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I. ČASŤ
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Analýza platnej legislatívy upravujúcej problematiku
vývozu, dovozu a reexportu vojenského materiálu

Problematika  vývozu,  dovozu  a  intrakomunitárnej  prepravy  vojenského  materiálu  je 
upravená zákonom 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  a o doplnení  zákona  č.  190/2003  Z.  z.  o strelných  zbraniach  a strelive 
a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov.  Táto právna norma bola 
niekoľkokrát  zmenená a doplnená za účelom zosúladenia  procesu udeľovania úradných povolení 
v oblasti  obchodovania  s vojenským  materiálom  a zahraničnopolitickými  a bezpečnostnými 
záväzkami  Slovenskej  republiky.  V roku  2007  nedošlo  v porovnaní  s rokom  2006  ku  žiadnym 
zmenám.  Zákon  o obchodovaní  s vojenským  materiálom  zohľadňuje  záväzky  SR,  vyplývajúce 
z členstva  v medzinárodných  režimoch  kontroly  exportu,  a to  Wassenaarského  usporiadania, 
Austrálskej skupiny, Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní 
a o ich zničení. Vzhľadom k tomu, že Slovenská republika sa uchádza o členstvo v MTCR (Režim 
kontroly raketových technológií), zákon zohľadňuje aj princípy tohto režimu. 

Zákon o obchodovaní s vojenským materiálom stanovuje:

1. podmienky pre výkon obchodovania s vojenským materiálom,

2. podmienky pre výkon zahraničnoobchodnej činnosti s vojenským materiálom,

3. povinnosti  oprávnených  osôb  pri  výkone  kúpy  a predaja  vojenského  materiálu, 
sprostredkovateľskej činnosti a zahraničnoobchodnej činnosti s vojenským materiálom,

4. kompetencie  zákonom  stanovených  štátnych  orgánov  pri  udeľovaní  povolení  na 
obchodovanie  s vojenským  materiálom  a licencií  na  niektorú  z foriem 
zahraničnoobchodnej činnosti s vojenským materiálom,

5. oprávnenie  pre  výkon  kontrolnej  činnosti  príslušnými  pracovníkmi  Ministerstva 
hospodárstva SR a ďalšími prizvanými osobami,

6. sankcie za porušenie povinností, stanovených v tomto predpise.

Na  uvedený  zákon  nadväzuje  výnos  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky  č. 
2/2006, ktorým sa mení výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č.1/2003 a 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  v znení  výnosu  Ministerstva  hospodárstva 
Slovenskej republiky č. 4/2005.

Predmetný  predpis  zaviedol  do  právneho  poriadku  Slovenskej  republiky  nový  zoznam 
vojenského  materiálu,  ktorý  je  v plnom súlade  so  Spoločným  zoznamom  vojenského  materiálu 
Európskej únie, publikovaným dňa 17. 3. 2006 vo zväzku 49 Úradného vestníka EÚ, pod číslom 
oznamu 2006/C 660/01.
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Zoznam povolení na obchodovanie s vojenským materiálom udelených za 
rok 2007

V roku  2007  udelilo  Ministerstvo  hospodárstva  SR  povolenia  na  obchodovanie  s vojenským 
materiálom nasledujúcim obchodným spoločnostiam:

1. ELDON s.r.o., Dolná 40, Banská Bystrica,

2. LOOB Banská Bystrica a.s., Sládkovičova 29, Banská Bystrica,

3. S.M.S. s. r. o., Pionierska 423, Dubnica nad Váhom,

4. TEMA HUMENNÉ  a.s., Osloboditeľov 114, Humenné,

5. Vojenský technický ústav a.s.,  Ul. Kpt. Nálepku, Liptovský Mikuláš,

6. Slovenský letecký inštitút a.s., Rampová 7, Košice,

7. DONEEL s.r.o., Dolná 40, Banská Bystrica,

8. PYRA GROUP a.s., Sartorisova 8, Bratislava, 

9. Č.D.P. s.r.o., Červenej Armády 1, Martin,

10. ESOX Vrútky s.r.o., J.Kalinčiaka 3, Vrútky,

11. VOP 016 š.p., Obrancov mieru 9 , Moldava nad Bodvou,

12. Vojensky technický a skúšobný ústav  Záhorie a.s., Záhorie Malacky,

13. CORINEX GROUP a.s., Kľukatá 6, Bratislava,

14. KANTO METAL s.r.o., Orechová 71, okres Sobrance 

15. SYNTCHEM spol. s. r. o., Chrenovec 198, Brusno,

16. GRAND POVER s.r.o., Poľovnícka 29, Banská Bystrica,

17. INTERAL TEAM s.r.o., Radlinského 29, Dolný Kubín,

18. MANIPUL s.r.o. ,K Výstavisku 12, Trenčín.
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Počet zamietnutých žiadostí o udelenie povolení na obchodovanie s vojenským 
materiálom v členení podľa § 11 zákona č. 179/1998 Z. z. v znení neskorších 

