
esterové kvapaliny používané v ozbrojených silách členských
štátov NATO.
Implementačný dokument:
Vojenská špecifikácia hydraulických kvapalín č. MSU-212.1/H
pre NATO, číselný kód H-515 zo služobnej pomôcky Vojenské
špecifikácie motorových palív, olejov, mazív, prevádzkových
kvapalín a špeciálnych kvapalín (evid. zn. SPJ-4-1/PHM)
Štandardizačná dohoda štandardizuje minimálne povolené limity
kvality hydraulických kvapalín pre námorné použitie.
Implementačný dokument:
Vojenská špecifikácia hydraulických kvapalín č. MSU-212.2/H
pre NATO, číselný kód H-573 a H-576 zo služobnej pomôcky
Vojenské špecifikácie motorových palív, olejov, mazív,
prevádzkových kvapalín a špeciálnych kvapalín
(evid. zn. SPJ-4-1/PHM)

Podľa
§ 10 zákona
č. 11/2004 Z. z.
v znení
neskorších
predpisov

Číslo
štandardizačného
dokumentu

7091

Názov

Príručka špecifikácie pre motorové a prevodové
oleje do pozemných systémov NATO
– AFLP-7091, edícia A, verzia 1
Edícia 3

7093

Príručka špecifikácií pre automobilové kvapaliny
– AFLP 7093, edícia A, verzia 1
Edícia 3

7101

Príručka špecifikácii pre mazivá
Edícia 1

Charakteristika štandardizačného dokumentu

Podmienky
poskytnutia

Štandardizačná dohoda uvádza štandard NATO AFLP-7091,
edícia A, verzia 1, ktorý štandardizuje minimálne povolené
limity kvality motorových a prevodových olejov do pozemných
systémov používaných v ozbrojených silách NATO.
Implementačný dokument:
Vojenské špecifikácie motorových a prevodových olejov
č. MSU-27.1/L pre NATO, číselný kód O-1178, O-1179
a O-1180 a č. MSU-28.1/L pre NATO číselný kód O-186,
O-226 a O-228 zo služobnej pomôcky Vojenské špecifikácie
motorových palív, olejov, mazív, prevádzkových kvapalín
a špeciálnych kvapalín (evid. zn. SPJ-4-1/PHM)
Štandardizačná dohoda uvádza štandard NATO AFLP-7093,
edícia A, verzia 1, ktorý určuje minimálne limity kvality
automobilových kvapalín určených pre pozemnú techniku
NATO.
Implementačný dokument:
Vojenská špecifikácia brzdových kvapalín č. MSU-412.9/H
pre NATO, číselný kód H-542 zo služobnej pomôcky Vojenské
špecifikácie motorových palív, olejov, mazív, prevádzkových
kvapalín a špeciálnych kvapalín (evid. zn. SPJ-4-1/PHM)
Štandardizačný dokument upravuje požiadavky na minimálnu
kvalitu mazadiel, akceptovateľnú pre pridelenie kódového
označenia NATO a pre ich obstarávanie; bližšie určuje
limitovaný počet druhov viacúčelových mazív, ktorých
používanie sa predpokladá v pozemných a vzdušných silách.
Implementačný dokument:
Vojenská špecifikácia mazív č. MSU-39.19/G pre NATO,
číselný kód G-414 zo služobnej pomôcky Vojenské špecifikácie
motorových palív, olejov, mazív, prevádzkových kvapalín
a špeciálnych kvapalín (evid. zn. SPJ-4-1/PHM)

Podľa
§ 10 zákona
č. 11/2004 Z. z.
v znení
neskorších
predpisov

Číslo
štandardizačného
dokumentu

7123

Názov

Charakteristika štandardizačného dokumentu

Podmienky
poskytnutia

Digitálne geografické informácie (DGI)
na optickom médiu – AGeoP-13, edícia A, verzia 1
Edícia 3

Štandardizačná dohoda uvádza štandard NATO AGeoP-13,
edícia A, verzia 1, ktorý štandardizuje metódu, pomocou ktorej
možno zakódovať digitálne geografické informácie, aby sa dali
používať a distribuovať na nosičoch typu CD-ROM, DVD,
blu-ray diskoch BD a ich derivátoch. Definuje štandard pre
digitálne geografické súbory dát a médiá obsahujúce geografické
súbory dát, ktoré sú vytvárané a vymieňané členskými štátmi
NATO. Hydrografické produkty nie sú zahrnuté do tejto
štandardizačnej dohody.
Implementačný dokument:
Digitálne geografické informácie na optických médiách
(evid. zn. TOPÚ-661/2015)

Podľa
§ 10 zákona
č. 11/2004 Z. z.
v znení
neskorších
predpisov

OZNÁMENIE
Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
Na základe ustanovenia § 9 ods. 8 zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov. Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality rozhodol o schválení
a spresnení názvov slovenských obranných štandardov:
Číslo
slovenského
obranného
štandardu

Názov

Charakteristika slovenského obranného štandardu

SOŠ ACodP-1-1

Politika a princípy v kodifikácii
Vydanie 6

SOŠ upravuje zásady a koncepciu kodifikačného systému
NATO v nadväznosti na príslušné štandardizačné dohody
a určuje zodpovednosť zúčastnených členských štátov NATO
a Agentúry NSPA.

