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Vestník ÚNMS SR č. 6/2018

1. NORMALIZÁCIA

Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o prijatí slovenských technických noriem,
ich zmien, opráv alebo zrušení
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona
č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii, že prijal ďalej uvedené slovenské technické normy, ich zmeny, opravy alebo zrušenie.

Ing. Viera Huková
riaditeľka odboru technickej normalizácie
v. r.

Schválené STN
1.

STN EN ISO 9227
(03 8132)
STN EN ISO 9227
(03 8132)

2.

STN ISO 5053-1
(26 8810)
STN ISO 5053
(26 8810)

3.

STN EN 474-1+A5
(27 5340)
STN EN 474-1+A4
(27 5340)

4.

STN 33 2000-4-46

STN 33 2000-4-46

Skúšky korózie v umelých atmosférach. Skúšky soľnou hmlou (ISO 9227: 2017)
(EN ISO 9227: 2017)
Vydanie: júl 2018
Jej vydaním sa ruší
Skúšky korózie v umelých atmosférach. Skúšky soľnou hmlou (ISO 9227: 2017) ****)
(EN ISO 9227: 2017)
zo septembra 2017
Priemyselné vozíky. Terminológia a klasifikácia. Časť 1: Typy priemyselných vozíkov
(ISO 5053-1: 2015)
Vydanie: júl 2018
Jej vydaním sa ruší
Motorové vozíky. Názvoslovie
(ISO 5053: 1987)
z októbra 1998
Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky
(EN 474-1: 2006+A5: 2018)
Vydanie: júl 2018
Jej vydaním sa ruší
Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky
(EN 474-1: 2006+A4: 2013,
EN 474-1: 2006+A4: 2013/AC: 2014)
z júna 2014
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-46: Zaistenie bezpečnosti. Bezpečné odpojenie a
spínanie
(HD 60364-4-46: 2016)
Vydanie: júl 2018
STN 33 2000-4-46 z júna 2004 sa môže súbežne s touto normou používať do 11. 11. 2019.
Jej vydaním sa ruší
Elektrické inštalácie budov. Časť 4-46: Zaistenie bezpečnosti. Bezpečné odpojenie a spínanie ****)
(HD 60364-4-46: 2016)
z apríla 2017
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5.

STN 33 2000-5-537

STN 33 2000-5-537

6.

STN 33 2000-6

STN 33 2000-6

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Prístroje
na ochranu, bezpečné odpojenie, spínanie, ovládanie a monitorovanie. Oddiel 537: Bezpečné
odpojenie a spínanie
(HD 60364-5-537: 2016)
Vydanie: júl 2018
STN 33 2000-5-537 zo septembra 2003 sa môže súbežne s touto normou používať do 11. 11. 2019.
Jej vydaním sa ruší
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Prístroje na
ochranu, bezpečné odpojenie, spínanie, riadenie a monitorovanie. Oddiel 537: Bezpečné
odpojenie a spínanie ****)
(HD 60364-5-537: 2016)
z apríla 2017
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia
(HD 60364-6: 2016,
HD 60364-6: 2016/AC Nov. 2017,
IEC 60364-6: 2016,
IEC 60364-6: 2016/Cor. 1: 2017)
Vydanie: júl 2018
STN 33 2000-6 z októbra 2007 sa môže súbežne s touto normou používať do 1. 6. 2019.
Jej vydaním sa ruší
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia ****)
(HD 60364-6: 2016,
IEC 60364-6: 2016)
z januára 2017

7.

STN ISO/IEC 27003
(36 9794)

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy riadenia informačnej bezpečnosti.
Návod *)
(ISO/IEC 27003: 2017)
Vydanie: júl 2018

8.

STN EN 10027-1
(42 0012)

Systém označovania ocelí. Časť 1: Značky ocelí
(EN 10027-1: 2016)
Vydanie: júl 2018
Jej vydaním sa ruší
Systém označovania ocelí. Časť 1: Značky ocelí ****)
(EN 10027-1: 2016)
z júna 2017

STN EN 10027-1
(42 0012)
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Zrušené STN
9.

STN IEC 60605-1
(01 0644)

Skúšky bezporuchovosti zariadení. Časť 1: Všeobecné požiadavky
(obs IEC 60605-1: 1978)
z októbra 1992
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC 60605-1: 1978.

10. STN IEC 60605-3-1
(01 0644)

Skúšky bezporuchovosti zariadení. Časť 3-1: Odporúčané skúšobné podmienky. Prenosné zariadenia
na vnútorné použitie - nízky stupeň simulácie
(obs IEC 60605-3-1: 1986)
z decembra 1992
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC 60605-3-1: 1986.

11. STN IEC 60605-3-2
(01 0644)

Skúšky bezporuchovosti zariadení. Časť 3-2: Odporúčané skúšobné podmienky. Zariadenia na
stacionárne použitie na miestach chránených proti poveternostným vplyvom - vysoký stupeň
simulácie
(obs IEC 60605-3-2: 1986)
z decembra 1992
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC 60605-3-2: 1986.

12. STN IEC 60605-3-3
(01 0644)

Skúšky bezporuchovosti zariadení. Časť 3: Odporúčané podmienky skúšok. Oddiel 3: Skúšobný cyklus 3:
Zariadenie na stacionárne použitie na miestach čiastočne chránených proti poveternostným vplyvom.
Nízky stupeň simulácie
(IEC 60605-3-3: 1994)
z decembra 1998
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC 60605-3-3: 1994.

13. STN IEC 60605-3-4
(01 0644)

Skúšky bezporuchovosti zariadení. Časť 3: Odporúčané podmienky skúšok. Oddiel 4: Skúšobný
cyklus 4: Zariadenie na prenosné a nestacionárne používanie. Nízky stupeň simulácie
(IEC 60605-3-4: 1992)
z decembra 1998
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC 60605-3-4: 1992.

14. STN IEC 60605-4
(01 0644)

Skúšky bezporuchovosti zariadení. Časť 4: Podmienky na stanovenie bodových odhadov a medzí
spoľahlivosti z určovacích skúšok bezporuchovosti zariadení
(obs IEC 60605-4: 1986)
z decembra 1992
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC 60605-4: 1986.

15. STN IEC 60605-6
(01 0644)

Skúšky bezporuchovosti zariadení. Časť 6: Testy platnosti predpokladu konštantnej intenzity
porúch
(obs IEC 60605-6: 1986)
z októbra 1992
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC 60605-6: 1986.

16. STN 01 8013

Požiarne tabuľky
z 21. 7. 1964
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená pre jej technickú zastaralosť.
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17. STN 27 7511

Stroje na zemné práce. Vybavenie prevádzkovými prístrojmi
(mod ISO 6011: 1987)
z októbra 1993
Zrušená od 1. 7. 2018
ISO 6011: 1987 je zrušená a nahradená revidovanou verziou.

18. STN ISO 9533
(27 8010)

Stroje na zemné práce a lopatové rýpadlá. Akustické výstražné zariadenie namontované na stroji
na výstrahu pri jazde dopredu a dozadu. Metóda zvukovej skúšky
(obs ISO 9533: 1989)
z februára 1993
Zrušená od 1. 7. 2018
ISO 9533: 1989 je zrušená a nahradená revidovanou verziou.

19. STN ISO 10263-1
(27 8016)

Stroje na zemné práce. Prostredie uzavretého priestoru vodiča. Časť 1: Všeobecné požiadavky
a definície
(ISO 10263-1: 1994)
z októbra 1998
Zrušená od 1. 7. 2018
ISO 10263-1: 1994 je zrušená a nahradená revidovanou verziou.

20. STN ISO 10263-2
(27 8016)

Stroje na zemné práce. Prostredie uzavretého priestoru vodiča. Časť 2: Skúška vzduchového filtra
(ISO 10263-2: 1994)
z októbra 1998
Zrušená od 1. 7. 2018
ISO 10263-2: 1994 je zrušená a nahradená revidovanou verziou.

21. STN ISO 10263-3
(27 8016)

Stroje na zemné práce. Prostredie uzavretého priestoru vodiča. Časť 3: Metóda skúšky pretlaku
v uzavretom priestore vodiča
(ISO 10263-3: 1994)
z októbra 1998
Zrušená od 1. 7. 2018
ISO 10263-3: 1994 je zrušená a nahradená revidovanou verziou.

22. STN ISO 10263-4
(27 8016)

Stroje na zemné práce. Prostredie uzavretého priestoru vodiča. Časť 4: Metóda skúšky ventilácie,
vykurovania a/alebo klimatizácie v uzavretom priestore vodiča
(ISO 10263-4: 1994)
z decembra 1998
Zrušená od 1. 7. 2018
ISO 10263-4: 1994 je zrušená a nahradená revidovanou verziou.

23. STN ISO 10263-5
(27 8016)

Stroje na zemné práce. Prostredie uzavretého priestoru vodiča. Časť 5: Metóda skúšky systému
odmrazovania čelného skla
(ISO 10263-5: 1994)
z decembra 1998
Zrušená od 1. 7. 2018
ISO 10263-5: 1994 je zrušená a nahradená revidovanou verziou.

24. STN ISO 10263-6
(27 8016)

Stroje na zemné práce. Prostredie uzavretého priestoru vodiča. Časť 6: Určovanie účinku
solárneho tepla na uzavretý priestor vodiča
(ISO 10263-6: 1994)
z novembra 1998
Zrušená od 1. 7. 2018
ISO 10263-6: 1994 je zrušená a nahradená revidovanou verziou.

25. STN 27 8020 - ISO 6016 Stavebné a zemné stroje. Spôsoby merania hmotnosti celých strojov, ich pracovného zariadenia
a dielcov
(ISO 6016: 1982)
z 12. 9. 1988
Zrušená od 1. 7. 2018
ISO 6016: 1982 je zrušená a nahradená revidovanou verziou.
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26. STN IEC 60092-202+A1 Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 202: Návrh systému. Ochrana
(32 6602)
(IEC 60092-202: 1994,
IEC 60092-202:1994/A1: 1996)
z februára 1999
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC 60092-202: 1994.
27. STN IEC 60092-203
(32 6602)

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 203: Konštrukcia systému. Akustické a optické signály
(obs IEC 60092-203: 1985)
zo septembra 1993
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC 60092-203: 1985.

28. STN IEC 60092-204
(32 6602)

Elektrické inštalácie na lodiach. 204. časť: Návrh systému - Elektrické a elektrohydraulické
kormidlové zariadenie
(IEC 60092-204: 1987)
z októbra 1996
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC 60092-204: 1987.

29. STN IEC 60092-352
(32 6603)

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 352: Výber a inštalovanie káblov na rozvod nízkeho napätia
(IEC 60092-352: 1997)
z augusta 2001
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC 60092-352: 1997.

30. STN IEC 60092-350
(32 6603)

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 350: Lodné silnoprúdové káble. Všeobecné konštrukčné
a skúšobné požiadavky
(IEC 60092-350: 1988,
IEC 60092-350:1988/A1: 1994)
z apríla 1997
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC 60092-350: 1988.

31. STN IEC 60092-351+A1 Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 351: Izolačné materiály lodných silnoprúdových káblov
(32 6603)
(IEC 60092-351: 1983,
IEC 60092-351:1983/A1: 1992)
z októbra 1998
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC 60092-351: 1983.
32. STN IEC 60092-353
(32 6603)

Elektrické inštalácie na lodiach. Čast 353: Jednožilové a viacžilové káble s vytláčanou pevnou
izoláciou na menovité napätie 1 kV a 3 kV
(IEC 60092-353: 1995)
z apríla 1997
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC 60092-353: 1995.

33. STN IEC 60092-354
(32 6603)

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 354: Jednožilové a trojžilové káble s vytláčanou pevnou
izoláciou na menovité napätie 6 kV, 10 kV a 15 kV
(IEC 60092-354: 1994)
z januára 1999
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC 60092-354: 1994.

6

Vestník ÚNMS SR č. 6/2018

34. STN IEC 60092-359+A1 Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 359: Plášťové materiály lodných silnoprúdových a telekomu(32 6603)
nikačných káblov (obsahuje zmenu A1:1994)
(IEC 60092-359: 1987,
IEC 60092-359:1987/Amd 1: 1994)
z apríla 1999
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC 60092-359: 1987.
35. STN IEC 60092-501
(32 6605)

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 501: Špeciálne požiadavky na elektrické pohonné stroje lodí
(obs IEC 60092-501: 1984)
z novembra 1993
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC 60092-501: 1984.

36. STN IEC 60092-504
(32 6605)

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 504: Špeciálne vybavenie. Riadenie a prístrojová technika
(IEC 60092-504: 1994)
z marca 1999
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC 60092-504: 1994.

37. STN IEC 60092-505
(32 6605)

Elektrické inštalácie na lodiach. 505. časť: Špeciálne vlastnosti. Plávajúce príbrežné vŕtacie súpravy
(IEC 60092-505: 1984)
z novembra 1996
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC 60092-505: 1984.

38. STN IEC 60092-506
(32 6605)

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 506: Osobitné požiadavky. Lode prepravujúce špecificky
nebezpečný tovar a materiály nebezpečné len pri voľnom uložení
(IEC 60092-506: 1996)
z novembra 1999
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC 60092-506: 1996.

39. STN EN 50341-2
(33 3300)

Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 45 kV. Časť 2: Zoznam národných
normatívnych hľadísk (NNA)
(EN 50341-2: 2001)
z decembra 2006
Zrušená od 1. 7. 2018
Nahradená normou STN EN 50341-1: 2013.

40. STN EN 50423-2
(33 3300)

Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV do 45 kV vrátane. Časť 2: Zoznam
národných normatívnych hľadísk (NNA)
(EN 50423-2: 2005)
z januára 2006
Zrušená od 1. 7. 2018
Nahradená normou STN EN 50341-1: 2013.

41. STN EN 50119
(34 1560)

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Vrchné trolejové vedenia pre elektrickú trakciu
(EN 50119: 2001)
z novembra 2002
Zrušená od 1. 7. 2018
Nahradená normou STN EN 50119: 2010.

42. STN IEC 60885-1
(34 7010)

Elektrické skúšobné metódy na skúšanie káblov. 1. časť: Elektrické skúšky káblov, šnúr a vodičov
na napätie do 450/752 V vrátane
(IEC 60885-1: 1987)
z mája 1995
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC 60885-1: 1987.
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43. STN IEC 61156-1
(34 7030)

Mnohožilové káble so symetrickými pármi a štvoricami pre digitálne komunikácie. Časť 1:
Všeobecné požiadavky
(IEC 61156-1: 1994)
z mája 1998
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC 61156-1: 1994.

44. STN IEC 60096-1
(34 7730)

Vysokofrekvenčné káble. Časť 1: Všeobecné požiadavky a meracie metódy
(IEC 60096-1: 1986,
IEC 60096-1:1986/A1: 1988,
IEC 60096-1:1986/A2: 1993)
z mája 1997
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC 60096-1: 1986.

45. STN IEC 60096-3
(34 7730)

Vysokofrekvenčné káble. Časť 3: Všeobecné požiadavky a skúšky jednožilových koaxiálnych
káblov na použitie v káblových distribučných systémoch
(IEC 60096-3: 1982)
z mája 1997
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC 60096-3: 1982.

46. STN IEC 60096-4-1
(34 7732)

Vysokofrekvenčné káble. 4. časť: Špecifikácia pre supertienené káble. 1. oddiel: Všeobecné
požiadavky a skúšobné metódy
(IEC 60096-4-1: 1990)
z mája 1997
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC 60096-4-1: 1990.

47. STN IEC 601891+A1+A2+A3
(34 7821)

Nízkofrekvenčné káble a vodiče s PVC izoláciou a plášťom z PVC. 1. časť: Všeobecné skúšobné
a meracie metódy
(IEC 60189-1: 1986,
IEC 60189-1:1986/A1: 1988,
IEC 60189-1:1986/A2: 1989,
IEC 60189-1:1986/A3: 1992)
z mája 1997
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC 60189-1: 1986.

48. STN IEC 60189-2
(34 7821)

Nízkofrekvenčné káble a vodiče s izoláciou z PVC a plášťom z PVC. Časť 2: Káble v pároch,
trojiciach, štvoriciach a päticiach pre vnútorné inštalácie
(obs IEC 60189-2: 1981)
z októbra 1992
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC 60189-2: 1981.

49. STN IEC 60189-3+A1
(34 7821)

Nízkofrekvenčné káble a vodiče s PVC izoláciou a plášťom z PVC. Časť 3: Prístrojové vodiče
s plným alebo lanovaným jadrom, s izoláciou z PVC, jednožilové, párové a trojicové
(IEC 60189-3: 1988,
IEC 60189-3:1988/A1: 1989)
z decembra 1997
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC 60189-3: 1988.

50. STN IEC 60189-4+A1
(34 7821)

Nízkofrekvenčné káble a vodiče s PVC izoláciou a plášťom z PVC. Časť 4: Vodiče s PVC izoláciou na
rozvod signálu, s plným jadrom, jednožilové, párové, trojicové, štvoricové a päticové
(IEC 60189-4: 1980,
IEC 60189-4:1980/A1: 1989)
z decembra 1997
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC 60189-4: 1980.
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51. STN IEC 60189-5+A2
(34 7821)

Nízkofrekvenčné káble a vodiče s PVC izoláciou a plášťom z PVC. Časť 5: Prístrojové káble a vodiče
s plnými alebo lanovanými jadrami, izolované PVC, tienené, jednožilové alebo párové
(IEC 60189-5: 1980,
IEC 60189-5:1980/A2: 1992)
z júna 1998
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC 60189-5: 1980.

52. STN IEC 60189-6+A1
(34 7821)

Nízkofrekvenčné káble a vodiče s PVC izoláciou a plášťom z PVC. Časť 6: Signalizačné káble
z jednožilových vodičov pre telekomunikačné zariadenia a inštalácie
(IEC 60189-6: 1982,
IEC 60189-6:1982/A1: 1989)
z decembra 1997
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC 60189-6: 1982.