predpisov

V roku 2007 bola na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR ako vecne príslušného 
správneho orgánu v súlade  s  §  11 zákona o obchodovaní  s vojenským materiálom v platnom 
znení právoplatne zamietnutá jedna žiadosť o udelenie povolenia na obchodovanie s vojenským 
materiálom. Zamietnutá bola  v zmysle  ustanovenia § 11 písm. b/ zákona č. 179/1998 Z. z. a to 
z dôvodu,  že  neuplynul  jeden  rok  od  vydania   rozhodnutia   o neudelení  povolenia  alebo  od 
zrušenia povolenia.
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II. ČASŤ
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Dovoz vojenského materiálu do SR za rok 2007 v členení podľa krajiny pôvodu

Krajina

Finančný 
objem 

udelených 
licencií [Sk]

Čerpanie 
udelených 

licencií [Sk]

Počet 
udelených 

licencií 
[ks]

Kategória vojenského 
materiálux

Azerbajdžan 87 912 914 18 083 770 4 10

Bielorusko 954 272 0 2 6

Bulharsko 13 737 583 4 150 854 14 3,5,6

Česká republika 707 349 012 384 181 787 164 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,13,17,21,22

Egyptská arabská republika 400 000 301 769 1 10

Fínsko 8 160 000 7 716 681 5 3,4,5,15

Francúzsko 12 320 000 10 837 492 3 5

Chorvátsko 14 500 000 1 723 735 4 4,6

Izrael 167 685 954 82 296 579 11 5,6,10,11,13

Kanada 5 598 095 673 411 4 3,7,17

Lotyšsko 2 660 750 1 801 692 2 10

Maďarsko 69 782 048 22 864 888 21 2,3,4,6,7,10

Nemecko 37 784 740 30 106 595 23 1,2,3,4,5,6,10,11,13

Nórsko 84 714 250 80 612 630 7 3,5

Peru 2 000 000 1 309 932 1 10

Poľsko 23 066 367 2 899 609 5 3,1

Rakúsko 10 206 400 9 662 809 6 1,3

Rusko 5 604 632 432 1 338 416 065 49 3,5,6,10,11

Slovinsko 0 0 1 3

Spojené kráľovstvo 21 129 300 19 623 564 8 1,7,17

Spojené štáty 93 720 030 62 652 144 6 10,11,21

Srbsko 13 260 000 13 211 018 2 3

Švajčiarsko 1 174 725 938 803 3 1

Švédsko 5 775 000 2 177 688 7 3,4,7,8

Taliansko 35 000 35 000 1 4
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Ukrajina 192 753 865 53 783 645 26 4,5,6,10,11

Spolu: 7 181 312 737 2 150 062 160 380  

x Kategórie vojenského materiálu podľa výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky     č. 
2/2006,  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 v platnom znení.
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Dovoz  vojenského materiálu do SR za rok 2007 na základe 
povoleného finančného objemu udelených licencií v členení podľa 

pôvodu dovezeného materiálu
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Dovoz  vojenského materiálu do SR za rok 2007 na základe 
skutočného čerpania finančného objemu udelených licencií v členení 

podľa pôvodu dovezeného materiálu
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Dovoz  vojenského materiálu do SR za rok 2007 na základe počtu 
udelených licencií v členení podľa pôvodu dovezeného materiálu
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Reexportx vojenského materiálu v členení podľa jednotlivých krajín za rok 2007.

