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Vestník ÚNMS SR č. 2/2016

1. NORMALIZÁCIA

Oznámenie č. 284/2016
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR oznamuje podľa § 5 ods. 5 a ods. 9 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
a zákona č. 254/2003 Z. z. harmonizované slovenské technické normy vzťahujúce sa na nariadenie vlády SR č. 117/2001 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných
systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v znení neskorších predpisov.
Toto oznámenie nahrádza Oznámenie ÚNMS SR č. 262/2015 publikované vo Vestníku ÚNMS SR č. 1/2015.

Harmonizované slovenské technické normy preberajúce EN vyhlásené ako harmonizované v Úradnom vestníku EÚ č. 335,
séria C z 9. 10. 2015.
STN
Triediaci znak

Dátum
vydania

Názov

Harmonizovaná EN/
zmena

STN EN 14678-1
(07 8636)

08/2013

Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Konštrukcia
a prevádzka zariadení na LPG určených pre plniace
stanice. Časť 1: Výdajné stojany

EN 14678-1: 2013

STN EN 1834-1
(09 0106)

10/2001

Piestové spaľovacie motory. Bezpečnostné
požiadavky na konštruovanie a stavbu motorov
na použitie v potenciálne výbušných atmosférach.
Časť 1: Motory skupiny II na použitie v atmosférach
horľavých plynov a pár

EN 1834-1: 2000

STN EN 1834-2
(09 0106)

10/2001

Piestové spaľovacie motory. Bezpečnostné
požiadavky na konštruovanie a stavbu motorov
na použitie v potenciálne výbušných atmosférach.
Časť 2: Motory skupiny I na použitie v podzemných
banských dielach náchylných na tvorbu banského
plynu a/alebo horľavého prachu

EN 1834-2: 2000

STN EN 1834-3
(09 0106)

10/2001

Piestové spaľovacie motory. Bezpečnostné
požiadavky na konštruovanie a stavbu motorov
na použitie v potenciálne výbušných atmosférach.
Časť 3: Motory skupiny II na použitie v atmosférach
s horľavým prachom

EN 1834-3: 2000

STN EN 14973+A1
(26 0340)

08/2008

Dopravné pásy na používanie v podzemí. Požiadavky EN 14973: 2006+A1: 2008
na elektrickú bezpečnosť a ochranu proti horľavosti
(Konsolidovaný text)

STN EN 1755+A2
(26 8819)

08/2013

Bezpečnosť priemyselných vozíkov. Prevádzka
v potenciálne výbušných atmosférach. Použitie
v horľavom plyne, pare, hmle alebo prachu

EN 1755: 2000+A2: 2013

STN EN 13852-1
(27 0046)

03/2014

Žeriavy. Pobrežné žeriavy. Časť 1: Pobrežné žeriavy
na všeobecné používanie

EN 13852-1: 2013

STN EN 14492-1+A1
STN EN 14492-1+A1/AC
(27 0610)

03/2010
07/2010

Žeriavy. Motorové vrátky a zdvíhadlá. Časť 1:
Motorové vrátky (Konsolidovaný text)

EN 14492-1: 2006+A1: 2009
EN 14492-1: 2006+A1: 2009/
AC: 2010
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STN EN 14492-2+A1
STN EN 14492-2+A1/AC
(27 0610)

03/2010
07/2010

Žeriavy. Motorové vrátky a zdvíhadlá. Časť 2:
Motorové zdvíhadlá (Konsolidovaný text)

EN 14492-2: 2006+A1: 2009
EN 14492-2: 2006+A1: 2009/
AC: 2010

STN EN 13760
(30 2322)

01/2005

Plniace zariadenia LPG pre osobné a nákladné
automobily. Plniaca koncovka, skúšobné požiadavky
a rozmery

EN 13760: 2003

STN EN 50381
STN EN 50381/C1
(33 0372)

04/2005
05/2006

Premiestniteľné vetrané priestory s interným zdrojom EN 50381: 2004
úniku alebo bez neho
EN 50381: 2004/AC: 2005

STN EN 50303
(33 0383)

07/2002

Zariadenia skupiny I, kategórie M1, určené na
použitie v atmosférach s banským plynom a/alebo
horľavým prachom

EN 50303: 2000

STN EN 50050
(33 2034)

06/2007

Elektrické zariadenia do potenciálne výbušných
atmosfér. Elektrostatické ručné striekacie zariadenia
Predpoklad zhody platí do 14. 10. 2016.

EN 50050: 2006

STN EN 50050-1
(33 2034)

07/2014

Elektrostatické ručné striekacie zariadenia.
Požiadavky na bezpečnosť. Časť 1: Ručné striekacie
zariadenia zápalných kvapalných povlakových
materiálov

EN 50050-1: 2013

STN EN 50050-2
(33 2034)

07/2014

Elektrostatické ručné striekacie zariadenia.
Požiadavky na bezpečnosť. Časť 2: Ručné striekacie
zariadenia zápalných povlakových práškov

EN 50050-2: 2013

STN EN 50050-3
(33 2034)

07/2014

Elektrostatické ručné striekacie zariadenia.
Požiadavky na bezpečnosť. Časť 3: Ručné striekacie
zariadenia zápalných povlakových vločiek

EN 50050-3: 2013

STN EN 50176
(33 2037)

07/2010

Stacionárne zariadenia na elektrostatické nanášanie
horľavých kvapalných náterových látok.
Bezpečnostné požiadavky

EN 50176: 2009

STN EN 50177
STN EN 50177/A1
(33 2037)

07/2010
06/2013

Stacionárne zariadenia na elektrostatické nanášanie
horľavých práškových náterových látok.
Bezpečnostné požiadavky

EN 50177: 2009
EN 50177: 2009/A1: 2012

STN EN 50223
(33 2037)

09/2015

Stacionárne zariadenia na elektrostatické nanášanie
horľavých vločkových materiálov. Bezpečnostné
požiadavky
Predpoklad zhody podľa STN EN 50223: 2011
(EN 50223: 2010) platí do 13. 4. 2018.

EN 50223: 2015

STN EN 60079-0
STN EN 60079-0/A11
(33 2320)

08/2013
08/2014

Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné
požiadavky

EN 60079-0: 2012
EN 60079-0: 2012/A11: 2013

STN EN 60079-1
(33 2320)

08/2015

Výbušné atmosféry. Časť 1: Ochrana zariadení
pevným uzáverom „d“
Predpoklad zhody podľa STN EN 60079-1: 2008
(EN 60079-1: 2007) platí do 1. 8. 2017.

EN 60079-1: 2014

STN EN 60079-11
(33 2320)

11/2012

Výbušné atmosféry. Časť 11: Ochrana zariadení
iskrovou bezpečnosťou „i“

EN 60079-11: 2012

STN EN 60079-15
(33 2320)

02/2011

Výbušné atmosféry. Časť 15: Ochrana zariadení
druhom ochrany „n“

EN 60079-15: 2010

STN EN 60079-18
(33 2320)

09/2015

Výbušné atmosféry. Časť 18: Ochrana zariadení
zapuzdrením „m“
Predpoklad zhody podľa STN EN 60079-18: 2010
(EN 60079-18: 2009) platí do 16. 1. 2018.

EN 60079-18: 2015

3

Vestník ÚNMS SR č. 2/2016
EN 60079-2: 2014

STN EN 60079-2
(33 2320)

08/2015

Výbušné atmosféry. Časť 2: Ochrana zariadenia
krytom s vnútorným pretlakom „p“
Predpoklad zhody podľa STN EN 60079-2: 2008
(EN 60079-2: 2007) a STN EN 61241-4: 2007
(EN 61241-4: 2006) platí do 25. 8. 2017.

STN EN 60079-20-1
(33 2320)

11/2010

Výbušné atmosféry. Časť 20-1: Vlastnosti látok na
EN 60079-20-1: 2010
klasifikovanie plynov a pár. Skúšobné metódy a údaje

STN EN 60079-25
STN EN 60079-25/AC
(33 2320)

07/2011
01/2014

Výbušné atmosféry. Časť 25: Iskrovo bezpečné
elektrické systémy

EN 60079-25: 2010
EN 60079-25: 2010/AC: 2013

STN EN 60079-26
(33 2320)

08/2015

Výbušné atmosféry. Časť 26: Zariadenia s úrovňou
ochrany (EPL) Ga
Predpoklad zhody podľa STN EN 60079-26: 2007
(EN 60079-26: 2007) platí do 2. 12. 2017.

EN 60079-26: 2015

STN EN 60079-27
(33 2320)

02/2009

Výbušné atmosféry. Časť 27: Koncepcia iskrovo
bezpečnej prevádzkovej zbernice (FISCO)

EN 60079-27: 2008

STN EN 60079-28
(33 2320)

12/2007

Výbušné atmosféry. Časť 28: Ochrana zariadení
a prenosových systémov pracujúcich s optickým
žiarením

EN 60079-28: 2007

STN EN 60079-29-1
(33 2320)

11/2008

Výbušné atmosféry. Časť 29-1: Detektory plynu.
Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov
horľavých plynov

EN 60079-29-1: 2007

STN EN 60079-29-4
(33 2320)

12/2010

Výbušné atmosféry. Časť 29-4: Detektory plynu.
Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov
horľavých plynov s otvorenou cestou

EN 60079-29-4: 2010

STN EN 60079-30-1
(33 2320)

02/2008

Výbušné atmosféry. Časť 30-1: Elektrické odporové
sprievodné ohrevy. Všeobecné požiadavky
a požiadavky na skúšanie

EN 60079-30-1: 2007

STN EN 60079-31
(33 2320)

12/2014

Výbušné atmosféry. Časť 31: Ochrana zariadenia
pred vznietením prachu pomocou uzáveru „t“
Predpoklad zhody podľa STN EN 60079-31: 2010
(EN 60079-31: 2009) platí do 1. 1. 2017.

EN 60079-31: 2014

STN EN 60079-5
(33 2320)

09/2015

Výbušné atmosféry. Časť 5: Ochrana zariadení
pieskovým uzáverom „q“
Predpoklad zhody podľa STN EN 60079-5: 2008
(EN 60079-5: 2007) platí do 24. 3. 2018.

EN 60079-5: 2015

STN EN 60079-6
(33 2320)

04/2008

Výbušné atmosféry. Časť 6: Ochrana zariadení
olejovým uzáverom „o“

EN 60079-6: 2007

STN EN 60079-7
(33 2320)

03/2009

Výbušné atmosféry. Časť 7: Ochrana zariadení
zvýšenou bezpečnosťou „e“

EN 60079-7: 2007

STN EN 50281-2-1
(33 2330)

06/2002

Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým
prachom Časť 2-1: Skúšobné metódy. Metódy na
stanovenie minimálnych teplôt vznietenia prachu

EN 50281-2-1: 1998
EN 50281-2-1: 1998/AC: 1999

STN EN 50495
(33 2330)

12/2010

Bezpečnostné zariadenia na bezpečnú prevádzku
zariadení s ohľadom na riziká výbuchu

EN 50495: 2010

STN EN 60079-35-1
STN EN 60079-35-1/AC
(36 0607)

02/2012
02/2012

Výbušné atmosféry. Časť 35-1: Prilbové svietidlá
EN 60079-35-1: 2011
na použitie v baniach s možnosťou výskytu banského EN 60079-35-1: 2011/
plynu. Všeobecné požiadavky. Konštrukcia a skúšanie AC: 2011
vo vzťahu k nebezpečenstvu výbuchu

STN EN 50104
(37 8330)

06/2011

Elektrické prístroje na detekciu a meranie kyslíka.
Požiadavky na prevádzkové vlastnosti a skúšobné
metódy
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STN EN 50271
(37 8350)

12/1010

Elektrické prístroje na detekciu a meranie horľavých
plynov, toxických plynov alebo kyslíka. Požiadavky
a skúšky na prístroje používajúce softvér a/alebo
digitálne technológie

EN 50271: 2010

STN EN 14522
(38 5700)

04/2006

Stanovenie teploty vznietenia plynov a pár

EN 14522: 2005

STN EN 14373
(38 9601)

06/2006

Systémy na potláčanie výbuchu

EN 14373: 2005

STN EN 14460
(38 9602)

12/2006

Zariadenie odolné proti výbuchu

EN 14460: 2006

STN EN 16020
(38 9603)

12/2011

Odchyľovače výbuchu

EN 16020: 2011

STN EN 16009
(38 9604)

12/2011

Zariadenia na bezplameňové uvoľňovanie tlaku
pri výbuchu

EN 16009: 2011

STN EN 14797
(38 9605)

06/2007

Zariadenia na uvoľňovanie tlaku pri výbuchu

EN 14797: 2006

STN EN 15089
(38 9606)

09/2009

Systémy na izolovanie výbuchu

EN 15089: 2009

STN EN 16447
(38 9607)

12/2014

Spätné klapky na izolovanie výbuchu

EN 16447: 2014

STN EN ISO/IEC 80079-34 04/2012
(38 9610)

Výbušné atmosféry. Časť 34: Používanie systémov
kvality pri výrobe zariadení
(ISO/IEC 80079-34: 2011)

EN ISO/IEC 80079-34: 2011

STN EN 13237
(38 9612)

07/2013

Potenciálne výbušné atmosféry. Termíny a definície
pre zariadenia a ochranné systémy používané
v potenciálne výbušných atmosférach

EN 13237: 2012

STN EN 14491
(38 9615)

07/2013

Ochranné systémy na uvoľňovanie tlaku pri výbuchu
prachu

EN 14491: 2012

STN EN 14994
(38 9616)

08/2007

Ochranné systémy na uvoľňovanie tlaku pri výbuchu
plynu

EN 14994: 2007

STN EN 13821
(38 9621)

11/2003

Potenciálne výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana
pred výbuchom. Stanovenie minimálnej iniciačnej
energie vznietenia zmesí prachu a vzduchu

EN 13821: 2002

STN EN 14591-1
STN EN 14591-1/AC
(38 9622)

09/2005
05/2006

Prevencia a ochrana proti účinkom výbuchu
v podzemných baniach. Ochranné systémy. Časť 1:
Vetracia konštrukcia odolná proti tlaku pri výbuchu
2 bar

EN 14591-1: 2004
EN 14591-1: 2004/AC: 2006

STN EN 14591-2
STN EN 14591-2/AC
(38 9622)

01/2008
01/2009

Prevencia a ochrana proti účinkom výbuchu
v podzemných baniach. Ochranné systémy. Časť 2:
Pasívne vodné korýtkové uzávery

EN 14591-2: 2007
EN 14591-2: 2007/AC: 2008

STN EN 14591-4
(38 9622)

05/2008

Prevencia a ochrana proti účinkom výbuchu
v podzemných baniach. Ochranné systémy. Časť 4:
Automatické hasiace systémy pre raziace stroje

EN 14591-4: 2007
EN 14591-4: 2007/AC: 2008

STN EN 15233
(38 9628)

03/2008

Metodika posudzovania funkčnej bezpečnosti
ochranných systémov používaných v potenciálne
výbušných atmosférach

EN 15233: 2007

STN EN 15198
(38 9629)

04/2008

Metodika posudzovania rizika vznietenia pri
neelektrických zariadeniach a súčastiach určených
na používanie v potenciálne výbušných atmosférach

EN 15198: 2007

STN EN 13463-1
(38 9630)

07/2009

Neelektrické zariadenia do potenciálne výbušných
atmosfér. Časť 1: Základné metódy a požiadavky

EN 13463-1: 2009
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STN EN 13463-2
(38 9630)

08/2005

Neelektrické zariadenia do potenciálne výbušných
atmosfér. Časť 2: Ochrana krytom s obmedzeným
dýchaním „fr“

EN 13463-2: 2004

STN EN 13463-3
(38 9630)

11/2005

Neelektrické zariadenia do potenciálne výbušných
atmosfér. Časť 3: Ochrana pevným uzáverom „d“

EN 13463-3: 2005

STN EN 13463-5
(38 9630)

04/2012

Neelektrické zariadenia do potenciálne výbušných
atmosfér. Časť 5: Ochrana bezpečnou konštrukciou
„c“

EN 13463-5: 2011

STN EN 13463-6
(38 9630)

11/2005

Neelektrické zariadenia do potenciálne výbušných
atmosfér. Časť 6: Ochrana kontrolou zdroja iniciácie
horenia „b“

EN 13463-6: 2005

STN EN 13463-8
(38 9630)

09/2004

Neelektrické zariadenia do potencionálne výbušných
atmosfér. Časť 8: Ochrana ponorením do kvapaliny
„k“

EN 13463-8: 2003

STN EN ISO 16852
(38 9671)

03/2011

Poistné armatúry proti prenosu plameňa. Požiadavky
na prevádzkové vlastnosti, skúšobné metódy
a obmedzenia pri ich používaní
(ISO 16852: 2008 + Cor 1: 2008 + Cor 2: 2009)

EN ISO 16852: 2010

STN EN 15967
(38 9682)

02/2012

Stanovenie maximálneho tlaku pri výbuchu
a maximálnej rýchlosti nárastu tlaku plynov a pár

EN 15967: 2011

STN EN 15188
(38 9683)

04/2008

Stanovenie spontánneho správania pri iniciácii
nahromadeného prachu

EN 15188: 2007

STN EN 14034-1+A1
(38 9684)

07/2011

Stanovenie vlastností zvíreného prachu pri výbuchu.
Časť 1: Stanovenie maximálneho tlaku pmax pri
výbuchu zvíreného prachu (Konsolidovaný text)

EN 14034-1: 2004+A1: 2011

STN EN 14034-2+A1
(38 9684)

01/2012

Stanovenie vlastností rozvíreného prachu pri
výbuchu. Časť 2: Stanovenie maximálnej rýchlosti
nárastu tlaku (dp/dt)max pri výbuchu rozvíreného
prachu (Konsolidovaný text)

EN 14034-2: 2006+A1: 2011

STN EN 14034-3+A1
(38 9684)

01/2012

Stanovenie vlastností zvíreného prachu pri výbuchu.
Časť 3: Stanovenie dolnej medze výbušnosti DMV
zvíreného prachu (Konsolidovaný text)

EN 14034-3: 2006+A1: 2011

STN EN 14034-4+A1
(38 9684)

07/2011

Stanovenie vlastností zvíreného prachu pri výbuchu.
Časť 4: Stanovenie medznej koncentrácie kyslíka
(MKK) vo zvírenom prachu (Konsolidovaný text)

EN 14034-4: 2004+A1: 2011

STN EN 15794
(38 9685)

06/2010

Stanovenie bodov výbušnosti horľavých kvapalín

EN 15794: 2009

STN EN 1127-1
(38 9700)

03/2012

Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred
výbuchom. Časť 1: Základné pojmy a metodika

EN 1127-1: 2011

STN EN 1127-2
(38 9700)

11/2014

Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred
výbuchom. Časť 2: Základné termíny a metodika
pre baníctvo

EN 1127-2: 2014

STN EN 1710+A1
STN EN 1710+A1/AC
(38 9710)

08/2008
02/2011

Zariadenia a súčasti používané v potenciálne
výbušných atmosférach v hlbinných baniach
(Konsolidovaný text)

EN 1710: 2005+A1: 2008
EN 1710: 2005+A1: 2008/
AC: 2010

STN EN 1839
(38 9722)

08/2013

Stanovovanie medzí výbušnosti plynov a pár

EN 1839: 2012

STN EN 14983
(38 9723)

01/2008

Prevencia a ochrana pred účinkami výbuchu
v podzemných baniach. Zariadenia a ochranné
systémy na degazáciu banského plynu

EN 14983: 2007
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Vestník ÚNMS SR č. 2/2016
STN EN 14986
(38 9724)

09/2007

Navrhovanie ventilátorov určených do potenciálne
výbušných atmosfér

EN 14986: 2007

STN EN 14756
(38 9726)

05/2007

Stanovenie medznej koncentrácie kyslíka (MKK)
v zmesiach horľavých plynov a pár

EN 14756: 2006

STN EN 14681+A1
(43 3600)

09/2010

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na
stroje a zariadenia na výrobu ocele v elektrických
oblúkových peciach (Konsolidovaný text)

EN 14681: 2006+A1: 2010

STN EN 14677
(43 3625)

02/2009

Bezpečnosť strojov. Sekundárne spracovanie ocele.
Stroje a zariadenia na spracovanie tekutej ocele

EN 14677: 2008

STN EN 1010-1+A1
(50 9021)

03/2011

EN 1010-1: 2004+A1: 2010
Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na
navrhovanie a výrobu tlačiarenských strojov a strojov
na spracovanie papiera. Časť 1: Základné požiadavky
(Konsolidovaný text)