53. STN IEC 60189-7+A1
(34 7821)

Nízkofrekvenčné káble a vodiče s PVC izoláciou a plášťom z PVC. Časť 7: Vodiče na rozvod signálu
s plnými jadrami, s PVC izoláciou a s polyamidovým povlakom, jednožilové, párové, trojicové,
štvoricové a päticové
(IEC 60189-7: 1982,
IEC 60189-7:1982/A1: 1989)
z decembra 1997
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC 60189-7: 1982.

54. STN EN 50206-1
(36 2312)

Dráhové aplikácie. Koľajové vozidlá. Pantografové zberače: Charakteristiky a skúšky. Časť 1:
Pantografové zberače vozidiel hlavných tratí ***)
(EN 50206-1: 1998)
z decembra 2001
Zrušená od 1. 7. 2018
Nahradená normou STN EN 50206-1: 2011.

55. STN 72 1004

Presiometrická skúška
z 24.08.1990
Zrušená od 1. 7. 2018
Nahradená normou STN EN ISO 22476-4: 2013

56. STN 72 1012

Laboratórne stanovenie vlhkosti zemín
z 26.09.1980
Zrušená od 1. 7. 2018
Nahradená normou STN EN 17892-1: 2015

Zmeny STN
58. STN 33 2000-5-551/
A11

STN 33 2000-5-551/
A11

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-55: Výber a stavba elektrických zariadení. Iné
zariadenia. Oddiel 551: Nízkonapäťové generátorové agregáty. Zmena A11
STN 33 2000-5-551 zo septembra 2010
(HD 60364-5-551: 2010/A11: 2016)
Vydanie: júl 2018
STN 33 2000-5-551 zo septembra 2010 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 1. 3. 2019.
Jej vydaním sa ruší
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-55: Výber a stavba elektrických zariadení. Iné
zariadenia. Oddiel 551: Nízkonapäťové generátorové agregáty. Zmena A11 ****)
STN 33 2000-5-551 zo septembra 2010
(HD 60364-5-551: 2010/A11: 2016)
z októbra 2016
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59. STN EN 62841-3-9/A11 Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu.
(36 1560)
Bezpečnosť. Časť 3-9: Osobitné požiadavky na prenosné pokosové píly. Zmena A11
STN EN 62841-3-9 z decembra 2016
(EN 62841-3-9: 2015/A11: 2017)
Vydanie: júl 2018
STN EN 62841-3-9 z decembra 2016 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 19. 10. 2019.
Jej vydaním sa ruší
STN EN 62841-3-9/A11 Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu.
(36 1560)
Bezpečnosť. Časť 3-9: Osobitné požiadavky na prenosné pokosové píly. Zmena A11 ****)
STN EN 62841-3-9 z decembra 2016
(EN 62841-3-9: 2015/A11: 2017)
z mája 2018
Normy označené *) preberajú medzinárodné normy alebo európske normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým
prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku.
Normy označené ***) preberajú medzinárodné normy alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
Normy označené ****) preberajú medzinárodné normy alebo európske normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku ÚNMS SR).
Normy označené CD sú vydané iba na elektronickom nosiči CD-ROM (bez vydania tlačou).

Upozornenie redakcie
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 12/2017 v Oznámení Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o prevzatí
európskych a medzinárodných noriem do sústavy STN oznámením sa v bode 59 dopĺňa rušenie normy nasledovne: „Jej
oznámením sa ruší STN EN 691-1 Bezpečnosť drevárskych strojov. Časť 1: Spoločné požiadavky z mája 2013“.
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 1/2018 v Oznámení Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR o schválení slovenských
technických noriem, ich zmien, opráv a zrušení sa v bode 11 opravuje dátum zrušenia na 30. 6. 2018.
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 1/2018 v Oznámení Úradu pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo Slovenskej republiky o prevzatí
európskych a medzinárodných noriem do sústavy STN oznámením sa v bode 103 pridáva nasledujúva poznámka:
STN EN ISO 13790/NA z marca 2010 a STN EN ISO 13790/NA/Z1 z júla 2012 zostávajú v platnosti.
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 3/2018 v Oznámení Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR o schválení slovenských technických
noriem, ich zmien, opráv a zrušení sa v bode 3 v názve normy opravuje výraz Celobetónové kryty na Cementobetónové kryty.
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Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o prijatí európskych noriem alebo medzinárodných noriem ich zmien, opráv alebo zrušení
do sústavy STN bez prekladu do štátneho jazyka
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii oznamuje, že anglické verzie ďalej uvedených európskych a medzinárodných noriem získavajú postavenie
STN. Týmto sa uvedené európske normy alebo medzinárodné normy prijímajú do sústavy slovenských technických noriem
s nasledujúcimi označeniami a triediacimi znakmi (tieto normy sa preberajú len týmto oznámením).

Ing. Viera Huková
riaditeľka odboru technickej normalizácie
v. r.

Schválené STN
1.

STN EN ISO 389-1
(01 1630)

STN EN ISO 389-1
(01 1630)

2.

STN EN ISO 11126-10
(03 8236)

STN EN ISO 11126-10
(03 8236)

3.

STN EN ISO 27830
(03 8500)

STN EN ISO 27830
(03 8500)

Akustika. Referenčná nula na kalibrovanie audiometrického zariadenia. Časť 1: Referenčné ekvivalentné prahové hladiny akustického tlaku pre čisté tóny a suprapočuteľné slúchadlá (ISO 389-1:
2017)
(EN ISO 389-1: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Akustika. Referenčná nula na kalibrovanie audiometrického zariadenia. Časť 1: Referenčné ekvivalentné prahové hladiny akustického tlaku pre čisté tóny a suprapočuteľné slúchadlá (ISO 389-1: 1998)
****)
(EN ISO 389-1: 2000)
z októbra 2001
Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových látok a podobných výrobkov.
Špecifikácia nekovových materiálov na abrazívne čistenie. Časť 10: Almandin (ISO 11126-10:
2017)
(EN ISO 11126-10: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových hmôt a podobných výrobkov.
Špecifikácia nekovových materiálov na abrazívne čistenie. Časť 10: Almandin (ISO 11126-10: 2000)
****)
(EN ISO 11126-10: 2004)
z júla 2005
Kovové a iné anorganické povlaky. Požiadavky na označovanie kovových a anorganických
povlakov (ISO 27830: 2017)
(EN ISO 27830: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Kovové a iné anorganické povlaky. Návody na špecifikáciu kovových a anorganických povlakov
(ISO 27830: 2008)
(EN ISO 27830: 2013)
z marca 2014
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4.

STN EN ISO 17836
(03 8704)

STN EN ISO 17836
(03 8704)
5.

STN EN ISO 13918
(05 0325)
STN EN ISO 13918
(05 0325)

6.

STN EN ISO 15653
(05 1106)

STN EN ISO 15653
(05 1106)

7.

STN EN ISO 9017
(05 1126)
STN EN ISO 9017
(05 1126)

8.

STN EN ISO 14114
(05 2120)

STN EN ISO 14114
(05 2120)

9.

STN EN ISO 15296
(05 4631)
STN EN 13622
(05 4631)

10.

STN EN ISO 17633
(05 5503)

Žiarové striekanie. Stanovenie účinnosti nanášania povlaku pri žiarovom striekaní (ISO 17836:
2017)
(EN ISO 17836: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Žiarové striekanie. Stanovenie účinnosti povlaku na žiarové striekanie ****)
(EN ISO 17836: 2004)
z júna 2005
Zváranie. Svorníky a keramické krúžky na priváranie svorníkov (ISO 13918: 2017)
(EN ISO 13918: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Zváranie. Svorníky a keramické krúžky na priváranie svorníkov (ISO 13918: 2008) ****)
(EN ISO 13918: 2008)
z októbra 2008
Kovové materiály. Metóda skúšky na stanovenie kvázikryštalickej lomovej húževnatosti zvarov
(ISO 15653: 2018)
(EN ISO 15653: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Kovové materiály. Metóda skúšky na stanovenie kvázikryštalickej lomovej húževnatosti zvarov
(ISO 15653: 2010) ****)
(EN ISO 15653: 2010)
z októbra 2010
Deštruktívne skúšky zvarov kovových materiálov. Skúška rozlomením (ISO 9017: 2017)
(EN ISO 9017: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Deštruktívne skúšky zvarov kovových materiálov. Skúška rozlomením (ISO 9017: 2001) ****)
(EN ISO 9017: 2013)
z februára 2014
Zariadenia na plameňové zváranie. Acetylénové rozvodné systémy na zváranie, rezanie
a príbuzné procesy. Všeobecné požiadavky (ISO 14114: 2017)
(EN ISO 14114: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Zariadenia na plameňové zváranie. Acetylénové rozvodné systémy na zváranie, rezanie a príbuzné
procesy. Všeobecné požiadavky (ISO 14114: 2014) ****)
(EN ISO 14114: 2014)
z decembra 2014
Zariadenia na plameňové zváranie. Slovník (ISO 15296: 2017)
(EN ISO 15296: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Zariadenia na plameňové zváranie. Terminológia. Termíny používané pre zariadenia na plameňové
zváranie
(EN 13622: 2002)
zo septembra 2003
Zváracie materiály. Plnené drôtové elektródy a tyčinky na oblúkové zváranie nehrdzavejúcich
a žiaruvzdorných ocelí v ochrannom plyne alebo bez ochranného plynu. Klasifikácia (ISO 17633:
2017)
(EN ISO 17633: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
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11.

STN EN ISO 17633
(05 5503)

Zváracie materiály. Plnené drôtové elektródy a tyčinky na oblúkové zváranie nehrdzavejúcich
a žiaruvzdorných ocelí v ochrannom plyne alebo bez ochranného plynu. Klasifikácia (ISO 17633:
2010) ****)
(EN ISO 17633: 2010)
z mája 2011

STN EN ISO 8596
(19 5010)

Očná optika. Skúšanie zrakovej ostrosti. Normalizované zrakové znaky a ich prezentovanie
(ISO 8596: 2017)
(EN ISO 8596: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Očná optika. Skúšanie zrakovej ostrosti. Normalizované zrakové znaky a ich prezentovanie
(ISO 8596: 2009) ****)
(EN ISO 8596: 2009)
z novembra 2009

STN EN ISO 8596
(19 5010)

12.

STN EN 13001-3-6
(27 0043)

Žeriavy. Všeobecný návrh. Časť 3-6: Medzné stavy a overovanie spôsobilosti častí strojov.
Hydraulické valce
(EN 13001-3-6: 2018)
Platí od 1. 7. 2018

13.

STN EN 16719
(27 5006)

Prepravné plošiny
(EN 16719: 2018)
Platí od 1. 7. 2018

14.

STN EN 13103-1
(28 2301)

Železnice. Dvojkolesia a podvozky. Časť 1: Návod na konštrukciu náprav s vonkajšími čapmi
(EN 13103-1: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Železnice. Dvojkolesia a podvozky. Hnané nápravy. Konštrukčný návrh (Konsolidovaný text) ****)
(EN 13103: 2009+A2: 2012)
z januára 2013
Železnice. Dvojkolesia a podvozky. Hnacie nápravy. Konštrukčný návrh (Konsolidovaný text) ****)
(EN 13104: 2009+A2: 2012)
z marca 2013

STN EN 13103+A2
(28 2301)
STN EN 13104+A2
(28 2300)
15.

STN EN 1648-1
(30 0276)

STN EN 1648-1
(30 0276)

16.

STN EN 1648-2
(30 0276)

STN EN 1648-2
(30 0276)

17.

STN EN 3475-603
(31 1811)

Obytné vozidlá na voľný čas. Elektrické inštalácie pre malé napätia 12 V s jednosmerným
prúdom. Časť 1: Karavany
(EN 1648-1: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Obytné vozidlá na voľný čas. Elektrické inštalácie pre malé napätia 12 V s jednosmerným prúdom.
Časť 1: Karavany ****)
(EN 1648-1: 2012)
z decembra 2012
Obytné vozidlá na voľný čas. Elektrické inštalácie pre malé napätia 12 V s jednosmerným
prúdom. Časť 2: Motorové karavany
(EN 1648-2: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Obytné vozidlá na voľný čas. Elektrické inštalácie pre malé napätia 12 V s jednosmerným prúdom.
Časť 2: Motorové karavany ****)
(EN 1648-2: 2012)
z decembra 2012
Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble v letectve. Skúšobné metódy. Časť 603: Odolnosť
proti vypaľovaniu stopy oblúkom vo vlhku
(EN 3475-603: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
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18.

STN EN 3475-603
(31 1811)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble v letectve. Skúšobné metódy. Časť 603: Odolnosť proti
vypaľovaniu stopy oblúkom vo vlhku ****)
(EN 3475-603: 2011)
z októbra 2011

STN EN 3475-604
(31 1811)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble v letectve. Skúšobné metódy. Časť 604: Odolnosť
proti šíreniu oblúka za sucha
(EN 3475-604: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble v letectve. Skúšobné metódy. Časť 604: Odolnosť proti
šíreniu oblúka za sucha ****)
(EN 3475-604: 2010)
z februára 2011

STN EN 3475-604
(31 1811)

19.

STN EN 3475-605
(31 1811)

STN EN 3475-605
(31 1811)

20.

STN EN 50126-1
(33 3502)

STN EN 50126-1
(33 3502)

21.

STN EN 50126-2
(33 3502)

TNI CLC/TR 50126-2
(33 3502)

22.

STN EN 50562
(33 3503)

STN P CLC/TS 50562
(33 3503)

23.

STN EN IEC 60370
(34 6415)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble v letectve. Skúšobné metódy. Časť 605: Skúška na
skrat za vlhka
(EN 3475-605: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble v letectve. Skúšobné metódy. Časť 605: Skúška na skrat
za vlhka ****)
(EN 3475-605: 2010)
z februára 2011
Dráhové aplikácie. Stanovenie a preukázanie bezporuchovosti, pohotovosti, udržiavateľnosti
a bezpečnosti (RAMS). Časť 1: Generický proces RAMS
(EN 50126-1: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa 3. 7. 2020 ruší
Dráhové aplikácie. Stanovenie a preukázanie bezporuchovosti, pohotovosti, udržiavateľnosti
a bezpečnosti (RAMS). Časť 1: Základné požiadavky a zovšeobecnený proces ***)
(EN 50126-1: 1999)
z júna 2002
Dráhové aplikácie. Stanovenie a preukázanie bezporuchovosti, pohotovosti, udržiavateľnosti
a bezpečnosti (RAMS). Časť 2: Bezpečnostný prístup pre systémy
(EN 50126-2: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Dráhové aplikácie. Stanovenie a preukázanie bezporuchovosti, pohotovosti, udržiavateľnosti
a bezpečnosti (RAMS). Časť 2: Návod na používanie EN 50126-1 na bezpečnosť ****)
(CLC/TR 50126-2: 2007)
z novembra 2008
Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Postupy, ochranné opatrenia a preukázanie bezpečnosti pri
elektrických trakčných systémoch
(EN 50562: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Postupy, opatrenia a preukázanie bezpečnosti pri elektrických
trakčných systémoch ****)
(CLC/TS 50562: 2011)
z februára 2012
Skúšobný postup na tepelnú odolnosť izolačných živíc a lakov na impregnačné účely. Metódy
elektrického prierazu
(EN IEC 60370: 2018,
IEC 60370: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa 17. 1. 2021 ruší
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STN 34 6415

Skúšobný postup na stanovenie dlhodobej teplotnej odolnosti elektroizolačných lakov. Metóda
skúšky elektrickej pevnosti ***)
(HD 570 S1: 1990,
IEC 60370: 1971)
z júna 2003

24.

STN EN IEC 62677-1
(34 6536)

Teplom zmraštiteľné tvarované súčiastky na nízke (LV) a vysoké (MV) napätie. Časť 1: Všeobecné
požiadavky
(EN IEC 62677-1: 2018,
IEC 62677-1: 2017)
Platí od 1. 7. 2018

25.

STN EN IEC 62677-2
(34 6536)

Teplom zmraštiteľné tvarované súčiastky na nízke (LV) a vysoké (MV) napätie. Časť 2: Skúšobné
metódy
(EN IEC 62677-2: 2018,
IEC 62677-2: 2017)
Platí od 1. 7. 2018

26.

STN EN 60153-4
(34 7910)

Duté kovové vlnovody. Časť 4: Špecifikácia kruhových vlnovodov
(EN 60153-4: 2017,
IEC 60153-4: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa 20. 9. 2020 ruší
Duté kovové vlnovody. Časť 4: Špecifikácia kruhových vlnovodov ****)
(HD 123.4 S1: 1977,
IEC 60153-4: 1973)
z augusta 2012

STN 34 7910-4

27.

STN EN 50645
(35 1330)

Požiadavky na ekodizajn transformátorov malého výkonu
(EN 50645: 2017)
Platí od 1. 7. 2018

28.

STN EN IEC 60793-1-45 Optické vlákna. Časť 1-45: Metódy merania a skúšobné postupy. Meranie priemeru poľa vidov
(35 9213)
(EN IEC 60793-1-45: 2018,
IEC 60793-1-45: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa 14. 12. 2020 ruší
STN EN 60793-1-45
Optické vlákna. Časť 1-45: Metódy merania a skúšobné postupy. Priemer poľa vidu ****)
(35 9213)
(EN 60793-1-45: 2003,
IEC 60793-1-45: 2001/Cor. 1: 2002,
mod IEC 60793-1-45: 2001)
z júna 2004

29.

STN EN IEC 60793-1-47 Optické vlákna. Časť 1-47: Metódy merania a skúšobné postupy. Makroohybová strata
(35 9213)
(EN IEC 60793-1-47: 2018,
IEC 60793-1-47: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa 15. 11. 2020 ruší
STN EN 60793-1-47
Optické vlákna. Časť 1-47: Metódy merania a skúšobné postupy. Makroohybová strata ****)
(35 9213)
(EN 60793-1-47: 2009,
IEC 60793-1-47: 2009)
z decembra 2009

30.