Krajina

Finančný objem 
udelených licencií 

[Sk]
Čerpanie udelených 

licencií [Sk]

Počet 
udelených 

licencií [ks]

Kategória 
vojenského 

materiálu **
Bulharsko 10 340 083 3 388 347 8 6

Bielorusko 954 272 0 2 6
Česká 
republika 41 494 244 39 037 104 10 1, 6, 10

Nemecko 7 000 6 600 1 2

Fínsko 797 000 797 000 1 15

Chorvátsko 10 200 000 0 2 6

Maďarsko 21 787 500 0 2 2, 6

Lotyšsko 2 660 750 1 801 692 2 10

Peru 2 000 000 1 309 932 1 10

Rusko 76 258 648 18 445 525 8 6, 10

Ukrajina 51 962 906 16 187 805 7 4, 6, 10, 11

Spolu: 218 462 403 80 974 005 44  

x Reexportom sa rozumie dovoz vojenského materiálu do SR a jeho následný vývoz do tretích krajín

xx  Kategórie  vojenského materiálu  podľa výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej  republiky 
č. 2/2006, 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 v platnom  znení.
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Vývoz vojenského materiálu zo Slovenskej republiky za rok 2007 v členení podľa krajiny konečného užívateľa

Štát
Povolená hodnota 

v Sk

Povolené 
množstvo 
v merných 
jednotkách Čerpané hodnota v Sk

Čerpané 
množstvo 
v merných 
jednotkách

Počet udelených 
licencií

Kategória 
vojenského 
materiálux

Arabské emiráty 0 2 0 1 2 6
Afganistan 27 000 000 36 090 19 503 994 2 4 4
Angola 217 567 218 21 885 153 075 993 881 7 10,4
Rakúsko 2 000 000 6 0 0 2 3,4
Azerbajdžan 12 000 000 14 354 11 406 117 628 2 4
Bosna a Hercegovina 4 000 000 927 2 902 400 927 2 4
Bangladéž 18 200 000 59 672 9 294 797 110 6 4,10,11
Bulharsko 83 552 960 52 046 46 509 511 31 629 7 4,10
Kolumbia 2 000 000 55 489 0 0 1 4
Cyprus 18 773 094 88 586 932 6 3 6
Česká republika 326 010 010 218 019 276 405 872 105 223 42 2,3,4,5,6,7,13,22
Nemecko 0 7 0 3 2 4,6
Alžírsko 224 900 000 4 703 169 912 678 173 396 3 4,6
Egypt 312 757 268 146 240 102 844 372 49 365 20 5,6,10,11
Etiópia 13 289 226 20 625 11 575 527 3 668 2 4,5
Fínsko 695 083 241 0 0 1 6
Veľká Británia 442 800 2 371 800 1 2 6
Ghana 7 490 000 3 7 014 182 3 3 10
Grécko 1 191 455 1 187 0 0 1 6
Chorvátsko 3 000 000 10 963 5 267 708 782 2 4
Maďarsko 4 150 000 22 815 3 755 975 21 835 2 6,13
Švajčiarsko 0 10 0 10 1 1
Indonézia 24 675 056 764 14 925 485 759 1 4
Izrael 2 207 000 4 0 0 3 5,6
India 49 645 100 554 15 936 164 254 5 1,6
Irak 159 798 454 4 931 282 80 274 311 4 928 722 17 1,3,4,6
Kirgizsko 28 044 450 1 25 261 950 1 1 10

12



Kazachstan 305 223 360 2 020 36 618 180 2 019 2 10
Libanon 3 000 000 14 000 719 787 117 2 4
Srí Lanka 5 400 000 57 058 1 750 912 1 072 3 4,10
Litva 70 934 880 112 22 404 899 44 3 6,10
Macedonsko 1 500 000 392 873 594 339 2 10
Malajzia 129 613 329 441 2 565 859 240 3 10,22
Niger 22 000 000 55 491 19 318 945 2 2 4
Holandsko 2 000 000 55 489 0 0 1 4
Peru 2 500 000 941 1 750 638 792 1 10
Pakistan 27 350 016 1 24 636 416 1 1 10
Polsko 52 325 883 40 079 18 018 148 14 233 24 1,3,4,6
Slovinsko 18 397 000 4 14 195 420 1 2 3,4
Thajsko 4 970 000 242 2 582 963 203 4 10
Tunisko 28 000 000 1 22 081 500 1 1 10
Turecko 56 050 000 2 232 29 132 279 1 364 2 3,4
Taiwan 40 500 5 40 500 5 4 1,2,3
Ukrajina 19 350 000 45 0 0 1 6
US 13 134 975 6 0 0 6
Čierna Hora 2 011 520 49 1 813 744 49 1 10
Srbsko 2 699 900 13 300 2 580 796 13 300 1 3
Juhoafrická republika 3 000 000 55 489 309 721 1 608 1 4
 