STN EN 1010-2+A1
(50 9021)

01/2011

EN 1010-2: 2006+A1: 2010
Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na
navrhovanie a výrobu tlačiarenských strojov a strojov
na spracovanie papiera. Časť 2: Tlačiarenské
a lakovacie stroje vrátane strojov na prípravu tlače
(Konsolidovaný text)

STN EN 13012
(65 6135)

10/2012

Benzínové plniace stanice. Konštrukcia a zhotovenie
automatických hubíc dávkovačov pohonných hmôt

EN 13012: 2012

STN EN 13617-1
(65 6550)

10/2012

Benzínové plniace stanice. Časť 1: Bezpečnostné
požiadavky na navrhovanie a výrobu dávkovacích
čerpadiel, dávkovačov a diaľkových čerpacích
jednotiek

EN 13617-1: 2012

STN EN 13617-2
(65 6550)

10/2012

Benzínové plniace stanice. Časť 2: Bezpečnostné
EN 13617-2: 2012
požiadavky na navrhovanie a výrobu bezpečnostných
spojok používaných pri dávkovacích čerpadlách
a dávkovačoch

STN EN 13617-3
(65 6550)

10/2012

Benzínové plniace stanice. Časť 3: Bezpečnostné
požiadavky na navrhovanie a výrobu poistných
nárazových ventilov

EN 13617-3: 2012

STN EN 13617-4
(65 6550)

10/2012

Benzínové plniace stanice. Časť 4: Bezpečnostné
požiadavky na navrhovanie a výrobu otočných kĺbov
používaných pri dávkovacích čerpadlách
a dávkovačoch

EN 13617-4: 2012

STN EN 15268
(65 6551)

03/2009

Benzínové plniace stanice. Bezpečnostné požiadavky EN 15268: 2008
na navrhovanie zostáv ponorných čerpadiel

STN EN 13616
STN EN 13616/AC
(69 8383)

08/2005
01/2007

Zariadenia na ochranu proti preplneniu stabilných
nádrží na kvapalné ropné palivá

EN 13616: 2004
EN 13616: 2004/AC: 2006

STN EN 13160-1
(69 8979)

12/2003

Systémy zisťovania netesností. Časť 1: Všeobecné
princípy

EN 13160-1: 2003

STN EN 1953
(82 4001)

01/2014

Rozprašovacie a striekacie zariadenia na povlakové
materiály. Bezpečnostné požiadavky

EN 1953: 2013

STN EN 12757-1+A1
(82 4006)

12/2010

Stroje na miešanie náterových látok. Bezpečnostné
požiadavky. Časť 1: Stroje na miešanie používané
pri lakovaní vozidiel (Konsolidovaný text)

EN 12757-1: 2005+A1: 2010

STN EN 12581+A1
(82 4009)

12/2010

Lakovne. Zariadenia na nanášanie a elektrolytické
EN 12581: 2005+A1: 2010
vylučovanie organických kvapalných náterových
látok. Bezpečnostné požiadavky (Konsolidovaný text)
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Vestník ÚNMS SR č. 2/2016
STN EN 12621+A1
(82 4010)

12/2010

Strojové zariadenia na dodávanie a obeh náterových
látok pod tlakom. Bezpečnostné požiadavky
(Konsolidovaný text)

EN 12621: 2006+A1: 2010

Dodržanie harmonizovanej slovenskej technickej normy možno podľa § 7 ods. 2 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších
predpisov považovať za splnenie technických požiadaviek určených technickým predpisom.

prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
predseda ÚNMS SR
v. r.
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Vestník ÚNMS SR č. 2/2016
STN EN 12929-2
(27 3013)

Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky
o schválení slovenských technických noriem,
ich zmien, opráv a zrušení
3. STN EN 12930
(27 3018)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej
republiky oznamuje podľa § 5 a § 6 zákona č. 264/1999 Z. z.
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a zákona č. 254/2003 Z. z., že schválil
ďalej uvedené slovenské technické normy, ich zmeny, opravy
alebo zrušenie.

STN EN 12930
(27 3018)

4. STN EN 50343
(34 1565)

Ing. Mária Semanová
poverená riadením
odboru technickej normalizácie
v. r.

STN EN 50343
(34 1565)

Schválené STN
1. STN EN 12929-1
(27 3017)

STN EN 12929-1
(27 3013)

2. STN EN 12929-2
(27 3017)

Bezpečnostné požiadavky na
zariadenia určené na osobnú
lanovú dopravu. Všeobecné požiadavky. Časť 1: Požiadavky
platné pre všetky zariadenia
(EN 12929-1: 2015)
Vydanie: marec 2016
Jej vydaním sa ruší
Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú
dopravu. Všeobecné požiadavky.
Časť 1: Požiadavky platné pre
všetky zariadenia ****)
(EN 12929-1: 2015)
z júla 2015

5. STN EN ISO 10370
(65 6015)

STN EN ISO 10370
(65 6015)

6. STN EN ISO 5164
(65 6161)

Bezpečnostné požiadavky na
zariadenia určené na osobnú
lanovú dopravu. Všeobecné požiadavky. Časť 2: Dodatočné
požiadavky na kyvadlové dvojlanové dráhy bez behúňových
bŕzd
(EN 12929-2: 2015)
Vydanie: marec 2016
Jej vydaním sa ruší

STN EN ISO 5164
(65 6161)
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Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú
dopravu. Všeobecné požiadavky.
Časť 2: Dodatočné požiadavky na
kyvadlové dvojlanové dráhy bez
behúňových bŕzd ****)
(EN 12929-2: 2015)
z júla 2015
Bezpečnostné požiadavky na
zariadenia určené na osobnú
lanovú dopravu. Výpočty
(EN 12930: 2015)
Vydanie: marec 2016
Jej vydaním sa ruší
Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Výpočty ****)
(EN 12930: 2015)
z júla 2015
Dráhové aplikácie. Dráhové vozidlá. Pravidlá na inštaláciu
káblov
(EN 50343: 2014)
Vydanie: marec 2016
Jej vydaním sa ruší
Dráhové aplikácie. Dráhové vozidlá. Pravidlá na inštaláciu káblov ****)
(EN 50343: 2014)
z februára 2015
Ropné výrobky. Stanovenie
uhlíkového zvyšku. Mikrometóda (ISO 10370: 2014)
(EN ISO 10370: 2014)
Vydanie: marec 2016
Jej vydaním sa ruší
Ropné výrobky. Stanovenie uhlíkového zvyšku. Mikrometóda
(ISO 10370: 2014) ****)
(EN ISO 10370: 2014)
z mája 2015
Ropné výrobky. Stanovenie oktánového čísla motorových palív.
Výskumná metóda (ISO 5164:
2014)
(EN ISO 5164: 2014)
Vydanie: marec 2016
Jej vydaním sa ruší
Ropné výrobky. Stanovenie oktánového čísla motorových palív.
Výskumná metóda (ISO 5164:
2014) ****)
(EN ISO 5164: 2014)
z novembra 2014

Vestník ÚNMS SR č. 2/2016
7. STN EN 197-2
(72 2101)

STN EN 197-2
(72 2101)

8. STN EN 14181
(83 4520)

STN EN 14181
(83 4520)

9. STN EN 71-7
(94 3094)

STN EN 71-7
(94 3094)

Cement. Časť 2: Hodnotenie
zhody
(EN 197-2: 2014)
Vydanie: marec 2016
Jej vydaním sa ruší
Cement. Časť 2: Hodnotenie zhody ****)
(EN 197-2: 2014)
z októbra 2014

Zmeny STN
11. STN ISO 10703/Z1
(75 7613)

Ochrana ovzdušia. Stacionárne
zdroje znečisťovania. Zabezpečovanie kvality automatizovaných meracích systémov
(EN 14181: 2014)
Vydanie: marec 2016
Jej vydaním sa ruší
Stacionárne zdroje znečisťovania. Zabezpečovanie kvality automatizovaných meracích systémov ****)
(EN 14181: 2014)
z mája 2015

Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske
normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske
normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou
stranou.
Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania
titulnej strany STN tlačou).
Normy označené CD preberajú medzinárodné alebo európske
normy prekladom a sú vydané iba na elektronickom nosiči
CD-ROM (bez vydania tlačou).

Bezpečnosť hračiek. Časť 7:
Farby na nanášanie prstami.
Požiadavky a skúšobné metódy
(EN 71-7: 2014)
Vydanie: marec 2016
Jej vydaním sa ruší
Bezpečnosť hračiek. Časť 7: Farby na nanášanie prstami. Požiadavky a skúšobné metódy ****)
(EN 71-7: 2014)
zo septembra 2014

Upozornenie redakcie
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 7/2010 v Oznámení SÚTN o prevzatí európskych a medzinárodných noriem do sústavy STN
oznámením sa v bode 9 opravuje rušenie takto:
STN EN ISO 14344
(05 2501)

Zrušené STN
10. STN 38 6410

Kvalita vody. Stanovenie objemovej aktivity rádionuklidov.
Spektrometria žiarenia gama
s vysokým rozlíšením. Zmena 1
STN ISO 10703 z júna 2008
(EN ISO 10703: 2015)
Vydanie: marec 2016

Plynovody a prípojky s vysokým tlakom
z januára 2009
Zrušená od 1. 3. 2016
(Uvedenou problematikou sa zaoberá TPP 702 10)

Jej oznámením sa ruší
Zváranie a príbuzné procesy. Zváranie pod tavivom a v ochrannej
atmosfére. Predpisy na obstarávanie zváracích materiálov
(ISO 14344: 2002)
z novembra 2005.

Vo Vestníku ÚNMS SR č. 7/2015 v Oznámení ÚNMS SR
o prevzatí európskych a medzinárodných noriem do sústavy
STN oznámením sa v bode 160 dopĺňa text takto: Jej oznámením sa od 1. 2. 2017 ruší.
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Vestník ÚNMS SR č. 2/2016
STN EN ISO 9018
(05 1111)

Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky
o prevzatí európskych a medzinárodných noriem
do sústavy STN oznámením

3. STN EN ISO 17641-2 Deštruktívne skúšky zvarov ko(05 1143)
vových materiálov. Skúšky horúcej praskavosti zvarkov. Oblúkové spôsoby zvárania. Časť 2:
Skúšky s vlastnou tuhosťou
(ISO 17641-2: 2015)
(EN ISO 17641-2: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Jej oznámením sa ruší
STN EN ISO 17641-2 Deštruktívne skúšky zvarov ko(05 1143)
vových materiálov. Skúšky horúcej praskavosti zvarkov. Oblúkové spôsoby zvárania. Časť 2:
Skúšky s vlastnou tuhosťou (ISO
17641-2: 2005)
(EN ISO 17641-2: 2005)
z novembra 2005

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej
republiky podľa § 5 a § 6 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 436/2001 Z. z. a zákona č. 254/2003 Z. z. oznamuje, že anglické verzie ďalej uvedených európskych a medzinárodných
noriem získavajú postavenie STN. Týmto sa uvedené európske
a medzinárodné normy preberajú do sústavy slovenských
technických noriem s nasledujúcimi označeniami a triediacimi
znakmi (tieto normy sa preberajú len týmto oznámením bez
vydania titulnej strany STN tlačou).

4. STN EN 12952-1
(07 7604)

Ing. Mária Semanová
poverená riadením
odboru technickej normalizácie
v. r.

STN EN 12952-1
(07 7604)

Schválené STN
1. STN EN 61175-1
(01 3381)

STN EN 61175
(01 3381)

2. STN EN ISO 9018
(05 1111)

Mechanické skúšky zvarov kovových materiálov. Skúška ťahom
na krížových a preplátovaných
spojoch (ISO 9018: 2003) ****)
(EN ISO 9018: 2003)
z júla 2004

Priemyselné systémy, inštalácie
a zariadenia a priemyselné výrobky. Označovanie signálov.
Časť 1: Základné pravidlá
(EN 61175-1: 2015,
IEC 61175-1: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Jej oznámením sa od 25. 6. 2018
ruší
Priemyselné systémy, inštalácie,
zariadenia a priemyselné výrobky. Označovanie signálov ****)
(EN 61175: 2005,
IEC 61175: 2005)
z októbra 2006

5. STN EN ISO 7623
(26 0389)

STN EN ISO 7623
(26 0389)

Mechanické skúšky zvarov kovových materiálov. Skúška ťahom na krížových a preplátovaných spojoch (ISO 9018:
2015)
(EN ISO 9018: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Jej oznámením sa ruší

6. STN EN 50341-2-7
(33 3300)
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Vodorúrkové kotly a pomocné
zariadenia. Časť 1: Všeobecné
požiadavky
(EN 12952-1: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Jej oznámením sa ruší
Vodorúrkové kotly a pomocné
zariadenia. Časť 1: Všeobecné
požiadavky ***)
(EN 12952-1: 2001)
z júna 2003
Dopravné pásy s oceľovým kordom. Skúška súdržnosti oceľového kordu s jadrovou gumou.
Skúška v pôvodnom stave a po
tepelnom zaťažení (ISO 7623:
2015)
(EN ISO 7623: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Jej oznámením sa ruší
Dopravné pásy s oceľovým kordom. Skúška súdržnosti oceľového kordu s jadrovou gumou.
Skúška v pôvodnom stave a po
tepelnom zaťažení (ISO 7623:
1996)
(EN ISO 7623: 1997)
zo septembra 2000
Vonkajšie elektrické vedenia so
striedavým napätím nad 1 kV.
Časť 2-7: Národné normatívne
hľadiská (NNA) pre FÍNSKO
(založené na EN 50341-1: 2012)
(EN 50341-2-7: 2015)
Platí od 1. 3. 2016

Vestník ÚNMS SR č. 2/2016
Dráhové aplikácie. Dráhové
vozidlá. Elektrické zariadenia
v trolejbusoch. Bezpečnostné
požiadavky a systémy odberu
prúdu
(EN 50502: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Jej oznámením sa od 30. 3. 2018
ruší
STN P CLC/TS 50502 Dráhové aplikácie. Dráhové vo(34 1517)
zidlá. Elektrické zariadenia v trolejbusoch. Bezpečnostné požiadavky a pripájacie systémy ****)
(CLC/TS 50502: 2008)
z novembra 2008

7. STN EN 50502
(34 1517)

STN EN 60700-1
(35 1610)

Vysokonapäťové tyristorové spínače jednosmerného prúdu. Časť 1:
Elektrické skúšanie ****)
(EN 60700-1: 1998,
IEC 60700-1: 1998)
z augusta 2001

12. STN EN 60320-1
(35 4508)

Nástrčky a prívodky na spotrebiče pre domácnosť a na podobné všeobecné účely. Časť 1:
Všeobecné požiadavky
(EN 60320-1: 2015,
IEC 60320-1: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Jej oznámením sa od 29. 7. 2018
ruší
Nástrčky a prívodky na spotrebiče pre domácnosť a na podobné všeobecné účely. Časť 1:
Všeobecné požiadavky
(EN 60320-1: 2001,
IEC 60320-1: 2001)
z februára 2003

8. STN EN 61375-2-3
(34 2675)

Elektronické železničné zariadenia. Vlaková komunikačná
sieť (TCN). Časť 2-3: Komunikačný profil TCN
(EN 61375-2-3: 2015,
IEC 61375-2-3: 2015)
Platí od 1. 3. 2016

STN EN 60320-1
(35 4508)

9. STN EN 60836
(34 6731)

Špecifikácie nepoužitých silikónových izolačných kvapalín na
elektrotechnické účely
(EN 60836: 2015,
IEC 60836: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Jej oznámením sa od 20. 8. 2018
ruší
Špecifikácia nepoužitých silikónových izolačných kvapalín na
elektrotechnické účely ****)
(EN 60836: 2005,
IEC 60836: 2005)
z januára 2006

13. STN EN 60143-3
(35 8203)

Výkonové transformátory.
Časť 19: Pravidlá na určovanie
neistôt merania strát výkonových transformátorov a tlmiviek
(EN 60076-19: 2015,
mod IEC/TS 60076-19: 2013)
Platí od 1. 3. 2016

14. STN EN 50342-7
(36 4310)

Olovené štartovacie batérie.
Časť 7: Všeobecné požiadavky
a skúšobné metódy batérií pre
motocykle
(EN 50342-7: 2015)
Platí od 1. 3. 2016

15. STN EN 60601-1-2
(36 4800)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1-2: Všeobecné
požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti. Pridružená
norma: Elektromagnetické rušenia. Požiadavky a skúšky
(EN 60601-1-2: 2015,
IEC 60601-1-2: 2014)
Platí od 1. 3. 2016
Jej oznámením sa od 31. 12. 2018
ruší

STN EN 60836
(34 6731)

10. STN EN 60076-19
(35 1100)

11. STN EN 60700-1
(35 1610)

STN EN 60143-3
(35 8203)

Tyristorové spínače na prenos
energie jednosmerným prúdom
vysokého napätia (HVDC).
Časť 1: Elektrické skúšanie
(EN 60700-1: 2015,
IEC 60700-1: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Jej oznámením sa od 1. 9. 2018
ruší
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Sériovo zapojené kondenzátory
pre výkonové elektrické siete.
Časť 3: Vnútorné poistky
(EN 60143-3: 2015,
IEC 60143-3: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Jej oznámením sa od 14. 7. 2018
ruší
Sériovo zapojené kondenzátory
pre výkonové elektrické siete.
Časť 3: Vnútorné poistky ****)
(EN 60143-3: 1998,
IEC 60143-3: 1998)
zo septembra 2001

Vestník ÚNMS SR č. 2/2016
STN EN 60601-1-2
(36 4800)

16. STN EN 16325+A1
(38 0007)

STN EN 16325
(38 0007)

Zdravotnícke elektrické prístroje.
Časť 1-2: Všeobecné požiadavky
na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti.
Pridružená norma: Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky a skúšky *)
(EN 60601-1-2: 2007,
mod IEC 60601-1-2: 2007)
z apríla 2008

Základný symbol ionizujúceho
žiarenia (ISO 361: 1975)
(EN ISO 361: 2015)
Platí od 1. 3. 2016

18. STN EN 10106
(42 0234)

Neorientované plechy a pásy
pre elektrotechniku valcované
za studena a dodávané v spracovanom stave
(EN 10106: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Jej oznámením sa ruší
Neorientované plechy a pásy pre
elektrotechniku valcované za studena a dodávané v spracovanom
stave
(EN 10106: 2007)
z februára 2008

19. STN EN 10303
(42 6361)

STN EN 10303
(42 6361)

STN EN ISO 11085
(46 1023)

Osvedčenie o pôvode energie.
Osvedčenie o pôvode elektrickej energie
(EN 16325: 2013+A1: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Jej oznámením sa ruší
Osvedčenie o pôvode energie.
Osvedčenie o pôvode elektrickej
energie ****)
(EN 16325: 2013)
zo septembra 2013

17. STN EN ISO 361
(40 1401)

STN EN 10106
(42 0234)

20. STN EN ISO 11085
(46 1023)

Obilniny, výrobky z obilnín
a krmivá pre zvieratá. Stanovenie obsahu neupraveného
tuku a obsahu celkového tuku
extrakčnou metódou podľa
Randalla (ISO 11085: 2015)
(EN ISO 11085: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Jej oznámením sa ruší
Obilniny, výrobky z obilnín a krmivá pre zvieratá. Stanovenie obsahu neupraveného tuku a obsahu
celkového tuku extrakčnou metódou podľa Randalla (ISO 11085:
2008)
(EN ISO 11085: 2010)
z februára 2010

21. STN EN ISO 21415-2 Pšenica a pšeničná múka. Obsah
(46 1034)
lepku. Časť 2: Stanovenie mokrého lepku a gluténového indexu
mechanickými prostriedkami
(ISO 21415-2: 2015)
(EN ISO 21415-2: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Jej oznámením sa ruší
STN EN ISO 21415-2 Pšenica a pšeničná múka. Obsah
(46 1034)
lepku. Časť 2: Stanovenie mokrého lepku mechanickými prostriedkami (ISO 21415-2: 2006)
(EN ISO 21415-2: 2008)
z mája 2008
22. STN EN ISO 4254-1
(47 0064)

STN EN ISO 4254-1
(47 0064)

Tenké oceľové plechy a pásy
pre elektrotechniku na používanie pri stredných frekvenciách
(EN 10303: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Jej oznámením sa ruší
Tenké oceľové plechy a pásy pre
elektrotechniku na používanie pri
stredných frekvenciách ****)
(EN 10303: 2001)
z novembra 2001