STN EN 60793-1-48
(35 9213)

Optické vlákna. Časť 1-48: Metódy merania a skúšobné postupy. Rozptyl polarizačných vidov
(EN 60793-1-48: 2017,
IEC 60793-1-48: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa 27. 9. 2020 ruší
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STN EN 60793-1-48
(35 9213)

Optické vlákna. Časť 1-48: Metódy merania a skúšobné postupy. Rozptyl polarizačných vidov
****)
(EN 60793-1-48: 2007,
IEC 60793-1-48: 2007)
z júna 2008

31.

STN EN IEC 60794-1-22 Optické káble. Časť 1-22: Kmeňová špecifikácia. Základné skúšobné postupy pre optické káble.
(35 9223)
Skúšobné metódy vplyvu prostredia
(EN IEC 60794-1-22: 2018,
IEC 60794-1-22: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa 9. 11. 2020 ruší
STN EN 60794-1-22
Optické káble. Časť 1-22: Kmeňová špecifikácia. Základné skúšobné postupy pre optické káble.
(35 9223)
Skúšobné metódy vplyvu prostredia ****)
(EN 60794-1-22: 2012,
IEC 60794-1-22: 2012)
z decembra 2012

32.

STN EN IEC 62148-1
(35 9255)

STN EN 62148-1
(35 9255)

33.

STN EN IEC 61281-1
(35 9272)

STN EN 61281-1
(35 9272)

34.

STN EN IEC 60942
(36 8822)

STN EN 60942
(36 8822)

35.

STN EN 14460
(38 9602)
STN EN 14460
(38 9602)

Optovláknové aktívne súčiastky a prvky. Normy na puzdro a rozhranie. Časť 1: Všeobecne
a návod
(EN IEC 62148-1: 2018,
IEC 62148-1: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa 16. 2. 2021 ruší
Optovláknové aktívne súčiastky a prvky. Normy na puzdro a fázové rozhranie. Časť 1: Všeobecne
a návod ****)
(EN 62148-1: 2002,
IEC 62148-1: 2002)
zo septembra 2002
Optovláknové komunikačné podsystémy. Časť 1: Kmeňová špecifikácia
(EN IEC 61281-1: 2018,
IEC 61281-1: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa 19. 1. 2021 ruší
Optické vláknové komunikačné podsystémy. Časť 1: Kmeňová špecifikácia ****)
(EN 61281-1: 1999,
IEC 61281-1: 1999)
z decembra 2000
Elektroakustika. Zvukové kalibrátory
(EN IEC 60942: 2018,
IEC 60942: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa 3. 1. 2021 ruší
Elektroakustika. Zvukové kalibrátory ****)
(EN 60942: 2003,
IEC 60942: 2003)
z decembra 2003
Zariadenie odolné proti výbuchu
(EN 14460: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa 31. 7. 2018 ruší
Zariadenie odolné proti výbuchu
(EN 14460: 2006)
z decembra 2006
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36.

STN EN 17053
(46 7063)

Krmivá pre zvieratá. Metódy odberu vzoriek a analýz. Stanovenie stopových prvkov, ťažkých
kovov a iných prvkov metódou ICP-MS (multimetóda)
(EN 17053: 2018)
Platí od 1. 7. 2018

37.

STN EN ISO 19085-8
(49 6115)

Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 8: Širokopásové kalibrovacie a brúsiace stroje (ISO 19085-8:
2017)
(EN ISO 19085-8: 2018)
Platí od 1. 7. 2018

38.

STN EN ISO 10399
(56 0039)

Senzorická analýza. Metodika. Skúška duo-trio (ISO 10399: 2017)
(EN ISO 10399: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Senzorická analýza. Metodika. Skúška duo-trio (ISO 10399: 2004)
(EN ISO 10399: 2010)
z mája 2011

STN EN ISO 10399
(56 0039)
39.

STN EN ISO 8028
(63 5410)

STN EN ISO 8028
(63 5410)

40.

STN EN ISO 294-5
(64 0210)

STN EN ISO 294-5
(64 0210)

41.

STN EN 1451-1
(64 3061)

STN EN 1451-1
(64 3061)

42.

STN EN 438-9
(64 4220)

STN EN 438-9+A1
(64 4220)

Gumové alebo plastové hadice a hadice s koncovkami na bezvzduchové striekanie náterových
látok. Špecifikácia (ISO 8028: 2017)
(EN ISO 8028: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Gumové alebo plastové hadice a hadice s koncovkami na bezvzduchové striekanie náterových
látok. Špecifikácia (ISO 8028: 1999)
(EN ISO 8028: 2000)
z novembra 2002
Plasty. Vstrekovanie skúšobných telies z termoplastových materiálov. Časť 5: Príprava normalizovaných skúšobných telies na skúmanie anizotropie (ISO 294-5: 2017)
(EN ISO 294-5: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Plasty. Vstrekovanie skúšobných telies z termoplastových materiálov. Časť 5: Príprava normalizovaných skúšobných telies na skúmanie anizotropie (ISO 294-5: 2011) ****)
(EN ISO 294-5: 2013)
zo septembra 2013
Potrubné systémy z plastov pre kanalizácie vnútri konštrukcie budov (s nízkou a vysokou
teplotou). Polypropylén (PP). Časť 1: Požiadavky na rúry, tvarovky a systém
(EN 1451-1: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Plastové potrubné systémy pre kanalizácie vnútri konštrukcie budov (s nízkou a vysokou
teplotou). Polypropylén (PP). Časť 1: Požiadavky na rúry, tvarovky a systém
(EN 1451-1: 1998)
z februára 2001
Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty).
Časť 9: Klasifikácia a špecifikácie laminátov so striedajúcim sa jadrom
(EN 438-9: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 9:
Klasifikácia a špecifikácie laminátov so striedajúcim sa jadrom ****)
(EN 438-9: 2010+A1: 2013)
z júla 2014
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43.

STN EN 14932
(64 6020)
STN EN 14932
(64 6020)

Plasty. Prieťažné fólie z termoplastov na obaľovanie silážnych balíkov
(EN 14932: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Plasty. Prieťažné agrofólie z termoplastov na obaľovanie silážnych balíkov. Požiadavky a skúšobné
metódy ****)
(EN 14932: 2006)
z júna 2007

44.

STN EN 17098-1
(64 6021)

Plasty. Bariérové fólie na dezinfekciu poľnohospodárskej a záhradkárskej pôdy vydymovaním.
Časť 1: Špecifikácie bariérových fólií
(EN 17098-1: 2018)
Platí od 1. 7. 2018

45.

STN EN 17098-2
(64 6021)

Plasty. Bariérové fólie na dezinfekciu poľnohospodárskej a záhradkárskej pôdy vydymovaním.
Časť 2: Metóda na stanovenie priepustnosti fólie s použitím statickej techniky
(EN 17098-2: 2018)
Platí od 1. 7. 2018

46.

STN EN 17033
(64 6022)

Plasty. Biodegradovateľné mulčovacie fólie z termoplastov na použitie v poľnohospodárstve
a v záhradkárstve. Požiadavky a skúšobné metódy
(EN 17033: 2018)
Platí od 1. 7. 2018

47.

STN EN ISO 10210
(64 8008)

Plasty. Metódy prípravy vzoriek na skúšky biodegradácie plastových materiálov (ISO 10210:
2012)
(EN ISO 10210: 2017)
Platí od 1. 7. 2018

48.

STN EN ISO 14853
(64 8009)

Plasty. Stanovenie úplnej anaeróbnej biodegradácie plastových materiálov vo vodnom systéme.
Metóda merania produkcie bioplynu (ISO 14853: 2016)
(EN ISO 14853: 2017)
Platí od 1. 7. 2018

49.

STN EN ISO 15985
(64 8012)

Plasty. Stanovenie úplnej anaeróbnej biodegradácie v podmienkach anaeróbnej mineralizácie pri
vysokom obsahu sušiny. Metóda analýzy uvoľneného bioplynu (ISO 15985: 2014)
(EN ISO 15985: 2017)
Platí od 1. 7. 2018

50.

STN EN ISO 18830
(64 8013)

Plasty. Stanovenie aeróbnej biodegradácie neplávajúcich plastových materiálov na rozhraní
morská voda/pieskový sediment. Metóda merania spotreby kyslíka v uzavretom respirometri
(ISO 18830: 2016)
(EN ISO 18830: 2017)
Platí od 1. 7. 2018

51.

STN EN ISO 19679
(64 8014)

Plasty. Stanovenie aeróbnej biodegradácie neplávajúcich plastových materiálov na rozhraní
morská voda/pieskový sediment. Metóda analýzy uvoľneného oxidu uhličitého (ISO 19679:
2016)
(EN ISO 19679: 2017)
Platí od 1. 7. 2018

52.

STN EN 16962
(65 4962)

Hnojivá. Extrakcia mikroživín rozpustných vo vode z hnojív a odstránenie organických zlúčenín
z extraktov hnojív
(EN 16962: 2018)
Platí od 1. 7. 2018

53.

STN EN 16963
(65 4963)

Hnojivá. Stanovenie bóru, kobaltu, medi, železa, mangánu, molybdénu a zinku metódou ICP-AES
(EN 16963: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
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54.

STN EN 16964
(65 4964)

Hnojivá. Extrakcia celkových mikroživín z hnojív a odstránenie organických zlúčenín z extraktov
hnojív
(EN 16964: 2018)
Platí od 1. 7. 2018

55.

STN EN 16965
(65 4965)

Hnojivá. Stanovenie kobaltu, medi, železa, mangánu a zinku metódou plameňovej atómovej
absorpčnej spektrometrie (FAAS)
(EN 16965: 2018)
Platí od 1. 7. 2018

56.

STN EN ISO 4259-1
(65 6004)

Ropné a príbuzné výrobky. Zhodnosť metód merania a výsledkov. Časť 1: Určovanie údajov
zhodnosti vo vzťahu k metódam skúšania (ISO 4259-1: 2017)
(EN ISO 4259-1: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
Spolu s STN EN ISO 4259-2 ruší
Ropné výrobky. Určovanie a využívanie údajov presnosti výsledkov vo vzťahu k skúšobným
metódam (ISO 4259: 2006)
(EN ISO 4259: 2006)
z apríla 2007

STN EN ISO 4259
(65 6004)

57.

STN EN ISO 4259-2
(65 6004)

STN EN ISO 4259
(65 6004)

Ropné a príbuzné výrobky. Zhodnosť metód merania a výsledkov. Časť 2: Interpretácia
a uplatňovanie údajov zhodnosti vo vzťahu k metódam skúšania (ISO 4259-2: 2017)
(EN ISO 4259-2: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
Spolu s STN EN ISO 4259-1 ruší
Ropné výrobky. Určovanie a využívanie údajov presnosti výsledkov vo vzťahu k skúšobným
metódam (ISO 4259: 2006)
(EN ISO 4259: 2006)
z apríla 2007

58.

STN EN 17057
(65 6543)

Automobilové palivá a deriváty tukov a olejov. Stanovenie obsahu nasýtených monoglyceridov
v metylesteroch mastných kyselín (FAME). Metóda FID plynovou chromatografiou
(EN 17057: 2018)
Platí od 1. 7. 2018

59.

STN EN ISO 2812-1
(67 2011)

Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterov proti pôsobeniu kvapalín. Časť 1: Ponorenie do
kvapalín iných ako voda (ISO 2812-1: 2017)
(EN ISO 2812-1: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterov proti pôsobeniu kvapalín. Časť 1: Ponorenie do
kvapalín iných ako voda (ISO 2812-1: 2007) ****)
(EN ISO 2812-1: 2007)
z júla 2007

STN EN ISO 2812-1
(67 2011)

60.

STN EN ISO 2812-4
(67 2011)

STN EN ISO 2812-4
(67 2011)

61.

STN EN ISO 19399
(67 3062)

Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterov proti pôsobeniu kvapalín. Časť 4: Metóda
nanášaním škvŕn (ISO 2812-4: 2017)
(EN ISO 2812-4: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterov proti pôsobeniu kvapalín. Časť 4: Metóda
nanášaním škvŕn (ISO 2812-4: 2007) ****)
(EN ISO 2812-4: 2007)
z júla 2007
Náterové látky. Klinová metóda na stanovenie hrúbky filmu (metóda vrypom a vŕtaním)
(ISO 19399: 2016)
(EN ISO 19399: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
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62.

STN EN ISO 12944-1
(67 3110)

STN EN ISO 12944-1
(67 3110)

63.

STN EN ISO 12944-2
(67 3110)

STN EN ISO 12944-2
(67 3110)

64.

STN EN ISO 12944-3
(67 3110)

STN EN ISO 12944-3
(67 3110)

65.

STN EN ISO 12944-4
(67 3110)

STN EN ISO 12944-4
(67 3110)

66.

STN EN ISO 12944-7
(67 3110)

STN EN ISO 12944-7
(67 3110)

67.

STN EN ISO 12944-8
(67 3110)

STN EN ISO 12944-8
(67 3110)

Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami.
Časť 1: Všeobecné zásady (ISO 12944-1: 2017)
(EN ISO 12944-1: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami.
Časť 1: Všeobecné zásady (ISO 12944-1: 1998)
(EN ISO 12944-1: 1998)
z augusta 2003
Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami.
Časť 2: Klasifikácia vonkajšieho prostredia (ISO 12944-2: 2017)
(EN ISO 12944-2: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami.
Časť 2: Klasifikácia vonkajšieho prostredia (ISO 12944-2:1998) ***)
(EN ISO 12944-2: 1998)
z decembra 2001
Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami.
Časť 3: Navrhovanie (ISO 12944-3: 2017)
(EN ISO 12944-3: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Náterové látky. Protikorózna a ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami.
Časť 3: Navrhovanie (ISO 12944-3: 1998) ***)
(EN ISO 12944-3: 1998)
z októbra 2001
Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami.
Časť 4: Typy povrchov a ich príprava (ISO 12944-4: 2017)
(EN ISO 12944-4: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami.
Časť 4: Typy povrchov a ich príprava (ISO 12944- 4:1998) ***)
(EN ISO 12944-4: 1998)
z októbra 2001
Náterové látky. Protikorózna a ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými
systémami. Časť 7: Realizácia a kontrola natieračských prác (ISO 12944-7: 2017)
(EN ISO 12944-7: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Náterové látky. Protikorózna a ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami.
Časť 7: Realizácia a kontrola natieračských prác (ISO 12944-7:1998) ***)
(EN ISO 12944-7: 1998)
z októbra 2001
Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami.
Časť 8: Vypracovanie špecifikácií pre nové a údržbové nátery (ISO 12944-8: 2017)
(EN ISO 12944-8: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami.
Časť 8: Vypracovanie špecifikácií pre nové a pre údržbové nátery (ISO 12944-8:1998) ***)
(EN ISO 12944-8: 1998)
z decembra 2001
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68.

STN EN 12013
(69 1310)
STN EN 12013+A1
(69 1310)

69.

STN EN ISO 14689
(72 1001)

STN EN ISO 14689-1
(72 1001)

70.

STN EN ISO 14688-1
(72 1003)

STN EN ISO 14688-1
(72 1003)

71.

STN EN ISO 14688-2
(72 1003)

STN EN ISO 14688-2
(72 1003)

Plastárske a gumárske stroje. Uzavreté miesiče. Bezpečnostné požiadavky
(EN 12013: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Plastárske a gumárske stroje. Uzavreté miesiče. Bezpečnostné požiadavky (Konsolidovaný text)
(EN 12013: 2000+A1: 2008)
z februára 2009
Geotechnický prieskum a skúšky. Pomenovanie, opis a klasifikácia skalných hornín. (ISO 14689-1:
2017)
(EN ISO 14689: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Geotechnický prieskum a skúšky. Pomenovanie a klasifikácia skalných hornín. Časť 1: Pomenovanie
a opis (ISO 14689-1: 2003)
(EN ISO 14689-1: 2003)
z decembra 2004
Geotechnický prieskum a skúšky. Pomenovanie a klasifikácia zemín. Časť 1: Pomenovanie a opis
(ISO 14688-1: 2017)
(EN ISO 14688-1: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Geotechnický prieskum a skúšky. Pomenovanie a klasifikácia zemín. Časť 1: Pomenovanie a opis
(ISO 14688-1: 2002)
(EN ISO 14688-1: 2002,
EN ISO 14688-1: 2002/AC: 2005)
z mája 2004
Geotechnický prieskum a skúšky. Pomenovanie a klasifikácia zemín. Časť 2: Princípy klasifikácie
(ISO 14688-2: 2017)
(EN ISO 14688-2: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Geotechnický prieskum a skúšky. Pomenovanie a klasifikácia zemín. Časť 2: Princípy klasifikácie
(ISO 14688-2: 2004)
(EN ISO 14688-2: 2004)
z júla 2005

72.

STN EN ISO 17892-7
(72 1049)

Geotechnický prieskum a skúšky. Laboratórne skúšanie zemín. Časť 7: Skúška na zistenie
pevnosti v jednoosovom tlaku (ISO 17892-7: 2017)
(EN ISO 17892-7: 2018)
Platí od 1. 7. 2018

73.

STN EN 13467
(72 7064)

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Stanovenie
rozmerov, pravouhlosti a priamosti vopred tvarovanej izolácie potrubí
(EN 13467: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Stanovenie
rozmerov, pravouhlosti a priamosti vopred tvarovanej izolácie potrubí ****)
(EN 13467: 2001)
z októbra 2002

STN EN 13467
(72 7064)

74.

STN EN 12691
(72 7646)

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltové, plastové a gumové pásy na hydroizoláciu striech.
Stanovenie odolnosti proti nárazu
(EN 12691: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
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75.

