
Ref.no. 5958/2020 
Smernica 

pre licenčné konanie na transfer, dovoz a vývoz výrobkov obranného priemyslu 

na/z veľtrhu obrannej techniky IDEB 2021 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Z dôvodu dodržania zákonných noriem Slovenskej republiky v oblasti kontroly importu i exportu 

výrobkov obranného priemyslu sa obracia organizátor veľtrhu IDEB 2021 – Incheba a.s. Bratislava 

na vystavovateľov so žiadosťou o zaslanie špecifikácie výrobkov obranného priemyslu, ktoré budú 

na tomto veľtrhu prezentované. Požadované informácie v zmysle priložených príloh musia byť 

doručené organizátorovi v termíne do 15.1.2021. 

Zaslanie špecifikácie výrobkov obranného priemyslu bude podkladom pre vydanie licencií na 

dovoz a spätný vývoz vystavovaných exponátov z tretích krajín v SR, ako aj všeobecných 

transferových licencií na vystavované exponáty z členských krajín Európskej únie, ktoré zmluvne 

zabezpečuje organizátor veľtrhu.  

Pokiaľ vystavovateľ – žiadateľ o licenciu dovezie na výstavu jeden výrobok (jeden druh, typ 

exponátu, model) obranného priemyslu, ktoré v žiadosti o licenciu predstavujú položku alebo 

podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka (číslo HS) vyplní len Prílohu č. 1. 

 

V prípade, ak vystavovateľ – žiadateľ o licenciu dovezie viac výrobkov (druhov, typov exponátu, 

modelov) obranného priemyslu - viac položiek kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka 

(číslo HS), druhú dovážanú a ďalšie dovážané položky uvedie v tabuľke Príloha č. 2. 

 

Organizátor výstavy zabezpečuje licencie na spätný vývoz z výstavy so smerovaním do krajiny 

vystavovateľa. V prípade, ak by vystavovateľ požadoval spätnú vývoznú licenciu do inej 

destinácie je povinný uviesť zmenu v kolónke H) Spôsob prepravy a vymedzenie prepravných 

trás Prílohy č.1. Organizátor výstavy túto zmenu destinácie štátu spätnej vývoznej licencie 

zabezpečuje iba z odôvodnených príčin uvedených vystavovateľom v žiadosti o licenciu, ktorá 

bude doplnená osobitným vysvetlením dôvodov. 

 

Je zakázané vykonať akékoľvek zmeny v krajine dovozu resp. spätného vývozu tovaru pre 

výstavu IDEB 2021 po vydaní príslušnej licencie a porušenie tohto zákazu bude výlučnou 

zodpovednosťou vystavovateľa.  

 

Z dôvodu jednotných správnych poplatkov je odporúčaná cena (colná hodnota) vystavovaných 

tovarov na licencii je v rozmedzí 1  – 30 000,-€. Ak vystavovateľ uvedie cenu (colnú hodnotu) 

vyššiu ako 30 000 €, potom príslušný správny poplatok uhradí tento vystavovateľ.  

 

POZNÁMKA: 

Organizátor veľtrhu IDEB 2021 nenesie zodpovednosť za nevydanie licencie na dovoz a spätný 

vývoz, ako aj všeobecnej transferovej licencie štátnym orgánom Slovenskej republiky spôsobené 

predložením neúplných alebo nepravdivých údajov vystavovateľom alebo predložením údajov 

vystavovateľom po termíne 15.1.2021. 

  

Za účelom zjednodušenia a zrýchlenia vypĺňania Prílohy č.1 a Prílohy č.2 vystavovateľmi 

uvádzame v jednotlivých kolónkach podkladov Prílohy č.1 a Prílohy č.2 inštrukcie pre ich 

vypĺňanie. Pri vyplnení kolóniek vystavovateľom prosíme o odstránenie inštrukcií. 

 

V prípade otázok v súvislosti so žiadosťami a vyplňovaní špecifikácií vystavovatelia 

získajú informácie na nasledovnej emailovej adrese buransky@smsdefence.sk 

mailto:buransky@smsdefence.sk


 Príloha č. 1: 
D) Údaje o prijímateľovi / prijímateľoch // kategórii / kategóriách prijímateľa: * 

Obchodné meno/ názov 

Pod prijímateľom sa rozumie vystavovateľ / v tejto kolónke sa uvedie 

jeho oficiálny názov. 

