Ročník
2009

Číslo 1

V Bratislave 26. januára 2009

Cena 8,90 € (268,- Sk)

OBSAH

1. Normalizácia
Oznámenie ÚNMS SR č. 124/2009
– o harmonizovaných STN k NV SR č. 302/2004 Z. z. (hračky) ................................................................................................

2

Oznámenie ÚNMS SR č. 125/2009
– o harmonizovaných STN k NV SR č. 571/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (výťahy) .................................................

3

Oznámenie
– SÚTN o schválení slovenských technických noriem, ich zmien, opráv a zrušení ....................................................................

5

Oznámenie
– SÚTN o prevzatí európskych a medzinárodných noriem do sústavy STN oznámením ............................................................

14

Oznámenie
– SÚTN o vydaní technických normalizačných informácií .........................................................................................................

22

Oznámenie
– SÚTN o návrhu na zrušenie STN .............................................................................................................................................

23

Oznámenie
– SÚTN o zverejnení 1. časti Plánu technickej normalizácie na rok 2009 ..................................................................................

24

2. Metrológia
Oznámenie
– ÚNMS SR o autorizácii podľa zákona č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z. .....................................................

34

3. Skúšobníctvo
Oznámenie
– ÚNMS SR o udelení autorizácie ...............................................................................................................................................

36

4. Akreditácia
–

5. Rôzne
Oznámenie
– Informačného strediska WTO o notifikáciách členov Dohody o technických prekážkach obchodu a Dohody o uplatňovaní
sanitárnych a fytosanitárnych opatrení WTO ............................................................................................................................

49

6. Prevzaté informácie
–
ISSN 1335-552X

9 771335 552007

01

Vestník ÚNMS SR č. 1/2009

1. NORMALIZÁCIA

Oznámenie č. 124/2009
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR oznamuje podľa § 5 ods. 5 a ods. 9 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
a zákona č. 254/2003 Z. z. harmonizované slovenské technické normy vzťahujúce sa na nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 302/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky.
Toto oznámenie nahrádza Oznámenie ÚNMS SR č. 84/2007 publikované vo Vestníku ÚNMS SR č. 8/2007 a Oznámenie
ÚNMS SR č. 101/2008 publikované vo Vestníku ÚNMS SR č. 1/2008.

Harmonizované slovenské technické normy preberajúce EN vyhlásené ako harmonizované v Úradnom vestníku EÚ, séria C, č. 237 zo 16. 9. 2008
STN
Triediaci znak

Dátum
vydania

Harmonizovaná EN/
zmena

Názov

STN EN 62115
(36 1338)

12/2005 Elektrické hračky. Bezpečnosť

EN 62115: 2005

STN EN 71-1+A6
(94 3094)

11/2008 Bezpečnosť hračiek. Časť 1: Mechanické a fyzikálne
vlastnosti (Konsolidovaný text)

EN 71-1: 2005+A6: 2008

STN EN 71-2+A1
(94 3094)

08/2007 Bezpečnosť hračiek. Časť 2: Horľavosť (Konsolidovaný
text)

EN 71-2: 2006+A1: 2007

STN EN 71-3
STN EN 71-3/A1
STN EN 71-3/AC
(94 3094)

10/1996 Bezpečnosť hračiek. Časť 3: Migrácia určitých prvkov
02/2002
07/2003

EN 71-3: 1994
EN 71-3: 1994/A1: 2000
EN 71-3: 1994/A1: 2000/
AC: 2000
EN 71-3: 1994/AC: 2002

STN EN 71-4+A1
STN EN 71-4+A1/A2
STN EN 71-4+A1/A3
(94 3094)

01/2001 Bezpečnosť hračiek. Časť 4: Súpravy na chemické pokusy
04/2004 a príbuzné činnosti
12/2007

EN 71-4: 1990
EN 71-4: 1990/A1: 1998
EN 71-4: 1990/A2: 2003
EN 71-4: 1990/A3: 2007

STN EN 71-5
STN EN 71-5/A1
(94 3094)

10/1996 Bezpečnosť hračiek. Časť 5: Chemické hračky (súpravy)
09/2006 okrem súprav na pokusy

EN 71-5: 1993
EN 71-5: 1993/A1: 2006

STN EN 71-6
(94 3094)

08/1996 Bezpečnosť hračiek. 6. časť: Grafický symbol na označenie EN 71-6: 1994
vekovej skupiny

STN EN 71-7
(94 3094)

04/2004 Bezpečnosť hračiek. Časť 7: Farby na nanášanie prstami.
Požiadavky a skúšobné metódy

EN 71-7: 2002

STN EN 71-8
STN EN 71-8/A1
(94 3094)

10/2004 Bezpečnosť hračiek. Časť 8: Hojdačky, kĺzačky a podobné
11/2006 hračky na rozvíjanie pohybovej činnosti na vnútorné
a vonkajšie používanie v rodine

EN 71-8: 2003
EN 71-8: 2003/A1: 2006

Dodržanie harmonizovanej slovenskej technickej normy možno podľa § 7 ods. 2 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení nekorších
predpisov považovať za splnenie technických požiadaviek určených technickým predpisom.
Toto oznámenie nadobúda účinnosť 1. februára 2009.