23. STN EN ISO 8308
(63 5221)

STN EN ISO 8308
(63 5221)

13

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné
požiadavky (ISO 4254-1: 2013)
(EN ISO 4254-1: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Jej oznámením sa ruší
Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 4254-1: 2013)
(EN ISO 4254-1: 2013)
z januára 2014
Gumové a plastové hadice a hadičky. Stanovenie priepustnosti
kvapalín stenami hadíc a hadičiek (ISO 8308: 2015)
(EN ISO 8308: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Jej oznámením sa ruší
Gumové a plastové hadice a hadičky. Stanovenie priepustnosti
kvapalín stenami hadíc a hadičiek (ISO 8308: 2006) ****)
(EN ISO 8308: 2008)
z júna 2008

Vestník ÚNMS SR č. 2/2016
24. STN EN 15776+A1
(68 0011)

STN EN 15776
(68 0011)

25. STN EN ISO 11118
(69 8400)

26. STN EN ISO 8362-2
(70 3360)

STN EN ISO 8362-2
(70 3360)

27. STN EN ISO 12951
(74 7716)

STN EN 1963
(80 4410)

Nevyhrievané tlakové nádoby.
Požiadavky na navrhovanie a výrobu tlakových nádob a tlakových častí navrhnutých z liatiny
s predĺžením po prasknutí (pretrhnutí) rovným alebo menším
ako 15 %
(EN 15776: 2011+A1: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Jej oznámením sa ruší
Nevyhrievané tlakové nádoby.
Požiadavky na navrhovanie a výrobu tlakových nádob a tlakových častí navrhnutých z liatiny
s predĺžením po prasknutí (pretrhnutí) rovným alebo menším
ako 15 % ****)
(EN 15776: 2011)
z júna 2011
Fľaše na plyny. Jednorazové
kovové fľaše na plyny. Špecifikácia a skúšobné metódy
(ISO 11118: 2015)
(EN ISO 11118: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Obaly na injekčné preparáty
a príslušenstvo. Časť 2: Uzávery
na injekcie (ISO 8362-2: 2015)
(EN ISO 8362-2: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Jej oznámením sa ruší
Obaly na injekčné preparáty
a príslušenstvo. Časť 2: Zátky na
injekčné fľaštičky (ISO 8362-2:
2008) ****)
(EN ISO 8362-2: 2010)
z januára 2011
Textilné podlahové krytiny. Stanovenie úbytku hmotnosti, ukotvenia vlákna a zmeny vzhľadu
na hrane schodu pomocou stroja
Lissone Tretrad (ISO 12951:
2015)
(EN ISO 12951: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Jej oznámením sa ruší
Textilné podlahové krytiny. Skúšky na prístroji Lisson-Tretrad
****)
(EN 1963: 2007)
z októbra 2007
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28. STN EN 16693
(75 7504)

Kvalita vody. Stanovenie organochlórových pesticídov (OCP)
v celých vzorkách vody. Metóda využívajúca extrakciu na
tuhej fáze (SPE) s extrakčnými
diskami SPE a plynovú chromatografiu s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS)
(EN 16693: 2015)
Platí od 1. 3. 2016

29. STN EN 16691
(75 7515)

Kvalita vody. Stanovenie vybraných polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU)
v celých vzorkách vody. Metóda využívajúca extrakciu na
tuhej fáze (SPE) s extrakčnými
diskami SPE a plynovú chromatografiu s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS)
(EN 16691: 2015)
Platí od 1. 3. 2016

30. STN EN 16694
(75 7518)

Kvalita vody. Stanovenie vybraných polybrómovaných difenyléterov (PBDE) v celých
vzorkách vody. Metóda využívajúca extrakciu na tuhej fáze
(SPE) s extrakčnými diskami
SPE a plynovú chromatografiu
s hmotnostnou spektrometriou
(GC-MS)
(EN 16694: 2015)
Platí od 1. 3. 2016

31. STN EN ISO 13161
(75 7619)

Kvalita vody. Stanovenie objemovej aktivity polónia 210 vo
vode spektrometrickou metódou alfa (ISO 13161: 2011)
(EN ISO 13161: 2015)
Platí od 1. 3. 2016

32. STN EN ISO 10704
(75 7620)

Kvalita vody. Stanovenie celkovej objemovej aktivity alfa a celkovej objemovej aktivity beta
v neslanej vode. Metóda na
tenkej vrstve (ISO 10704: 2009)
(EN ISO 10704: 2015)
Platí od 1. 3. 2016

33. STN EN ISO 11704
(75 7621)

Kvalita vody. Stanovenie celkovej objemovej aktivity alfa a celkovej objemovej aktivity beta
v neslanej vode. Metóda kvapalinového scintilačného merania
(ISO 11704: 2010)
(EN ISO 11704: 2015)
Platí od 1. 3. 2016

Vestník ÚNMS SR č. 2/2016
34. STN EN ISO 13160
(75 7625)

35. STN EN ISO 13162
(75 7626)

36. STN EN 16698
(75 7853)

37. STN EN 16484
(79 2001)

38. STN EN ISO 5402-2
(79 3859)

STN EN ISO 22288
(79 3859)

39. STN EN ISO 18219
(79 3888)

Kvalita vody. Stroncium 90
a stroncium 89. Skúšobné metódy využívajúce kvapalinovú
scintilačnú spektrometriu alebo
proporcionálny detektor (ISO
13160: 2012)
(EN ISO 13160: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Kvalita vody. Stanovenie aktivity uhlíka 14. Metóda kvapalinovej scintilačnej spektrometrie (ISO 13162: 2011)
(EN ISO 13162: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Kvalita vody. Pokyny na kvantitatívny a kvalitatívny odber
vzoriek fytoplanktónu z vnútrozemských vôd
(EN 16698: 2015)
Platí od 1. 3. 2016

41. STN EN 16711-1
(80 0903)

Textílie. Stanovenie kovov pomocou mikrovlnného vylúhovania
(EN 16711-1: 2015)
Platí od 1. 3. 2016

42. STN EN 16711-2
(80 0903)

Textílie. Stanovenie kovov extrahovaných kyslým roztokom
umelého potu
(EN 16711-2: 2015)
Platí od 1. 3. 2016

43. STN EN 482+A1
(83 3800)

Pracovná expozícia. Všeobecné
požiadavky na pracovné charakteristiky postupov merania
chemických faktorov
(EN 482: 2012+A1: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Jej oznámením sa ruší
Pracovná expozícia. Všeobecné
požiadavky na pracovné charakteristiky postupov merania chemických faktorov
(EN 482: 2012)
zo septembra 2012

STN EN 482
(83 3800)

Usne. Požiadavky na určovanie
pôvodu usní
(EN 16484: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Usne. Stanovenie odolnosti proti
ohybu. Časť 2: Metóda ohýbania
priehlavku (ISO 5402-2: 2015)
(EN ISO 5402-2: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Jej oznámením sa ruší
Usne. Fyzikálne a mechanické
skúšky. Stanovenie odolnosti proti
ohýbaniu metódou ohýbania priehlavku (ISO 22288: 2006) ****)
(EN ISO 22288: 2009)
z júna 2009

44. STN P CEN ISO/TS
13972
(84 8123)

Zdravotnícka informatika. Podrobné klinické modely, charakteristiky a procesy (ISO/TS
13972: 2015)
(CEN ISO/TS 13972: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Táto predbežná STN je určená na
overenie. Prípadné pripomienky
zasielajte ÚNMS SR najneskôr
do októbra 2017.

45. STN P CEN/TS
16835-2
(85 1023)

Molekulárne in vitro diagnostické vyšetrenia. Špecifikácie
na procesy pred vyšetrením žilovej krvi. Časť 2: Izolovaná
genómová DNA
(CEN/TS 16835-2: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Táto predbežná STN je určená na
overenie. Prípadné pripomienky
zasielajte ÚNMS SR najneskôr
do októbra 2017.

46. STN P CEN/TS
16835-3
(85 1023)

Molekulárne in vitro diagnostické vyšetrenia. Špecifikácie
na procesy pred vyšetrením
žilovej krvi. Časť 3: Izolovaná
cirkulujúca bunková DNA
z plazmy
(CEN/TS 16835-3: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Táto predbežná STN je určená na
overenie. Prípadné pripomienky
zasielajte ÚNMS SR najneskôr
do októbra 2017.

Usne. Stanovenie chlórovaných
uhľovodíkov v usniach. Chromatografická metóda pre chlórované parafíny s krátkym
reťazcom (ISO 18219: 2015)
(EN ISO 18219: 2015)
Platí od 1. 3. 2016

40. STN P CEN/TS 16822 Textílie a textilné výrobky. En(80 0902)
vironmentálne samovyhlásenia.
Používanie termínov
(CEN/TS 16822: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Táto predbežná STN je určená na
overenie. Prípadné pripomienky
zasielajte ÚNMS SR najneskôr
do novembra 2017.
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Vestník ÚNMS SR č. 2/2016
STN EN ISO 10650-2 Stomatológia. Elektrické aktiváto(85 6021)
ry polymerizácie. Časť 2: Lampy
s luminiscenčnou diódou (LED)
(ISO 10650-2: 2007)
(EN ISO 10650-2: 2007)
z marca 2008

47. STN EN ISO 12417-1 Srdcovo-cievne implantáty a mi(85 2627)
motelové systémy. Kombinované
cievne zdravotnícke pomôcky:
liečivo – zdravotnícka pomôcka.
Časť 1: Všeobecné požiadavky
(ISO 12417-1: 2015)
(EN ISO 12417-1: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
48. STN EN ISO 5840-1
(85 2922)

49. STN EN ISO 5840-2
(85 2922)

STN EN ISO 5840
(85 2922)

50. STN EN ISO 13356
(85 2927)

STN EN ISO 13356
(85 2927)

Srdcovo-cievne implantáty. Protézy srdcovej chlopne. Časť 1:
Všeobecné požiadavky (ISO
5840-1: 2015)
(EN ISO 5840-1: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Srdcovo-cievne implantáty. Protézy srdcovej chlopne. Časť 2:
Chirurgicky implantované náhrady chlopne (ISO 5840-2:
2015)
(EN ISO 5840-2: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Jej oznámením sa od 30. 9. 2018
ruší
Srdcovocievne implantáty. Protézy srdcových chlopní (ISO 5840:
2005) ****)
(EN ISO 5840: 2009)
z októbra 2009
Implantáty pre chirurgiu. Keramické materiály na báze
ytriom stabilizovaného tetragonálneho zirkónia (Y – TZP)
(ISO 13356: 2015)
(EN ISO 13356: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Jej oznámením sa ruší
Implantáty pre chirurgiu. Keramické materiály na báze ytriom
stabilizovaného tetragonálneho
zirkónia (Y – TZP) (ISO 13356:
2008) ****)
(EN ISO 13356: 2013)
z augusta 2013

52. STN EN ISO 23500
(85 6122)

Návod na prípravu a riadenie
kvality tekutín pre hemodialýzu
a súvisiace terapie (ISO 23500:
2014)
(EN ISO 23500: 2015)
Platí od 1. 3. 2016

53. STN EN ISO 11663
(85 6123)

Kvalita dialyzačných tekutín na
hemodialýzu a súvisiace terapie
(ISO 11663: 2014)
(EN ISO 11663: 2015)
Platí od 1. 3. 2016

54. STN EN ISO 17937
(85 6377)

Stomatológia. Osteotómy na zhutnenie kosti a zvýšenie spodiny čeľustnej dutiny (ISO 17937: 2015)
(EN ISO 17937: 2015)
Platí od 1. 3. 2016

55. STN EN ISO 4074
(85 6508)

Kondómy z prírodného kaučukového latexu. Požiadavky a skúšobné metódy (ISO 4074: 2015)
(EN ISO 4074: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Jej oznámením sa od 30. 11. 2017
ruší
Kondómy z prírodného kaučukového latexu. Požiadavky a skúšobné metódy (ISO 4074: 2002)
(EN ISO 4074: 2002)
z novembra 2003

STN EN ISO 4074
(85 6508)

56. STN EN 13727+A2
(85 7024)

51. STN EN ISO 10650
(85 6021)

Stomatológia. Prístroje na svetelnú polymerizáciu. Quartz
wolfrámové halogénové lampy
a lampy s luminiscenčnou diódou (ISO 10650: 2015)
(EN ISO 10650: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Jej oznámením sa ruší
STN EN ISO 10650-1 Stomatológia. Elektrické aktivá(85 6021)
tory polymerizácie. Časť 1: Volfrámové halogénové lampy (ISO
10650-1: 2004)
(EN ISO 10650-1: 2005)
z apríla 2006

STN EN 13727+A1
(85 7024)
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Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna
suspenzná skúška na vyhodnotenie bakteriocídnej aktivity chemických dezinfekčných prípravkov na nástrojoch používaných
v oblasti medicíny. Skúšobná
metóda a požiadavky (fáza 2,
krok 1)
(EN 13727: 2012+A2: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Jej oznámením sa ruší
Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie
bakteriocídnej aktivity v oblasti
medicíny. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1) ****)
(eqv EN 13727: 2012+A1: 2013)
z apríla 2014

Vestník ÚNMS SR č. 2/2016
57. STN EN 16736
(85 7044)

Hodnotenie zdravotného rizika
chemických látok. Požiadavky
na poskytovanie zaškolenia
(EN 16736: 2015)
Platí od 1. 3. 2016

58. STN EN 16654
(94 3101)

Výrobky na ochranu detí. Zariadenia do dverí na ochranu
prstov prispôsobené pre spotrebiteľa. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy
(EN 16654: 2015)
Platí od 1. 3. 2016

62. STN EN 61009-1/A11 Prúdové chrániče so vstavanou
(35 4183)
nadprúdovou ochranou pre domácnosť a na podobné použitie
(RCBO). Časť 1: Všeobecné pravidlá. Zmena A11
STN EN 61009-1 z októbra 2013
(EN 61009-1: 2012/A11: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
STN EN 61009-1 z októbra 2013
sa bez zmeny A11 môže používať do 6. 7. 2018.
63. STN EN 60601-2-33/
A2
(36 4800)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-33: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť
a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti prístrojov magnetickej
rezonancie na zdravotnícku
diagnostiku. Zmena A2
STN EN 60601-2-33
z januára 2012
(EN 60601-2-33: 2010/A2: 2015,
IEC 60601-2-33: 2010/Amd 2:
2015)
Platí od 1. 3. 2016
STN EN 60601-2-33 z januára
2012 sa bez zmeny A2 môže používať do 23. 7. 2018.

64. STN EN 60601-2-37/
A1
(36 4800)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-37: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť
a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti ultrazvukových zdravotníckych diagnostických a monitorovacích prístrojov. Zmena A1
STN EN 60601-2-37 z júla 2009
(EN 60601-2-37: 2008/A1: 2015,
IEC 60601-2-37: 2007/Amd 1:
2015)
Platí od 1. 3. 2016
STN EN 60601-2-37 z júla 2009
sa bez zmeny A1 môže používať
do 13. 7. 2018.

65. STN EN 60601-2-45/
A1
(36 4800)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-45: Osobitné
požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti mamografických röntgenových prístrojov
a mamografických stereotaktických zariadení. Zmena A1
STN EN 60601-2-45
z apríla 2012
(EN 60601-2-45: 2011/A1: 2015,
IEC 60601-2-45: 2011/Amd 1:
2015)
Platí od 1. 3. 2016
STN EN 60601-2-45 z apríla 2012
sa bez zmeny A1 môže používať
do 23. 7. 2018.

Zmeny STN
59. STN EN 60633/A2
(35 1540)

60. STN EN 62080/A2
(35 4152)

Terminológia pre prenos energie jednosmerným prúdom vysokého napätia (HVDC). Zmena A2
STN EN 60633 z júla 2002
(EN 60633: 1999/A2: 2015,
IEC 60633: 1998/Amd 2: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
STN EN 60633 z júla 2002 sa
bez zmeny A2 môže používať do
2. 9. 2018.
Zvukové signálne prístroje pre
domácnosť a na podobné účely. Zmena A2
STN EN 62080 z júna 2010
(EN 62080: 2009/A2: 2015,
IEC 62080: 2001/Amd 2: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
STN EN 62080 z júna 2010 sa
bez zmeny A2 môže používať do
22. 5. 2018.

61. STN EN 61008-1/A11 Prúdové chrániče bez vstava(35 4182)
nej nadprúdovej ochrany pre
domácnosť a na podobné použitie (RCCB). Časť 1: Všeobecné pravidlá. Zmena A11
STN EN 61008-1
zo septembra 2013
(EN 61008-1: 2012/A11: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
STN EN 61008-1 zo septembra
2013 sa bez zmeny A11 môže
používať do 6. 7. 2018.
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Vestník ÚNMS SR č. 2/2016
Nevyhrievané tlakové nádoby.
Časť 6: Požiadavky na navrhovanie a výrobu tlakových
nádob a častí nádob zhotovených z tvárnej liatiny s guľôčkovým grafitom. Zmena A1
STN EN 13445-6 z januára 2016
(EN 13445-6: 2014/A1: 2015)
Platí od 1. 3. 2016

70. STN EN 62560/A1/AC Svetelné zdroje LED s integro(36 0292)
vanými predradníkmi na všeobecné osvetlenie pri napätí
> 50 V. Požiadavky na bezpečnosť. Zmena A1. Oprava AC
STN EN 62560/A1
z januára 2016
(EN 62560: 2012/A1: 2015/AC
Jun. 2015,
IEC 62560: 2011/Amd 1: 2015/
Cor. 1: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Text opravy je iba v dokumente
IEC.

67. STN EN 12309-2/AC Sorpčné plynové spotrebiče na
(06 1520)
vykurovanie a(alebo) chladenie
s tepelným príkonom najviac
70 kW. Časť 2: Bezpečnosť.
Oprava AC
STN EN 12309-2
z novembra 2015
(EN 12309-2: 2015/AC: 2015)
Platí od 1. 3. 2016

71. STN EN 60598-1/AC Svietidlá. Časť 1: Všeobecné po(36 0600)
žiadavky a skúšky. Oprava AC
STN EN 60598-1 z júna 2015
(EN 60598-1: 2015/AC Nov. 2015,
IEC 60598-1: 2014/Cor. 1: 2015)
Platí od 1. 3. 2016

66. STN EN 13445-6/A1
(69 0010)

Opravy STN

Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske
normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou
stranou.

68. STN EN 61869-5/AC Prístrojové transformátory.
(35 1309)
Časť 5: Dodatočné požiadavky
na kapacitné transformátory
napätia. Norma na výrobky.
Oprava AC
STN EN 61869-5 z marca 2012
(EN 61869-5: 2011/AC Aug. 2015,
IEC 61869-5: 2011/Cor. 1: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Text opravy je iba v dokumente
IEC.
69. STN EN 62271-211/
AC
(35 4220)

Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania
titulnej strany STN tlačou).

Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 211:
Priame pripojenie medzi výkonovými transformátormi a plynom izolovanými spínacími
zariadeniami s kovovým krytom na menovité napätia nad
52 kV. Oprava AC
STN EN 62271-211
z februára 2015
(EN 62271-211: 2014/AC Aug.
2015,
IEC 62271-211: 2014/Cor. 1: 2015)
Platí od 1. 3. 2016
Text opravy je iba v dokumente
IEC.
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Vestník ÚNMS SR č. 2/2016

Schválené TNI

Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky
o vydaní technických normalizačných informácií

1. TNI CEN/TR 14245
(72 2105)

TNI CEN/TR 14245
(72 2105)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej
republiky oznamuje, že vydal ďalej uvedené dokumenty CEN,
CENELEC, ISO a IEC a dokumenty ÚNMS SR, ktoré nemajú
postavenie technickej normy, ako technické normalizačné
informácie s označením TNI a s prideleným triediacim znakom.

Cement. Pokyny na používanie
EN 197-2 Hodnotenie zhody
(CEN/TR 14245: 2014)
Vydanie: marec 2016
Jej vydaním sa ruší
Cement. Pokyny na používanie
EN 197-2 Hodnotenie zhody
****)
(CEN/TR 14245: 2014)
z mája 2015

Dokumenty bez označenia hviezdičkami sa vydávajú v slovenskom jazyku.
Dokumenty označené ****) sa preberajú oznámením vo Vestníku ÚNMS SR.