SOŠ ACodP-1-2

Identifikácia položky zásobovania
Vydanie 6

SOŠ opisuje identifikáciu položky zásobovania, ako
najdôležitejšieho prvku kodifikačného systému NATO
v nadväznosti na príslušné štandardizačné dohody.

Klasifikácia položky zásobovania
Vydanie 6

SOŠ upravuje klasifikačný systém umožňujúci združovať
položky zásobovania do príbuzných skupín a podskupín
na základe ich fyzických a výkonnostných charakteristík alebo
spôsobu ich používania.

Medzinárodné operácie v kodifikácii
Vydanie 6

SOŠ opisuje činnosti používané pri medzinárodnej výmene
kodifikačných údajov, pravidlá a postupy na vyžiadanie
a získanie kodifikačných služieb, zabezpečenie udržiavania
kodifikačných údajov, povolenie predkladania a výmeny údajov
pomocou automatizovaného spracovania údajov (ADP)
a pravidlá, ktorými sa riadi činnosť po prijatí zamietavých
stanovísk prostredníctvom ADP alebo s využitím určených
formulárov.

SOŠ ACodP-1-3

SOŠ ACodP-1-4

Podmienky
poskytnutia

Podľa
§ 10 zákona
č.11/2004 Z. z.
v znení
neskorších
predpisov

Číslo
slovenského
obranného
štandardu
SOŠ ACodP-1-5

Názov

Automatické spracovanie a výmena
kodifikačných údajov v NATO
Vydanie 6

Charakteristika slovenského obranného štandardu
SOŠ je základným dokumentom pre automatické
a elektronické spracovávanie kodifikačných údajov; obsahuje
podrobný popis elektronických štítkov, segmentov a transakcií,
ktoré sa používajú v rámci kodifikačného systému NATO
v elektronickom styku.

SOŠ ACodP-1-6

Publikácie, formuláre a periodické hlásenia
v kodifikácii
Vydanie 6

SOŠ upravuje publikácie, formuláre a periodické hlásenia
používané členskými štátmi NATO a Agentúrou NSPA v rámci
kodifikačného systému NATO.

SOŠ ACodP-1-7

Slovník kodifikačných termínov NATO
Vydanie 6

SOŠ upravuje termíny a definície používané pri kodifikačných
činnostiach.

Kodifikačná príručka k cieľom, organizácii
a pracovným postupom
Vydanie 1

SOŠ upravuje pracovné postupy, pravidlá, koncepciu
a organizačný rámec kodifikácie NATO.

SOŠ 003

Podmienky
poskytnutia

Podľa
§ 10 zákona
č.11/2004 Z. z.
v znení
neskorších
predpisov
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OZNÁMENIE
Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
Na základe ustanovenia § 9 zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii
a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov a na
základe prehodnotenia slovenského obranného štandardu SOŠ AQAP 2070 Proces vzájomného
štátneho overovania kvality v NATO (vydanie 2) Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu
a štátne overovanie kvality rozhodol o spracovaní slovenského obranného štandardu.
Číslo rozhodnutia: ÚOŠKŠOK-3-16/2015 zo 16. decembra 2015
Názov slovenského obranného štandardu: SOŠ AQAP 2070 Vzájomné štátne overovanie kvality v NATO (vydanie 3)
Charakteristika: slovenský obranný štandard upravuje proces vzájomného štátneho overovania
kvality v rámci členských štátov NATO.
Spracovateľ: Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín,
odbor štátneho overovania kvality
Lehota na prihlásenie záujemcov o posúdenie návrhu slovenského obranného štandardu je
30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia vo Vestníku Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
Návrh slovenského obranného štandardu poskytne prihlásenému záujemcovi na požiadanie Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, odbor štátneho overovania kvality, P. O. BOX 61, 911 01 Trenčín.

OZNÁMENIE
Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
Na základe ustanovenia § 9 zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii
a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov a na
základe schválenia nových slovenských obranných štandardov Úrad pre obrannú štandardizáciu,
kodifikáciu a štátne overovanie kvality zrušil tieto slovenské obranné štandardy:
a) SOŠ ACodP-1-1 Politika a princípy (vydanie 5) z 15. decembra 2014; bol zrušený 3. decembra 2015 a nahradený SOŠ ACodP-1-1 Politika a princípy v kodifikácii (vydanie 6),
b) SOŠ ACodP-1-2 Identifikácia položky (vydanie 4) z 15. decembra 2014; bol zrušený 3. decembra 2015 a nahradený SOŠ ACodP-1-2 Identifikácia položky zásobovania (vydanie 6),
c) SOŠ ACodP-1-3 Klasifikácia položky (vydanie 5) z 15. decembra 2014; bol zrušený 3. decembra 2015 a nahradený SOŠ ACodP-1-3 Klasifikácia položky zásobovania (vydanie 6),
d) SOŠ ACodP-1-4 Medzinárodné operácie (vydanie 5) z 15. decembra 2014; bol zrušený
3. decembra 2015 a nahradený SOŠ ACodP-1-4 Medzinárodné operácie v kodifikácii (vydanie 6),