STN EN 12691
(72 7646)

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltové, plastové a gumové pásy na hydroizoláciu striech. Stanovenie
odolnosti proti nárazu ****)
(EN 12691: 2006)
z júla 2006

STN EN ISO 3822-3
(73 0536)

Akustika. Laboratórne skúšky emisie hluku z armatúr a zariadení používaných vo vodovodných
inštaláciách. Časť 3: Montážne a prevádzkové podmienky prietokových ventilov a ostatných
armatúr (ISO 3822-3: 2018)
(EN ISO 3822-3: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Akustika. Laboratórne skúšky emisie hluku z armatúr a zariadení používaných vo vodovodných
inštaláciách. Časť 3: Montážne a prevádzkové podmienky prietokových ventilov a ostatných
armatúr. Zmena A1 (ISO 3822-3: 1997/Amd 1: 2009)
(EN ISO 3822-3: 1997)
z mája 2001

STN EN ISO 3822-3
(73 0536)

76.

STN EN 1794-1
(73 6042)

STN EN 1794-1
(73 6042)

77.

STN EN 1436
(73 7010)

STN EN 1436+A1
(73 7010)

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Neakustické vlastnosti. Časť 1: Mechanické
vlastnosti a požiadavky na stabilitu
(EN 1794-1: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Neakustické vlastnosti. Časť 1: Mechanické
vlastnosti a požiadavky na stabilitu
(EN 1794-1: 2011)
z augusta 2011
Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné
značky
(EN 1436: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné
značky (Konsolidovaný text)
(EN 1436: 2007+A1: 2008)
z apríla 2009

78.

STN EN ISO 11298-2
(75 5407)

Potrubné systémy z plastov na renováciu vodovodov uložených v zemi. Časť 2: Výstelkovanie
súvislým potrubím (ISO 11298-2: 2018)
(EN ISO 11298-2: 2018)
Platí od 1. 7. 2018

79.

STN EN ISO 11296-2
(75 6130)

Potrubné systémy z plastov na renováciu beztlakových kanalizačných potrubí a stôk uložených
v zemi. Časť 2: Výstelkovanie súvislým potrubím (ISO 11296-2: 2018)
(EN ISO 11296-2: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa 1. 9. 2018 ruší
Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí
a stokových sietí. Časť 2: Výstelkovanie súvislým potrubím
(EN 13566-2: 2005)
z apríla 2006

STN EN 13566-2
(75 6130)

80.

STN EN ISO 11296-4
(75 6130)

Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí
a stokových sietí. Časť 4: Výstelkovanie na mieste vytvrdzovanými rúrami (ISO 11296-4: 2018)
(EN ISO 11296-4: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa 1. 9. 2018 ruší
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STN EN ISO 11296-4
(75 6130)

Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí
a stokových sietí. Časť 4: Výstelkovanie rúrami vytvrdzovanými na mieste (ISO 11296-4: 2009,
opravená verzia 2010-06-01)
(EN ISO 11296-4: 2011)
z februára 2012

81.

STN EN ISO 11297-2
(75 6131)

Potrubné systémy z plastov na renováciu kanalizačných potrubí a stôk pod tlakom uložených
v zemi. Časť 2: Výstelkovanie súvislým potrubím (ISO 11297-2: 2018)
(EN ISO 11297-2: 2018)
Platí od 1. 7. 2018

82.

STN EN ISO 11297-4
(75 6131)

Potrubné systémy z plastov na renováciu kanalizačných potrubí a stôk pod tlakom uložených
v zemi. Časť 4: Výstelkovanie rúrami vytvrdzovanými na mieste (ISO 11297-4: 2018)
(EN ISO 11297-4: 2018)
Platí od 1. 7. 2018

83.

STN EN 15759-2
(76 0511)

Ochrana kultúrneho dedičstva. Vnútorné prostredie. Časť 2: Ventilácia na ochranu kultúrnych
budov a zbierok
(EN 15759-2: 2018)
Platí od 1. 7. 2018

84.

STN EN ISO 3175-1
(80 0876)

Textílie. Profesionálne ošetrovanie, chemické čistenie a mokré čistenie textílií a odevov. Časť 1:
Hodnotenie účinku po čistení a konečnej úprave (ISO 3175-1: 2017)
(EN ISO 3175-1: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Textílie. Profesionálne ošetrovanie, chemické čistenie a mokré čistenie textílií a odevov. Časť 1:
Hodnotenie účinku po čistení a konečnej úprave (ISO 3175-1: 2010) ****)
(EN ISO 3175-1: 2010)
z augusta 2010

STN EN ISO 3175-1
(80 0876)

85.

STN EN ISO 3175-2
(80 0876)

STN EN ISO 3175-2
(80 0876)

86.

STN EN ISO 3175-3
(80 0876)

STN EN ISO 3175-3
(80 0876)

87.

STN EN ISO 22300
(83 0001)

Textílie. Profesionálne ošetrovanie, chemické čistenie a mokré čistenie textílií a odevov. Časť 2:
Postup skúšania účinku čistenia a konečnej úpravy s použitím tetrachlóretylénu (ISO 3175-2:
2017)
(EN ISO 3175-2: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Textílie. Profesionálne ošetrovanie, chemické čistenie a mokré čistenie textílií a odevov. Časť 2:
Postup skúšania účinku čistenia a konečnej úpravy s použitím tetrachlóretylénu (ISO 3175-2: 2010)
****)
(EN ISO 3175-2: 2010)
z augusta 2010
Textílie. Profesionálne ošetrovanie, chemické čistenie a mokré čistenie textílií a odevov. Časť 3:
Postup na skúšanie účinku čistenia v uhľovodíkových rozpúšťadlách a konečnej úpravy
(ISO 3175-3: 2017)
(EN ISO 3175-3: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Textílie. Profesionálne ošetrovanie, chemické čistenie a mokré čistenie textílií a odevov. Časť 3:
Postup na skúšanie účinku čistenia v uhľovodíkových rozpúšťadlách a konečnej úpravy (ISO 3175-3:
2003)
(EN ISO 3175-3: 2003)
z augusta 2004
Ochrana a prispôsobilosť spoločnosti. Terminológia (ISO 22300: 2018)
(EN ISO 22300: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
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STN EN ISO 22300
(83 0001)

Ochrana spoločnosti. Terminológia (ISO 22300: 2012)
(EN ISO 22300: 2014)
z februára 2016

88.

STN P CEN/TS 17159
(83 0004)

Ochrana obyvateľstva a spoločnosti. Usmernenie na ochranu nebezpečných materiálov (CBRNE)
v zariadeniach zdravotnej starostlivosti
(CEN/TS 17159: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do apríla 2020.

89.

STN EN ISO 21533
(85 6185)

Stomatológia. Injekčné striekačky na opakované používanie na intraligamentárnu aplikáciu
(ISO 21533: 2018)
(EN ISO 21533: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Stomatológia. Injekčné striekačky na opakované používanie na intraligamentárne vstrekovanie
(ISO 21533: 2003) ****)
(EN ISO 21533: 2003)
z apríla 2004

STN EN ISO 21533
(85 6185)

90.

STN EN ISO 19448
(85 6385)

Stomatológia. Analýza koncentrácie fluoridu vo vodných roztokoch pomocou použitia fluoridoiónovej selektívnej elektródy (ISO 19448: 2018)
(EN ISO 19448: 2018)
Platí od 1. 7. 2018

91.

STN EN ISO 11737-1
(85 6534)

Sterilizácia výrobkov na zdravotnú starostlivosť. Mikrobiologické metódy. Časť 1: Stanovenie
populácie mikroorganizmov na výrobkoch (ISO 11737-1: 2018)
(EN ISO 11737-1: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Mikrobiologická metóda. Časť 1: Stanovenie populácie
mikroorganizmov na výrobkoch ( ISO 11737-1: 2006)
(EN ISO 11737-1: 2006)
z decembra 2006

STN EN ISO 11737-1
(85 6534)

92.

STN EN 14041
(91 7820)
STN EN 14041
(91 7820)

93.

STN EN ISO 10582
(91 7873)

STN EN ISO 10582
(91 7873)

94.

STN EN 15004-7
(92 0430)

Pružné, textilné a laminátové dlážkoviny. Základné vlastnosti
(EN 14041: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa 31. 10. 2019 ruší
Pružné textilné a laminátové dlážkoviny. Základné vlastnosti
(EN 14041: 2004)
z februára 2005
Pružné podlahové krytiny. Špecifikácia heterogénnych vinylových podláh zahrňujúca požiadavky
na luxusné vinylové dlaždice (ISO 10582: 2017)
(EN ISO 10582: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Pružné dlážkoviny. Heterogénne PVC (polyvinylchloridové) dlážkoviny. Špecifikácia (ISO 10582:
2010) ****)
(EN ISO 10582: 2012)
z mája 2012
Stabilné hasiace zariadenia. Plynové hasiace zariadenia. Časť 7: Fyzikálne vlastnosti a návrh
systému plynových hasiacich zariadení pre hasiacu látku IG-01 (ISO 14520-12: 2015, mod.)
(EN 15004-7: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
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95.

STN EN 15004-7
(92 0430)

Stabilné hasiace zariadenia. Plynové hasiace zariadenia. Časť 7: Fyzikálne vlastnosti a návrh
systému plynových hasiacich zariadení pre hasivo IG-01 ****)
(EN 15004-7: 2008)
z decembra 2008

STN EN 15004-8
(92 0430)

Stabilné hasiace zariadenia. Plynové hasiace zariadenia. Časť 8: Fyzikálne vlastnosti a návrh
systému plynových hasiacich zariadení pre hasiacu látku IG-100 (ISO 14520-13: 2015, mod.)
(EN 15004-8: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Stabilné hasiace zariadenia. Plynové hasiace zariadenia. Časť 8: Fyzikálne vlastnosti a návrh
systému plynových hasiacich zariadení pre hasivo IG-100 ****)
(EN 15004-8: 2008)
z decembra 2008

STN EN 15004-8
(92 0430)

96.

STN EN 15004-9
(92 0430)

STN EN 15004-9
(92 0430)

97.

STN EN 15004-10
(92 0430)

STN EN 15004-10
(92 0430)

98.

STN EN 748+A1
(94 0510)

STN EN 748
(94 0510)

99.

STN EN 1177
(94 0516)
STN EN 1177
(94 0516)

100. STN EN 1651
(94 2811)

Stabilné hasiace zariadenia. Plynové hasiace zariadenia. Časť 9: Fyzikálne vlastnosti a návrh
systému plynových hasiacich zariadení pre hasiacu látku IG-55 (ISO 14520-14: 2015, mod.)
(EN 15004-9: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Stabilné hasiace zariadenia. Plynové hasiace zariadenia. Časť 9: Fyzikálne vlastnosti a návrh
systému plynových hasiacich zariadení pre hasivo IG-557 ****)
(EN 15004-9: 2008)
z decembra 2008
Stabilné hasiace zariadenia. Plynové hasiace zariadenia. Časť 10: Fyzikálne vlastnosti a návrh
systému plynových hasiacich zariadení pre hasiacu látku IG-541 (ISO 14520-15: 2015, mod.)
(EN 15004-10: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Stabilné hasiace zariadenia. Plynové hasiace zariadenia. Časť 10: Fyzikálne vlastnosti a návrh
systému plynových hasiacich zariadení pre hasivo IG-541 ****)
(EN 15004-10: 2008)
z decembra 2008
Vybavenie hracích plôch. Bránky na futbal. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné
metódy
(EN 748: 2013+A1: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Vybavenie hracích plôch. Bránky na futbal. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy
****)
(EN 748: 2013)
zo septembra 2013
Povrch ihriska tlmiaci náraz. Metódy skúšania na stanovenie tlmenia nárazu
(EN 1177: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Povrch ihriska tlmiaci náraz. Určenie kritickej výšky pádu
(EN 1177: 2008)
z marca 2009
Zariadenia na padákové lietanie. Postroje. Bezpečnostné požiadavky a skúšky pevnosti
konštrukcie
(EN 1651: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
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STN EN 1651
(94 2811)

101. STN EN 71-8
(94 3094)
STN EN 71-8
(94 3094)

Zariadenia na padákové lietanie. Postroje. Bezpečnostné požiadavky a skúšky pevnosti konštrukcie
***)
(EN 1651: 1999)
z júla 2002
Bezpečnosť hračiek. Časť 8: Hračky na rozvíjanie pohybovej aktivity na domáce používanie
(EN 71-8: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
Jej oznámením sa ruší
Bezpečnosť hračiek. Časť 8: Hračky na rozvíjanie pohybovej aktivity na domáce používanie
(EN 71-8: 2011)
z júna 2012

Zrušené STN
102. STN EN 50341-3
(33 3300)

Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 45 kV. Časť 3: Súbor národných
normatívnych hľadísk ****)
(EN 50341-3: 2001)
z apríla 2004
Zrušená od 1. 7. 2018
Nahradená normou STN EN 50341-1: 2013.

103. STN EN 50423-3
(33 3300)

Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV do 45 kV vrátane. Časť 3: Súbor
národných normatívnych hľadísk ****)
(EN 50423-3: 2005,
EN 50423-3: 2005/Cor. Apr. 2005)
z októbra 2005
Zrušená od 1. 7. 2018
Nahradená normou STN EN 50341-1: 2013.

104. STN 34 7470-14

Káble a vodiče so zosietenou izoláciou na menovité napätia do 450/750 V vrátane. Časť 14:
Vysokoohybné šnúry ****)
(HD 22.14 S3: 2007)
z júla 2007
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia HD 22.14 S3: 2007.

105. STN IEC 60800
(34 7680)

Vykurovacie káble na menovité napätie 300/500 V na ohrev a zamedzenie tvorby ľadu ****)
(IEC 60800: 1992)
z apríla 2001
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC 60800: 1992.

106. STN IEC 61423-1
(34 7681)

Vykurovacie káble na priemyselné použitie. Časť 1: Požiadavky na vyhotovenie a skúšobné
metódy ****)
(IEC 61423-1: 1995)
z apríla 2001
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC TS 61423-1: 1995.

107. STN IEC 61423-2
(34 7681)

Vykurovacie káble na priemyselné použitie. Časť 2: Konštrukčné a materiálové požiadavky ****)
(IEC 61423-2: 1995)
z apríla 2001
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC TS 61423-2: 1995.
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Zmeny STN
108. STN EN ISO 19115-1/
A1
(01 9332)

Geografické informácie. Metadáta. Časť 1: Princípy (ISO 19115-1: 2014/Amd 1: 2018). Zmena A1
STN EN ISO 19115-1 z augusta 2014
(EN ISO 19115-1: 2014/A1: 2018)
Platí od 1. 7. 2018

109. STN 33 2000-4-46/A11 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-46: Zaistenie bezpečnosti. Bezpečné odpojenie
a spínanie. Zmena A11
STN 33 2000-4-46 z júla 2018
(HD 60364-4-46: 2016/A11: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
STN 33 2000-4-46 z júla 2018 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 31. 5. 2020.
110. STN 33 2000-5-537/
A11

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Spínacie
a riadiace zariadenia. Oddiel 537: Bezpečné odpojenie a spínanie. Zmena A11
STN 33 2000-5-537 z júla 2018
(HD 60364-5-537: 2016/A11: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
STN 33 2000-5-537 z júla 2018 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 31. 5. 2020.

111. STN 33 2000-6/A12

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia. Zmena A12
STN 33 2000-6 z júla 2018
(HD 60364-6: 2016/A12: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
STN 33 2000-6 z júla 2018 sa bez tejto zmeny A12 môže používať do 31. 5. 2020.

112. STN 33 2000-6/A11

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia. Zmena A11
STN 33 2000-6 z júla 2018
(HD 60364-6: 2016/A11: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
STN 33 2000-6 z júla 2018 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 17. 3. 2020.

113. STN EN 62359/A1
(34 0874)

Ultrazvuk. Charakterizovanie polí. Skúšobné metódy na určenie tepelných a mechanických
indexov ultrazvukových polí používaných v lekárskej diagnostike. Zmena A1
STN EN 62359 z júla 2011
(EN 62359: 2011/A1: 2018,
IEC 62359: 2010/Amd 1: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
STN EN 62359 z júla 2011 sa bez tejto zmeny A1 môže používať do 3. 11. 2020.

114. STN EN 62489-1/A2
(36 8815)

Elektroakustika. Audiofrekvenčné podporné systémy na zlepšenie schopnosti počutia využívajúce
indukčnú slučku. Časť 1: Metódy merania a špecifikácia vlastností častí systému. Zmena A2
STN EN 62489-1 z novembra 2010
(EN 62489-1: 2010/A2: 2018,
IEC 62489-1: 2010/Amd 2: 2017)
Platí od 1. 7. 2018
STN EN 62489-1 z novembra 2010 sa bez tejto zmeny A2 môže používať do 1. 1. 2021.

115. STN EN ISO 5395-3/A2 Záhradné stroje. Bezpečnostné požiadavky na kosačky na trávu so spaľovacím motorom. Časť 3:
(47 0624)
Kosačky so sediacou obsluhou (ISO 5395-3: 2013/Amd 2: 2017). Zmena A2
STN EN ISO 5395-3 z januára 2014
(EN ISO 5395-3: 2013/A2: 2018)
Platí od 1. 7. 2018
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Opravy STN
116. STN EN 60674-2/AC
(34 6542)

Špecifikácia plastových fólií na elektrotechnické účely. Časť 2: Skúšobné metódy. Oprava AC
STN EN 60674-2 z júla 2017
(EN 60674-2: 2017/AC Jan.: 2018,
IEC 60674-2: 2016/Cor. 1: 2017)
Platí od 1. 7. 2018

Normy označené ***) preberajú medzinárodné normy alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
Normy označené ****) preberajú medzinárodné normy alebo európske normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku ÚNMS SR).

28

Vestník ÚNMS SR č. 6/2018

Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o prijatí technických normalizačných informácií, ich opráv alebo zrušení
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že prijal 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.

