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                                                                                                        k opatreniu č. 1/2019   

 

VŠEOBECNÁ TRANSFEROVÁ LICENCIA  

podľa § 24 ods. 2 písm. c) zákona na opravu a údržbu 

 

VM číslo Zoznam kategórií VM  

VM 1 Zahrnutá  

VM 2 Zahrnutá  

VM 3 Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto: 

1. submunícia, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o kazetovej munícii, 

2. terminálovo navádzané strely, 

3. munícia, projektily a patentné náboje špeciálne konštruované na vojenské  

účely. 

VM 4 Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto: 

1. podpoložka VM 4 písm. a) bomby, torpéda, rakety, riadené strely, iné zariadenia 

a nálože a súčasti, ktoré boli špeciálne skonštruované alebo upravené na vojenské 

účely, 

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

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

VM 5 Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto: 

1. podpoložka VM 5. písm. b) systémy na zameranie, stanovenie, určenie 

vzdialenosti, sledovanie a stopovanie cieľa, zariadenia na detekciu, fúziu dát, 

rozpoznanie alebo identifikáciu a zariadenia na integráciu senzorov,  

2. podpoložka VM 5. písm. c) prostriedky obrany pre položky uvedené vo  

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,  

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

3. zariadenie a súčasti zariadenia vylúčené z iných kategórií VM. 

VM 7 Zahrnuté sú tieto výrobky: 

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 Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto:  

1. všetky látky s týmito charakteristikami: 

    a. detonačná rýchlosť rovná alebo vyššia ako 8 000 m/s, 

    b. hustota rovná alebo najviac 1,80 g/cm
3
. 

2. všetky výbušniny a súvisiace zmesi: 

     a. podpoložka VM 8 písm. a) 15. bod HNS (hexanitrostilbén)  

(CAS 20062-22-0), 

     b. podpoložka VM 8 písm. a) 21.bod RDX a deriváty: 

         - RDX (cyklotrimetyléntrinitramín, cyklonit, T4, hexahydro-1,3,5-trinitro- 

           1,3,5-triazín, 1,3,5-trinitro-1,3,5 triazocyklohexán, hexogén)  

           (CAS 121-82-4), 

         - keto-RDX (K-6 alebom2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacyklohexanón)  

           (CAS 115029-35-1), 

     c. podpoložka VM 8 písm. a) 23. bod  TATB (triaminotrinitrobenzén)  



 

        (CAS 3058-68-6). 

3. všetky látky, ktoré možno priamo alebo nepriamo použiť pri výrobe zbraní na 

submuníciu, na ktoré sa vzťahuje Dohovor o kazetovej munícii podpísaný  

v Osle 3.decembra 2008 okrem tých, ktoré sú určené pre členské štáty, ktoré 

ratifikovali Dohovor o kazetovej munícii. 

VM 9 Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto:  

1. kompletné vojenské plavidlá (hladinové alebo podvodné), ktoré patria do 

podpoložky VM 9 písm. a), 

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, vzdušné dopravné prostriedky ľahšie ako vzduch, ktoré patria   

do podpoložky  VM 10 písm. a) alebo VM 10 písm. c), 
2. trupy pre bojové lietadlá a bojové vrtuľníky, 

3. motory pre bojové lietadlá, 

4. zariadenie a súčasti zariadenia vylúčené z iných kategórií VM. 
VM 11 Zahrnuté sú tieto výrobky: 

1. podpoložka VM 11 písm. a), v poznámke písm. g)  navádzacie a navigačné 

zariadenia okrem zariadení špeciálne skonštruovaných alebo  upravených pre 

riadené strely, rakety, kozmické nosné rakety a bezpilotné vzdušné prostriedky 

(„UAV“), 

2. podpoložka VM 11 písm. a), v poznámke písm. h)  digitálne zariadenia pre 

rádiovú komunikáciu využitím troposférického rozptylu, 

3. podpoložka VM 11 písm. a), v poznámke písm. j) automatizované systémy 

velenia a riadenia. 
VM 12 Nezahrnutá 
VM 13 Zahrnutá  
VM 14 Zahrnutá  
VM 15 Zahrnutá  
VM 16 Zahrnuté sú všetky výrobky okrem týchto: 

- všetky položky týkajúce sa výrobkov súvisiacich s balistickou technológiou 

a šírením chemických, biologických, rádiologických a jadrových  („CBRN“) 

materiálov. 
VM 17 Zahrnuté sú tieto výrobky: 

1. podpoložka VM 17 písm. b) stavebné zariadenia špeciálne navrhnuté na vojenské  

účely, 

2. podpoložka VM 17 písm. d) zariadenia pre terénnych technikov a špecialistov 

špeciálne navrhnuté na vojenské účely, 

3. podpoložka VM 17 písm. j) pojazdné opravárenské dielne špeciálne navrhnuté alebo  

„modifikované“ na údržbu vojenských zariadení, 

4. podpoložka VM 17 písm. k) poľné generátory  špeciálne navrhnuté alebo 

„modifikované“ na vojenské účely, 

5. podpoložka VM 17 písm. l) kontajnery, ktoré sú  špeciálne navrhnuté alebo 

„modifikované“ na vojenské účely, 

6. podpoložka VM 17 písm. m) trajekty iné ako tie, ktoré sú  uvedené v iných  

položkách Spoločného zoznamu vojenského materiálu EÚ, mosty a pontóny špeciálne 

navrhnuté na vojenské účely,   

7. podpoložka VM 17 písm. o) vybavenie na ochranu pred laserom  špeciálne  

navrhnuté na vojenské účely. 



 

VM 18 Zahrnutá 
VM 19 Nezahrnutá 
VM 20 Nezahrnutá 
VM 21 Zahrnuté sú tieto výrobky:  

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

výrobkov uvedených vo všeobecnej transferovej licencii, 

2. podpoložka VM 21 písm. b)  4. bod softvér osobitne navrhnutý na vojenské účely 

alebo osobitne navrhnutý na aplikácie systémov velenia, riadenia, spojenia  a  

informácií  (C3I) alebo velenia, riadenia, spojenia, počítačov a informácií (C4I).            
VM 22 Zahrnutá je 

- technológia potrebná na používanie výrobkov povolených v tej istej všeobecnej 

transferovej licencii. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