Spolu 2 312 890 537 5 895 376 1 158 220 069 5 353 596 206

x Kategórie  vojenského materiálu  podľa výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej  republiky  č.  2/2006,  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 v platnom znení.
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Vývoz  vojenského materiálu zo SR za rok 2007 na základe 
povoleného finančného objemu udelených licencií v členení podľa 

krajiny konečného užívateľa
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Vývoz  vojenského materiálu zo SR za rok 2007 na základe čepania 
finančného objemu udelených licencií v členení podľa krajiny 

konečného užívateľa
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Vývoz  vojenského materiálu zo SR za rok 2007 na základe počtu 
udelených licencií v členení podľa krajiny konečného užívateľa
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Počet a finančný objem udelených licencií na dovoz vojenského materiálu 
do Slovenskej republiky - porovnanie rokov 2004 až 2007

Počet udelených licencií na dovoz  vojenského materiálu do SR - 
porovnanie rokov 2004 až 2007
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Rok Počet licencií [ks]
Finančný objem 

vydaných  licencií   [Sk]
2004 353 2 467 061 924
2005 375 2 517 817 226
2006 353 2 578 254 765
2007 380 7 181 312 737
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Počet a finančný objem udelených licencií na vývoz vojenského materiálu 
zo Slovenskej republiky - porovnanie rokov 2004 až 2007

Rok
Počet udelených 

licencií [ks]
Finančný objem 

udelených  licencií [Sk]

2004 187 2 481 197 923

2005 231 1 853 343 697

2006 239 2 132 907 514

2007 206 2 312 890 537

Počet udelených licencií na vývoz  vojenského materiálu zo SR - 
porovnanie rokov 2004 až 2007
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Zamietnuté žiadosti o vývoz/dovoz vojenského materiálu zo/do Slovenskej 
republiky podľa žiadateľa za rok 2007

dovoz/vývoz

Finančný objem 
zamietnutých 
žiadostí [Sk] Množstvo

Krajina 
pôvodu/určenia

Kategórie 
vojenského 
materiálu4

dovoz2 620 000 50 Bulharsko 2

dovoz2 1 450 000 2 000 Bulharsko 4

dovoz2 1 150 000 1 000 Bulharsko 4

dovoz2 522 000 300 Bulharsko 4

vývoz2 33 500 000 20 000 Bulharsko 4

vývoz2 1 191 455 1 187 Grécko 6

dovoz2 830 676 1 187 Česká republika 6

vývoz2 1 910 318 967 Angola 10

vývoz2 80 250 000 14 500 Gruzínsko 4

vývoz1 21 000 000 10 000 Česká republika 4

vývoz1 1 620 000 10 Stredoafrická republika 2

vývoz1 32 805 000 25 000 Stredoafrická republika 4

vývoz1 19 877 400 1 750 000 Stredoafrická republika 3

vývoz1 2 376 000 75 Stredoafrická republika 1

dovoz3 1 296 000 15 Bielorusko 1

dovoz3 4 363 200 1 750 000 Bielorusko 3

dovoz3 1 674 000 10 Bielorusko 2

dovoz3 12 690 000 20 000 Bielorusko 4

dovoz3 620 000 50 Bulharsko 2

vývoz1 80 250 000 14 500 Gruzínsko 4

dovoz3 1 450 000 2 000 Bulharsko 4

dovoz3 522 000 300 Bulharsko 4

dovoz3 1 150 000 1 000 Bulharsko 4

vývoz1 259 250 50 Stredoafrická republika 2

vývoz1 7 521 300 3 300 Stredoafrická republika 4

vývoz1 8 231 340 416 600 Stredoafrická republika 3

vývoz2 706 560 46 India 6

vývoz1 4 841 600 100 Arménsko 1

dovoz3 4 481 200 100 Česká republika 1

vývoz1 222 625 1 Arménsko 1
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dovoz3 171 250 1 Česká republika 1

dovoz1 152 500 000 13 Nemecko 7

1 Vývoz vojenského materiálu by bol v rozpore s medzinárodnými záväzkami Slovenskej 
republiky a s princípmi kontroly obchodovania s vojenským materiálom, ktorými sa riadia 
členské štáty tých medzinárodných organizácií a spoločenstiev, ktorých je Slovenská 
republika členom (§ 19 pism. b) zák. č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským 
materiálom v platnom znení)

2 Nekompletnosť  podanej  žiadosti  podľa  §  19  zákona  č.  179/1998  Z.  z.  o obchodovaní 
s vojenským materiálom v platnom znení.

3 Dovezený vojenský materiál  mal  byť  reexportovaný  na  základe  zamietnutej  žiadosti  na 
vývoz vojenského materiálu, ktorého vývoz by bol v rozpore s medzinárodnými záväzkami 
Slovenskej republiky a s princípmi kontroly obchodovania s vojenským materiálom, ktorými 
sa riadia členské štáty tých medzinárodných organizácií a spoločenstiev, ktorých je Slovenská 
republika členom.

