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VŠEOBECNÁ TRANSFEROVÁ LICENCIA  

podľa § 24 ods. 2 písm. c) zákona na vystavovanie 

 

VM číslo Zoznam kategórií VM  

VM 1 Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto: 

1. zbrane špeciálne konštruované na vojenské účely, 

2. hlavne a závorníky pre zbrane špeciálne konštruované na vojenské účely. 

VM 2 podpoložky c) a d). Zahrnuté sú všetky výrobky.  

VM 3 Zahrnutý je 

- inertný model streliva 

VM 4 Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto: 

1. podpoložka  VM 4 písm. a) všetky výrobky  sú vylúčené okrem inertných modelov, 

ktoré sú zahrnuté, 

2. podpoložka VM 4 písm. b) špeciálne konštruované súčasti na účely spúšťania, 

ukladania, odlákania, rušenia, prerušenia, ktoré patria do podpoložky VM 4 písm. a). 

VM 5 Zahrnuté sú všetky výrobky okrem tohto: 

- podpoložka VM 5 písm. c) prostriedky obrany pre položky uvedené v podpoložkách 

VM 5 písm. a) alebo VM 5 písm. b), 

Všetky výrobky by sa mali dodávať bez šifrovacieho komponentu a bez integrovanej 

databázy. 

VM 6 Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto: 

1. kompletné vozidlá, ktoré patria  do podpoložky VM 6 písm. a), 

2. podvozky a strelecké veže, ktoré patria  do podpoložky VM 6 písm. a).   

VM 7 Vylúčené sú všetky výrobky okrem týchto: 

1. podpoložka VM 7 písm. f) ochranné a dekontaminačné vybavenie špeciálne 

navrhnuté alebo modifikované na vojenské účely, súčasti a chemické zmesi, 

2. podpoložka VM 7 písm. g) vybavenie špeciálne navrhnuté alebo modifikované na 

vojenské účely, na zaisťovanie alebo  identifikáciu materiálov uvedených vo VM 7 

písm. a), VM 7 písm. b) alebo VM 7 písm. d) a jeho špeciálne navrhnuté súčasti. 

VM 8 Nezahrnutá 

VM 9 Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto:  

1. kompletné vojenské plavidlá (hladinové alebo podvodné), 

2. kompletné trupy lodí, 

3. položky uvedené v podpoložke VM 9 písm. c) snímacie zariadenia 

používané pod vodou špeciálne navrhnuté a skonštruované na vojenské účely 

a ich ovládanie a súčasti špeciálne navrhnuté a skonštruované na vojenské 

účely. 
VM 10 Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto: 

1. kompletné lietadlá  

2. trupy pre bojové lietadlá a bojové vrtuľníky, 

3. motory pre bojové lietadlá. 
VM 11 Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto: 

1. podpoložka VM 11 písm. a), v poznámke písm. a) elektronické prostriedky 

obrany a elektronické zariadenia na boj proti obrane vrátane zariadení na  

rušenie a odrušovanie, 

2. podpoložka VM 11 písm. a), v poznámke písm. b) elektrónky schopné  

zmeniť pracovné frekvencie (Frequency agile tubes), 

3. podpoložka VM 11 písm. a), v poznámke písm. c)  elektronické systémy  

alebo zariadenia buď na prieskum a monitorovanie elektromagnetického  



 

spektra pre vojenské spravodajstvo, alebo na bezpečnostné účely alebo na  

obranu proti takémuto prieskumu alebo monitorovaniu, 

4. podpoložka VM 11 písm. a), v poznámke písm. d) prostriedky obrany  

používané pod vodou vrátane akustických a magnetických rušiacich zariadení 

a lákadiel, zariadení  určených na zariadenie vonkajších alebo chybných  

signálov do sonarových prijímačov,  

5. podpoložka VM 11 písm. a), v poznámke písm. e) zariadenia na bezpečné 

spracovávanie dát, zariadenia na zabezpečovanie dát a ich prenosu a  

bezpečnostné komunikačné zariadenia využívajúce procesy šifrovania, 

6. podpoložka VM 11 písm. a), v poznámke písm. f) zariadenia na identifikáciu, 

autentifikáciu a vkladanie  kľúčov a zariadenia na správu, výrobu a distribúciu 

kľúčov, 

7. podpoložka VM 11 písm. a), v poznámke písm. i) digitálne demodulátory 

špeciálne navrhnuté na získavanie spravodajských informácií zachytávaním  

signálov, 

8. podpoložka VM 11 písm. b) zariadenia na rušenie globálnych navigačných  

satelitných systémov (GNSS) a špeciálne navrhnuté súčasti pre ne, 

9. podpoložka VM 11 písm. c) „kozmické lode“ špeciálne navrhnuté alebo  

upravené pre vojenské použitie a súčasti „kozmických lodí“ špeciálne navrhnuté 

alebo upravené pre vojenské použitie. 
VM 12 Nezahrnutá 
VM 13 Zahrnutá  
VM 14 Zahrnutá  
VM 15 Zahrnutá  
VM 16 Zahrnutá   
VM 17 Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto: 

1. podpoložka VM 17 písm. f) „knižnice“ špeciálne navrhnuté alebo upravené na 

vojenské účely so systémami, zariadeniami alebo súčasťami uvedenými v Spoločnom 

zozname vojenského materiálu EÚ, 

2. podpoložka VM 17 písm. g) zariadenia na generáciu jadrovej energie alebo pohonu 

vrátane jadrových reaktorov  špeciálne navrhnuté na vojenské účely a ich súčasti 

špeciálne určené alebo modifikované na vojenské účely, 

3. podpoložka VM 17 písm. h) zariadenia a materiál, s náterom alebo inou úpravou na 

potlačenie rozlišovacích znakov, špeciálne navrhnuté na vojenské účely, iné ako tie, 

ktorú sú uvedené v iných položkách Spoločného zoznamu vojenského materiálu EÚ, 

4. podpoložka VM 17 písm. i) simulačné zariadenia špeciálne navrhnuté pre vojenské 

„jadrové reaktory“.  
VM 18 Zahrnutá 
VM 19 Nezahrnutá 
VM 20 Nezahrnutá 
VM 21 Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto:  

1. podpoložka VM 21 písm. a)  softvér osobitne navrhnutý alebo upravený  na: 

    - vývoj, výrobu, prevádzku alebo údržbu zariadení uvedených v Spoločnom  

       zozname vojenského materiálu EÚ, 

    - vývoj alebo výrobu materiálov uvedených v Spoločnom zozname vojenského  

       materiálu EÚ, 

    - vývoj, výrobu, prevádzku alebo údržbu softvéru uvedeného v Spoločnom zozname     

      vojenského materiálu EÚ, 

2. softvér osobitne navrhnutý alebo upravený na použitie položiek neuvedených   

v zozname v aktuálnej všeobecnej transferovej licencii.          
VM 22 Zahrnutá je 

- iba nevyhnutá technológia potrebná na používanie výrobkov v tej istej  

všeobecnej transferovej licencii. 