Ing. Viera Huková
riaditeľka odboru technickej normalizácie
v. r.

Zrušené TNI
1.

TNI IEC/TR 60092-390 Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 390: Káblové priechody. Postup pri typovej skúške požiarnej
(32 6603)
bezpečnosti
(IEC 60092-390: 1997,
IEC/TR 60092-390: 1997)
z decembra 2000
Zrušená od 1. 7. 2018
STN zrušená na základe zrušenia IEC TR 60092-390: 1997.

Dokumenty bez označenia hviezdičkami sa vydávajú v štátnom jazyku.
Dokumenty označené ****) sa preberajú bez prekladu do štátneho jazyka.
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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 § 8 ods. 1 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii sú zverejňované na webovom sídle ÚNMS SR na
www.unms.sk v časti Technická normalizácia – Plán technickej normalizácie.
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 alebo na emailovej adrese
navrhynoriem@normoff.gov.sk, ak z dôvodu ochrany osobných údajov nie je uvedená adresa.

Ing. Viera Huková
riaditeľka odboru technickej normalizácie
v. r.

Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o verejnom prerokovaní návrhov európskych noriem a medzinárodných noriem
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 písm. b) bod 1. a 2. zákona
č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii oznamuje, že zoznamy návrhov európskych noriem a medzinárodných noriem a iných
dokumentov sú zverejňované na verejné prerokovanie na webovom sídle 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. Viera Huková
riaditeľka odboru technickej normalizácie
v. r.
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Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o verejnom prerokovaní návrhov pôvodných STN

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 písm. c zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej
normalizácii 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 webovom sídle 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 dátumu, 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
webovom sídle www.unms.sk.

Ing. Viera Huková
riaditeľka odboru technickej normalizácie
v. r.
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3. SKÚŠOBNÍCTVO

Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o udelení autorizácie
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 písm. g) bod 1. zákona č. 56/2018 Z. z.
o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že vydal:
I. rozhodnutie o autorizácii č. 2018/801/001887/00721 zo dňa 9. 4. 2018 pre VIPO a.s., SKTC-111, NO 2369, gen. Svobodu
1069/4, 958 01 Partizánske, IČO: 31 409 911, na technické predpisy:
1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky.
Rozsah autorizácie v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. S-323 a P-046.
Rozsah autorizácie je vymedzený pre tieto skupiny osobných ochranných prostriedkov:
1. osobné ochranné prostriedky na ochranu nôh a chodidiel,
2. osobné ochranné prostriedky na ochranu rúk a ramien,
3. ochranný odev s vysokou viditeľnosťou,
–

ochranný odev pre hasičov,

–

ochranný odev pre používateľov ručných reťazových píl,

–

ochranný odev proti prerezaniu nožmi,

–

ochranný odev určený na používanie vo výbušnom prostredí,

–

odev zabezpečujúci ochranu pred:

•

mechanickými rizikami,

•

teplom (teplota ˂ 100°C), (extrémna teplota > 100°C, oheň a plameň),

•

chemickými látkami.

Postupy posudzovania zhody:
–

ES skúška typu podľa § 6 nariadenia vlády,

–

ES systém riadenia kvality výrobku podľa § 7 nariadenia vlády.

2. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch
a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (ďalej len „nariadenie 2016/425“).
Rozsah autorizácie v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. S-323 a P-046.
Rozsah autorizácie je vymedzený pre tieto skupiny osobných ochranných prostriedkov:
–

zariadenie poskytujúce ochranu chodidiel, nôh a ochrana proti šmyku,

–

zariadenie poskytujúce ochranu rúk a ramien,

–

zariadenie poskytujúce ochranu pred chladom [chlad > -50°C], [extrémny chlad ˂ -50°C] – len odevy,

–

zariadenie poskytujúce ochranu proti teplu [teplo ˂ 100°C], [teplo > 100°C a plameň] – len odevy,

–

ochranné prostriedky proti prerezaniu nožom – len odevy,

–

ochranné prostriedky na ochranu proti ručným reťazovým pílam – len odevy,

–

ochranné prostriedky proti mechanickým rizikám – len odevy,

–

ochranné prostriedky proti chemickým látkam – len odevy,

–

špecializované oblasti spôsobilosti: Ochranný odev na použitie pri zváraní a podobných procesoch,
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–

špecializované oblasti spôsobilosti: Hasičské odevy,

–

špecializované oblasti spôsobilosti: Odevy s vysokou viditeľnosťou,

–

špecializované oblasti spôsobilosti: Ochranné prostriedky určené na použitie v potenciálne výbušných atmosférach – len odevy.

Postupy posudzovania zhody:
–

EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 5 časti B,

–

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v ľubovoľných intervaloch
(modul C2) podľa prílohy č. 7.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Platnosť autorizácie je do dňa
11. 5. 2020 okrem časti týkajúcej sa autorizácie na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorá je platná do
dňa 20. 4. 2018.
II. rozhodnutie o autorizácii č. 2018/801/000992/00388 zo dňa 24. 5. 2018 pre Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.,
SKTC-104, NO 1299, Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, IČO: 00 057 380, na technické predpisy:
1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 222/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 26/2006 Z. z.
Rozsah autorizácie podľa prílohy č. 1 o definíciách zariadení podliehajúcich uvedenému nariadeniu vlády v rozsahu osvedčenia
o akreditácii č. P-018.
Postupy posudzovania zhody:
–

vnútorná kontrola výroby s posudzovaním technickej dokumentácie a pravidelnou kontrolou podľa prílohy č. 6 nariadenia vlády,

–

overovanie jednotlivého zariadenia podľa prílohy č. 7 nariadenia vlády.

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2011 Z. z.
Rozsah autorizácie je vymedzený pre strojové zariadenia z prílohy č. IV smernice 2006/42/ES v rozsahu osvedčení o akreditácii
č. P-018 a č. S-047.
1. Kotúčové píly (jednolistové alebo viaclistové) na obrábanie dreva a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami
alebo na spracovanie mäsa a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami týchto typov:
1.1 strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú pevný stôl alebo podporu s ručným podávaním
obrobku alebo s demontovateľným strojovým podávaním,
1.2 strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú ručne ovládaný pílový stôl alebo vozík, ktoré
vykonávajú vratný pohyb,
1.3 strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú zabudované mechanické podávacie zariadenie
obrobkov s ručným vkladaním a /alebo odoberaním,
1.4 strojové píly s pohyblivou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú mechanický pohyb čepele, s ručným
vkladaním a/alebo odoberaním.
2. Strojové hobľovačky s ručným podávaním určené na spracovanie dreva.
3. Hrúbovačky na jednostranné zrovnávacie hobľovanie, ktoré majú zabudované mechanické podávacie zariadenie,
s ručným vkladaním a/alebo odoberaním určené na obrábanie dreva.
4. Pásové píly s ručným vkladaním a/alebo odoberaním, určené na obrábanie dreva a materiálov s podobnými
fyzikálnymi vlastnosťami alebo na spracovanie mäsa a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami týchto
typov:
4.1 strojové píly s pevnou čepeľou pri rezaní, ktoré majú pevný alebo pílový stôl s vratným pohybom alebo podporu
pre obrobok,
4.2 strojové píly s čepeľou montovanou na vozíku s vratným pohybom.
5. Kombinované strojové zariadenia typov uvedených v bodoch 1 až 4 a v bode 7 určené na obrábanie dreva a materiálov
s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami.
6. Viacvretenové čapovacie strojové zariadenia s ručným podávaním určené na obrábanie dreva.
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7. Profilovacie strojové zariadenia so zvislým vretenom s ručným podávaním určené na obrábanie dreva a materiálov
s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami.
8. Prenosné reťazové píly určené na spracovanie dreva.
9. Lisy, vrátane ohraňovacích lisov na tvárnenie kovov za studena, s ručným vkladaním a/alebo odoberaním, ktorých
pohyblivé pracovné časti môžu mať zdvih viac ako 6 mm a rýchlosť viac ako 30 mm/s.
10. Vstrekovacie alebo tlačné tvarovacie lisy na plastické hmoty s ručným vkladaním alebo odoberaním.
11. Vstrekovacie alebo tlačné tvarovacie lisy na gumu s ručným vkladaním alebo odoberaním.
13. Ručne nakladané vozidlá určené na zber odpadu z domácností, so zabudovaným lisovacím mechanizmom.
14. Odnímateľné zariadenia pre mechanický prenos vrátane ich ochranných krytov.
15. Ochranné kryty na odnímateľné zariadenia pre mechanický prenos.
16. Vozidlové zdvíhacie plošiny.
17. Zariadenia na zdvíhanie osôb alebo osôb a tovarov predstavujúce nebezpečenstvo pádu z výšky väčšej ako tri metre.
18. Ručné upevňovacie a iné nárazové strojové zariadenia prevádzkované s patrónou.
Postupy posudzovania zhody:
–

ES skúška typu spolu s posúdením zhody na základe vnútornej kontroly výroby strojového zariadenia podľa § 8 ods. 3
písm. b) a ods. 4 písm. a), príloha IX a príloha VIII smernice 2006/42/ES,

– komplexné zabezpečenie kvality podľa § 8 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. b), príloha X smernice 2006/42/ES.
3. zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného
trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 78/2012 Z. z.“).
Rozsah autorizácie podľa § 2 písm. a) zákona č. 78/2012 Z. z. v rozsahu osvedčenia o akreditácii č P-018.
Postupy posudzovania zhody:
– ES skúška typu podľa §16 zákona č. 78/2012 Z. z.
4. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2015 Z. z. o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu.
Rozsah autorizácie podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-018 a č. S-047.
Postupy posudzovania zhody:
–

EÚ skúška typu (modul B) podľa prvého bodu prílohy č. 2 nariadenia vlády,

–

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby (modul C) podľa štvrtého bodu prílohy č. 2,

–

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom (modul C1) podľa druhého
bodu prílohy č. 2,

–

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom vykonávaných v náhodných
intervaloch (modul C2) podľa tretieho bodu prílohy č. 2.

5. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 236/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania zhody.
Rozsah autorizácie je určený podľa § 1 v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-018 a č. S -047.
Postupy posudzovania zhody:
–

ES skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády,

–

zhoda s typom (modul C) podľa bodu II prílohy č. 2 nariadenia vlády,

–

zabezpečenie kvality výroby (modul D) podľa bodu III prílohy č. 2 nariadenia vlády.

6. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu.
Rozsah autorizácie podľa § 1 ods. 2 v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-018.
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Postupy posudzovania zhody:
–

vnútorná kontrola výroby a skúšky tlakového zariadenia pod dohľadom v náhodných intervaloch (modul A2) podľa
prílohy podľa prílohy č. 3, bodu 2.1. nariadenia vlády,

–

EÚ skúška typu posúdením vzorky typu (modul B) podľa prílohy č. 3, bodu 3.1. nariadenia vlády,

–

EÚ skúška typu posúdením návrhu typu (modul B) podľa prílohy č. 3, bodu 3.2. nariadenia vlády,

–

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach tlakového zariadenia pod dohľadom v náhodných
intervaloch (modul C2) podľa prílohy č. 3 bodu 4,

–

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D) podľa prílohy č. 3, bodu 5 nariadenia vlády,

–

zabezpečenie kvality výrobného procesu (modul D1) podľa prílohy č. 3, bodu 6 nariadenia vlády,

–

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality tlakového zariadenia (modul E) podľa prílohy č. 3, bodu 7 nariadenia vlády,

–

zabezpečenie kvality záverečnej kontroly a skúšania tlakového zariadenia (modul E1) podľa prílohy č. 3, bodu 8 nariadenia vlády,

–

zhoda založená na overení jednotlivého tlakového zariadenia (modul G) podľa prílohy č. 3, bodu 10 nariadenia vlády,

–

zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality (modul H) podľa prílohy č. 3, bodu 11 nariadenia vlády,

–

zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality a preskúmaní návrhu (modul H1) podľa prílohy č. 3, bodu 12 nariadenia
vlády.

7. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite.
Rozsah autorizácie je vymedzený pre zariadenia podľa § 2 v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-018 a č. S-047.
Postup posudzovania zhody:
–

EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 3 časti A nariadenia vlády.

8. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu.
Rozsah autorizácie podľa článku 1 ods. 1 nariadenia vlády v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-018 a S-047.
Postupy posudzovania zhody:
–

EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 3 nariadenia vlády,

–

zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality (modul H) podľa prílohy 4 nariadenia vlády.

9. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/426 z 9. marca 2016 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá
a o zrušení smernice 2009/142/ES (ďalej len „nariadenie 2016/426“).
Rozsah autorizácie podľa článku 1 ods. 1 nariadenia 2016/426 v rozsahu osvedčenia o akreditácii č P-018 a S-047.
Postupy posudzovania zhody:
–

EÚ skúška typu – výrobný typ (modul B) podľa prílohy č. 3 bod 1 nariadenia 2016/426,

–

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v náhodných intervaloch
(modul C2) podľa prílohy č. 3 bod 2 nariadenia 2016/426,

–

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D) podľa prílohy 3 bod 3 nariadenia 2016/426,

–

zhoda založená na overení jednotky (modul G) podľa prílohy č. 3 bod 6 nariadenia 2016/426.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Platnosť autorizácie je do dňa 18. 12. 2020.

Ing. Monika Laurovičová
riaditeľka odboru skúšobníctva a európskych záležitostí
v. r.
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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 máji 2018 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

Ing. Pavol Pavlis

predseda ÚNMS SR
v. r.

Predpisy notifikované v Dohode o technických prekážkach obchodu
Číslo/Dátum

Notifikujúca strana

Charakteristika notifikácie

TBT/ARE/411
23. 5. 2018

Spojené arabské
emiráty

elektronické nikotínové výrobky (alternatívy cigariet)

TBT/ARE/412
30. 5. 2018

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

instantné rezance

TBT/ARE/413
30. 5. 2018

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

mrazené taro (Colocasia esculenta)

TBT/ARE/414
30. 5. 2018

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

živica (mastic)

TBT/ARM/84
30. 5. 2018

Arménsko

vysokonapäťové zariadenia

Pripomienková
doba
60 dní

Technický predpis UAE ustanovujúci požiadavky na výrobky vrátane požiadaviek na dovoz, výrobu, balenie, manipuláciu, hmotnosť
a vysvetľujúce označenie.
60 dní

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedenú komoditu, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC).
60 dní

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedenú komoditu, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC).
60 dní

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedenú komoditu, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC).

Návrh technického predpisu Eurázijskej hospodárskej únie o bezpečnosti vysokonapäťových zariadení.
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TBT/BOL/10
25. 5. 2018

Bolívia

TBT/BRA/810
4. 5. 2018

Brazília

TBT/BRA/811
24. 5. 2018

Brazília

cementy

60 dní

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na cementy (portlandský
cement a puzolánsky cement) domácej výroby a z dovozu.
chladené surové mlieka, pasterizované mlieka a mlieka typu A

neaplikuje sa

Verejná konzultácia k návrhu technického predpisu na stanovenie
úradných požiadaviek na identifikáciu a kvalitu uvedeného mlieka.
aktívne zložky pesticídnych výrobkov, čistiacich prostriedkov používaných v domácnostiach a výrobkov na ochranu dreva

neaplikuje sa

Návrh uznesenia, ktorým sa ustanovujú požiadavky a kritériá na prítomnosť účinnej látky Lambda-cyhalothrin v uvedených výrobkoch.
TBT/BRA/812
24. 5. 2018

Brazília

aktívne zložky pesticídnych výrobkov, čistiacich prostriedkov používaných v domácnostiach a výrobkov na ochranu dreva

neaplikuje sa

Návrh uznesenia, ktorým sa ustanovujú požiadavky a kritériá na
prítomnosť účinnej látky Thiamethoxam v uvedených výrobkoch.
TBT/BRA/813
24. 5. 2018

Brazília

TBT/BRA/814
31. 5. 2018

Brazília

zvieratá určené na produkciu mäsa

neaplikuje sa

Technický predpis o metódach omračovania vo vzťahu k humánnej
porážke mäsových zvierat.
inovatívne technológie a postupy hodnotenia technológií, tvorba
predpisov v oblasti sanitárneho dohľadu

nebola určená

Iniciatíva na podporu spolupráce medzi brazílskym zdravotníckym
regulačným úradom ANVISA, priemyslom, akademicko-vedeckou
obcou a tretím sektorom v záujme zvýšenia bezpečnosti a účinnosti
produktov a služieb v oblasti sanitárneho dohľadu.
TBT/BRA/815
31. 5. 2018

Brazília

TBT/CAN/554
9. 5. 2018

Kanada

TBT/CAN/555
24. 5. 2018

Kanada

TBT/CHE/231
2. 5. 2018

Švajčiarsko

zdravotnícke pomôcky

neaplikuje sa

Návrh uznesenia, ktorým sa vymedzujú požiadavky oznamovacieho režimu pre oblasť sanitárnej kontroly zdravotníckych pomôcok
s nízkym stupňom rizika zaradených do triedy I.
rádiové komunikácie

4. 7. 2018

Oznámenie SMSE - 006 - 18 o vydaní rádiových špecifikácií
RSS - GEN (5. vydanie), všeobecné a certifikačné požiadavky na
licencované a spod licencie vyňaté prístroje používané na rádiovú
komunikáciu inú ako vysielanie.
rádiové komunikácie

9. 7. 2018

Oznámenie SMSE - 008 - 18 o vydaní CB - 02 (8. vydanie, doplnok)
a REC - LAB (6. vydanie, doplnok), kritériá uznávania a administratívne a prevádzkové požiadavky na orgány (CB) na certifikáciu
rádiokomunikačných zariadení a postupy pri uznávaní zahraničných skúšobných laboratórií.
zdravotnícke výrobky, t.j. výrobky, ktoré majú liečivý účinok na
ľudský alebo zvierací organizmus využívané pri diagnostike, prevencii alebo liečbe chorôb alebo úrazov vrátane krvi a krvných
produktov
Revízia vyhlášky o vydávaní licencií v oblasti zdravotníckych výrobkov.