4 Kategórie  vojenského  materiálu  podľa  výnosu  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej 
republiky č2/2006., 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 
v platnom znení.
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Charakteristika kategórií vojenského materiálu

podľa  výnosu  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky  č.  2/2006,  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 v platnom znení.

VM  1:  Zbrane  s  hladkou  hlavňou  kalibru  menšieho  ako  20  mm,  iné  zbrane  a 
automatické  zbrane  kalibru  12,7  mm  (kalibru  0,50  palca)  alebo  menej,  ich 
príslušenstvo a špeciálne konštruované súčasti:
- Pušky, karabíny, revolvery, pištole, samopaly a guľomety,
- zbrane s hladkou hlavňou.

VM  2:  Zbrane  s  hladkou  hlavňou  kalibru  20  mm alebo  väčšou,  iné  zbrane  alebo 
výzbroj kalibru väčšieho ako 12,7 mm (kaliber 0,50 palca), vrhače a príslušenstvo, ako 
nasleduje, a špeciálne konštruované súčasti:
-  delá,  húfnice,  kanóny,  mínomety,  protitankové  zbrane,  vrhače projektilov,  vojenské 
   plameňomety,  bezzáklzové  pušky  a prístroje  na  zníženie rozlišovacích znakov pre ne 
   určené,
- dymové, plynové a pyrotechnické vojenské vrhače alebo generátory
- zameriavacie zariadenia pre zbrane.

VM 3: Munícia, zapaľovače a ich špeciálne konštruované súčasti:
- munícia pre zbrane kontrolované prostredníctvom VM 1, VM 2 alebo VM 12,
- zapaľovače špeciálne konštruované pre strelivo, kontrolované prostredníctvom VM 3 a).

VM  4:  Bomby,  torpéda,  rakety,  riadené  strely,  iné  výbušné  zariadenia  a  nálože, 
súvisiace zariadenia a príslušenstvo, špeciálne konštruované na vojenské účely, ako aj 
ich špeciálne konštruované súčasti:
-  bomby,  torpéda,  granáty,  dymové kanistre, rakety,  míny,  riadené strely, hĺbkové nálože, 
   demolačné  nálože,  demolačné  zariadenia  a  demolačné  sady,  pyrotechnické  zariadenia, 
   zásobníky  a simulátory  (t. j.   zariadenia simulujúce charakteristiky ktorejkoľvek z týchto 
   položiek),
-  zariadenia   špeciálne   konštruované  na  manipuláciu,  riadenie,  ukladanie,  odmínovanie, 
   vybíjanie,   odlákanie,   rušenie,   detonáciu   alebo   detekciu   zariadení   kontrolovaných  
   prostredníctvom VM 4 a).

VM 5: Riadenie a kontrola paľby a súvisiace výstražné a signalizačné zariadenia a 
systémy,  testovacie  a  zoskupujúce  zariadenia  a  prostriedky  obrany,  špeciálne 
konštruované na vojenské účely, a ich špeciálne konštruované súčasti a príslušenstvo:
-  optické   zameriavače  zbraní,  počítače  na bombardovanie, zameriavače strelných zbraní a 
   riadiace systémy pre zbrane,
-  systémy  na  zameranie,  stanovenie,  určenie  vzdialenosti,  sledovanie  a stopovanie cieľa, 
   zariadenia na detekciu, fúziu dát, rozpoznanie alebo identifikáciu a zariadenia na integráciu 
   senzorov,
- prostriedky obrany pre položky kontrolované prostredníctvom VM 5 a) alebo VM 5 b)
-  zariadenia  na  skúšobnú  prevádzku  alebo  ladenie,  špeciálne  konštruované  pre položky, 
   ktoré sa kontrolujú prostredníctvom VM 5 a) alebo VM 5 b).
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VM 6: Terénne pozemné vozidlá a ich súčasti:
-  terénne  vozidlá  a  ich  súčasti,  špeciálne  konštruované  alebo  modifikované na vojenské 
   účely,
-  vozidlá s pohonom všetkých kolies, schopné využitia aj v teréne, ktoré boli vyrobené alebo 
   upravené  pomocou  vhodných  materiálov  tak,  aby  zabezpečovali  balistickú  ochranu na 
   úrovni III (NIJ 0108.01, september 1985, alebo porovnateľná národná norma) alebo lepšiu.