Ing. Mária Semanová
poverená riadením
odboru technickej normalizácie
v. r.
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Vestník ÚNMS SR č. 2/2016

Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o návrhu na zrušenie STN

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR predkladá podľa § 6 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách
na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prerokovanie
zoznam slovenských technických noriem (STN) navrhovaných na zrušenie pre ich technickú zastaranosť, neaktuálnosť alebo
z iných dôvodov.
Každý, kto má odôvodnené námietky proti zrušeniu STN, môže ich uplatniť do 8 týždňov od zverejnenia tohto oznámenia u príslušného odborného referenta ÚNMS SR.
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. BOX 76
810 05 Bratislava 15

Ing. Mária Semanová
poverená riadením odboru technickej normalizácie
v. r.

Označenie STN
STN 38 5422

Názov STN

Dátum schválenia

Strojovne elektrických zdrojových sústav strojov
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28. 5. 1975

Zodpovedný referent
Ing. Ivanka Lukáčová

Vestník ÚNMS SR č. 2/2016

Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o zriadení technických komisií

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) oznamuje, že podľa čl. 4 Štatútu
a rokovacieho poriadku technických komisií, subkomisií a pracovných skupín (ďalej len „štatút“) zriadil nasledujúce technické
komisie (ďalej len „TK“).

Ing. Mária Semanová
poverená riadením odboru technickej normalizácie
v. r.

TK 2 Hydrotechnika a meliorácie
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

11. 1. 2016

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti riadenia vodného režimu vodných tokov, stavieb na
vodných tokoch, ochrany pred škodlivými účinkami povrchových vôd, využitia vodnej
energie, zlepšenia prírodných podmienok na využívanie pôdy úpravou vodných pomerov
vrátane závlah a ochrany proti erózii pôdy.

Predseda:

Ing. Vladimír Polák

Tajomník:

Ing. Lukáš Fiala

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s čl. 4 štatútu zrušil k 11. 1. 2016 doterajšie TK 2 Meliorácie a TK 3 Hydrotechnika.

TK 4 Kovové, spriahnuté oceľobetónové a drevené konštrukcie
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

27. 1. 2016

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti navrhovania, výroby, kontroly a skúšania oceľových
konštrukcií, spriahnutých oceľobetónových konštrukcií, nosných konštrukcií z ľahkých
zliatin, ako aj nosných drevených konštrukcií.

Predseda:

prof. Ing. Josef Vičan, CSc.

Tajomník:

Bc. Filip Jelínek

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s čl. 4 štatútu zrušil k 27. 1. 2016 doteraz platnú TK 4 Kovové, spriahnuté oceľobetónové a drevené konštrukcie.

TK 5 Betónové konštrukcie
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

11. 1. 2016

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti navrhovania, výroby, kontroly a skúšania betónu a betónových konštrukcií, požiadaviek na vlastnosti materiálov pre betónové konštrukcie.

Predseda:

prof. Ing. Jaroslav Halvoník, PhD.

Tajomník:

Ing. Lukáš Fiala

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s čl. 4 štatútu zrušil k 11. 1. 2016 doterajšiu TK 5 Betónové konštrukcie.
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Vestník ÚNMS SR č. 2/2016
TK 7 Pozemné komunikácie
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

11. 2. 2016

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti projektovania a technológie výstavby ciest a diaľnic,
navrhovania a výstavby mostov a tunelov vrátane kontroly, skúšania a názvoslovia.

Predsedníčka:

doc. Ing. Katarína Bačová, PhD.

Tajomník:

Ing. Jozef Bežuch

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s článkom 4 štatútu zrušil k 11. 2. 2016 doterajšiu TK 7 Pozemné komunikácie.

TK 10 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a elektrické ručné náradie
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

27. 1. 2016

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti bezpečnosti spotrebičov a zariadení používaných nekvalifikovanými osobami v domácnostiach, verejných priestoroch, prevádzkach, kde sú zariadenia obsluhované len poučenými osobami a v oblasti bezpečnosti hračiek z hľadiska
ohrozenia detí elektrickým prúdom.

Predseda:

Ing. Dušan Novotný

Tajomníčka:

Ing. Ivanka Lukáčová

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s článkom 4 štatútu zrušil k 27. 1. 2016 doterajšiu TK 10 Elektrické spotrebiče pre
domácnosť a elektrické ručné náradie.

TK 11 Zváranie a príbuzné procesy
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

15. 12. 2015

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia všetkých druhov zvárania príbuzných procesov. Normy zahŕňajú
terminológiu, definície a symbolické zobrazovanie zvarov na výkresoch, zváracie stroje
a zariadenia, suroviny (plyn, základné a prídavné kovy), metódy a pravidlá zvárania.

Predseda:

Ing. Ľuboš Mráz, PhD.

Tajomník:

Ing. Viliam Hans

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s čl. 4 štatútu zrušil k 15. 12. 2015 doterajšiu TK 11 Zváranie a príbuzné procesy.

TK 14 Geotechnika
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

13. 1. 2016

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti inžinierskej geológie, environmentálnej geológie a geotechniky a geosyntetiky. Zahŕňa prieskum, odber vzoriek a skúšanie základovej pôdy,
vlastnosti hornín a zemín, ich pomenovanie a klasifikáciu, laboratórne a terénne skúšky
zemín a hornín ako aj navrhovanie a skúšanie geotechnických konštrukcií, problematiku
skládok odpadov a požiadavky na geotextílie a geotextíliám podobné výrobky z hľadiska
ich používania v stavebníctve, na horninové konštrukcie vystužené geosyntetikou a zásady návrhu týchto konštrukcií.

Predsedníčka:

doc. Ing. Jana Frankovská, PhD.

Tajomník:

Ing. Jozef Valach

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s článkom 4 štatútu zrušil k 13. 1. 2016 doterajšiu TK 14 Geotechnika.
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Vestník ÚNMS SR č. 2/2016
TK 15 Zaťaženie stavebných konštrukcií
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

9. 2. 2016 (konané elektronickou formou)

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti navrhovania stavebných konštrukcií, zaťaženia od gravitačných a klimatických účinkov, účinkov teplôt, požiarov, nehodových a havarijných
zaťažení, účinkov dopravy a strojových zariadení, seizmických účinkov a ďalších účinkov, ktoré majú charakter zaťaženia.

Predseda:

prof. Ing. Milan Sokol, PhD.

Tajomník:

Ing. Jozef Valach

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s článkom 4 štatútu zrušil k 9. 2. 2016 doterajšiu TK 15 Zaťaženie stavebných
konštrukcií.

TK 17 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi. Protipožiarna bezpečnosť stavieb
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

15. 12. 2015

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia zameraná najmä na tvorbu pôvodných slovenských technických
noriem na navrhovanie zásad protipožiarnej bezpečnosti stavieb, a to s prihliadnutím na
legislatívne požiadavky v právnych predpisoch s technickým obsahom.

Predseda:

kpt. Ing. Ján Budáč

Tajomníčka:

Ing. Eva Marsová

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s čl. 4 štatútu zrušil k 15. 12. 2015 doterajšiu TK 17/SK 1 Bezpečnosť a ochrana
pred požiarom. Požiarna bezpečnosť stavieb.

TK 18 Textil
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

3. 12. 2015

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti terminológie, skúšobných metód a požiadaviek na textil
a textilné výrobky.

Predsedníčka:

Ing. Kamila Huljaková

Tajomníčka:

Ing. Eva Podobová, PhD.

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s čl. 4 štatútu zrušil k 3. 12. 2015 doterajšiu TK 18 Textil.

TK 21 Akustika a mechanické kmitanie
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

11. 1. 2016

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti mechanického kmitania (vibrácií), rázov a otrasov
(šokov) a monitorovania stavu a vibrodiagnostiky strojov vrátane terminológie; akustiky
(zvuku – hluku, infrazvuku); metód merania vibro-akustických javov, ich vybudenia,
prenosu a príjmu akustického vlnenia a všetkých vplyvov tohto vlnenia na človeka a jeho
prostredie z hľadiska ochrany zdravia; vybudenia kmitania a otrasov zdrojmi ako sú
stroje, strojové zariadenia a mechanické sústavy skúšobných zariadení; eliminácie, redukcie a znižovania hluku, kmitania a otrasov, najmä vyvažovaním, vibroizoláciou, hlukoizoláciou a tlmením; merania a hodnotenia expozície človeka akustickému a mechanickému
vlneniu (infrazvuku, zvuku – hluku, kmitaniu, rázom, otrasom); metód a prostriedkov
merania a kalibrácie a metód skúšania; metód merania a spracovania signálu a údajov
potrebných na vykonanie monitorovania a diagnostiky strojov.

Predseda:

Ing. Peter Petrák, CSc.

Tajomník:

Ing. Jozef Valach

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s článkom 4 štatútu zrušil k 11. 1. 2016 doterajšiu TK 21 Akustika a mechanické
kmitanie.
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Vestník ÚNMS SR č. 2/2016
TK 24 Materiály a výrobky kožiarskeho a gumárenského priemyslu
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

4. 12. 2015

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti spracovania, výroby surovín a skúšania výrobkov
z koží, usní a gumy.

Predseda:

Ing. Jozef Krošlák

Tajomníčka:

Ing. Eva Podobová, PhD.

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s čl. 4 štatútu zrušil k 4. 12. 2015 doterajšie TK 24 Materiály a výrobky kožiarskeho
priemyslu a TK 35 Gumárenské suroviny a výrobky.

TK 27 Kvalita a ochrana vody
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

18. 12. 2015

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti kvality a ochrany vody. Tvorba STN zahŕňajúcich terminológiu, metódy odberu vzoriek vody, merania a vyhodnocovania charakteristík vôd
a ochranu vôd.

Predsedníčka:

Mgr. Daša Borovská

Tajomníčka:

Ing. Nadežda Sládková

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s čl. 4 štatútu zrušil k 18. 12. 2015 doterajšiu TK 27 Kvalita a ochrana vody.

TK 28 Ochrana ovzdušia
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

10. 12. 2015

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti kvality a ochrany ovzdušia, tvorba STN zahŕňajúcich
terminológiu, metódy meraní a analýz vonkajšieho ovzdušia (imisie, emisie), ovzdušia
pracovného prostredia (výrobné priestory) a vnútorného ovzdušia (obytné a iné obdobné
priestory) a analýzy plynov.

Predseda:

Ing. Jozef Bocko

Tajomníčka:

Ing. Nadežda Sládková

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s čl. 4 štatútu zrušil k 10. 12. 2015 doterajšiu TK 28 Ochrana ovzdušia.

TK 34 Elektromagnetická kompatibilita
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

27. 1. 2016

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti vzájomného pôsobenia elektrických alebo elektronických zariadení prostredníctvom elektromagnetických javov. Oblasť normalizácie sa
sústreďuje na tvorbu noriem opisujúcich elektromagnetické javy, ktoré sa môžu šíriť
vedením alebo vyžarovaním, stanovujúcich charakteristiky zariadení z hľadiska generovania týchto javov a odolnosti proti nim, ako aj metódy merania a skúšania týchto
charakteristík s cieľom zabezpečiť z technického aj ekonomického hľadiska optimálnu
koexistenciu zariadení v danom elektromagnetickom prostredí.

Predseda:

zatiaľ nezvolený

Tajomníčka:

Ing. Ivanka Lukáčová

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s článkom 4 štatútu zrušil k 27. 1. 2016 doterajšiu TK 34 Elektromagnetická kompatibilita.
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Vestník ÚNMS SR č. 2/2016
TK 40 Anorganické spojivá a malty
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

18. 1. 2016

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti požiadaviek, skúšobných metód a terminológie cementov, stavebného vápna, sadry a výrobkov zo sadry, podlahových materiálov a podlahových poterov.

Predseda:

prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou

Tajomník:

Ing. Jozef Valach

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s článkom 4 štatútu zrušil k 18. 1. 2016 doteraz platnú TK 40 Anorganické spojivá
a malty.

TK 45 Oceľ, hliník a neželezné kovy
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

25. 1. 2016

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti výroby a spracovania surového železa, liatin, ocele,
hliníka a zliatin ostatných neželezných kovov.

Predseda:

doc. Ing. Harold Mäsiar, CSc.

Tajomník:

Ing. Viliam Hans

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s čl. 4 štatútu zrušil k 25. 1. 2016 doterajšiu TK 45 Oceľ, hliník a neželezné kovy.

TK 50 Ropa, plynné a kvapalné palivá, ostatné výrobky z ropy a palivá z obnoviteľných zdrojov
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

20. 1. 2016

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti výroby, kontroly a skúšania ropy a výrobkov z ropy,
normalizácia požiadaviek na vlastnosti výrobkov z ropy a normalizácia v oblasti biopalív,
tuhých alternatívnych palív, tuhých biopalív a plynných palív a vykurovacieho plynu.

Predseda:

Ing. Radoslav Bilka

Tajomníčka:

Ing. Eva Marsová

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s čl. 4 štatútu zrušil k 20 1. 2016 doterajšiu TK 50 Ropa, plynné a kvapalné palivá,
ostatné výrobky z ropy a palivá z obnoviteľných zdrojov.

TK 56 Kusové stavivá a skúšobníctvo
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

9. 2. 2016 (konané elektronickou formou)

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti predmetových noriem kusových stavív a ich skúšania
v oblasti: keramických výrobkov; ľahkých betónov na báze cementu, vápna a sadry;
drobného betonárskeho tovaru.

Predsedníčka:

Ing. Gabriela Dordová

Tajomník:

Ing. Jozef Valach

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s článkom 4 štatútu zrušil k 9. 2. 2016 doterajšiu TK 56 Kusové stavivá a skúšobníctvo.
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Vestník ÚNMS SR č. 2/2016
TK 58 Tepelná ochrana budov
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

26. 1. 2016

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti navrhovania a posudzovania stavebných konštrukcií
a budov, všeobecných a špecifických technických požiadaviek a skúšobných metód súvisiacich so šírením tepla, vlhkosti a prúdením vzduchu stavebnými konštrukciami a bilanciou potreby tepla, resp. energie na vykurovanie a chladenie, a v oblasti tepelnoizolačných
výrobkov a tepelnej ochrany stavebných konštrukcií a budov.

Predsedníčka:

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.

Tajomníčka:

Ing. Eva Marsová

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s článkom 4 štatútu zrušil k 26. 1. 2016 doterajšiu TK 58 Tepelná ochrana budov.

TK 64 Hydrológia a meteorológia
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

11. 2. 2016

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti hydrologických merných objektov a zariadení, pozorovania a merania hydrologických prvkov a spracovania a hodnotenia hydrologických
údajov povrchových, podpovrchových a podzemných vôd ako aj normalizácia v oblasti
meteorológie a klimatológie týkajúca sa merných objektov a zariadení, pozorovaní,
spracovania a hodnotenia údajov.

Predsedníčka:

Ing. Lotta Blaškovičová, PhD.

Tajomníčka:

Ing. Nadežda Sládková

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s článkom 4 štatútu zrušil k 11. 2. 2016 doterajšiu TK 64 Hydrológia a meteorológia.

TK 69 Terminológia. Informácie a dokumentácia
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

1. 2. 2016

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti princípov a metód terminologickej činnosti a spolupráce
v oblasti vedeckých informácií a dokumentácie.

Predsedníčka:

PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD.

Tajomník:

Ing. Viliam Hans

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s článkom 4 štatútu zrušil k 1. 2. 2016 doterajšiu TK 69 Terminológia. Informácie
a dokumentácia.

TK 74 Navrhovanie a zhotovovanie murovaných konštrukcií
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

18. 12. 2015

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti navrhovania a zhotovovania nosných i nenosných murovaných konštrukcií z muriva nevystuženého, vystuženého a predpätého.

Predsedníčka:

Ing. Katarína Gajdošová, PhD.

Tajomník:

Ing. Lukáš Fiala

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s čl. 4 štatútu zrušil k 18. 12. 2015 doterajšiu TK 74 Navrhovanie a zhotovovanie
murovaných konštrukcií.
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Vestník ÚNMS SR č. 2/2016
TK 75 Kameň a kamenivo
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

14. 1. 2016

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti kameňa a kameniva, terminológia, odber vzoriek,
skúšobné postupy a požiadavky na suroviny a na výrobky.

Predsedníčka:

Ing. Iveta Najdená

Tajomník:

Ing. Jozef Bežuch

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s čl. 4 štatútu zrušil k 14. 1. 2016 doterajšiu TK 75 Kameň a kamenivo.

TK 84 Elektrické inštalácie a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

3. 2. 2016

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti stanovovania technických požiadaviek na návrh, výstavbu a revíziu všetkých druhov elektrických inštalácií napájaných menovitým striedavým napätím do 1 kV vrátane alebo menovitým jednosmerným napätím do 1,5 kV
vrátane a požiadaviek na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom od elektrických
zariadení a elektrických inštalácií.

Predseda:

doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Tajomníčka:

Ing. Miriam Sobihardová

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s článkom 4 štatútu zrušil k 3. 2. 2016 doterajšiu TK 84 Elektrické inštalácie
a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.

TK 89 Geodézia a kartografia
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

9. 12. 2015

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti preberania EN a ISO v oblasti geodézie, kartografie
a geodézie vo výstavbe. Tvorba nových STN a revízia existujúcich v oblasti geodézie,
kartografie a katastra a v oblasti geodetických prác vo výstavbe. Tvorba nových STN a revízia existujúcich v oblasti patriacej do pôsobnosti Topografickej služby (TS) Ozbrojených síl SR.

Predseda:

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

Tajomník:

Ing. Lukáš Fiala

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s čl. 4 štatútu zrušil k 9. 12. 2015 doterajšiu TK 89 Geodézia a kartografia.

TK 90 Obaly, buničina, papier a lepenka
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

8. 12. 2015

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti obalov a obalových materiálov.

Predseda:

Ing. Ivan Pobjecký, CSc.

Tajomníčka:

Ing. Eva Podobová, PhD.

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s čl. 4 štatútu zrušil k 8. 12. 2015 doterajšie TK 90 Obaly a TK 19 Buničina, papier,
lepenka a papierové obaly.
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Vestník ÚNMS SR č. 2/2016
TK 91 Osobné ochranné prostriedky
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

10. 12. 2015

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti terminológie, technických parametrov a základných
požiadaviek na bezpečnosť osobných ochranných prostriedkov.

Predseda:

Ing. Jozef Krošlák

Tajomníčka:

Ing. Eva Podobová, PhD.

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s čl. 4 štatútu zrušil k 10. 12. 2015 doterajšiu TK 91 Osobné ochranné prostriedky.
TK 97 Komíny
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

9. 12. 2015

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti komínov a odťahov spalín, odvodu spalín od spaľovacích zariadení do vonkajšieho priestoru vrátane dymovodov a príslušenstva, požiadaviek
na vyhotovenie a bezpečnosť, navrhovanie príslušenstva, stavbu a údržbu plášťa, výmurovky a príslušenstva.

Predseda:

Ing. Maroš Plško

Tajomník:

Ing. Lukáš Fiala

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s čl. 4 štatútu zrušil k 9. 12. 2015 doterajšiu TK 97 Komíny.
TK 101 Stomatológia
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

8. 12. 2015

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti terminológie, skúšobných metód a požiadaviek na materiály, nástroje, prístroje a zariadenia v stomatológii.

Predsedníčka:

Mgr. Hana Dohálová

Tajomníčka:

Ing. Eva Podobová, PhD.

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s čl. 4 štatútu zrušil k 8. 12. 2015 doterajšiu TK 101 Stomatológia.
TK 102 Zdravotnícke pomôcky
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

7. 12. 2015

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti anestetických a respiračných zdravotníckych pomôcok
a prístrojov, neaktívnych chirurgických implantátov, zdravotníckej informatiky, sterilizácie, ako aj systému kvality pre zdravotnícke pomôcky.

Predseda:

Ing. Roderik Mihel

Tajomníčka:

Ing. Eva Podobová, PhD.

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s čl. 4 štatútu zrušil k 7. 12. 2015 doterajšiu TK 102 Zdravotnícke pomôcky.
TK 103 Strechy a hydroizolácie
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

14. 12. 2015

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti navrhovania striech, všeobecných a špecifických technických požiadaviek a skúšobných metód na strechy, v oblasti noriem na výrobky
(krytiny, klampiarske výrobky, doplnkové prvky) a v oblasti strešných krytín a hydroizolácií spodnej stavby.

Predseda:

Ing. Stanislav Šutliak, PhD.

Tajomník:

Ing. Jozef Valach

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s článkom 4 štatútu zrušil k 14. 12. 2015 doterajšiu TK 103 Strechy a hydroizolácie.
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Vestník ÚNMS SR č. 2/2016
TK 107 Posudzovanie zhody
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

31. 1. 2016

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti posudzovania zhody v rámci výboru CASCO (Committee on Conformity Assessment, Výbor na posudzovanie zhody) v ISO a v rámci
CEN/CLC/TC 1 (Criteria for conformity assessment bodies, Kritériá na osoby posudzujúce zhodu) v CEN/CENELEC.