37

20. 7. 2018

Vestník ÚNMS SR č. 6/2018

TBT/CHL/442
24. 5. 2018

Čile

TBT/CHN/1270
9. 5. 2018

Čína

TBT/CHN/1271
22. 5. 2018

Čína

TBT/CHN/1272
29. 5. 2018

Čína

TBT/COL/232
25. 5. 2018

Kolumbia

TBT/EST/14
16. 5. 2018

Estónsko

TBT/EU/569
1. 5. 2018

Európska únia

TBT/EU/570
22. 5. 2018

Európska únia

TBT/EU/571
22. 5. 2018

Európska únia

mlieko a mliečne výrobky

60 dní

Návrh zákona, ktorým sa ustanovujú normy na výrobu mliečnych
výrobkov alebo odvodených výrobkov.
cestné motorové vozidlá

60 dní

Administratívne opatrenia súvisiace s udeľovaním povolení pre
výrobcov cestných motorových vozidiel a súvisiacich výrobkov zameraných na ochranu verejnosti, ľudských životov a majetku.
zdravotnícke pomôcky

60 dní

Zmeny a doplnky postupov zvláštnych skúšok a schvaľovacej procedúry pre inovatívne zdravotnícke pomôcky.
čističky ovzdušia

60 dní

Národná norma, požiadavky na energetickú hospodárnosť a určovanie stupňa efektívnosti zariadení na čistenie ovzdušia.
chemické látky

22. 7. 2018

Vyhláška upravujúca integrovaný manažment chemických látok
určených na priemyselné použitie a ďalšie stanovenia.
tabakové výrobky

90 dní

Návrh nariadenia ministra financií o vzhľade a typoch kolkov pre
alkohol a tabakové výrobky. Postup objednávania kolkov a expedície alkoholu a tabakových výrobkov opatrených kolkami inému
správcovi daňového skladu a o zložení údajov na dodacom liste
ku kolkom.
rezíduá pesticídnych látok

60 dní

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie o neobnovení schválenia účinnej látky Flurtamone v súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na
ochranu rastlín na trh, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011. Doteraz povolené
prípravky s obsahom uvedenej látky budú stiahnuté z trhu.
60 dní

vinárske produkty
Návrh delegovaného nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013,
pokiaľ ide o predkladanie žiadostí týkajúcich sa ochrany označenia pôvodu, zemepisných označení a tradičných výrazov v sektore
vína, vrátane námietkových konaní, používania, zmeny špecifikácií
výrobku, zrušenie ochrany, označovania a prezentácie. Informovanie a ochrana spotrebiteľa, údaje na etiketách, prevencia klamlivých praktík.
vinárske produkty

60 dní

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa stanovujú
pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o predkladanie žiadostí týkajúcich sa
ochrany označenia pôvodu, zemepisných označení a tradičných
výrazov v sektore vinohradníctva a vinárstva, námietkové konania,
zmeny a doplnky špecifikácií výrobkov, register chránených názvov,
zrušenie ochrany a používania symbolov a nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o vhodný systém
kontrol.
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TBT/EU/572
23. 5. 2018

Európska únia

TBT/EU/573
28. 5. 2018

Európska únia

TBT/EU/574
28. 5. 2018

Európska únia

TBT/FRA/186
30. 5. 2018

Francúzsko

TBT/FRA/185
3. 5. 2018

Francúzsko

TBT/GBR/32
14. 5. 2018

Spojené Kráľovstvo

TBT/IND/77
7. 5. 2018

India

potraviny, zdravotné tvrdenia uvádzané na potravinách

60 dní

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa ustanovujú výnimky z článku
1 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách z hľadiska používania určitých generických deskriptorov. Primerané používanie výrazov a jasné informovanie spotrebiteľa.
60 dní

biocídne výrobky
Návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie podľa článku 3 ods. 3
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o komároch infikovaných Wolbachia používaných na účely kontroly
vektora. Cieľom je zaistiť, aby baktérie Wolbachia (alebo akýkoľvek
prípravok obsahujúci baktérie) používané na infikovanie komárov
spĺňali definíciu biocídneho výrobku, avšak infikované komáre
nespĺňajú definíciu biocídneho výrobku.
biocídne výrobky

60 dní

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie podľa článku 3 ods. 3
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o sprejoch obsahujúcich korenie, ktoré majú byť použité v prípade útokov
agresívnych psov. Spreje obsahujúce korenie, určené na odpudzovanie agresívnych psov napadajúcich ľudí alebo zvieratá sa považujú
za biocídne výrobky patriace do produktového typu 19.
civilné bezpilotné vzdušné prostriedky (drony)

60 dní

Výnos o prahových hodnotách hmotnosti bezposádkových lietadiel podľa článku L. 34-9-2 zákona o poštách a elektronickej komunikácii. Stanovenie prahovej hodnoty hmotnosti 800 g, od
ktorej bezposádkové lietadlá (bezpilotné vzdušné prostriedky)
podliehajú povinnostiam vyplývajúcim z inštalácie elektronických
a svetelných signalizačných zariadení. Podpora zavedenia prostriedkov boja proti škodlivým bezpilotným vzdušným prostriedkom.
civilné bezpilotné vzdušné prostriedky (drony)

60 dní

Výnos definujúci technické charakteristiky elektronických zariadení na signalizáciu a svetelnú signalizáciu bezposádkových lietadiel
podľa článku L. 34-9-2 zákona o poštách a elektronickej komunikácii Protokol prenosu je požadovaný v súlade s normou
IEEE 802.11 a zároveň sa vymedzujú technické charakteristiky svetelného signalizačného zariadenia, pričom sa uvádzajú zakázané
farby, signalizačné kódy a požiadavky na viditeľnosť dronov.
kozmetika a výrobky osobnej starostlivosti

90 dní

Predpis o ochrane životného prostredia (2018, mikročastice), Severné Írsko. Zákaz používania mikročastíc ako zložky pri výrobe
zmývateľných kozmetických výrobkov a predaja akýchkoľvek výrobkov obsahujúcich mikročastice.
označovanie spotrebiteľsky balených potravín
Predpisy predpisujúce požiadavky na označovanie spotrebiteľsky
balených potravín a zobrazenie základných informácií o výrobcoch, spracovateľoch, skladovacích priestoroch atď.
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TBT/IND/78
7. 5. 2018

India

ohrievače vody určené na okamžitú prípravu teplej vody pre domácnosti využívajúce ako palivo skvapalnený ropný plyn (LPG)

60 dní

Požiadavky na kontrolu kvality malých ohrievačov teplej vody využívajúcich ako palivo LPG.
TBT/IND/79
7. 5. 2018

India

elektrické domáce spotrebiče, napríklad ručné mixéry, odšťavovače
a prístroje na prípravu smoothies

60 dní

Požiadavky na kontrolu kvality uvedených domácich spotrebičov.
TBT/ISR/1010
7. 5. 2018

Izrael

TBT/ISR/1011
7. 5. 2018

Izrael

TBT/JPN/596
1. 5. 2018

Japonsko

systémy neprerušiteľného napájania (UPS)

60 dní

Revízia záväznej normy SI 62040, časť 1, všeobecné a bezpečnostné požiadavky na UPS, prispôsobenie požiadaviek podľa noriem
IEC a ANSI/UL.
zariadenia na oblúkové zváranie

60 dní

Revízia záväznej normy SI 60974, časť 6, prispôsobenie požiadaviek na EMC podľa medzinárodnej normy IEC.
výrobky určené pre domácnosti tlakové hrnce, zaváracie hrnce,
zapaľovače

30 dní

Požiadavky na uvedené výrobky vrátane uvádzania varovných
výrokov a údajov o pôvode a preskúšaní výrobku na etiketách.
TBT/JPN/597
17. 5. 2018

Japonsko

TBT/KOR/762
2. 5. 2018

Kórea

TBT/KOR/763
14. 5. 2018

Kórea

TBT/KOR/764
14. 5. 2018

Kórea

TBT/KOR/765
14. 5. 2018

Kórea

TBT/KOR/766
12. 5. 2018

Kórea

TBT/KOR/767
23. 5. 2018

Kórea

systémy popruhov určené na prevenciu pádu osôb

60 dní

Zmeny a doplnky stavebného kódexu týkajúce sa požiadaviek na
uvedené systémy popruhov.
motorové vozidlá

60 dní

Zmeny a doplnky technického predpisu, aktualizácia požiadaviek
na bezpečnosť a výkonnosť motorových vozidiel a ich častí.
svietidlá

60 dní

Ustanovenie a zmena bezpečnostných noriem na elektrické spotrebiče (svietidlá).
označovanie potravín

60 dní

Zmeny a doplnky noriem na označovanie potravín (uvádzanie výživových zložiek).
označovanie potravín

60 dní

Zmeny a doplnky noriem na označovanie potravín (požiadavky na
označovanie geneticky modifikovaných potravín).
elektrické spotrebiče

60 dní

Revízia nariadenia o manažmente bezpečnosti elektrických spotrebičov a priemyselných výrobkov, posilnenie bezpečnosti, certifikácia
výrobkov.
produkty živočíšneho pôvodu
Revízia vykonávacieho predpisu k zákonu o sanitárnej kontrole
produktov živočíšneho pôvodu (povolené informácie o získaných
oceneniach na etiketách výrobkov).
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TBT/KOR/768
23. 5. 2018

Kórea

TBT/KOR/769
24. 5. 2018

Kórea

tabakové výrobky

60 dní

Zmena požiadaviek na vzhľad obalov cigariet, vrátane obrazových
a textových zdravotných upozornení, súlad so zákonom o podpore
zdravia.
poľnohospodárske produkty a rybie produkty odvodené od ekologického poľnohospodárstva

60 dní

Zmeny a doplnky zákona o podpore poľnohospodárstva a rybárstva šetrného k životnému prostrediu a o riadení a podpore ekologických potravín.
TBT/KOR/770
28. 5. 2018

Kórea

TBT/KOR/771
28. 5. 2018

Kórea

TBT/KOR/772
28. 5. 2018

Kórea

TBT/KOR/773
28. 5. 2018

Kórea

TBT/LKA/36
28. 5. 2018

Srí Lanka

TBT/MEX/405
1. 5. 2018

Mexiko

chemické a biocídne produkty ako spotrebiteľské výrobky

60 dní

Návrh vykonávacieho predpisu k zákonu o bezpečnosti spotrebiteľských chemických a biocídnych výrobkov, kritériá, postupy
a požiadavky na podklady pri schvaľovaní uvedených výrobkov.
čistiace a hygienické výrobky

60 dní

Zmeny a doplnky noriem na označovanie uvedených výrobkov.
práčky na textil

60 dní

Predpis ustanovujúci požiadavky na skúšky a energetickú hospodárnosť uvedených elektrických výrobkov.
slipové vložky, suché a vlhčené obrúsky

60 dní

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na uvedené výrobky a skúšky.
potraviny

neaplikuje sa

Povinná schéma dovozných kontrol pri dovoze na územie Srí
Lanky. Zoznam 122 špecifikovaných položiek, pri ktorých sa vyžaduje zhoda s národnými normami.
Cannabis sativa (marihuana), vo forme osiva, prípravkov, farmakologických derivátov a výrobkov na priemyselné použitie s obsahom derivátov kanabisu v koncentrácii rovnajúcej sa alebo nižšej
ako 1% látky Tetrahydrocannabinol (THC)

neaplikuje sa

Vykonávacie predpisy k všeobecnému zákonu o zdraví, týkajúce
sa sanitárnej kontroly kanabisu a jeho derivátov, pravidlá obchodovania s uvedenou látkou na priemyselné použitie.
TBT/MEX/406
8. 5. 2018

Mexiko

služby v oblasti turistiky a náročných/dobrodružných aktivít v prírodnom prostredí, vybavenie zodpovedajúce uvedeným aktivitám

3. 7. 2018

Národná norma ustanovujúca požiadavky na bezpečnosť, informácie a prevádzkové podmienky, ktoré musia spĺňať poskytovatelia
služieb cestovného ruchu prírodného/dobrodružného charakteru.
TBT/MEX/407
8. 5. 2018

Mexiko

TBT/MEX/408
8. 5. 2018

Mexiko

zdravotníctvo, súvisiace postupy a zdravotnícke vybavenie

1. 7. 2018

Národná norma ustanovujúca požiadavky v oblasti prevencie
a kontroly možného infikovania vírusom ľudskej imunodeficiencie
(HIV).
lietadlá, prevencia kolízií
Národná norma ustanovujúca požiadavky na využívanie leteckého
systému predchádzania kolíziám (ACAS) v lietadlách pohybujúcich
sa vo vzdušnom priestore Spojených štátov mexických.
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TBT/MEX/409
8. 5. 2018

Mexiko

TBT/MEX/410
28. 5. 2018

Mexiko

TBT/NAM/1
30. 5. 2018

Namíbia

TBT/NPL/5
30. 5. 2018

Nepál

TBT/NZL/81
15. 5. 2018

Nový Zéland

zdravotníctvo, súvisiace postupy a zdravotnícke vybavenie

2. 7. 2018

Národná norma ustanovujúca požiadavky v oblasti prevencie,
zisťovania, diagnostiky a liečby cukrovky (diabetes mellitus).
mäsové a kostné múčky alebo ich zmesi určené na kŕmenie zvierat

23. 6. 2018

Zmeny a doplnky národnej normy ustanovujúcej požiadavky na
subjekty činné v oblasti kafilérií a/alebo spracovania živočíšnych
tkanív, uvádzanie uvedených múčok na trh.
cementy

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky, prevencia klamlivých
praktík.
hračky

60 dní

Technický predpis stanovujúci požiadavky na hračky domácej výroby a z dovozu, regulácia prítomnosti ťažkých kovov a iných látok.
ekologická produkcia, primárne produkty a spracované výrobky
odvodené od ekologickej produkcie

60 dní

Diskusný dokument zameraný na zváženie prijatia nových predpisov na ekologickú poľnohospodársku produkciu, otázky dobrovoľnosti a záväznosti relevantných noriem.
TBT/NZL/82
29. 5. 2018

Nový Zéland

TBT/PAK/112
25. 5. 2018

Pakistan

TBT/PAK/113
25. 5. 2018

Pakistan

TBT/PAK/114
25. 5. 2018

Pakistan

TBT/PHL/203
28. 5. 2018

Filipíny

TBT/PHL/204
29. 5. 2018

Filipíny

TBT/PHL/205
29. 5. 2018

Filipíny

elektrické motory, trojfázové indukčné klietkové motory

30. 7. 2018

Predpisy ustanovujúce požiadavky na uvedené motory, štandardné metódy na stanovenie strát a účinnosti v súlade s medzinárodnou normou IEC.
smotany určené do kávy alebo čaju v kvapalnej forme

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky.
smotany určené do kávy alebo čaju v práškovej forme

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky.
rafinovaný palmový oleín

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedený produkt.
rádiografické (röntgenové) zariadenia

60 dní

Obežník úradu pre potraviny a liečivá, ktorým sa vydávajú pokyny
stanovujúce podmienky, za ktorých môžu byť uvedené zariadenia
colne vybavené a uvoľnené na vstup do krajiny.
rádiografické (röntgenové) zariadenia

60 dní

Obežník úradu pre potraviny a liečivá, ktorým sa vydávajú pokyny
stanovujúce podmienky, za ktorých môžu byť uvedené zariadenia
colne vybavené a uvoľnené na vstup do krajiny.
stroje a zariadenia používané v poľnohospodárstve a rybárstve
Obežník, ktorým sa vydávajú pokyny týkajúce sa vydávania certifikátov o zhode na stroje a zariadenia používané v poľnohospodárstve a rybárstve.
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TBT/PHL/206
30. 5. 2018

Filipíny

stroje a zariadenia používané v poľnohospodárstve a rybárstve

TBT/RUS/86
14. 5. 2018

Ruská federácia

TBT/RUS/87
28. 5. 2018

Ruská federácia

TBT/RUS/88
28. 5. 2018

Ruská federácia

TBT/SAU/1050
8. 5. 2018

Saudská Arábia

TBT/THA/512
14. 5. 2018

Thajsko

TBT/THA/513
16. 5. 2018

Thajsko

TBT/TJK/6
1. 5. 2018

Tadžikistan

TBT/TPKM/321
9. 5. 2018

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

ochranné prilby určené na použitie v priemysle

TBT/TPKM/322
15. 5. 2018

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

plynové grily na vonkajšie použitie

TBT/TPKM/323
23. 5. 2018

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

osobné automobily, motocykle, ľahké nákladné vozidlá

TBT/TUR/113
22. 5. 2018

Turecko

piestové krúžky z liatiny určené do piestov motorových vozidiel

TBT/TUR/114
22. 5. 2018

Turecko

60 dní

Obežník, ktorým sa vydávajú pokyny týkajúce sa registrácie výrobcov, distribútorov, predajcov, dovozcov a vývozcov strojov
a zariadení používaných v poľnohospodárstve a rybárstve.
vysokonapäťové zariadenia

9. 7. 2018

Návrh technického predpisu Eurázijskej hospodárskej únie o bezpečnosti vysokonapäťových zariadení.
ľahká železničná doprava

25. 7. 2018

Návrh technického predpisu Eurázijskej hospodárskej únie o bezpečnosti ľahkej železničnej dopravy (mestskej železničnej dopravy, električiek).
podzemné železničné koľajové vozidlá a ich súčasti

25. 7. 2018

Návrh technického predpisu Eurázijskej hospodárskej únie o bezpečnosti podzemných železničných koľajových vozidiel.
pohyblivé dráhy a zariadenia zábavných parkov

60 dní

Technický predpis stanovujúci požiadavky na uvedené vybavenie
zábavných parkov, označovanie, postupy posudzovania zhody,
zodpovednosť zainteresovaných subjektov.
motocykle