 

Sídlo/miesto podnikania 

 

Adresa sídla prijímateľa (vystavovateľa) 

 

Číslo certifikátu prijímateľa  

Ak vystavovateľ je vlastníkom certifikátu udeleného v zmysle Smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES uvedie jeho číslo. 

Vystavovateľ so sídlom v krajine mimo EÚ nevypĺňa túto kolónku. 

ŠTÁT, do ktorého sa má vykonať 

dodávka/dodávky 

Vystavovateľ uvedie štát jeho sídla, iba v odôvodnených prípadoch 

uvedených v tejto kolónke vystavovateľ uvedie požadovaný (iný) štát 

spätného vývozu – ako je spomínané vyššie 

Kategória prijímateľa 

Uvedie sa kategória vystavovateľa podľa bodu 2 Článku 5 Smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES.                          

Vystavovateľ z mimo EÚ nevypĺňa túto kolónku. 

*) ak dodávateľ požaduje v žiadosti viacero prijímateľov, vyplní identifikačné údaje o prijímateľoch samostatne, 

každého prijímateľa na samostatnej tabuľke D) Údaje o prijímateľovi / prijímateľoch // kategórii / kategóriách 

prijímateľa:, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o všeobecnú licenciu !!! 

 

E) Špecifikácia výrobku / kategórii výrobkov obranného priemyslu: 

Kategória a názov výrobku 

obranného priemyslu  
VM 

Za skratkou VM sa uvedie číslo kategórie výrobkov obranného 

priemyslu podľa prílohy Smernice Európskeho parlamentu a 

Rady 2009/43/ES (ZOZNAM VÝROBKOV OBRANNÉHO 

PRIEMYSLU).   

V tejto kolónke sa uvedie názov výrobku obranného priemyslu 

– exponátu výstavy, v prípade viacerých druhov, typov 

exponátov sa v tejto kolónke uvedie „Výrobky obranného 

priemyslu na Výstavu IDEB-2020 podľa Prílohy č.2“  

Účel vývozu uvedeného tovaru 

 
Výstava IDEB 2020 

 

Celková dohodnutá cena v EUR 

Uviesť cenu v intervale 1 - 30 000,-EUR. 

V prípade viacerých druhov, typov exponátov cena v tejto kolónke musí 

byť súčtom cien v kolónke „Cena/ks, € Price/pc, €“ Prílohy č.2 x počtom 

kusov v kolónke „Množstvo“ 

Číslo HS *) 
Uviesť položku alebo podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného 

sadzobníka (číslo colného sadzobníka) 

*) položka alebo podpoložka kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka 

 

G) Údaje o konečnom užívateľovi: 

Obchodné meno/ názov/ 

Pod konečným užívateľom sa rozumie vystavovateľ / v tejto kolónke sa 

uvedie jeho oficiálny názov. 
 

Sídlo/miesto podnikania/ 
Adresa sídla prijímateľa (vystavovateľa) 
 

Meno, priezvisko a adresa 

štatutárneho orgánu  

Uviesť meno a adresu štatutárneho orgánu vystavovateľa 
 

 

H) Spôsob prepravy a vymedzenie prepravných trás: 

Uviesť spôsob prepravy – nákladná preprava, po vlastnej osi, letecká preprava a pod. a prepravné trasy. 

 

 

 

 



Príloha č. 2 
 

Čís. 

No. 

Názov VOP 

Item 

Výrobné číslo 

Production number 

Číslo HS 

Code CN 

Množstvo 

Quantity 

Cena/ks, € 

Price/pc, € 

Poznámka   

NOTE 

 Názov výrobkov obranného 

priemyslu 

Výrobné číslo 

uviesť u všetkých 

výrobkov 

obranného 

priemyslu 

s potrebou 

uvedenia výr. 

čísla, hlavne v 

prípade zbraní. 

Uviesť 

položku alebo 

podpoložku 

kombino-

vanej 

nomenkla-

túry colného 

sadzobníka 

(číslo colného 

sadzobníka) 

 Uviesť cenu 

za každý ks 

v EUR, nie 

za všetky ks. 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 
** číslo HS – Položka alebo podpoložka kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka   

     Code CN - Combined nomenclature number 

 