VM  7:  Chemické  alebo  biologické  toxické  látky,  látky  na  potláčanie  nepokojov, 
rádioaktívne látky, súvisiace zariadenia, súčasti a materiály:
-  biologické   látky  a  rádioaktívne  materiály  prispôsobené  na  použitie  vo  vojne na účely 
   spôsobenia   strát  na  ľudských  životoch  alebo  zvieratách, poškodzovania zariadení alebo 
   úrody, alebo životného prostredia a bojové chemické (BCH) látky,
- binárne a kľúčové prekurzory BCH látok,
- látky  na  potláčanie  nepokojov,  chemické  látky  tvoriace  ich  aktívne  zložky  a  ich 

kombinácie,
- zariadenia  navrhnuté  alebo  upravené  na  vojenské  účely,  na  šírenie  ktorýchkoľvek 

z materiálov  alebo látok kontrolovanými VM 7,
- ochranné  a  dekontaminačné  vybavenie,  jeho  špeciálne  navrhnuté  súčasti  a špeciálne 

namiešané chemické zmesi,
-  vybavenie  špeciálne   navrhnuté   alebo   upravené na vojenské účely, na zisťovanie alebo 
   identifikáciu,
- biopolyméry špeciálne navrhnuté alebo spracované na identifikáciu bojových chemických 

látok kontrolovaných VM 7.a) a kultúry špecifických druhov buniek používaných na ich 
výrobu,

- biokatalyzátory na dekontamináciu alebo zničenie BCH látok a ich biologické systémy.

VM 8: Energetické materiály a súvisiace látky:
Predstavujú zoskupenia dvoch alebo viacerých látok minimálne s jednou látkou uvedenou v 
podpoložkách VM 8.  Akákoľvek látka  uvedená  v zozname podpoložiek  VM 8 je  týmto 
zoznamom  kontrolovaná  aj  vtedy,  ak  sa  používa  v  iných  aplikáciách,  ako  je  uvedené 
(napríklad TAGN sa prevažne používa ako výbušnina, ale môže sa používať aj ako palivo 
alebo oxidačné činidlo).
- Výbušniny a ich zmesi kontrolované prostredníctvom VM 8 a).
- Propelenty (palivo do raketových motorov) kontrolované prostredníctvom VM 8 b).
- Pyrotechnické  látky,  palivá  a súvisiace  látky  a ich  zmesi  kontrolované  prostredníctvom 

VM 8 c).
- Oxidačné činidlá a ich zmesi kontrolované prostredníctvom VM 8 d).
- Spojovacie látky,   zmäkčovadlá,   monoméry,   polyméry  kontrolované prostredníctvom 

VM 8 e).
- Prísady kontrolované prostredníctvom VM 8 f).
- Prekurzory kontrolované prostredníctvom VM 8 g).

VM 9: Vojenské plavidlá, špeciálne námorné zariadenia a príslušenstvo a ich súčasti 
špeciálne skonštruované na vojenské použitie:
- bojové  plavidlá  a  plavidlá  (hladinové  alebo  podvodné)  špeciálne  navrhnuté 

a skonštruované alebo modifikované na útočnú alebo obrannú činnosť, konvertované alebo 
nie na vojenské účely, bez ohľadu na aktuálny stav opravy alebo prevádzkové podmienky a 
obsahujúce alebo neobsahujúce nosné zbraňové systémy alebo opancierovanie, trupy lodí 
alebo ich časti pre takéto plavidlá,
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- motory špecifikované vo VM 9 b).

VM  10:  Lietadlá,  prostriedky  ľahšie  ako  vzduch,  bezpilotné  vzdušné  prostriedky, 
letecké  motory  a  zariadenia  lietadiel,  súvisiace  zariadenia  a  súčasti,  špeciálne 
navrhnuté a skonštruované alebo upravené na vojenské účely:
- bojové lietadlá a pre ne špeciálne navrhnuté a skonštruované súčasti,
-  ostatné   lietadlá  a prostriedky ľahšie ako vzduch, špeciálne navrhnuté alebo modifikované 
   na vojenské účely,
-  bezpilotné   vzdušné    prostriedky   a    súvisiace   zariadenia,  špeciálne  navrhnuté   alebo 
   modifikované na vojenské účely a ich špeciálne navrhnuté súčasti,
-  letecké motory špeciálne navrhnuté alebo modifikované na vojenské účely  a ich  špeciálne 
   navrhnuté súčasti,
- vojenské ochranné prilby a ochranné masky a ich špeciálne navrhnuté súčasti,
-  padáky a súvisiace zariadenia používané pre bojové osádky, pri zhadzovaní nákladov alebo 
   pri spomaľovaní lietadiel a ich špeciálne navrhnuté súčasti,
-  automatické  pilotné  systémy   pre  náklady  zhadzované  padákom,  zariadenia   špeciálne 
   navrhnuté   alebo   modifikované   na    vojenské   účely   pre   riadené  otváracie  zoskoky 
   v ľubovoľnej výške vrátane kyslíkových zariadení.