60 dní

Národná priemyselná norma stanovujúca požiadavky na motocykle - emisie motorov.
potraviny, nutričné označovanie

60 dní

Oznámenie Ministerstva verejného zdravotníctva týkajúce sa
požiadaviek na uvádzanie odporúčaného denného príjmu (Thai
RDI) sodíka pre osoby staršie ako 6 rokov.
motorové vozidlá

neaplikuje sa

Vládna vyhláška o zákazu dovozu vozidiel vyrobených pred rokom
2005 do Tadžickej republiky.
60 dní

Zmeny a doplnky týkajúce sa legálnej inšpekcie uvedených výrobkov. Posilnenie ochrany pracovníkov v priemysle.
60 dní

Zmeny a doplnky týkajúce sa legálnej inšpekcie uvedených výrobkov. Posilnenie ochrany spotrebiteľov.
60 dní

Zmeny a doplnky noriem v zmysle sprísnenia požiadaviek na
palivovú hospodárnosť vozidiel, otvorenie ďalšej etapy znižovania
spotreby paliva a úprava príslušných predpisov.
60 dní

Komuniké o ustanovení normy na uvedené výrobky.
tanierové pružiny, špecifikácie kvality, rozmery
Komuniké o ustanovení normy na uvedené výrobky.
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TBT/TUR/115
22. 5. 2018

Turecko

TBT/TUR/116
22. 5. 2018

Turecko

TBT/TZA/163
23. 5. 2018

Tanzánia

TBT/TZA/164
23. 5. 2018

Tanzánia

TBT/TZA/165
23. 5. 2018

Tanzánia

TBT/TZA/166
23. 5. 2018

Tanzánia

TBT/TZA/167
23. 5. 2018

Tanzánia

TBT/TZA/168
23. 5. 2018

Tanzánia

mlieko určené na konzumáciu

60 dní

Turecký potravinový kódex, charakteristiky konzumného mlieka,
produkcia, skladovanie, preprava a predaj v súlade s hygienickými
a technickými požiadavkami.
konektory TS 1030 s jemným metrickým závitom

60 dní

Komuniké o ustanovení normy na uvedené výrobky.
mlieko ošetrené ultra vysokou teplotou (UHT mlieko)

60 dní

Návrh východoafrickej normy DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek, skúšky.
jogurt

60 dní

Návrh východoafrickej normy DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek, skúšky.
mlieko ošetrené pasterizáciou

60 dní

Návrh východoafrickej normy DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek, skúšky.
mliečne zmrzliny

60 dní

Návrh východoafrickej normy DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek, skúšky.
maslo

60 dní

Návrh východoafrickej normy DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek, skúšky.
mlieko a smotana vo forme prášku určené na priamu konzumáciu
alebo na ďalšie spracovanie

60 dní

Návrh východoafrickej normy DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek, skúšky.
TBT/TZA/169
23. 5. 2018

Tanzánia

TBT/TZA/170
23. 5. 2018

Tanzánia

TBT/TZA/171
23. 5. 2018

Tanzánia

TBT/TZA/172
23. 5. 2018

Tanzánia

TBT/TZA/173
23. 5. 2018

Tanzánia

sladené kondenzované mlieko

60 dní

Návrh východoafrickej normy DEAS, požiadavky na uvedené
výrobky, odber vzoriek, skúšky.
topené maslo ghee určené na ľudskú konzumáciu

60 dní

Návrh východoafrickej normy DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek, skúšky.
korenia a dochucovadlá, prášok karí (curry)

60 dní

Návrh východoafrickej normy DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek, skúšky.
ocot získaný z prírodných zdrojov, určený na ľudskú konzumáciu

60 dní

Návrh východoafrickej normy DEAS, požiadavky na uvedené
výrobky, odber vzoriek, skúšky.
ocot získaný z umelých zdrojov, určený na ľudskú konzumáciu
Návrh východoafrickej normy DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek, skúšky.
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TBT/TZA/174
23. 5. 2018

Tanzánia

korenia a dochucovadlá, sušený zázvor rodu Zingiber, kusový
alebo mletý

60 dní

Návrh východoafrickej normy DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek, skúšky.
TBT/TZA/175
23. 5. 2018

Tanzánia

korenia a dochucovadlá, sušená kurkuma rodu Curcuma longa (L),
kusová alebo mletá

60 dní

Návrh východoafrickej normy DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek, skúšky.
TBT/TZA/176
23. 5. 2018

Tanzánia

TBT/TZA/177
23. 5. 2018

Tanzánia

TBT/TZA/178
23. 5. 2018

Tanzánia

TBT/TZA/179
23. 5. 2018

Tanzánia

korenia a dochucovadlá, klinčeky (Cloves)

60 dní

Návrh východoafrickej normy DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek, skúšky.
korenia a dochucovadlá, Pilau masala

60 dní

Návrh východoafrickej normy DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek, skúšky.
korenia a dochucovadlá, Tea masala

60 dní

Návrh východoafrickej normy DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek, skúšky.
múka z dužiny tekvíc určená na konzumáciu alebo pre potravinársky priemysel

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
TBT/TZA/180
23. 5. 2018

Tanzánia

TBT/UKR/135
23. 5. 2018

Ukrajina

šťava z čiernych ríbezlí ako nealkoholický nápoj

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
farby a laky používané na povrchovú úpravu budov a na opravy
kolesových vozidiel

60 dní

Vyhláška Ministerstva hospodárskeho rozvoja a obchodu Ukrajiny
o schválení technického predpisu o obmedzení emisií prchavých
organických zlúčenín v dôsledku používania organických rozpúšťadiel do určitých farieb a lakov.
TBT/USA/1362
7. 5. 2018

USA

TBT/USA/1363
7. 5. 2018

USA

TBT/USA/1364
7. 5. 2018

USA

prchavé organické zlúčeniny (VOC)

2. 7. 2018

Návrh Úradu na ochranu životného prostredia (EPA) týkajúci sa
revízie definície prchavých organických zlúčenín (VOC), súlad so
zákonom zákona o čistom ovzduší (Clean Air Act). Zaradenie ďalších látok do zoznamu VOC.
pesticídne látky

neaplikuje sa

Národný ekologický program Ministerstva poľnohospodárstva,
zmeny a doplnky zoznamov látok povolených a zakázaných pri
ekologickej živočíšnej výrobe a súvisiacich obslužných aktivitách.
potraviny vyprodukované s využitím biologického inžinierstva (BE
Food), povinné údaje na etiketách
Národná norma stanovujúca požiadavky na uvádzanie údajov
o potravinách alebo zložkách spadajúcich pod definíciu “BE Food“
na etiketách výrobkov.
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TBT/USA/1365
14. 5. 2018

USA

emisie pochádzajúce zo stacionárnych zdrojov ako sú kotly,
spaľovacie turbíny, rôzne typy sušičiek, núdzové generátory atď.

neaplikuje sa

Predpisy o primerane dostupných regulačných technológiách
(Reasonably Available Control Technology - RACT) pre stacionárne zdroje, ktoré produkujú emisie oxidov dusíka (NOx).
TBT/USA/1366
17. 5. 2018

USA

TBT/USA/1367
17. 5. 2018

USA

TBT/USA/1368
23. 5. 2018

USA

TBT/USA/1369
23. 5. 2018

USA

TBT/VNM/126
22. 5. 2018

Vietnam

TBT/ZAF/228
9. 5. 2018

Južná Afrika

TBT/ZAF/229
14. 5. 2018

Južná Afrika

írske zemiaky (Irish Potatoes - druh juhoamerických bielych zemiakov)

neaplikuje sa

Írske zemiaky pestované v určených oblastiach USA, zmeny a doplnky predpisov v zmysle úpravy požiadaviek na túto komoditu,
klasifikácia odrôd, posudzovanie veľkosti atď.
operácie súvisiace s ťažbou ropy a plynu na mori

10. 7. 2018

Úrad na presadzovanie bezpečnosti a ochrany životného prostredia (BSEE) navrhuje revidovať existujúce predpisy týkajúce sa
systémov kontroly a prevencie výbuchu. Návrh zahrňuje prehodnotenie požiadaviek na konštrukciu, obloženie, cementovanie
a monitorovanie v reálnom čase (RTM) v podmorskom prostredí.
mäso krabov

neaplikuje sa

Návrh Správy pre potraviny a liečivá (FDA) týkajúci sa názvoslovia
pre mäso krabov pochádzajúce z druhu Lithodes aequispinus.
emisie z povrchových náterových látok

neaplikuje sa

Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) navrhuje zmeny
a doplnky národných emisných noriem na nebezpečné látky znečisťujúce ovzdušie (NESHAP) pokiaľ ide o emisie z povrchových
náterových látok aplikovaných na drevené stavby.
60 dní

alkoholické nápoje
Návrh zákona o prevencii a regulácii škodlivých účinkov alkoholu.
Alkohol domácej produkcie a dovážaný alkohol musia vyhovovať
národným technickým normám.
alkoholické nápoje

60 dní

Predpisy ustanovujúce požiadavky na zdravotné a varovné výroky
uvádzané na obaloch a etiketách alkoholických nápojov.
pukancová kukurica

60 dní

Predpisy ustanovujúce požiadavky na určovanie stupňa kvality,
balenie a označovanie pukancovej kukurice určenej na predaj
v Juhoafrickej republike.

Predpisy notifikované v Dohode o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení
Číslo/Dátum

Notifikujúca strana

Charakteristika notifikácie

SPS/ARG/213
15. 5. 2018

Argentína

všetky rastlinné produkty a odvodené produkty

SPS/ARG/214
25. 5. 2018

Argentína

Pripomienková
doba
neaplikuje sa

Zmeny a doplnky dodatkového vyhlásenia o splnení fytosanitárnych požiadaviek (napríklad neprítomnosť škodlivých činiteľov),
týkajúce sa všetkých zásielok, pre ktoré sa vyžaduje certifikácia na
základe laboratórnej analýzy.
čerstvý ananás (Ananas comosus) z Kolumbie
Regulácia dovozu uvedenej komodity.

46

neaplikuje sa

Vestník ÚNMS SR č. 6/2018

SPS/ARM/27
29. 5. 2018

Arménsko

SPS/AUS/447
1. 5. 2018

Austrália

SPS/AUS/448
1. 5. 2018

Austrália

SPS/AUS/449
17. 5. 2018

Austrália

SPS/AUS/450
18. 5. 2018

Austrália

komodity podliehajúce veterinárnej kontrole

28. 7. 2018

Návrh rozhodnutia Rady eurázijskej hospodárskej komisie o zmenách a doplnkoch spoločného zoznamu tovarov podliehajúcich
veterinárnej kontrole (dohľadu).
potraviny všeobecne

6. 7. 2018

Zmeny a doplnky kódexu austrálskych a novozélandských noriem
na potraviny zamerané na zosúladenie maximálnych limitných
hodnôt rezíduí (MRL) s existujúcimi národnými predpismi. Zmeny
sa týkajú látok Endothal a Clothianidin.
potraviny všeobecne

6. 7. 2018

Zmeny a doplnky zoznamu č. 20 kódexu austrálskych a novozélandských noriem na potraviny (návrh z 24. apríla 2018).
Bezpečné a účinné používanie poľnohospodárskych a veterinárnych chemických látok Abamectin, Afidopyropen, Azoxystrobin,
Bifenthrin, Buprofezin, Cyantraniliprole, Cyazofamid, Cyhalothrin,
Dithiocarbamates, Endothal, Florpyrauxifen-benzyl, Fludioxonil,
Flupicolide, Fluroxypyr, Imazalil, Isopyrazam, Metribuzin, Myclobutanil, Oxathiapiprolin, Propamocarb, Prosulfocarb a Pydiflumetofen.
potraviny všeobecne

20. 7. 2018

Návrh zmien a doplnkov zoznamu č. 20 kódexu austrálskych a novozélandských noriem na potraviny (návrh z 8. mája 2018).
Bezpečné a účinné používanie poľnohospodárskych a veterinárnych chemických látok Amicarbazone Abamectin, Amicarbazone,
Bixafen, Cypermethrin, Cyromazine, Halosulfuron-methyl a Sulfoxaflor.
živé holuby z Kanady, Francúzska, Nemecka, Írska, Holandska,
Nového Zélandu a Spojeného kráľovstva

neaplikuje sa

Zmeny a doplnky zdravotných certifikátov vyžadovaných pri dovoze zásielok živých holubov.
SPS/BDI/7
30. 5. 2018

Burundi

SPS/CAN/1167
23. 5. 2018

Kanada

pesticídne látky

8. 6. 2018

Vyhláška ustanovujúca postupy udeľovania povolení pre subjekty
činné v oblasti manipulácie a uvádzania pesticídov na trh.
kôstkové ovocie, granátové jablká, rajčiny a iné komodity ovplyvnené uvedenou látkou

1. 8. 2018

Pyrimethanil, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt
rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
SPS/CAN/1168
23. 5. 2018

Kanada

listová zelenina, plodonosná zelenina a iné komodity ovplyvnené
uvedenou látkou

1. 8. 2018

Abamectin, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt
rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
SPS/CAN/1169
30. 5. 2018

Kanada

pšenica, raž, jačmeň, rôzne druhy zeleniny a iné komodity ovplyvnené uvedenou látkou
Pydiflumetofen, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
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SPS/CAN/1170
30. 5. 2018

Kanada

SPS/CHN/1070
29. 5. 2018

Čína

SPS/CHN/1071
30. 5. 2018

Čína

SPS/CHN/1072
30. 5. 2018

Čína

listová zelenina a iné komodity ovplyvnené uvedenou látkou

11. 8. 2018

Fludioxonil, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt
rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
balené výrobky určené ako korenia/koreniny na potraviny

60 dní

Národná norma, definície a technické požiadavky na výrobky.
jedlé produkty obsahujúce krv živočíchov
Národná norma, požiadavky na uvedené produkty.
kompozitné materiály a príbuzné výrobky prichádzajúce do styku
s potravinami
Národná norma, požiadavky na dotknuté výrobky, organoleptické
vlastnosti, chemické obmedzenia, atď., označovanie výrobkov.

SPS/CHN/1073
30. 5. 2018

Čína

plastové materiály s obsahom škrobu a príbuzné výrobky prichádzajúce do styku s potravinami
Národná norma, požiadavky na dotknuté výrobky, organoleptické
vlastnosti, chemické obmedzenia, atď., označovanie výrobkov.

SPS/CHN/1074
30. 5. 2018

Čína

výrobky tradičnej čínskej medicíny vrátane potravinárskych ingrediencií
Požiadavky na manažment uvedenej oblasti zahrňujú určenie názvu, zdroja, jedlých častí, stanovenie denného príjmu a nevhodnosti použitia pre určité skupiny.

SPS/COL/285
29. 5. 2018

Kolumbia

SPS/ECU/205
4. 5. 2018

Ekvádor

homeopatické medikamenty určené na veterinárne použitie

60 dní

Uznesenie kolumbijského poľnohospodárskeho inštitútu (ICA),
ktorým sa ustanovujú požiadavky a postupy na registráciu homeopatických medikamentov určených na veterinárne použitie
ako aj iné ustanovenia.
rastliny viniča (Vitis spp.) s obnaženými koreňmi určené na výsadbu pochádzajúce z USA

60 dní

Požiadavky pri dovoze komodity.
SPS/ECU/206
4. 5. 2018

Ekvádor

semeno celózie (Celosia cristata) určené na výsev pochádzajúce
z USA
Požiadavky pri dovoze komodity.