Predseda:

Mgr. Martin Senčák

Tajomník:

Ing. Viliam Hans

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s článkom 4 štatútu zrušil k 31. 1. 2016 doterajšiu TK 107 Posudzovanie zhody.

TK 111 Uplatňovanie a používanie eurokódov
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

21. 12. 2015

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti koordinácie postupu TK, ktoré majú v náplni preberanie
eurokódov do sústavy STN, riešenie spoločných problémov uplatňovania a používania
eurokódov, najmä spoľahlivosť stavebných konštrukcií, jednotný postup prípravy a spracovania národných príloh, práca na zosúladení prekladu termínov a definícií.

Predseda:

prof. Ing. Ivan Baláž, CSc.

Tajomník:

Ing. Lukáš Fiala

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s čl. 4 štatútu zrušil k 21. 12. 2015 doterajšiu TK 111 Uplatňovanie a používanie
eurokódov.

TK 114 Samostatne stojace priemyselné komíny
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

8. 12. 2015

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti samostatne stojacich priemyselných komínov.

Predseda:

Juraj Michal

Tajomník:

Ing. Lukáš Fiala

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s čl. 4 štatútu zrušil k 8. 12. 2015 doterajšiu TK 114 Samostatne stojace priemyselné
komíny.

TK 118 Dočasné stavebné konštrukcie
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

9. 2. 2016 (konané elektronickou formou)

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti dočasných stavebných konštrukcií určených na údržbu,
výstavbu, stavebné práce a pre dočasné procesy súvisiace s výstavbou stavebných konštrukcií. Výrobky a systémy sú vo všeobecnosti určené na opakované použitie. Normalizácia strojov nie je predmetom komisie.

Predseda:

Dipl. Ing. Peter Kucharík

Tajomník:

Ing. Jozef Valach

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s článkom 4 štatútu zrušil k 9. 2. 2016 doterajšiu TK 118 Dočasné stavebné
konštrukcie.
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Vestník ÚNMS SR č. 2/2016
TK 119 Hodnotenie požiarnej bezpečnosti materiálov a výrobkov
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

13. 1. 2016

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia v oblasti skúšania a klasifikácie požiarnych charakteristík stavebných výrobkov, t. j. pripomienkovanie návrhov európskych a medzinárodných noriem
v tejto oblasti a ich preberanie do sústavy STN ako aj tvorba pôvodných slovenských
technických noriem a ich zmien.

Predseda:

Ing. Štefan Rástocký

Tajomníčka:

Ing. Eva Marsová

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s čl. 4 štatútu zrušil k 13. 1. 2016 doterajšiu TK 17/SK 2 Bezpečnosť a ochrana pred
požiarom. Hodnotenie požiarnej bezpečnosti materiálov a výrobkov.

TK 120 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi. Požiarnotechnické zariadenia a prostriedky na ochranu pred požiarmi
Deň ustanovujúceho zasadnutia:

19. 1. 2016

Rozsah pôsobnosti:

Technická normalizácia zameraná na pripomienkovanie a preberanie európskych a medzinárodných noriem do sústavy STN v oblasti požiarnotechnických zariadení a prostriedkov
na ochranu pred požiarmi.

Predseda:

Ing. Štefan Mikle

Tajomníčka:

Ing. Eva Marsová

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s čl. 4 štatútu zrušil k 19. 1. 2016 doterajšiu TK 17/SK 3 Bezpečnosť a ochrana pred
požiarom. Požiarnotechnické zariadenia a prostriedky PO.
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Vestník ÚNMS SR č. 2/2016

Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o zverejňovaní plánu technickej normalizácie

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že zoznamy úloh zaradených do plánu
technickej normalizácie podľa § 6 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a zákona č. 254/2003 Z. z. sú zverejňované na webovej stránke ÚNMS SR na www.unms.sk v časti Technická normalizácia – Verejné prerokovanie návrhov STN.
Každý, kto má záujem stať sa účastníkom pripomienkového konania k návrhom konkrétnych STN sa môže prihlásiť do 4 týždňov
od zverejnenia zoznamu u spracovateľa, ktorého adresa je uvedená pri konkrétnej úlohe.

Ing. Mária Semanová
poverená riadením odboru technickej normalizácie
v. r.

Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o verejnom prerokovaní návrhov európskych a medzinárodných noriem

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z.
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že zoznamy návrhov európskych a medzinárodných noriem a iných dokumentov sú zverejňované na verejné
prerokovanie na webovej stránke ÚNMS SR www.unms.sk v časti Technická normalizácia – Verejné prerokovanie návrhov STN.
Texty návrhov európskych noriem a medzinárodných noriem a ďalších dokumentov CEN, CENELEC, ISO, IEC a ETSI sú
dostupné len v anglickom jazyku. Pre spracovateľov úloh normalizačnej spolupráce a členov TK sú texty návrhov prístupné cez
webovú stránku ÚNMS SR, ostatní záujemcovia si môžu návrhy vyžiadať na uvedenej e-mailovej adrese. V prípade požiadavky
na dodanie papierovej verzie návrhu bude záujemcovi účtovaný poplatok za kopírovanie a poplatok za službu spojenú s balným
a poštovným.
Pripomienky k textom návrhov noriem a ďalších dokumentov je potrebné zaslať najneskôr 4 týždne pred termínom na odpoveď
národných členov uvedenom pri každom dokumente na adresu:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. BOX 76
810 05 Bratislava 15
alebo e-mailom na adresu: navrhynoriem@normoff.gov.sk.
Pripomienky musia byť vložené do formulára, prednostne v angličtine. Formulár na pripomienky je zverejnený na www.unms.sk.

Ing. Mária Semanová
poverená riadením odboru technickej normalizácie
v. r.
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Vestník ÚNMS SR č. 2/2016

Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o verejnom prerokovaní návrhov pôvodných STN

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 6 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa
čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii oznamuje, že zoznamy návrhov
pôvodných STN sú zverejňované na verejné prerokovanie na webovej stránke ÚNMS SR na www.unms.sk v časti Technická
normalizácia – Verejné prerokovanie návrhov STN.
Pripomienky k textom návrhov noriem je potrebné zasielať spracovateľovi alebo ÚNMS SR do 3 mesiacov od dátumu zverejnenia oznamu, ktorý je uvedený pri každom návrhu. Text návrhu konkrétnej normy v elektronickej forme zašle ÚNMS SR na
požiadanie. V prípade požiadavky na dodanie papierovej verzie návrhu bude záujemcovi účtovaný poplatok za kopírovanie
a poplatok za službu spojenú s balným a poštovným.
Pripomienky musia byť vložené do priloženého formulára v slovenskom jazyku. Formulár na pripomienky je zverejnený na
www.unms.sk.

Ing. Mária Semanová
poverená riadením odboru technickej normalizácie
v. r.
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Vestník ÚNMS SR č. 2/2016

2. METROLÓGIA

OZNÁMENIE
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o autorizácii podľa zákona č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 2 písm. g) zákona č. 142/2000 Z. z.
o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že podľa § 24 tohto zákona vydal
v januári 2016 tieto rozhodnutia z oblasti autorizácie na výkon overovania určených meradiel:

1. Rozhodnutie č. 2015/900/009796/03231 z 8. januára 2016 vydané pre MEASURING, s. r. o., Komenského 50, 042 48 Košice
– Sever, IČO: 47 323 833.
Predmetom rozhodnutia je zmena autorizácie na výkon overovania určených meradiel (meračov pretečeného množstva vody)
udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2013/900/005651/02408 z 5. novembra 2013 spočívajúca v zmene zodpovedného zástupcu
registrovanej osoby.
Platnosť rozhodnutia: od 1. februára 2016 do 1. decembra 2018.

2. Rozhodnutie č. 2016/900/000107/00058 z 18. januára 2016 vydané pre SCANIA SLOVAKIA s. r. o., Diaľničná cesta 4570/2A,
903 01 Senec, IČO: 35 826 649.
Predmetom rozhodnutia je zmena autorizácie na výkon overovania určených meradiel (záznamových zariadení v cestnej doprave)
udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2014/900/001638/00746 zo 6. mája 2014 spočívajúca v zmene konateľa.
Platnosť rozhodnutia: do 15. mája 2019.

Ing. Zbyněk Schreier, CSc.
riaditeľ odboru metrológie
v. r.
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Vestník ÚNMS SR č. 2/2016

Výzva na zasielanie nominácií
na udelenie ceny Jána Andreja Segnera za rok 2015

Podmienky udeľovania:
Podľa rozhodnutia predsedu ÚNMS SR č. 57/2000 z 9. júna 2000 sa každý rok pri príležitosti Svetového dňa metrológie udeľuje
Cena predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky za metrológiu. Od roku 2005 nesie táto
cena meno po bratislavskom matematikovi, fyzikovi a vynálezcovi Jánovi Andrejovi Segnerovi (1704 – 1777), po ktorom je
pomenované koleso pracujúce na princípe reaktívnej sily (1750), a ktorý stál pri základoch merania rýchlosti prúdenia vody a jej
pretečeného množstva (1753). Cena Jána Andreja Segnera sa udeľuje ako „Cena Jána Andreja Segnera za metrológiu“.
Ján Andrej Segner sa narodil 9. októbra 1704 v Bratislave a zomrel 5. októbra 1777 v Halle. Bol fyzikom, lekárom, astronómom,
botanikom, matematikom a vynálezcom. Od roku 1714 študoval na mestskom gymnáziu, kde sa už čoskoro preukázalo jeho
neobyčajné nadanie pre matematiku a fyziku. V roku 1725 začal študovať medicínu, filozofiu a matematiku na univerzite v Jene.
Ešte pred dosiahnutím akademickej hodnosti publikoval rôzne menšie práce. Ako promovaný doktor pracoval od roku 1730 opäť
vo svojom rodnom meste. Táto práca ho však neuspokojovala a tak sa o dva roky neskôr (1732) vrátil do Jeny, kde nadobudol
titul magistra a od roku 1733 viedol ako súkromný docent prednášky z matematiky a medicíny. V roku 1735 reflektoval na
ponuku prísť do Göttingenu, kde mu bol udelený titul profesora matematiky a prírodných vied, vytvorený špeciálne pre neho.
Ako jeden z prvých prírodovedcov viedol experimentálne prednášky z chémie, je zodpovedný aj za stavbu Univerzitnej
hvezdárne v Göttingene. V roku 1754 bol ako profesor matematiky a fyziky povolaný na Hallskú univerzitu ako nástupca filozofa
a matematika Christiana Wolffa. Tu nechal zriadiť Hallskú hvezdáreň. K jeho študentom, ktorí u neho v Halle promovali, patrili
Christian Garve (1766) a August Niemeyer (1777). Ako jeden z najvýznamnejších prírodovedcov svojich čias, bol J. A. Segner
členom Pruskej akadémie vied v Berlíne, Kráľovskej spoločnosti v Londýne a Ruskej akadémie vied v Petrohrade. Zaoberal sa
i astronómiou, princípmi existencie svetla, regulovaním krvného tlaku.
Cieľom ceny J. A. Segnera je oceniť významný prínos osoby alebo kolektívu zamestnancov, ktorým prispeli k rozvoju
metrológie a metrologického zabezpečenia meradiel, správnosti a jednotnosti meraní v Slovenskej republike alebo prispeli k informovaniu verejnosti o výsledkoch dosiahnutých v tejto oblasti.
Cena J. A. Segnera za metrológiu sa udeľuje najmä za:
a) celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti metrológie,
b) prínos v oblasti metrologickej legislatívy, najmä v oblasti harmonizácie s predpismi Európskej únie,
c) významné technické riešenia v oblasti metrologického výskumu, budovanie a rozvoj etalónov fyzikálnych a technických veličín a referenčných materiálov,
d) významné technické riešenia pri poskytovaní metrologických služieb,
e) rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných metrologických služieb,
f) odborné publikácie (monografie, učebnice, skriptá atď.),
g) významnú publikačnú činnosť v odborných časopisoch,
h) prednáškovú činnosť na odborných akciách, seminároch, konferenciách v Slovenskej republike a v zahraničí,
i) osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich metrologických organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach.
Cenu J. A. Segnera môže získať jednotlivec alebo kolektív aktívne pôsobiaci v oblasti metrológie.
Návrh na udelenie ceny J. A. Segnera môže podať jednotlivec, kolektív alebo organizácia, ktorá aktívne pôsobí na území
Slovenskej republiky. Návrh spolu so zdôvodnením je potrebné zaslať do 31. marca 2016 na e-mailovú adresu
zbynek.schreier@normoff.gov.sk alebo na adresu:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
odbor metrológie
Štefanovičova 3
P.O.Box 76
810 05 Bratislava 15
Bez predloženia pracovného životopisu nominovaného, v prípade kolektívu stručnej histórie, nebude návrh zaradený na
posúdenie.

Ing. Zbyněk Schreier, CSc.
riaditeľ odboru metrológie
v. r.
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Vzor návrhu na udelenie Ceny Jána Andreja Segnera za metrológiu za rok 2015

Návrh na udelenie
Ceny Jána Andreja Segnera za metrológiu

Kategória oceňovaných:
Cena J. A. Segnera za metrológiu pre jednotlivcov*)
Cena J. A. Segnera za metrológiu pre kolektívy zamestnancov*)
Navrhovateľ ocenenia:
Meno/Názov:
Adresa/Sídlo:
tel./fax:
e-mail:
Navrhovaná osoba:
Meno/Názov:
Zamestnávateľ:
Adresa/Sídlo:
tel./fax:
e-mail:
Udelenie ceny J. A. Segnera za metrológiu sa navrhuje za:

Charakteristika práce a jej výsledkov (podrobnejšie odôvodnenie možno priložiť k návrhu)

Odborný (praktický) prínos práce, jej výsledkov:
(podrobnejšie odôvodnenie možno priložiť k návrhu)

Prílohy
Odborné články, separáty, patenty, autorské osvedčenia, odborný životopis navrhovaného na ocenenie a pod.

Dátum:
…………………………………………………
podpis navrhovateľa

*)

Nehodiace sa preškrtnúť.
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5. RÔZNE

Oznámenie
Informačného strediska Svetovej obchodnej organizácie (WTO)
o notifikáciách členov Dohody o technických prekážkach obchodu
a Dohody o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení WTO

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR – Informačné stredisko WTO – oznamuje, že v januári 2016 notifikovali členovia dohôd ďalej uvedené návrhy technických predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody. Notifikácie,
príp. návrhy dokumentov si možno vyžiadať prostredníctvom IS WTO osobne alebo písomne na adrese:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Informačné stredisko WTO
Štefanovičova ul. č. 3
810 05 Bratislava
telefón: 02/57485 323
e-mail: infonot@normoff.gov.sk

prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
predseda ÚNMS SR
v. r.

Predpisy notifikované v Dohode o technických prekážkach obchodu
Číslo/Dátum

Notifikujúca
strana

Charakteristika notifikácie

Pripomienková
doba

energetické nápoje

60 dní

TBT/ARE/299
13. 1. 2016

Spojené
arabské
emiráty
(v mene
krajín GCC)

TBT/ARE/300
28. 1. 2016

Spojené
arabské
emiráty
(v mene
krajín GCC)

mrazené rybie výrobky obalené v strúhanke

TBT/ARE/301
28. 1. 2016

Spojené
arabské
emiráty
(v mene
krajín GCC)

energetické nápoje

TBT/ARE/302
28. 1. 2016

Spojené
arabské
emiráty
(v mene
krajín GCC)

Technický predpis stanovujúci požiadavky na výrobky, definície, odber
vzoriek, metódy skúšania, balenie, dopravu, skladovanie a označenie,
obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). (Rozsah
textu: 5 strán)
60 dní

Technický predpis stanovujúci požiadavky na výrobky, definície, typy
a klasifikáciu výrobkov, odber vzoriek, metódy skúšania, balenie a označovanie, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC).
60 dní

Technický predpis stanovujúci požiadavky na výrobky, definície, odber
vzoriek, metódy skúšania, balenie, dopravu, skladovanie a označenie,
obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). (Rozsah
textu: 8 strán)
cestné vozidlá všeobecne

60 dní

Technický predpis UAE/GCC stanovujúci technické požiadavky na vývoj
systému tiesňových volaní/rýchlej pomoci pre motorové vozidlá.
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TBT/ARG/299
11. 1. 2016

Argentína

TBT/ARG/300
11. 1. 2016

Argentína

TBT/ARM/74
14. 1. 2016

Arménsko

TBT/BRA/657
4. 1. 2016

Brazília

TBT/BRA/658
5. 1. 2016

Brazília

TBT/BRA/659
5. 1. 2016

Brazília

TBT/BRA/660
5. 1. 2016

Brazília

TBT/BRA/661
5. 1. 2016

Brazília

TBT/BRA/662
5. 1. 2016

Brazília

TBT/BRA/663
21. 1. 2016

Brazília

TBT/BRA/664
20. 1. 2016

Brazília

chlorid draselný

neaplikuje sa

Návrh na aktualizáciu potravinového kódexu Argentíny, identifikácia,
požiadavky na čistotu chloridu draselného určeného ako čiastočná alebo
úplná náhrada chloridu sodného v potravinách.
riasy

neaplikuje sa

Návrh na aktualizáciu potravinového kódexu Argentíny, identifikácia rias
ako potravín rastlinného pôvodu.
ropa

neaplikuje sa

Technický predpis Euroázijskej hospodárskej únie stanovujúci požiadavky na ropu pripravenú na prepravu a/alebo použitie, ochrana zdravia
ľudí, prevencia klamlivých praktík.
zmesové krmivá pre zvieratá

neaplikuje sa

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na bezpečnosť, uchovávanie
záznamov a označovanie prídavných látok používaných do výrobkov určených ako krmivá pre zvieratá, primeraná úroveň ochrany zdravia ľudí,
zvierat a životného prostredia.
neaplikuje sa

prenosné kontajnery IBC
Požiadavky na prenosné kontajnery na voľne ložené látky (kontajnery
IBC) používané na pozemnú prepravu určitých nebezpečných komodít,
bezpečnosť.
vozidlá, okrem železničných a električkových koľajových vozidiel

neaplikuje sa

Vyhláška, ktorou sa reguluje používanie reflexných fólií na vozidlá s cieľom zabezpečiť lepšie podmienky pre dennú a nočnú viditeľnosť.
vozidlá, okrem železničných a električkových koľajových vozidiel

neaplikuje sa

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú technické špecifikácie na systémy kontroly stability (ESC), povinne inštalované do nových vozidiel M1 a N1
domácej produkcie aj z dovozu.
detské bicykle

22. 2. 2016

Vyhláška ustanovujúca záväzné požiadavky na detské bicykle, postupy
posudzovania zhody a certifikáciu so zameraním na bezpečnosť a prevenciu úrazov.
pneumatiky na bicykle pre dospelých

14. 3. 2016

Vyhláška ustanovujúca záväzné požiadavky na uvedené pneumatiky,
postupy posudzovania zhody a certifikáciu treťou stranou so zameraním
na bezpečnosť a prevenciu úrazov.
sady náhradných dielov do automobilov

neaplikuje sa

Vyhláška ustanovujúca brazílsky systém posudzovania zhody (SBAC),
kritériá na vyhlásenie zhody dodávateľom (SDoC) na zabezpečenie kvality, ochrany zdravia a prevencie klamlivých praktík.
invalidné vozíky bez mechanického pohonu
Vyhláška ustanovujúca záväzné požiadavky na uvedené výrobky, postupy
posudzovania zhody a certifikáciu treťou stranou so zameraním na bezpečnosť a prevenciu úrazov používateľov.
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TBT/BRA/665
21. 1. 2016

Brazília

elektrické zariadenia na ohrev vody (bojlery) prietokové a so zásobníkom
vrátane ich výbavy (sprchy, kohútiky a podobne)

14. 3. 2016

Vyhláška ustanovujúca záväzné požiadavky na uvedené výrobky, postupy
posudzovania zhody a certifikáciu treťou stranou so zameraním na bezpečnosť, aplikácia brazílskeho systému posudzovania zhody (SBAC).
TBT/CAN/473
13. 1. 2016