VM 11: Elektronické zariadenia a špeciálne navrhnuté súčasti nekontrolované v iných 
položkách Spoločného zoznamu vojenského materiálu EÚ:
-   elektronické   zariadenia  špeciálne   navrhnuté   na   vojenské   účely  a ich  špeciálne 
navrhnuté 
    súčasti,
- zariadenia na rušenie globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS).

VM 12: Systémy zbraní  s  vysokou kinetickou energiou a súvisiace  zariadenia  a ich 
špeciálne navrhnuté súčasti:
-  systém   zbraní  s   kinetickou   energiou,    špeciálne   navrhnuté    na  zničenie   alebo  na 
   znemožnenie splnenia úlohy a cieľa
-  špeciálne   navrhnuté   skúšobné  a hodnotiace   zariadenia   a skúšobné   modely,   vrátane 
   diagnostických   prístrojov   a   cieľov,  na    dynamické   skúšanie  projektilov  a  systémov 
   kinetickej energie.

VM 13: Obrnené alebo ochranné zariadenia a konštrukcie a súčasti:
- pancierové pláty,
-  konštrukcie  z kovových  alebo  nekovových  materiálov  alebo  ich kombinácií, špeciálne 
   určené   na   zabezpečenie  balistickej  ochrany   vojenských   systémov,  s  ich   špeciálne 
   navrhnuté a skonštruované súčasti,
- vojenské prilby,
-  nepriestrelná  ochrana  tela  a  ochranné odevy vyrobené v súlade s vojenskými normami 
    alebo špecifikáciami, alebo ich ekvivalentmi a ich špeciálne navrhnuté súčasti.

VM 14: Špecializované zariadenia pre vojenské cvičenia alebo na simuláciu vojenských 
scenárov, simulátory špeciálne navrhnuté pre výcvik s akoukoľvek strelnou zbraňou 
alebo  zbraňou  kontrolovanou  podľa  VM 1  alebo  VM 2  a  ich  špeciálne  navrhnuté 
súčasti a príslušenstvo:
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Vojenské  druhy  trenažérov  na  útoky,  operačné  letecké  trenažéry,  trenažéry  radarového 
zameriavania, generátory radarových cieľov, zariadenia na delostrelecké cvičenia, trenažéry 
boja  proti  ponorkám,  letecké  simulátory  (vrátane  odstredivých  zariadení  pre  výcvik 
pilotov/kozmonautov),  radarové  trenažéry,  trenažéry  pre  letecké  prístroje,  trenažéry  na 
navigáciu  a  odpaľovanie  riadených  striel,  zariadenia  na  zachytenie  cieľa,   bezpilotné 
lietadlo,  trenažéry na vyzbrojovanie,  trenažéry pre bezpilotné lietadlá,  mobilné výcvikové 
jednotky a výcvikové zariadenia pre pozemné vojenské operácie.

VM  15:  Zobrazovacie  alebo  obranné  zariadenia,  špeciálne  navrhnuté  na  vojenské 
účely, a ich špeciálne navrhnuté súčasti a príslušenstvo:
- zariadenia na záznam a spracovanie obrazu,
- kamery, fotografické zariadenia a zariadenia na spracovanie filmov,
- zariadenia na zjasnenie obrazu,
- zariadenia na infračervené alebo tepelné zobrazovanie,
-  zobrazovacie zariadenia radarových snímačov,
-  obranné a protiobranné zariadenia pre zariadenia kontrolované prostredníctvom  
   podpoložiek VM 15.a) až VM 15.e)

VM 16:  Výkovky,  odliatky  a  iné  nedokončené  výrobky,  ktorých  používanie  možno 
identifikovať v kontrolovanom výrobku na základe zloženia materiálu, geometrie alebo 
funkcie  a ktoré  sú  špeciálne  navrhnuté  pre  akékoľvek  výrobky  kontrolované 
prostredníctvom VM 1 až VM 4, VM 6, VM 9, VM 10, VM 12 alebo VM 19