SPS/EU/257
16. 5. 2018

Európska únia

plody Capsicum L., Momordica L., Solanum aethiopicum L., Solanum macrocarpon L. a Solanum melongena L.; rastliny kukurice
Zea mays L., z určených krajín

neaplikuje sa

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/638 z 23. apríla 2018
ustanovujúce mimoriadne opatrenia na prevenciu zavlečeniu
škodlivého organizmu Spodoptera frugiperda (Smith).
SPS/EU/258
16. 5. 2018

Európska únia

obilniny, potraviny živočíšneho pôvodu a určité produkty rastlinného
pôvodu vrátane ovocia a zeleniny
Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II.,
III. a V. k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pre látky Bromadiolone, Etofenprox, Paclobutrazol a Penconazole v/na určitých komoditách.
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SPS/FRA/14
4. 5. 2018

Francúzsko

SPS/GTM/67
29. 5. 2018

Guatemala

SPS/IND/209
1. 5. 2018

India

SPS/IND/210
1. 5. 2018

India

SPS/IND/211
15. 5. 2018

India

čerstvé čerešne

neaplikuje sa

Nariadenie zo 6. apríla 2018, ktorým sa pozastavuje dovoz
čerstvých čerešní do Francúzska a ich uvedenie na trh vo
Francúzsku. Opatrenie sa týka členských štátov EÚ alebo tretích
krajín, v ktorých je povolené používanie fytofarmaceutických výrobkov obsahujúcich látku Dimethoate na ošetrenie čerešní.
živé modifikované organizmy

60 dní

Technický predpis o biologickej bezpečnosti ustanovujúci požiadavky na živé modifikované organizmy určené na použitie
v poľnohospodárstve. Regulácia zahrňuje obchodovanie, cezhraničný pohyb, výskum, produkciu atď.
prídavné látky do potravín, napríklad probiotiká

60 dní

Normy na bezpečnosť potravín (výživové doplnky, potraviny na
zvláštne výživové účely, zdravotne funkčné potraviny). Revízia
zoznamu povolených prídavných látok do potravín (2018).
zmrzliny a nanuky

60 dní

Normy na bezpečnosť potravín (potraviny a prídavné látky do
potravín). Zmeny a doplnky existujúcich noriem na zmrzliny a nanuky (2018).
kávové výrobky, zmesi kávy a čakanky, kávové výrobky rozpustné
vo vode, balené kávové nápoje

60 dní

Normy na bezpečnosť potravín (potraviny a prídavné látky do
potravín). Revízia existujúcich noriem na uvedené výrobky (2018).
SPS/IND/212
15. 5. 2018

India

SPS/IND/213
22. 5. 2018

India

SPS/IND/214
24. 5. 2018

India

SPS/IND/215
29. 5. 2018

India

mlieko oviec a kôz a odvodené výrobky vrátane syrov

60 dní

Normy na bezpečnosť potravín (potraviny a prídavné látky do
potravín). Revízia existujúcich noriem na uvedené výrobky (2018).
rastliny a rastlinné materiály

10. 6. 2018

Návrh karanténnych predpisov, ktorými sa reguluje dovoz do
Indie, 3. doplnok (2018). Podmienky, za ktorých je možný dovoz
rastlín a rastlinných materiálov do Indie, uvoľnenie niektorých
opatrení.
rastliny a rastlinné materiály manga (Mangifera indica) z Malawi

60 dní

Umožnenie dovozu uvedených komiodít za stanovených podmienok.
jedlé oleje, oleje zo semienok chia, rastlinné a slnečnicové oleje
s vysokým obsahom kyseliny olejovej

60 dní

Normy na bezpečnosť potravín (potraviny a prídavné látky do
potravín). Ustanovenie nových a revízia existujúcich noriem na
uvedené výrobky (2018).
SPS/IND/216
29. 5. 2018

India

jedlé oleje

60 dní

Normy na bezpečnosť potravín (potraviny a prídavné látky do
potravín). Obmedzenie používania diacetylu ako ochucujúcej
látky do olejov a tukov.
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SPS/JPN/574
7. 5. 2018

Japonsko

SPS/JPN/575
22. 5. 2018

Japonsko

SPS/JPN/576
24. 5. 2018

Japonsko

rastliny a rastlinné produkty

60 dní

Oznámenie o zmene fytosanitárnych opatrení aplikovaných v prípade rastlín bez rastlinno lekárskeho certifikátu, prevencia šírenia
nebezpečných škodcov (Globodera pallida).
dovozné certifikáty

60 dní

Nové požiadavky na dokumenty a známky s holografickým zobrazením pre úradné dovozné karanténne certifikáty vydávané japonskou službou pre karanténu zvierat (AQS).
mäso a jedlé vnútornosti, mliečne výrobky, vajcia, živočíšne
produkty, zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie a orechy, káva,
čaj, korenia, obilniny, olejnaté ovocie, živočíšne a rastlinné tuky
a oleje

60 dní

Acephate, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
SPS/JPN/577
24. 5. 2018

Japonsko

mäso a jedlé vnútornosti, mliečne výrobky, vajcia, med, živočíšne
produkty, zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie a orechy, káva,
čaj, korenia, obilniny, olejnaté ovocie, živočíšne a rastlinné tuky
a oleje

60 dní

Methamidophos, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí
chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
SPS/JPN/578
24. 5. 2018

Japonsko

SPS/KOR/597
24. 5. 2018

Kórea

SPS/KOR/598
29. 5. 2018

Kórea

SPS/KOR/599
29. 5. 2018

Kórea

SPS/MAR/55
25. 5. 2018

Maroko

SPS/MDA/5
17. 5. 2018

Madagaskar

mäso a jedlé vnútornosti, živočíšne a rastlinné tuky a oleje

60 dní

Semduramicin, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí
chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
potraviny

60 dní

Zmeny a doplnky zvláštneho zákona o kontrole bezpečnosti dovážaných potravín. Postupy sanitárneho posudzovania a registrácia
zahraničných dovážajúcich subjektov.
potraviny

60 dní

Zmeny a doplnky zvláštneho zákona o kontrole bezpečnosti dovážaných potravín. Postupy pozastavenia dovozov od zahraničných
subjektov.
ekologické poľnohospodárstvo a spracovanie ekologických potravín

60 dní

Zmeny a doplnky zákona o podpore poľnohospodárstva a rybárstva
šetrného k životnému prostrediu a o manažmente a podpore ekologických potravín.
fytofarmaceutické produkty

60 dní

Návrh zákona o fytofarmaceutických produktoch. Postupy schvaľovania účinných látok a synergentov, posudzovanie možných rizík.
krmivá pre zvieratá ako komodity ovplyvnené rezíduami nežiadúcich látok
Rozhodnutie vlády o zmenách a doplnkoch sanitárnych a fytosanitárnych noriem na krmivá, ich hygienu a prítomnosť nežiadúcich
látok.
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SPS/MDA/6
17. 5. 2018

Madagaskar

potraviny živočíšneho pôvodu ako komodity ovplyvnené rezíduami
uvedených látok

60 dní

Výnos úradu pre bezpečnosť potravín o ustanovení zoznamu farmakologicky účinných látok, ich klasifikácia podľa maximálnych limitných hodnôt rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu.
SPS/MDA/7
17. 5. 2018

Madagaskar

SPS/MEX/339
3. 5. 2018

Mexiko

pesticídy, poľnohospodárske chemické látky a hnojivá

60 dní

Rozhodnutie vlády, ktorým sa ustanovujú jasné a transparentné
modely postupov aplikovaných pri dovoze, skladovaní a výrobe
prípravkov na ochranu rastlín (pesticídy, poľnohospodárske chemické látky) a hnojív.
Cannabis sativa (marihuana), vo forme osiva, prípravkov, farmakologických derivátov a výrobkov na priemyselné použitie s obsahom derivátov kanabisu v koncentrácii rovnajúcej sa alebo nižšej
ako 1% látky Tetrahydrocannabinol (THC)

60 dní

Vykonávacie predpisy k všeobecnému zákonu o zdraví, týkajúce
sa sanitárnej kontroly kanabisu a jeho derivátov, pravidlá obchodovania s uvedenou látkou na priemyselné použitie.
SPS/MEX/340
25. 5. 2018

Mexiko

SPS/MEX/341
25. 5. 2018

Mexiko

SPS/MEX/342
25. 5. 2018

Mexiko

SPS/MEX/343
25. 5. 2018

Mexiko

SPS/MEX/344
25. 5. 2018

Mexiko

SPS/MEX/345
25. 5. 2018

Mexiko

SPS/MEX/346
25. 5. 2018

Mexiko

SPS/MEX/347
25. 5. 2018

Mexiko

SPS/MEX/348
25. 5. 2018

Mexiko

SPS/MUS/16
15. 5. 2018

Maurícius

zrno tvrdej pšenice (Triticum durum) z Poľska

60 dní

Fytosanitárne požiadavky pri dovoze uvedenej komodity.
zrno tvrdej pšenice (Triticum durum) z Nemecka

60 dní

Fytosanitárne požiadavky pri dovoze uvedenej komodity.
zrno pšenice (Triticum aestivum) z Poľska

60 dní

Fytosanitárne požiadavky pri dovoze uvedenej komodity.
rastliny orchideí (Phalaenopsis spp) z Nemecka

60 dní

Fytosanitárne požiadavky pri dovoze uvedenej komodity.
zrno pšenice (Triticum aestivum) z Ruskej federácie

60 dní

Fytosanitárne požiadavky pri dovoze uvedenej komodity.
zrno pšenice (Triticum aestivum) z Nemecka

60 dní

Fytosanitárne požiadavky pri dovoze uvedenej komodity.
rastliny orchideí (Phalaenopsis spp) z Taiwanu

60 dní

Fytosanitárne požiadavky pri dovoze uvedenej komodity.
rastliny, sadenice a odrezky orchideí (Phalaenopsis spp) z Holandska

60 dní

Fytosanitárne požiadavky pri dovoze uvedenej komodity.
osivá požltu (Carthamus tinctorius) z Japonska

60 dní

Fytosanitárne požiadavky pri dovoze uvedenej komodity.
mäsové výrobky určené na priamu konzumáciu pochádzajúce
z Južnej Afriky
Dočasné obmedzenie dovozu uvedených výrobkov z dôvodu výskytu listeriózy (Listeriosis).
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SPS/NGA/18
14. 5. 2018

Nigéria

SPS/NGA/19
14. 5. 2018

Nigéria

SPS/NGA/20
14. 5. 2018

Nigéria

SPS/NGA/21
14. 5. 2018

Nigéria

SPS/NGA/22
14. 5. 2018

Nigéria

SPS/NGA/23
14. 5. 2018

Nigéria

SPS/NGA/24
14. 5. 2018

Nigéria

SPS/NGA/25
14. 5. 2018

Nigéria

SPS/NGA/26
14. 5. 2018

Nigéria

SPS/NGA/27
14. 5. 2018

Nigéria

SPS/NGA/28
14. 5. 2018

Nigéria

SPS/NGA/29
14. 5. 2018

Nigéria

SPS/NGA/30
14. 5. 2018

Nigéria

SPS/NIC/103
3. 5. 2018

Nikaragua

SPS/NZL/577
16. 5. 2018

Nový Zéland

pivo

60 dní

Predpis stanovujúci požiadavky na pivo, klasifikácia a typy piva.
Balenie a označovanie výrobkov.
potraviny a krmivá

60 dní

Návrh zákona o bezpečnosti a kvalite potravín. Právny rámec pre
danú oblasť.
potraviny

60 dní

Predpis o hygiene potravín.
potraviny
Predpis o geneticky modifikovaných potravinách.
prírodný med (produkt včiel medonosných)

Notifikácia bola
zrušená
60 dní

Predpis o kontrole medu.
potraviny

60 dní

Predpis o nutričných, zdravotných a iných tvrdeniach uvádzaných
na potravinách.
potraviny, ktoré nie sú bezpečné pre spotrebiteľa

60 dní

Predpis o sťahovaní potravín z trhu.
potraviny

60 dní

Predpis o bezpečnosti potravín.
potravinové doplnky

60 dní

Predpis o potravinových doplnkoch.
energetické nápoje

60 dní

Predpis o regulácii nealkoholických nápojov obsahujúcich kofeín,
guaranu, taurín, ženšen, inozitol, kanitín, vitamín B a podobné látky.
potraviny

60 dní

Predpis ustanovujúci súčasnú správnu výrobnú prax na potraviny
a potravinárske výrobky.
spotrebiteľsky balené výrobky, označovanie

60 dní

Predpis o spotrebiteľsky balených výrobkoch.
zvieratá, rastliny, zdroje vodných chovov a ich produkty

neaplikuje sa

Zákon, ktorým sa ustanovuje Poľnohospodárska karanténna služba
Nigérie a jej pôsobnosť.
látky určené na veterinárne použitie

neaplikuje sa

Uznesenie, ktorým sa upravujú určité zakázané a regulované látky
pre oblasť veterinárneho lekárstva v Nikarague.
semená Myrtaceae určené na výsev
Regulácia dovozu uvedenej komodity, prevencia šírenia škodlivých činiteľov (Austropuccinia psidii).
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SPS/PER/760
1. 5. 2018

Peru

SPS/PER/761
4. 5. 2018

Peru

SPS/PER/762
4. 5. 2018

Peru

SPS/PER/763
4. 5. 2018

Peru

semeno eukalyptu (Eucalyptus spp.) pochádzajúce z Argentíny

60 dní

Zdravotné požiadavky pri dovoze komodity.
okrasné vtáky, spevavé vtáky a dravce pochádzajúce zo Španielska

neaplikuje sa

Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedeného vtáctva.
plazy pochádzajúce z Holandska

neaplikuje sa

Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedených živočíchov.
kone pochádzajúce z Bolívie, požiadavky platia vrátane krátkodobých dovozov koní

neaplikuje sa

Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedených zvierat.
SPS/PER/764
4. 5. 2018

Peru

mlieko a mliečne výrobky určené na ľudskú konzumáciu pochádzajúce
zo Švajčiarska

neaplikuje sa

Zdravotné požiadavky pri dovoze komodity. Požiadavky na zdravie
mliečnych zvierat s ohľadom na dovoz uvedených komodít do Peru.
SPS/PER/765
4. 5. 2018

Peru

SPS/PER/766
15. 5. 2018

Peru

slony pochádzajúce z Čile

neaplikuje sa

Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedených zvierat.
živočíšne produkty vrátane mäsa a mlieka, ako aj všetky citlivé
z hľadiska prenosu ochorenia slintačka a krívačka (FMD) pochádzajúce z Kolumbie

neaplikuje sa

Pozastavenie dovozu komodít a súvisiace opatrenia proti zavlečeniu FMD do Peru.
SPS/PER/767
23. 5. 2018

Peru

SPS/PHL/411
4. 5. 2018

Filipíny

SPS/PHL/412
29. 5. 2018

Filipíny

SPS/PHL/413
29. 5. 2018

Filipíny

nečesané vlákno bavlníka (Gossypium spp.) z Turecka

neaplikuje sa

Fytosanitárne požiadavky pri dovoze komodity.
psy a mačky

60 dní

Memorandový výnos ustanovujúci požiadavky na povinnú identifikáciu uvedených zvierat dovážaných na Filipíny pomocou mikročipu RFID.
živé zvieratá

neaplikuje sa

Memorandový výnos ustanovujúci informácie a pokyny na postupy, ktoré musia byť dodržané pri dovoze živých zvierat na Filipíny.
jablká, citrusové plody, pomaranče, hrušky a iné komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnych látok

60 dní

Národná norma stanovujúca maximálne limitné hodnoty rezíduí
pesticídnych látok určených dovážaných komoditách.
SPS/SAU/352
29. 5. 2018

Saudská Arábia

SPS/THA/248
18. 5. 2018

Thajsko

kone pochádzajúce z Grécka

neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu uvedených koní, prevencia šírenia ochorení.
potraviny, nutričné označovanie
Oznámenie Ministerstva verejného zdravotníctva týkajúce sa požiadaviek na uvádzanie odporúčaného denného príjmu (Thai RDI)
sodíka pre osoby staršie ako 6 rokov.
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SPS/THA/249
18. 5. 2018

Thajsko

potraviny, regulácia prítomnosti určitých látok (jodičnan vápenatý, jodičnan draselný, metylalkohol, metanol, stevia)

30 dní

Určené potraviny, pre ktoré platia kritériá a podmienky použitia
určitých zložiek. Kritériá a podmienky platia pre potraviny uvádzané na trh domácej produkcie aj z dovozu.
SPS/THA/250
18. 5. 2018

Thajsko

potraviny, zákaz prítomnosti určitých látok (brómovaný rastlinný
olej, borax, chlorečnan draselný, melamín, formaledehyd a iné.)

60 dní

Určené potraviny a zložky, pre ktoré platí zákaz výroby, dovozu
a uvádzania na trh.
SPS/TPKM/460
3. 5. 2018

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

ovocie, zelenina a čaj ako komodity ovplyvnené pesticídnymi látkami

60 dní

Návrh noriem stanovujúcich maximálne limitné hodnoty rezíduí
pesticídnych látok Amisulbrom, Cyantraniliprole, Cyenopyrafen,
Fenpyroximate, Fluopyram, Metconazole, Methiocarb, Spiromesifen a Sulfoxaflor v/na uvedených komoditách.
SPS/TPKM/461
4. 5. 2018

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

spermie ošípaných

60 dní

SPS/TPKM/462
15. 5. 2018

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

potraviny všeobecne, konzervované potraviny, ľadové drene/zmrzliny, výrobky detskej výživy, mrazené potraviny, balená pitná voda
a nápoje

Karanténne požiadavky aplikované pri dovoze uvedenej komodity.
60 dní

Revízia sanitárnych noriem ustanovujúcich požiadavky na uvedené
potraviny, regulácia prítomnosti kontaminantov, toxínov a iných nežiadúcich činiteľov.
SPS/TUR/98
22. 5. 2018

Turecko

SPS/UKR/126
24. 5. 2018

Ukrajina

SPS/USA/3001
3. 5. 2018

USA

mlieko určené na konzumáciu

60 dní

Turecký potravinový kódex, charakteristiky konzumného mlieka,
produkcia, skladovanie, preprava a predaj v súlade s hygienickými
a technickými požiadavkami.
rastliny, rastlinné produkty, karanténa rastlín

60 dní

Návrh zákona o zmene niektorých legislatívnych aktov Ukrajiny
týkajúci sa regulácie v oblasti fytosanitárnych postupov.
zrno pšenice, jačmeňa a ovsa, mäso a odvodené produkty hovädzieho dobytka, ošípaných, kôz, oviec a hydiny, vajcia a iné komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky

neaplikuje sa

Chlormequat chloride, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí uvedenej látky.
SPS/USA/3002
24. 5. 2018

USA

čerstvý a sušený ženšen a iné komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky

neaplikuje sa

Tebuconazole, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí
uvedenej látky.
SPS/USA/3003
24. 5. 2018

USA

hľuzová zelenina, zemiaky vrátane zemiakových granúl/vločiek
a iné komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky
Pyroxasulfone, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí uvedenej látky.
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SPS/USA/3004
29. 5. 2018

USA

mäso ošípaných a odvodené produkty a iné komodity ovplyvnené
rezíduami pesticídnej látky

16. 7. 2018

Služba pre bezpečnosť a kontrolu potravín (FSIS) upravuje požiadavky týkajúce sa čistenia jatočných tiel ošípaných. Cieľom je zabezpečenie efektívnejších postupov podľa relevantných nariadení, ktoré zabezpečia, že jatočné telá a ich časti nebudú kontaminované patologickými činiteľmi.
SPS/VNM/98
24. 5. 2018

Vietnam

viaczložkové krmivá určené pre chovy vodných živočíchov, ktoré
sú súčasťou potravinového reťazca

60 dní

Technický predpis stanovujúci požiadavky na uvedené krmivá, regulácia prítomnosti určitých látok.
SPS/VNM/99
29. 5. 2018

Vietnam

vitamín A ako látka pridávaná do potravín
Technický predpis stanovujúci požiadavky na látky, ktoré sa môžu
pridávať na obohatenie potravín, pridávanie vitamínu A za stanovených podmienok.
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