Kanada

TBT/CAN/474
19. 1. 2016

Kanada

TBT/CHE/210
14. 1. 2016

Švajčiarsko

TBT/CHL/329
7. 1. 2016

Čile

TBT/CHL/330
7. 1. 2016

Čile

TBT/CHL/331
7. 1. 2016

Čile

TBT/CHL/332
7. 1. 2016

Čile

TBT/CHL/333
7. 1. 2016

Čile

TBT/CHL/334
7. 1. 2016

Čile

TBT/CHL/335
7. 1. 2016

Čile

TBT/CHL/336
14. 1. 2016

Čile

rádiové a komunikačné zariadenia

18. 3. 2016

Oznámenie SMSE-018-15 o vydaní noriem na zariadenia spôsobujúce
interferenciu (ICES-005), limity a metódy merania rádiových frekvenčných
emisií produkovaných osvetľovacími zariadeniami, administratívne požiadavky na tieto zariadenia.
lieky určené na humánne využitie vydávané na lekársky predpis

19. 3. 2016

Konzultačný dokument týkajúci liečiva Naloxone v zmysle uvoľnenia a povolenia vydávať určité výrobky s obsahom tohto liečiva bez lekárskeho
predpisu.
zariadenia a výrobky obsahujúce rádioaktívne látky

90 dní

Vyhláška o radiačnej ochrane (RPO), používanie uvedených zariadení v lekárskej praxi a iných odvetviach za stanovených podmienok.
potraviny

60 dní

Aktualizácia požiadaviek na potraviny, uvádzanie nutričného zloženia,
podmienky reklamy potravín.
60 dní

potraviny
Aktualizácia požiadaviek na potraviny, postupy sťahovania nevyhovujúcich potravín z trhu.
potraviny

60 dní

Aktualizácia požiadaviek na potraviny, zlepšenie viditeľnosti informácií
na etiketách potravín.
ťažké kovy v potravinách

60 dní

Aktualizácia požiadaviek na potraviny, regulácia prítomnosti arzénu,
kadmia, medi, železa, ortuti olova, selénu a zinku v súlade s najnovšími
vedeckými poznatkami.
potraviny

60 dní

Aktualizácia požiadaviek na potraviny, modifikácia definície mletého
mäsa, regulácia obsahu tuku.
60 dní

soľ
Aktualizácia požiadaviek na potraviny, modifikácia definície jedlej soli.
potraviny

60 dní

Aktualizácia požiadaviek na potraviny, požiadavky na používanie výrazov
„vysoký/vysoký obsah“.
potraviny

60 dní

Aktualizácia požiadaviek na potraviny, požiadavky na jedlé oleje morského pôvodu (rybie oleje, oleje z kôrovcov).
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TBT/CHL/337
14. 1. 2016

Čile

TBT/CHL/338
14. 1. 2016

Čile

TBT/CHL/339
14. 1. 2016

Čile

TBT/CHL/340
20. 1. 2016

Čile

TBT/CHL/341
20. 1. 2016

Čile

TBT/CHL/342
20. 1. 2016

Čile

potraviny

60 dní

Aktualizácia požiadaviek na potraviny, požiadavky na uvádzanie zdravotných výrokov na potravinách.
motorové vozidlá, svetlá vozidiel

60 dní

Aktualizácia najvyššieho výnosu, nové požiadavky na spätné svetlá,
svetlá označujúce maximálnu šírku a výšku vozidiel, zadné hmlové svetlá.
autobusy používané vo verejnej doprave

60 dní

Revízia noriem na emisie hluku z autobusov mestskej hromadnej dopravy
a diaľkových autobusov.
cementová malta používaná pod dlaždice

60 dní

Aktualizácia najvyššieho výnosu v zmysle zahrnutia národnej normy na
skúšobné metódy uvedenej malty, úradný register skúšobných laboratórií.
betónové tvárnice

60 dní

Aktualizácia najvyššieho výnosu v zmysle zahrnutia národnej normy,
požiadavky na skúšobné metódy uvedených tvárnic.
betónové tvárnice

60 dní

Aktualizácia najvyššieho výnosu v zmysle zahrnutia národnej normy ustanovujúcej všeobecné požiadavky na uvedené tvárnice.

TBT/CHN/1162 Čína
7. 1. 2016

bezšvové oceľové fľaše na plyny

TBT/CHN/1163 Čína
7. 1. 2016

bezšvové oceľové fľaše na plyny

TBT/CHN/1164 Čína
7. 1. 2016

potraviny na osobitné zdravotné účely

TBT/CHN/1165 Čína
7. 1. 2016

výrobky určené na výživu detí, dojčenská výživa, následná výživa

Národná norma stanovujúca požiadavky na výrobky, kalené a temperované oceľové fľaše s pevnosťou v ťahu menej ako 1 100 MPa.
60 dní

Národná norma stanovujúca požiadavky na výrobky, normované fľaše.
60 dní

Požiadavky a postupy pri registrácii uvedených výrobkov.
60 dní

Požiadavky a postupy pri registrácii uvedených výrobkov.

TBT/CHN/1166 Čína
22. 1. 2016

palivové oleje používané v námornej doprave

TBT/COL/216
22. 1. 2016

vodou riediteľné emulzné náterové hmoty na vnútorné a vonkajšie použitie

Kolumbia

60 dní

60 dní

Národná norma stanovujúca požiadavky na výrobky, bezpečnosť.
7. 4. 2016

Uznesenie ustanovujúce požiadavky na výrobky uvádzané na trh v Kolumbii.
TBT/CZE/191
22. 1. 2016

Česká
republika

TBT/DNK/98
22. 1. 2016

Dánsko

60 dní

stavebné výrobky
Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády
č. 163/2002 ustanovujúce technické požiadavky na vybrané stavebné
výrobky v znení nariadenia vlády č. 312/2005.
meranie, merače chladiacej energie
Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o metrologickej kontrole meračov
používaných na meranie spotreby chladiacej energie v diaľkových alebo
centrálnych chladiacich systémoch.
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TBT/DOM/223
11. 1. 2016

Dominikánska
republika

elektrické inštalácie a ochrana

TBT/ECU/322
25. 1. 2016

Ekvádor

príruby a prírubové armatúry pre potrubia pitnej vody

TBT/ECU/323
25. 1. 2016

Ekvádor

TBT/ECU/324
25. 1. 2016

Ekvádor

TBT/EU/332
4. 1. 2016

Európska
únia

kozmetické výrobky, obmedzenie používania látky Methylisothiazolinone

TBT/EU/333
4. 1. 2016

Európska
únia

tabakové výrobky, elektronické cigarety, náplne

TBT/EU/334
8. 1. 2016

Európska
únia

TBT/EU/335
15. 1. 2016

Európska
únia

TBT/EU/336
15. 1. 2016

Európska
únia

elektrické a elektronické prístroje, snímače merania teploty

TBT/EU/337
18. 1. 2016

Európska
únia

potraviny

TBT/EU/338
18. 1. 2016

Európska
únia

potraviny

2. 5. 2016

Národný elektrický kódex, všeobecné požiadavky na zapojenie a ochranu,
zariadenia na všeobecné použitie.
12. 4. 2016

Návrh technického predpisu (PRTE), požiadavky na uvedené výrobky.
požiarne hydranty, požiarne hadice a navíjacie systémy

12. 4. 2016

Návrh technického predpisu (PRTE), požiadavky na uvedené výrobky.
kovové ventily používané v rozvodoch vody

12. 4. 2016

Návrh technického predpisu (PRTE), požiadavky na uvedené výrobky.
60 dní

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES)
č. 1223/2009 EP a Rady o kozmetických výrobkoch.
60 dní

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, týkajúceho sa technických
noriem na mechanizmus výmeny náplní elektronických cigariet.
aerosólové rozprašovače

60 dní

Návrh smernice Komisie, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady
75/324/EHS, pokiaľ ide o maximálny povolený tlak aerosólových rozprašovačov a prispôsobenie jej ustanovení o označovaní podľa nariadenia
(ES) č. 1272/2008 EP a Rady o klasifikácii, označovaní a balení látok
a zmesí.
elektrické a elektronické prístroje, kyslíkové snímače

60 dní

Návrh delegovanej smernice Komisie, ktorým sa na účely prispôsobenia
sa technickému pokroku mení a dopĺňa príloha IV k smernici 2011/65/EÚ
EP a Rady, pokiaľ ide o výnimku pre kadmiové anódy v bunkách Hersch
cells určených pre určité kyslíkové snímače používané v priemyselných
monitorovacích a kontrolných prístrojoch.
60 dní

Návrh delegovanej smernice Komisie, ktorým sa na účely prispôsobenia
sa technickému pokroku mení a dopĺňa príloha IV k smernici 2011/65/EÚ
EP a Rady, pokiaľ ide o výnimku pre olovo v spájkach elektrických prípojok na snímače na meranie teploty v niektorých prístrojoch.
60 dní

Návrh nariadenia Komisie týkajúci sa zamietnutia povolenia jedného
zdravotného výroku o potravinách týkajúceho sa znižovania rizík ochorenia v súlade s nariadením (ES) 1924/2006 EP a Rady z 20. 12. 2006
o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách.
60 dní

Návrh nariadenia Komisie týkajúci sa zamietnutia povolenia jedného
zdravotného výroku o potravinách týkajúceho sa vývoja detí a zdravia
v súlade s nariadením (ES) 1924/2006 EP a Rady z 20. 12. 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách.
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TBT/EU/339
18. 1. 2016

Európska
únia

potraviny

TBT/EU/340
27. 1. 2016

Európska
únia

potraviny

TBT/EU/341
27. 1. 2016

Európska
únia

výrobky na ochranu rastlín

TBT/EU/342
27. 1. 2016

Európska
únia

TBT/EU/343
27. 1. 2016

Európska
únia

pesticídne aktívne látky

TBT/EU/344
27. 1. 2016

Európska
únia

pesticídne aktívne látky

TBT/EU/345
27. 1. 2016

Európska
únia

látky používané pri produkcii potravín a krmív

TBT/FRA/166
7. 1. 2016

Francúzsko

TBT/FRA/167
7. 1. 2016

Francúzsko

60 dní

Návrh nariadenia Komisie týkajúci sa zamietnutia povolenia siedmich
zdravotných výrokov o potravinách týkajúcich sa znižovania rizík ochorení a vývoja detí a zdravia v súlade s nariadením (ES) 1924/2006 EP
a Rady z 20. 12. 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách.
60 dní

Aktualizácia podmienok uvádzania dvoch zdravotných výrokov týkajúcich sa výrobkov určených ako náhrada jedla s cieľom znižovania hmotnosti, ktoré boli posúdené Európskym úradom pre bezpečnosť potravín.
Súlad s nariadením (ES) 1924/2006 EP a Rady z 20. 12. 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách.
60 dní

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, týkajúceho sa neobnovenia
schválenia účinnej látky Isoproturon, v súlade s nariadením (ES)
č. 1107/2009 EP a Rady o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh,
a zmeny a doplnky vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011.
60 dní

tabakové výrobky
Návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa ustanovuje postup
na zriadenie a činnosť nezávislého poradného panelu, ktorý má pomáhať
členským štátom a Komisii pri rozhodovaní o tabakových výrobkoch
a určovaní, či majú charakterizujúcu arómu.

60 dní

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, týkajúci sa odňatia schválenia
pre účinnú látku Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl isobutyrate v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009 EP a Rady, a zmeny a doplnky
vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011.
60 dní

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, týkajúci sa odňatia schválenia
pre účinnú látku Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl acetate v súlade s nariadením
(ES) č. 1107/2009 EP a Rady, a zmeny a doplnky vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011.
60 dní

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá
implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe
a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu,
označovanie a kontrolu.
plastové tašky ponúkané v mieste predaja na balenie tovarov

60 dní

Transpozícia smernice 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov v znení
smernice EP a Rady 2015/720 z 29. 4. 2015, ktorou sa mení smernica
94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek.
nealkoholické nápoje, mliečne výrobky, sušienky, zmrzliny, cereálne výrobky a tyčinky, čokolády, regulácia pridávania alebo menenia obsahu
cukru vo výrobkoch
Vykonávacia vyhláška k zákonu č. 2013-453 z 3. 6. 2013 o zabezpečení
kvality potravín v zámorských oblastiach (Martinik, Guadeloupe, Svätý
Martin, Svätý Bartolomej, Guyana, Réunion, Mayotte, Saint Pierre
a Miquelon).
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60 dní

Vestník ÚNMS SR č. 2/2016
TBT/ISR/822
4. 1. 2016

Izrael

TBT/ISR/823
4. 1. 2016

Izrael

TBT/ISR/824
4. 1. 2016

Izrael

TBT/ISR/825
6. 1. 2016

Izrael

TBT/ISR/826
6. 1. 2016

Izrael

letecký petrolej

30 dní

Revízia záväznej normy SI 5563.
mrazená zelenina a ovocie, mikrobiologické požiadavky

30 dní

Aktualizácia záväznej normy SI 877.
svietidlá pre cestné a pouličné osvetlenie

30 dní

Revízia časti záväznej normy SI 20, osobitné požiadavky na uvedené výrobky.
svietidlá pre plavecké bazény a na podobné využitie

30 dní

Revízia časti záväznej normy SI 20, osobitné požiadavky na uvedené výrobky.
grily, zapekacie a podobné elektrické spotrebiče používané v domácnostiach

30 dní

Revízia časti záväznej normy SI 900, osobitné požiadavky na uvedené
výrobky, bezpečnosť.
TBT/ISR/827
6. 1. 2016

Izrael

TBT/ISR/828
6. 1. 2016

Izrael

TBT/ISR/829
6. 1. 2016

Izrael

TBT/ISR/830
6. 1. 2016

Izrael

TBT/ISR/831
6. 1. 2016

Izrael

TBT/ISR/832
6. 1. 2016

Izrael

TBT/ISR/833
6. 1. 2016

Izrael

TBT/ISR/834
6. 1. 2016

Izrael

TBT/ISR/835
6. 1. 2016

Izrael

elektrické žehličky

30 dní

Revízia časti záväznej normy SI 900, osobitné požiadavky na uvedené
výrobky, bezpečnosť.
elektrické kuchynské spotrebiče

30 dní

Revízia časti záväznej normy SI 900, osobitné požiadavky na uvedené
výrobky, bezpečnosť.
elektrické spotrebiče na ohrev vody a tekutín

30 dní

Revízia časti záväznej normy SI 900, osobitné požiadavky na uvedené
výrobky, bezpečnosť.
elektrické výhrevné deky, podložky a podobné výrobky

30 dní

Revízia časti záväznej normy SI 900, osobitné požiadavky na uvedené
výrobky, bezpečnosť.
elektrické výrobky na ošetrenie pokožky a úpravu vlasov

30 dní

Revízia časti záväznej normy SI 900, osobitné požiadavky na uvedené
výrobky, bezpečnosť.
elektrické výhrevné nástroje a podobné elektrické spotrebiče

30 dní

Revízia časti záväznej normy SI 900, osobitné požiadavky na uvedené
výrobky, bezpečnosť.
elektrické prenosné ponorné ohrievače

30 dní

Revízia časti záväznej normy SI 900, osobitné požiadavky na uvedené
výrobky, bezpečnosť.
náhradné diely do automobilov

30 dní

Zrušenie záväznosti normy SI 210.
tlakové hadice vystužené PVC, používané na postrekovanie
Zrušenie záväznosti normy SI 1076.
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60 dní

Vestník ÚNMS SR č. 2/2016
TBT/ISR/836
26. 1. 2016

Izrael

TBT/ISR/837
26. 1. 2016

Izrael

TBT/ISR/838
26. 1. 2016

Izrael

TBT/ISR/839
26. 1. 2016

Izrael

vodovodné armatúry/hlavné uzávery zo zliatiny medi

60 dní

Zrušenie záväznosti normy SI 790.
vodovodné armatúry/uzávery v domácnostiach zo zliatiny medi

60 dní

Zrušenie záväznosti normy SI 169.
sanitárne výrobky zo zliatin medi, odpadové potrubia, výpusty

60 dní

Zrušenie záväznosti časti normy SI 538.
sanitárne výrobky zo zliatin medi, odpadové potrubia, viacnásobné odbočky, rozvodné prvky

60 dní

Zrušenie záväznosti časti normy SI 538.
TBT/ISR/840
26. 1. 2016

Izrael

sanitárne výrobky zo zliatin medi, odpadové potrubia, jednoduché rozvodné prvky

60 dní

Zrušenie záväznosti časti normy SI 538.
TBT/ISR/841
26. 1. 2016

Izrael

TBT/ISR/842
26. 1. 2016

Izrael

sanitárne výrobky zo zliatin medi, odpadové potrubia, rúrové kolená

60 dní

Zrušenie záväznosti časti normy SI 538.
sanitárne výrobky zo zliatin medi, odpadové potrubia, všeobecné požiadavky

60 dní

Zrušenie záväznosti normy SI 538 ako normy s minimálnou využiteľnosťou, požiadavky sú pokryté inými izraelskými predpismi.
TBT/ISR/843
26. 1. 2016

Izrael

TBT/ISR/844
26. 1. 2016

Izrael

TBT/ISR/845
26. 1. 2016

Izrael

TBT/ISR/846
26. 1. 2016

Izrael

TBT/ISR/847
26. 1. 2016

Izrael

strúhanka (chlebové omrvinky)

60 dní

Zrušenie záväznosti normy SI 1325.
čerstvé sardinky

60 dní

Zrušenie záväznosti normy SI 9768, požiadavky na produkty sú pokryté
inými izraelskými predpismi.
klinové remene pre motory motorových vozidiel: (V – rebrované remene)

60 dní

Zrušenie záväznosti časti normy SI 429, požiadavky na produkty sú pokryté inými izraelskými predpismi.
žiarovky

60 dní

Zrušenie záväznosti časti normy SI 246, uvedené výrobky sa v Izraeli už
nepoužívajú.
opakovane plnené bezšvíkové hliníkové fľaše na prepravu plynov (okrem
LPG)

60 dní

Ustanovenie záväznosti normy SI 5198.
TBT/ISR/848
26. 1. 2016

Izrael

TBT/ISR/849
26. 1. 2016

Izrael

elektrické spotrebiče určené pre domácnosti

60 dní

Revízia časti záväznej normy SI 900, všeobecné požiadavky na uvedené
výrobky, bezpečnosť.
opakovane plnené plynové fľaše, kalené a temperované oceľové fľaše
s pevnosťou v ťahu väčšou alebo rovnou 1 100 MPa
Revízia časti záväznej normy SI 9809.
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60 dní

Vestník ÚNMS SR č. 2/2016
TBT/ISR/850
26. 1. 2016

Izrael

opakovane plnené plynové fľaše, kalené a temperované oceľové fľaše
s pevnosťou v ťahu menšou ako 1 100 MPa

60 dní

Revízia časti záväznej normy SI 9809.
TBT/ISR/851
26. 1. 2016

Izrael

TBT/ISR/852
26. 1. 2016

Izrael

TBT/ISR/853
26. 1. 2016

Izrael

TBT/JPN/512
4. 1. 2016

Japonsko

TBT/JPN/513
22. 1. 2016

Japonsko

TBT/JPN/514
22. 1. 2016

Japonsko

plynové fľaše, normalizované oceľové plynové fľaše

60 dní

Revízia časti záväznej normy SI 9809.
zariadenia na oblúkové zváranie, zdroje energie pri zváraní

60 dní

Revízia záväznej normy SI 60974.
keramické dlaždice, klasifikácia, označovanie

60 dní

Revízia záväznej normy SI 314.
osobné vozidlá, skúšobné metódy hospodárneho využívania paliva

60 dní

Revízia ministerskej vyhlášky k zákonu o racionálnom využívaní energií.
látky s možným účinkom na centrálnu nervovú sústavu

neaplikuje sa

Látky skupiny Shitei Yakubutsu klasifikované ako určené látky, identifikácia troch substancií a regulácia ich použitia podľa podmienok stanovených zákonom.
mraziace a chladiace zariadenia, interiérové vitríny otvoreného a uzavretého typu, skúšobné metódy hospodárneho využívania energie

60 dní

Revízia ministerskej vyhlášky k zákonu o racionálnom využívaní energií.
TBT/KEN/454
8. 1. 2016