VM 17: Rozličné zariadenia, materiály a knižnice a ich špeciálne určené súčasti:
- samostatné potápacie prístroje a prístroje na plávanie pod vodou,
- stavebné zariadenia špeciálne navrhnuté na vojenské účely,
-  príslušenstvo, nátery, opláštenia, a úpravy na potlačenie rozlišovacích znakov, špeciálne  
   určené pre vojenské účely,
-  zariadenia  pre  terénnych  technikov  a  špecialistov,  špeciálne navrhnuté na používanie
    v  bojových zónach,
- roboty, ovládače robotov a konečné efektory robotov,
- knižnice (parametrické technické databázy) špeciálne navrhnuté na vojenské účely,
-  zariadenia a materiál, s náterom alebo inou úpravou na potlačenie rozlišovacích znakov 
    špeciálne  navrhnuté  na  vojenské účely, iné ako tie, ktoré sú kontrolované Spoločným    
    zoznamom vojenského materiálu EÚ,
- simulačné zariadenia špeciálne navrhnuté pre vojenské jadrové reaktory,
-  pojazdné  opravárenské  dielne,  špeciálne  navrhnuté  alebo  modifikované  na  údržbu 
   vojenských zariadení,
- poľné generátory špeciálne navrhnuté alebo modifikované na vojenské účely,
- mosty a pontóny špeciálne navrhnuté na vojenské účely,
-  skúšobné  modely  špeciálne  navrhnuté   na  vývoj  položiek,  ktoré  sú   kontrolované 
   prostredníctvom VM 4, VM 6, VM 9, VM 10.

VM 18: Zariadenia na výrobu výrobkov uvedených v Spoločnom zozname vojenského 
materiálu EÚ:
-  špeciálne   navrhnuté  alebo  modifikované   výrobné  zariadenia   na  výrobu   výrobkov
   kontrolovaných  prostredníctvom  Spoločného  zoznamu  vojenského  materiálu EÚ a ich 
   špeciálne navrhnuté súčasti,
-  špeciálne  navrhnuté  zariadenia  na  enviromentálne  skúšky  a  ich  špeciálne  navrhnuté 
   vybavenie   na   certifikáciu,  kvalifikáciu   alebo   skúšanie   výrobkov   kontrolovaných 
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   prostredníctvom Spoločného zoznamu vojenského materiálu EÚ.

VM  19:  systémy,  ktorých  schopnosť  je  odvodená  z  riadeného  uplatňovania  týchto 
položiek:
-  lasery  dostatočnej  kontinuálnej  vlnovej  alebo  pulznej  výkonnosti na ničenie, podobné 
   účinkom konvenčnej munícii,
-  urýchľovače  častíc, ktoré vysielajú lúč nabitých alebo neutrálnych častíc s deštruktívnou 
    silou,
-  vysielače  rádiofrekvenčných  lúčov  vysokej  pulznej sily  alebo  vysokej priemernej sily, 
   ktoré  vytvárajú  polia  s dostatočnou  intenzitou na zneškodnenie elektronických obvodov 
   vzdialeného cieľa.

VM  20:  Kryogénne  a  supervodivé  zariadenia  a  pre  ne  špeciálne  určené  súčasti 
a príslušenstvo:
-  zariadenia  špeciálne navrhnuté alebo konfigurované tak, aby boli inštalované vo vozidlách 
   na  vojenské  pozemné,  námorné,  vzdušné  alebo  vesmírne  využitie,  schopné prevádzky 
  počas pohybu, a vytvárať alebo udržiavať teploty pod 103 K (-170 °C),
-  supervodivé  elektrické  zariadenia  (rotačné stroje a transformátory),  špeciálne  navrhnuté 
   alebo  konfigurované  na  inštaláciu  do  vozidiel  na vojenské pozemné, námorné, vzdušné 
   alebo vesmírne využitie, schopné prevádzky počas pohybu.

VM 21: Softvér:
-  softvér  osobitne  navrhnutý  alebo  upravený  na vývoj, výrobu alebo používanie zariadení 
   alebo   materiálov  kontrolovaných   prostredníctvom   Spoločného   zoznamu   vojenského 
   materiálu EÚ,
- špecifický softvér.

VM 22: Technológia:
-  technológia vyžadovaná na projektovanie, montáž súčastí a prevádzku, údržbu a opravy 
    kompletných zariadení na výrobu položiek kontrolovaných prostredníctvom Spoločného 
    zoznamu vojenského materiálu Európskej únie,
- technológie . ktoré sú kontrolované prostredníctvom VM 22 b).
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