Keňa

výrobky určené na kŕmenie zvierat, soľné a minerálne krmivové doplnky
pre hospodárske zvieratá

neaplikuje sa

Národná norma, požiadavky na výrobky.
TBT/KEN/455
8. 1. 2016

Keňa

elektrické vodiče a káble, jednofázové káble s medeným alebo hliníkovým
jadrom a PVC izoláciou, určené na dodávku elektriny

neaplikuje sa

Národná norma, požiadavky na výrobky.
TBT/KEN/456
8. 1. 2016

Keňa

TBT/KEN/457
8. 1. 2016

Keňa

TBT/KEN/458
8. 1. 2016

Keňa

TBT/KOR/620
7. 1. 2016

Kórea

TBT/KOR/621
20. 1. 2016

Kórea

TBT/KOR/622
20. 1. 2016

Kórea

TBT/KOR/623
20. 1. 2016

Kórea

syr Mozarella

7. 2. 2016

Národná norma, požiadavky na výrobky.
mliečne výrobky

7. 2. 2016

Národná norma, kódex správnej hygienickej praxe na mlieko a mliečne
výrobky.
pasterizované kozie mlieko

7. 2. 2016

Národná norma, skúšky výrobkov.
zdravotne funkčné potraviny

60 dní

Zmeny a doplnky noriem na označovanie zdravotne funkčných potravín.
zdravotne funkčné potraviny

60 dní

Zmeny a doplnky zákona o zdravotne funkčných potravinách.
potraviny

60 dní

Zmeny a doplnky zákona o hygiene potravín.
potraviny

60 dní

Revízia noriem na označovanie potravín na etiketách.
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Vestník ÚNMS SR č. 2/2016
TBT/KOR/624
20. 1. 2016

Kórea

TBT/MEX/298
25. 1. 2016

Mexiko

TBT/MEX/299
25. 1. 2016

Mexiko

TBT/MEX/300
28. 1. 2016

Mexiko

TBT/MUS/5
21. 1. 2016

Maurícius

TBT/MUS/6
21. 1. 2016

Maurícius

TBT/MYS/64
4. 1. 2016

Malajzia

TBT/MYS/65
28. 1. 2016

Malajzia

TBT/NZL/73
13. 1. 2016

Nový Zéland

TBT/PAK/93
11. 1. 2016

Pakistan

TBT/PAK/94
11. 1. 2016

Pakistan

TBT/PAK/95
11. 1. 2016

Pakistan

TBT/PAK/96
11. 1. 2016

Pakistan

TBT/PAK/97
11. 1. 2016

Pakistan

TBT/PAK/98
12. 1. 2016

Pakistan

zdravotnícke pomôcky

60 dní

Predpis o položkách určených ako zdravotnícke pomôcky, klasifikácia na
triedy a podtriedy.
sirup z agáve

60 dní

Národná mexická norma stanovujúca špecifikácie na produkt, kvalitu,
sledovateľnosť pôvodu, označovanie.
petrochemické výrobky

neaplikuje sa

Mexická národná norma stanovujúca mimoriadne požiadavky na kvalitu
petrochemických výrobkov.
ropné produkty

neaplikuje sa

Mexická národná norma stanovujúca mimoriadne požiadavky na kvalitu
ropných produktov a vysvetľujúca nóta.
plastové tašky

neaplikuje sa

Predpis o environmentálnej ochrane (29015), zákaz plastových tašiek.
plastové tašky

neaplikuje sa

Predpis o environmentálnej ochrane (29015), zákaz plastových tašiek,
výnimky pre kompostovateľné a biologicky rozložiteľné výrobky.
soľ

60 dní

Zmeny a doplnky predpisu o soli a konzumnej soli, aktualizácia požiadaviek na soľ obohatenú jódom.
potraviny

60 dní

Predpisy na potraviny (2015), ustanovenie poplatkov za analýzy potravín.
28. 2. 2016

určené detské oblečenie
Návrh v súlade s predpismi na bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov,
požiadavky na detské oblečenie určené na noc a čiastočne aj na deň,
posúdenie horľavosti.
omietkový cement

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
portlandský cement

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
nerezová oceľ na všeobecné využitie

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
oceľové ingoty na výrobu tyčí na vystuženie betónu

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
oceľový drôt

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
polypropylénové tkané vrecia na balenie hnojív
Národná norma, požiadavky na výrobky.
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60 dní

Vestník ÚNMS SR č. 2/2016
TBT/PAK/99
12. 1. 2016

Pakistan

TBT/PAK/100
12. 1. 2016

Pakistan

mazacie oleje do spaľovacích motorov

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
matrace určené pre domácnosti vyrobené z flexibilnej polyuretánovej
peny

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
TBT/PAK/101
12. 1. 2016

Pakistan

TBT/PAK/102
12. 1. 2016

Pakistan

motocyklové pneumatiky a ráfiky

60 dní

Národná norma vypracovaná v spolupráci s ISO, požiadavky na výrobky.
úprava povrchov, smaltová úprava, vnútorné nátery a povrchové farebné
nátery

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky ustanovené výborom pre chemické látky.
TBT/PAK/103
12. 1. 2016

Pakistan

úprava povrchov, smaltová úprava, vnútorné nátery a povrchové farebné
nátery

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky ustanovené výborom pre materiály.
TBT/PAK/104
12. 1. 2016

Pakistan

úprava povrchov, smaltová úprava, vnútorné nátery a povrchové farebné
nátery

60 dní

Národná norma, požiadavky na exteriérové nátery vozidiel.
TBT/PAK/105
12. 1. 2016

Pakistan

hnojivá označované ako bio-organo-fosfáty

TBT/PER/83
14. 1. 2016

Peru

TBT/PER/84
28. 1. 2016

Peru

TBT/PHL/194
29. 1. 2016

Filipíny

TBT/PRY/85
28. 1. 2016

Paraguaj

TBT/SAU/907
5. 1. 2016

Saudská
Arábia

pneumatiky vozidiel

TBT/SAU/908
13. 1. 2016

Saudská
Arábia

klimatizačné zariadenia

TBT/SAU/909
13. 1. 2016

Saudská
Arábia

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
elektromery

24. 4. 2016

Metrologická norma ustanovujúca požiadavky na zariadenia na meranie
elektrickej energie (striedavého prúdu): statické aktívne elektromery.
farmaceutické výrobky

24. 4. 2016

Príručka k postupom správnej výrobnej praxe farmaceutických výrobkov.
elektrické a elektronické zariadenia

31. 3. 2016

Pokyny na environmentálne priaznivé nakladanie s odpadmi z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).
60 dní

sladidlá
Technický predpis ustanovujúci požiadavky na kvalitu a bezpečnosť sladidiel alebo sladiacich činiteľov obsahujúcich steviol-glykozidy a/alebo
výťažky z rastlín Stevia.

60 dní

Technický predpis SASO stanovujúci požiadavky na pneumatiky, valivý
odpor a priľnavosť za mokra.
60 dní

Technický predpis SASO stanovujúci požiadavky na veľkokapacitné klimatizačné zariadenia, účinnosť a skúšanie výrobkov.
elektrické spotrebiče

60 dní

Technický predpis stanovujúci požiadavky na elektrické spotrebiče domácej výroby aj z dovozu určené na pripojenie do siete elektrickej energie
pomocou ohybnej šnúry a zásuvky.
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Vestník ÚNMS SR č. 2/2016
TBT/SGP/26
13. 1. 2016

Singapur

TBT/THA/472
15. 1. 2016

Thajsko

TBT/THA/473
29. 1. 2016

Thajsko

klimatizačné zariadenia

60 dní

Požiadavky na výrobky v súlade so zákonom o úspore energií, označovanie výrobkov.
grily, zapekacie a podobné prenosné elektrické spotrebiče

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť.
potraviny, nutričné symboly uvádzané na etiketách

60 dní

Ministerské oznámenie určujúce požiadavky v danej oblasti.

TBT/TPKM/226 Taiwan,
3. 1. 2016
Penghu,
Kinmen
a Matsu

spotrebiteľsky balená jedlá soľ

TBT/TUR/71
13. 1. 2016

Turecko

alkoholické nápoje

TBT/TUR/72
13. 1. 2016

Turecko

TBT/TUR/73
13. 1. 2016

Turecko

TBT/TUR/74
22. 1. 2016

Turecko

TBT/USA/1055
4. 1. 2016

USA

TBT/USA/1056
5. 1. 2016

USA

60 dní

Požiadavky na uvádzanie obsahu jódu na uvedených výrobkoch.

60 dní

Oznámenie týkajúce sa tureckého potravinového kódexu, definície, prezentácia a označovanie uvedených nápojov, ochrana zemepisných označení.
potraviny

60 dní

Oznámenie týkajúce sa tureckého potravinového kódexu, regulácia uvádzania nutričných a zdravotných výrokov na potravinách.
potraviny

60 dní

Oznámenie týkajúce sa tureckého potravinového kódexu, všeobecné požiadavky na údaje na obaloch potravín, primerané informovanie spotrebiteľa.
botanické materiály a botanické prípravky

60 dní

Oznámenie týkajúce sa tureckého potravinového kódexu, postupy posudzovania uvedených materiálov a prípravkov povolených na použitie do
potravín, podmienky použitia, označovanie.
motorové vozidlá, chrániče proti nárazu zozadu

neaplikuje sa

Aktualizácia federálnych noriem na bezpečnosť motorových vozidiel,
požiadavky na ochranné prvky montované na motorové vozidlá, prívesy
a návesy ako ochrana proti podbehnutiu pri náraze zozadu.
zdravotnícke pomôcky, lampy typu horské slnko, ultrafialové (UV) lampy
a svetelné zdroje do týchto lámp

21. 3. 2016

Aktualizácia noriem na účinnosť a bezpečnosť uvedených výrobkov.
TBT/USA/1057
5. 1. 2016

USA

TBT/USA/1058
7. 1. 2016

USA

TBT/USA/1059
8. 1. 2016

USA

neaplikuje sa

chemické látky
Návrh zoznamu vysoko prioritných chemických látok, ktoré sa považujú
za nebezpečné z hľadiska toxicity pre deti.
zdravotnícke pomôcky, načúvacie pomôcky

26. 2. 2016

Aktualizácia noriem na kompatibilitu načúvacích pomôcok (HAC).
zdravotnícke pomôcky, lampy typu horské slnko
Aktualizácia obmedzení používania uvedených výrobkov, príručky, informovanie o potenciálnych rizikách, vek používateľov vyšší ako 18 rokov
atď.

47

neaplikuje sa

Vestník ÚNMS SR č. 2/2016
TBT/USA/1060
12. 1. 2016

USA

TBT/USA/1061
15. 1. 2016

USA

farmaceutické výrobky, liečivá

22. 3. 2016

Návrh na revíziu predpisov o kombinovaných a spolubalených liečivách
(viacerých liečivách v jednom balení), posudzovanie kombinácie aktívnych zložiek týchto liečiv a možnosť ich predaja bez lekárskeho predpisu.
šperky a ozdobné predmety z drahých kovov a cínu, výrobky z prírodných
alebo umelých perál, drahokamov alebo polodrahokamov

4. 4. 2016

Pokyny pre subjekty činné v oblasti výroby a spracovania šperkov, drahých kovov a cínu, prevencia klamlivých praktík.
TBT/USA/1062
15. 1. 2016

USA

stolné a stropné ventilátory, iné ventilačné výrobky inštalované na okná,
steny a strechy budov, vybavené vlastným elektrickým motorom

14. 3. 2016

Národný program úspory energie (EPCA), požiadavky na uvedené výrobky.
TBT/USA/1063
19. 1. 2016

USA

TBT/USA/1064
21. 1. 2016

USA

TBT/USA/1065
21. 1. 2016

USA

lietadlá a letecké výrobky všeobecne

13. 4. 2016

Normy na hlučnosť lietadiel, norma na stupeň hlučnosti 5 (Stage 5 Noise
Standard), týkajúca sa podzvukových lietadiel a veľkých podzvukových
transportných lietadiel.
mobilné telefóny

neaplikuje sa

Aktualizácia predpisov na kompatibilitu mobilných telefónov a bezdrôtových slúchadiel.
mobilné telefóny, elektrické prístroje na drôtovú telefóniu alebo telegrafiu
vrátane linkových telefónnych prístrojov s bezdrôtovými mikrotelefónmi,
videotelefóny

neaplikuje sa

Akustika a akustické merania, požiadavky na kvalitu a súvisiace požiadavky upravujúce kompatibilitu pomôcok/slúchadiel a mobilných telefónov.
TBT/USA/1066
21. 1. 2016

USA

TBT/USA/1067
27. 1. 2016

USA

arašidy

21. 3. 2016

Minimálne normy na kvalitu a manipuláciu s arašidmi domácej produkcie
a z dovozu predávaných v Spojených štátoch.
dovoz výrobkov podliehajúcich požiadavkám Národného programu
úspory energie

22. 2. 2016

Požiadavky na predkladanie požadovaných údajov a dokumentov pred
dovozom do USA.
TBT/ZMB/47
8. 1. 2016

Zimbabwe

TBT/ZMB/48
8. 1. 2016

Zimbabwe

látky používané v kozmetike, čistý glycerín

60 dní

Požiadavky a špecifikácie na čistý glycerín, bezpečnosť výrobkov, ochrana
spotrebiteľa.
pitná voda

60 dní

Požiadavky na pitnú vodu vhodnú na ľudskú konzumáciu.
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Predpisy notifikované v Dohode o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení
Číslo/Dátum

Notifikujúca
strana

Charakteristika notifikácie

Pripomienková
doba
neaplikuje sa

SPS/ARE/67
5. 1. 2016

Spojené
arabské
emiráty

zoznamy škodcov

SPS/ARG/185
13. 1. 2016

Argentína

škodcovia

SPS/ARG/186
22. 1. 2016

Argentína

Ministerská vyhláška s prílohami 1 (zoznam karanténnych škodcov) a 2
(zoznam regulovaných nekaranténnych škodcov).
60 dní

Zahrnutie škodcu Raoiella indica do zoznamu karanténnych škodcov
nevyskytujúcich sa v Argentíne.
hlávky cibule (Allium cepa) určené na konzumáciu, pochádzajúce zo
Španielska

60 dní

Aktualizácia požiadaviek na dovoz uvedenej komodity.
SPS/ARG/187
22. 1. 2016

Argentína

odrezky citrusov (Citrus spp) určené na rozmnožovanie, pochádzajúce zo
Španielska

60 dní

Aktualizácia požiadaviek na dovoz uvedených komodít.
SPS/ARG/188
22. 1. 2016

Argentína

vrúble citrusov (Citrus spp) určené na rozmnožovanie, pochádzajúce
z Izraela

60 dní

Aktualizácia požiadaviek na dovoz uvedených komodít.
SPS/AUS/379
13. 1. 2016

Austrália

SPS/AUS/380
15. 1. 2016

Austrália

SPS/BRA/1086
4. 1. 2016

Brazília

čerstvé stolové hrozno pochádzajúce zo štátu Sonora v Mexiku

12. 2. 2016

Návrh správy o stratégii zameranej na reguláciu dovozu uvedenej komodity (biologická bezpečnosť, kategorizácia a riadenie rizík škodcov).
poľnohospodárske a veterinárne chemické látky

18. 3. 2016

Zmeny a doplnky austrálskeho/novozélandského kódexu potravinárskych
noriem, harmonizácia určených rezíduí poľnohospodárskych a veterinárnych chemických látok, ich efektívne využívanie (návrh z 12. 1. 2016).
látka Methyl bromide používaná na účely karanténneho ošetrenia pri
dovoze/vývoze komodít

neaplikuje sa

Normatívna inštrukcia na použitie uvedenej látky za stanovených podmienok.
SPS/BRA/1087
4. 1. 2016

Brazília

SPS/BRA/1088
4. 1. 2016

Brazília

semeno Chia (Salvia hispanica) v prírodnej forme pochádzajúce z Peru

neaplikuje sa

Požiadavky pri dovoze komodity.
plody citrusov Citrus reticulata, Citrus unshiu a Citrus x tangelo pochádzajúce z Peru

neaplikuje sa

Požiadavky pri dovoze komodít.
SPS/BRA/1089
4. 1. 2016

Brazília

zemiaky, cibuľa, mrkva, fazuľa a iné komodity ovplyvnené uvedenou
látkou

neaplikuje sa

Uznesenie, ktorým sa Famoxadone zaraďuje do zoznamu aktívnych pesticídnych zložiek, použitie uvedenej látky za stanovených podmienok.
SPS/BRA/1090
29. 1. 2016

Brazília

rastové médiá používané pri rozmnožovaní rastlín
Legislatívny návrh ministerstva poľnohospodárstva ustanovujúci požiadavky pri dovoze uvedených rastových médií.
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SPS/CAN/988
11. 1. 2016

Kanada

SPS/CAN/989
12. 1. 2016

Kanada

SPS/CAN/990
21. 1. 2016

Kanada

SPS/CAN/991
27. 1. 2016

Kanada

SPS/CAN/992
27. 1. 2016

Kanada

potravinárske enzýmy

18. 3. 2016

Oznámenie o aktualizácii zoznamu potravinárskych enzýmov v zmysle
umožnenia používania amylázy získanej zo Pseudomonas fluorescens pri
dodržaní stanovených podmienok.
potravinárske konzervačné látky

22. 3. 2016

Oznámenie o aktualizácii zoznamu konzervačných látok v zmysle umožnenia používania látok Potassium Lactate a Sodium Lactate ako konzervačných látok do určitých sladkovodných alebo morských živočíšnych
produktov.
sladidlá, glykozidy stévie

18. 3. 2016

Oznámenie o aktualizácii zoznamu sladidiel v zmysle umožnenia používania látky Rebaudioside M ako sladidla do rôznych potravinárskych
výrobkov.
sladidlá, sacharínové sladidlá

4. 4. 2016

Oznámenie o aktualizácii zoznamu sladidiel v zmysle umožnenia používania látky Sacharín a jej vápenatých, draselných a sodných solí ako
sladidiel do určených nápojov.
plodonosná zelenina, uhorky a iné komodity ovplyvnené pesticídnou
látkou

5. 4. 2016

Fenpyroximate, stanovenie limitných hodnôt rezíduí uvedenej látky.
SPS/CHL/518
20. 1. 2016

Čile

prahy/podvaly vyrobené z dreva Schinopsis balansae pochádzajúceho
z Argentíny

60 dní

Aktualizácia požiadaviek pri dovoze uvedených komodít do Čile.
SPS/CHL/519
29. 1. 2016

Čile

SPS/CHN/1042
29. 1. 2016

Čína

osivo obilnín

60 dní

Uznesenie stanovujúce rastlinolekárske požiadavky pri dovoze uvedených
komodít do Čile.
Magnesium Gluconate ako látka používaná na nutričné obohatenie
potravín

60 dní

Národná norma, použitie uvedenej látky za stanovených podmienok.
SPS/CHN/1043
29. 1. 2016

Čína

SPS/CHN/1044
29. 1. 2016

Čína

SPS/CHN/1045
29. 1. 2016

Čína

5'-Cytidylic Acid ako látka používaná na nutričné obohatenie potravín

60 dní

Národná norma, použitie uvedenej látky za stanovených podmienok.
Retinol Acetate ako látka používaná na nutričné obohatenie potravín

60 dní

Národná norma, použitie uvedenej látky za stanovených podmienok.
D-sodium pantothenate ako látka používaná na nutričné obohatenie
potravín

60 dní

Národná norma, použitie uvedenej látky za stanovených podmienok.
SPS/CHN/1046
29. 1. 2016

Čína

SPS/CHN/1047
29. 1. 2016

Čína

polyfruktóza ako látka používaná na nutričné obohatenie potravín

60 dní

Národná norma, použitie uvedenej látky za stanovených podmienok.
ovocné oligosacharidy ako látky používané na nutričné obohatenie
potravín
Národná norma, použitie uvedenej látky za stanovených podmienok.
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SPS/CHN/1048
29. 1. 2016

Čína

SPS/CHN/1049
29. 1. 2016

Čína

SPS/CHN/1050
29. 1. 2016

Čína

Chlorid zinočnatý ako látka používaná na nutričné obohatenie potravín

60 dní

Národná norma, použitie uvedených látok za stanovených podmienok.
Octan zinočnatý ako látka používaná na nutričné obohatenie potravín

60 dní

Národná norma, použitie uvedenej látky za stanovených podmienok.
morské riasy, jód z morských rias ako látka používaná na nutričné obohatenie potravín

60 dní

Národná norma, použitie uvedenej látky za stanovených podmienok.
SPS/CRI/168
7. 1. 2016

Kostarika

SPS/ECU/169
11. 1. 2016

Ekvádor

plasty prichádzajúce do styku s potravinami

60 dní

Technický predpis RTCR stanovujúci požiadavky na plastové obaly,
recyklovaný polyetylén tereftalát (rPET) klasifikovaný ako látka prichádzajúca do kontaktu s potravinami.
sadenice a stromčeky mandarínok (Citrus reticulata B.) určené na rozmnožovanie, pochádzajúce zo Španielska

60 dní

Požiadavky pri dovoze uvedených komodít.
SPS/ECU/170
13. 1. 2016

Ekvádor

čerstvé pomaranče (Citrus sinensis L.) určené na konzumáciu, pochádzajúce zo Španielska

60 dní

Požiadavky pri dovoze uvedenej komodity.
SPS/ECU/171
13. 1. 2016

Ekvádor

čerstvé mandarínky (Citrus reticulata B). určené na konzumáciu, pochádzajúce zo Španielska

60 dní

Požiadavky pri dovoze uvedenej komodity.
SPS/EU/153
8. 1. 2016

Európska
únia

SPS/EU/154
20. 1. 2016

Európska
únia

potraviny a krmivá neživočíšneho pôvodu

neaplikuje sa

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2383 zo 17. 12. 2015, ktorým
sa mení a dopĺňa príloha I nariadenia (ES) č. 669/2009, pokiaľ ide
o zoznam krmív a potravín neživočíšneho pôvodu podliehajúcich zvýšenej miere úradných kontrol pri dovoze (text relevantný pre EHP).
prípravky určené na výživu zvierat, zlepšenie hygienického stavu krmiva,
zníženie mikrobiologickej kontaminácie

60 dní

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2294 z 9. 12. 2015, ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1831/2003 EP a Rady, pokiaľ ide o ustanovenie novej skupiny funkčných prídavných látok do krmív.
SPS/EU/155
29. 1. 2016

Európska
únia

SPS/IDN/106
4. 1. 2016

Indonézia

SPS/IDN/107
4. 1. 2016

Indonézia

živé zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu

60 dní

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa menia a dopĺňajú
prílohy k rozhodnutiu 2007/275/ES ustanovujúce zoznamy zvierat a výrobkov, ktoré budú podliehať kontrole na miestach hraničnej inšpekcie
v súlade so smernicami Rady 91/496/EHS a 97/78/ES.
jatočné telá, mäso a vnútornosti zvierat

60 dní

Ministerský predpis stanovujúci podmienky živočíšnej karantény a postupy pri dovoze uvedených komodít do Indonézie.
činitele prenosu živočíšnych karanténnych škodcov a ochorení
Ministerský predpis stanovujúci postupy pri manipulácii s uvedenými
činiteľmi, karanténne opatrenia a povinnosti zainteresovaných subjektov.
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SPS/IND/120
4. 1. 2016

India

SPS/IND/121
4. 1. 2016

India

SPS/IND/122
4. 1. 2016

India

SPS/IND/123
4. 1. 2016

India

SPS/IND/124
4. 1. 2016

India

SPS/IND/125
4. 1. 2016

India

SPS/IND/126
4. 1. 2016

India

SPS/JPN/439
26. 1. 2016

Japonsko

SPS/KGZ/6
8. 1. 2016

Kirgizsko

SPS/KGZ/7
8. 1. 2016

Kirgizsko

SPS/KOR/524
6. 1. 2016

Kórea

SPS/KOR/525
8. 1. 2016

Kórea

SPS/KOR/526
8. 1. 2016

Kórea

železné prvky prítomné v čaji

60 dní

Predpis ustanovujúci normy na bezpečnosť potravín, regulácia železných
prvkov prítomných/lúhovaných v čaji (železné sponky, sitká).
rezíduá pesticídov, antibiotík a veterinárnych liečiv v potravinách

60 dní

Zmeny a doplnky predpisov (2015) ustanovujúcich normy na kontaminanty, toxíny a rezíduá v zmysle určenia podrobností týkajúcich sa
farmakologicky aktívnych látok, ktorých prítomnosť je zakázaná v rybích
výrobkoch.
60 dní

prídavné látky do potravín
Predpis ustanovujúci normy na bezpečnosť potravín, regulácia použitia
sladového extraktu, výliskov múky, kyseliny mliečnej, pekárskeho
droždia, kyseliny askorbovej a iných prídavných látok.
potraviny ošetrené ožarovaním

60 dní

Predpis ustanovujúci normy na bezpečnosť potravín, regulácia použitia
ožarovania na ošetrenie potravín, požiadavky na informovanie na etiketách.
zinok ako látka ovplyvňujúca potraviny

60 dní

Predpis ustanovujúci normy na bezpečnosť potravín, kontaminanty v potravinách, vyškrtnutie zinku zo zoznamov kontaminantov.
mlieko a mliečne výrobky

60 dní

Predpis ustanovujúci normy na bezpečnosť potravín, normy na mlieko
a mliečne výrobky.
ryby a rybie výrobky

60 dní

Predpis ustanovujúci normy na bezpečnosť potravín, normy na mikrobiologické charakteristiky rýb a rybích výrobkov.
mliečne výrobky, odtučnené sušené mlieko

60 dní

Normy a špecifikácie na zloženie uvedených mliečnych výrobkov.
veterinárne služby

neaplikuje sa

Veterinárny zákon Kirgizskej republiky, úlohy štátnej veterinárnej služby,
zdravie zvierat a bezpečnosť živočíšnych produktov.
sledovateľnosť pôvodu a identifikácia zvierat

neaplikuje sa

Zákon Kirgizskej republiky o identifikácii zvierat.
určené potraviny, inšpekcia výrobkov

neaplikuje sa

Predpis stanovujúci postupy kontroly pri dovoze rybích výrobkov.
určené potraviny, inšpekcia výrobkov

neaplikuje sa

Predpis stanovujúci požiadavky na deklarovanie pôvodu a kontroly pri
dovoze výrobkov odvodených od hovädzieho dobytka.
potraviny, inšpekcia potravín
Aktualizácia požiadaviek v súlade s osobitným zákonom o kontrole bezpečnosti dovážaných potravín.
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SPS/KOR/527
13. 1. 2016

Kórea

SPS/KOR/528
13. 1. 2016

Kórea

SPS/KOR/529
13. 1. 2016

Kórea

SPS/MAR/43
13. 1. 2016

Maroko

SPS/MEX/294
12. 1. 2016

Mexiko

SPS/MEX/295
25. 1. 2016

Mexiko

SPS/NZL/529
2. 1. 2016

Nový Zéland

SPS/PER/634
15. 1. 2016

Peru

SPS/PHL/316
28. 1. 2016

Filipíny

potraviny

60 dní

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na potraviny, aktualizácia požiadaviek na mikrobiologické charakteristiky, rezíduá pesticídnych a veterinárnych látok, regulácia ošetrenia určitých výrobkov ožarovaním.
živočíšne produkty

60 dní

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na živočíšne produkty, zjednotenie používanej terminológie, aktualizácia požiadaviek na skúšky
všeobecne, mikrobiologické testy atď.
jedlý hmyz

60 dní

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na jedlý hmyz Tenebrio molitor L.
a Gryllus bimaculatus, limitné hodnoty niektorých látok, napríklad olovo,
kadmium, arzén.
šťavy a nektáre

neaplikuje sa

Vyhláška ustanovujúca požiadavky na kvalitu a bezpečnosť ovocných
a zeleninových štiav, koncentrátov štiav a ovocných nektárov uvádzaných
na trh.
60 dní

sirup z agáve
Návrh mexickej národnej normy ustanovujúcej požiadavky na kvalitu,
bezpečnosť, sledovateľnosť pôvodu, označovanie a posudzovanie zhody
sirupu z agáve.
semená ricínu obyčajného Ricinus communis pochádzajúce z Číny

60 dní

Rastlinolekárske požiadavky na uvedenú komoditu dovážanú do Mexika.
čerstvé banány určené na konzumáciu, pochádzajúce z Číny

neaplikuje sa

Zdravotná norma, požiadavky pri dovoze uvedenej komodity.
rastliny marhúľ (Prunus armeniaca) z Argentíny

60 dní

Dovoz uvedených komodít povolený za stanovených podmienok.
hydina a produkty hydiny pochádzajúce z oblastí Gers, Hautes-Pyrénées
a Aquitaine vo Francúzsku

neaplikuje sa

Zákazy dovozu ako mimoriadne opatrenie proti šíreniu vysoko patogénnej
vtáčej chrípky.
SPS/PHL/317
28. 1. 2016

Filipíny

spracovanie surovín, výroba a manipulácia pri príprave chladených
nápojov z kokosovej vody

31. 3. 2016

Národná norma ustanovujúca kódex hygienickej praxe (COHP) na uvedené nápoje.
SPS/RUS/117
5. 1. 2016

Ruská
federácia

ošípané pochádzajúce z Ukrajiny

SPS/SAU/189
4. 1. 2016

Saudská
Arábia

živé včely pochádzajúce z Talianska

neaplikuje sa

List Federálnej služby pre veterinárny a sanitárny dohľad oznamujúci
dočasné obmedzenia dovozu ako opatrenie proti šíreniu ochorenia africký
mor ošípaných (African swine fever – ASF).

Ministerské rozhodnutie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu, prevencia
šírenia škodcu Aethine tumida.
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SPS/SAU/190
5. 1. 2016

Saudská
Arábia

mäso hydiny, vajcia a určené produkty hydiny z oblasti Dordogne vo
Francúzsku

neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu komodít ako mimoriadne opatrenie proti šíreniu
vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
SPS/SAU/191
5. 1. 2016

Saudská
Arábia

mäso hydiny, vajcia a určené produkty hydiny z oblasti Landes vo Francúzsku

neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu komodít ako mimoriadne opatrenie proti šíreniu
vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
SPS/SAU/192
7. 1. 2016

Saudská
Arábia

jednodňové kurčatá a násadové vajcia z oblastí Dordogne a Landes vo
Francúzsku

neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu komodít ako mimoriadne opatrenie proti šíreniu
vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
SPS/SAU/193
7. 1. 2016

Saudská
Arábia

mäso hydiny, vajcia a určené produkty hydiny z oblastí Haute-Vienne,
Gers a Pyrénées-Atlantiques vo Francúzsku

60 dní

Dočasný zákaz dovozu komodít ako mimoriadne opatrenie proti šíreniu
vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
SPS/SAU/194
8. 1. 2016

Saudská
Arábia

potraviny, potravinárske prevádzky a zariadenia

SPS/SAU/195
8. 1. 2016

Saudská
Arábia

krmivá pre zvieratá

SPS/SAU/196
18. 1. 2016

Saudská
Arábia

hospodárske zvieratá pochádzajúce z Iránu

SPS/SAU/197
26. 1. 2016

Saudská
Arábia

mäso hydiny, vajcia a určené produkty hydiny z oblastí Hautes-Pyrénées
a Lot vo Francúzsku

neaplikuje sa

Zákon o potravinách zahrňujúci všetky stupne potravinového reťazca,
bezpečnosť potravín, kvalita, ochrana zdravia a minimalizácia rizík.
neaplikuje sa

Zákon o krmivách zahrňujúci všetky stupne krmivového reťazca, bezpečnosť krmív, ochrana zdravia verejnosti pred škodlivými činiteľmi a následkami používania nebezpečných krmív pre zvieratá.
neaplikuje sa

Ministerské rozhodnutie stanovujúce dočasný zákaz dovozu uvedených
zvierat, prevencia šírenia ochorenia slintačka a krívačka (FMD).
neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu komodít ako mimoriadne opatrenie proti šíreniu
vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
SPS/THA/234
8. 1. 2016

Thajsko

prídavné látky do potravín

60 dní

Ministerské oznámenie ustanovujúce revíziu požiadaviek na maximálne
limitné hodnoty niektorých prídavných látok do potravín, napríklad
cyklamáty a steviol glykozidy.

SPS/TPKM/380 Taiwan,
4. 1. 2016
Penghu,
Kinmen
a Matsu

jedlý loj

SPS/TPKM/381 Taiwan,
7. 1. 2016
Penghu,
Kinmen
a Matsu

mäkkýše pochádzajúce z Kórey

SPS/TPKM/382 Taiwan,
13. 1. 2016
Penghu,
Kinmen
a Matsu

rastliny a rastlinné produkty

60 dní

Národná norma, požiadavky na jedlý loj ako surovinový materiál.

60 dní

Požiadavky pri dovoze uvedených komodít, zdravotné certifikáty.

Zmeny a doplnky karanténnych požiadaviek pri dovoze rastlín a rastlinných produktov, zoznamy regulovaných škodcov.
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SPS/TPKM/383 Taiwan,
27. 1. 2016
Penghu,
Kinmen
a Matsu

arabská guma (gum arabic, acacia gum)

SPS/TUR/68
12. 1. 2016

Turecko

živočíšne produkty

SPS/TUR/69
12. 1. 2016

Turecko

SPS/TUR/70
14. 1. 2016

Turecko

SPS/UKR/108
20. 1. 2016

Ukrajina

SPS/USA/2809
4. 1. 2016

USA

SPS/USA/2810
6. 1. 2016

USA

SPS/USA/2811
14. 1. 2016

USA

60 dní

Normy a špecifikácie na arabskú gumu ako surovinový materiál.

60 dní

Oznámenie ustanovujúce požiadavky na veterinárne kontroly uvedených
produktov, požadované sprievodné dokumenty.
alkoholické nápoje

60 dní

Oznámenie týkajúce sa tureckého potravinového kódexu, definície, prezentácia a označovanie uvedených nápojov, ochrana zemepisných označení.
botanické materiály a botanické prípravky

60 dní

Oznámenie týkajúce sa tureckého potravinového kódexu, postupy posudzovania uvedených materiálov a prípravkov povolených na použitie do
potravín, podmienky použitia, označovanie.
hovädzí dobytok pochádzajúci z Európskej únie

neaplikuje sa

Oznámenie štátnej veterinárnej a fytosanitárnej služby Ukrajiny o zákaze
dovozu výrobkov citlivých z hľadiska prenosu činiteľov bovinnej spongiformnej encefalopatie z územia Európskej únie.
surová hydina

neaplikuje sa

Pokyny Služby pre kontrolu a bezpečnosť potravín (FSIS) týkajúce sa
kontroly prítomnosti činiteľov Salmonella a Campylobacter v surovej
hydine.
syntetické aromatické prídavné látky do potravín

4. 3. 2016

Oznámenie o predložení viacerých petícií požadujúcich, aby sedem syntetických aromatických prídavných látok do potravín bolo vyškrtnutých zo
zoznamu a bola pre ne stanovená nulová limitná hodnota.
kôstkové ovocie, orechy a iné komodity ovplyvnené rezíduami uvedenej
látky

neaplikuje sa

Azoxystrobin, stanovenie limitných hodnôt rezíduí, dovoz komodít a stanovených podmienok.
SPS/USA/2812
14. 1. 2016

USA

SPS/USA/2813
14. 1. 2016

USA

granátové jablká a iné komodity ovplyvnené rezíduami uvedených látok

neaplikuje sa

Látky skupiny naftalén acetáty, stanovenie limitných hodnôt rezíduí,
dovoz komodít za stanovených podmienok.
všetky potravinárske komodity ovplyvnené uvedeným pesticídnym činiteľom

neaplikuje sa

Bacillus Amyloliquefaciens MBI600 (Antecedent Bacillus Subtilis MBI600),
aktualizácia výnimky udelenej z požiadaviek na stanovenie rezíduí uvedeného mikrobiálneho pesticídneho činiteľa.
SPS/USA/2814
14. 1. 2016

USA

všetky potravinárske komodity ovplyvnené uvedenou látkou
Choline Chloride (Acetyl Choline), udelenie výnimky z požiadaviek na
stanovenie rezíduí uvedenej látky.
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SPS/USA/2815
14. 1. 2016

USA

rezíduá pesticídnych látok Bifenthrin, Dinotefuran, Imidacloprid a Streptomycin v/na rôznych komoditách, napríklad kôstkové ovocie, cukrová
trstina a melasy cukrovej trstiny

neaplikuje sa

Dokument predlžuje platnosť dočasne stanovených maximálnych limitných hodnôt rezíduí uvedených látok pre viaceré komodity.
SPS/USA/2816
21. 1. 2016

USA

SPS/USA/2817
21. 1. 2016

USA

SPS/USA/2818
21. 1. 2016

USA

rôzne komodity ovplyvnené rezíduami uvedenej látky

neaplikuje sa

Propiconazole, stanovenie limitných hodnôt rezíduí, dovoz komodít za
stanovených podmienok.
rôzne komodity ovplyvnené rezíduami uvedenej látky

neaplikuje sa

Pendimethalin, stanovenie limitných hodnôt rezíduí, dovoz komodít za
stanovených podmienok.
čerstvé jablká a hrušky pochádzajúce z Belgicka, Francúzska, Nemecka,
Talianska, Holandska, Poľska, Portugalska a Španielska

21. 3. 2016

Návrh inšpekčnej služby pre zdravie zvierat a rastlín, aktualizácia postupov pri dovoze uvedených komodít, nový systémový prístup.
SPS/USA/2819
22. 1. 2016

USA

SPS/USA/2820
22. 1. 2016

USA

SPS/USA/2821
22. 1. 2016

USA

SPS/USA/2822
22. 1. 2016

USA

SPS/USA/2823
22. 1. 2016

USA

SPS/VNM/74
13. 1. 2016

Vietnam

rôzne komodity ovplyvnené rezíduami uvedenej látky

neaplikuje sa

Spinosad, stanovenie limitných hodnôt rezíduí, dovoz komodít za stanovených podmienok.
rôzne komodity ovplyvnené rezíduami uvedenej látky

neaplikuje sa

Spinetoram, stanovenie limitných hodnôt rezíduí, dovoz komodít za stanovených podmienok.
čaj ako komodita ovplyvnená rezíduami uvedenej látky

neaplikuje sa

Propiconazole, stanovenie limitných hodnôt rezíduí, dovoz komodity za
stanovených podmienok.
hlávkový šalát ako komodita ovplyvnená rezíduami uvedenej látky

neaplikuje sa

Propyzamide, stanovenie limitných hodnôt rezíduí, dovoz komodity za
stanovených podmienok.
rôzne komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnych látok

neaplikuje sa

Oznámenie o stiahnutí viacerých žiadostí týkajúcich sa požiadaviek na
stanovenie alebo úpravu limitných hodnôt rezíduí pesticídnych látok.
živočíchy a živočíšne produkty odvodené od suchozemských a vodných
živočíchov, veterinárne liečivá

60 dní

Návrh vyhlášky, ktorou sa upravuje implementácia vietnamského veterinárneho zákona.
SPS/ZAF/42
21. 1. 2016

Južná Afrika

pesticídne látky Aldicarb, Aldrin, Azinphos-ethyl, Binapacryl, Camphechlor (CLC), Captafol, Chlordimeform, Chlorobenzilate, Dibromochloropropane, Dinitro-ortho-cresol (DNOC), Dinoseb, Endrin, Heptachlor,
Hexachlorobenzene, Kepone, Phosphamidon, Phosphorus containing
formulations, Propham
Oznámenie o zákaze dovozu, vývozu, predaja, používania a likvidácie
uvedených látok, súlad s Rotterdamskou konvenciou.
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6. PREVZATÉ INFORMÁCIE

Oznámenie
Slovenského plynárenského a naftového zväzu

o schválení, vydaní a zrušení technického pravidla TPP v zmysle čl. II. bod 1. ods. c a čl. XII. ods. b stanov SPNZ – zväzu
registrovaného podľa § 6 zákona č. 83/1990 Zb. pod č. j. VVS/1-2200/90-237-7.

Vydanie technického pravidla:
Číslo

Názov

TPP 702 10

Plynovody a prípojky s vysokým tlakom

Uvedené TPP možno objednať alebo zakúpiť na adrese:
Slovenská plynárenská agentúra, s. r. o.
Mlynské nivy 44/a
821 09 Bratislava
tel.: 02/5341 1857, 5341 1858
mail: zvadova@sgoa.sk

Zrušenie technických pravidiel:
Číslo

Názov

TPP 702 10

Plynovody a prípojky s vysokým tlakom z r. 2009

Ing. Ján Klepáč, MGBM, v. r.
poverený za SPNZ
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V prípade záujmu o odber Vestníka ÚNMS SR zašlite objednávku na adresu:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15
IČO 30810710
DIČ 2020850711
Telefón: 0948/876 002
Fax: 02/654 28 845
Ak ste Vestník odoberali v roku 2015, zašleme faktúru na odber aj na rok 2016.
Prihlásiť sa na odber Vestníka ÚNMS SR možno po celý rok.
Objednať si možno i jednotlivé čísla.
V písomnom styku uvádzajte vždy Vaše IČO, DIČ, IČ DPH.
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