Ing. Mgr. Peter Lukáč
predseda ÚNMS SR
v. r.
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Oznámenie č. 125/2009
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR oznamuje podľa § 5 ods. 5 a ods. 9 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
a zákona č. 254/2003 Z. z. harmonizované slovenské technické normy vzťahujúce sa na nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na
výťahy v znení neskorších predpisov.
Toto oznámenie nahrádza Oznámenie ÚNMS SR č. 95/2007 publikované vo Vestníku ÚNMS SR č. 12/2007.
Harmonizované slovenské technické normy preberajúce EN vyhlásené ako harmonizované v Úradnom vestníku ES, séria C, č. 273 z 28. 10. 2008
STN
Triediaci znak

Dátum
vydania

Názov

Harmonizovaná EN/
zmena

STN EN 12385-3
(02 4401)

07/2005 Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 3: Informácie o používaní
a údržbe
Predpoklad zhody platí do 28. 12. 2009.

EN 12385-3: 2004

STN EN 12385-3+A1
(02 4401)

07/2008 Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 3: Informácie o používaní
a údržbe (Konsolidovaný text)

EN 12385-3: 2004+A1: 2008

STN EN 12385-5
STN EN 12385-5/AC
(02 4401)

11/2003 Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 5: Viacpramenné laná pre
03/2006 výťahy

EN 12385-5: 2002
EN 12385-5: 2002/AC: 2005

STN EN 13411-7
(02 4402)

12/2006 Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 7: Symetrická EN 13411-7: 2006
klinová koncovka

STN EN 81-1+AC
STN EN 81-1+AC/A1
STN EN 81-1+AC/A2
(27 4003)

12/2000 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov.
04/2006 Časť 1: Elektrické výťahy (obsahuje Zmenu AC: 1999)
06/2005

EN 81-1: 1998
EN 81-1: 1998/AC: 1999
EN 81-1: 1998/A1: 2005
EN 81-1: 1998/A2: 2004

STN EN 81-2+AC
STN EN 81-2+AC/A1
STN EN 81-2+AC/A2
(27 4003)

12/2000 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov.
04/2006 Časť 2: Hydraulické výťahy (obsahuje Zmenu AC: 1999)
06/2005

EN 81-2: 1998
EN 81-2: 1998/AC: 1999
EN 81-2: 1998/A1: 2005
EN 81-2: 1998/A2: 2004

STN EN 81-28
(27 4003)

04/2004 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov.
Výťahy na prepravu osôb a tovaru. Časť 28: Diaľková
signalizácia núdzového stavu v osobných výťahoch
a v nákladných výťahoch s prístupom osôb

EN 81-28: 2003

STN EN 81-58
(27 4003)

07/2004 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov.
EN 81-58: 2003
Prehliadky a skúšky. Časť 58: Skúšanie požiarnej odolnosti
šachtových dverí

STN EN 81-70
STN EN 81-70/A1
(27 4003)

07/2004 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov.
05/2005 Osobitné úpravy výťahov určených na dopravu osôb alebo
osôb a nákladov. Časť 70: Prístupnosť výťahov vrátane
osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

EN 81-70: 2003
EN 81-70: 2003/A1: 2004

STN EN 81-71+A1
(27 4003)

06/2007 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov.
Osobitné používanie osobných výťahov a nákladných
výťahov s povolenou dopravou osôb. Časť 71: Výťahy
odolné proti vandalizmu (Konsolidovaný text)

EN 81-71: 2005+A1: 2006

STN EN 81-72
(27 4003)

06/2004 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov.
Osobitné úpravy výťahov určených na dopravu osôb alebo
osôb a nákladov. Časť 72: Požiarne výťahy

EN 81-72: 2003
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STN EN 81-73
(27 4003)

11/2005 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov.
Osobitné používanie osobných výťahov a nákladných
výťahov s povolenou dopravou osôb. Časť 73: Fungovanie
výťahov v prípade požiaru

EN 81-73: 2005

STN EN 13015
(27 4090)

11/2002 Údržba výťahov a pohyblivých schodov. Pravidlá návodov
na údržbu
Predpoklad zhody platí do 28. 12. 2009.

EN 13015: 2001

STN EN 13015+A1
(27 4090)

01/2009 Údržba výťahov a pohyblivých schodov. Pravidlá návodov
na údržbu (Konsolidovaný text)

EN 13015: 2001+A1: 2008

STN EN 12016
(27 4101)

08/2005 Elektromagnetická kompatibilita. Skupina noriem
na výrobky pre výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé
chodníky. Odolnosť
Predpoklad zhody platí do 28. 12. 2009.

EN 12016: 2004

STN EN 12016+A1
(27 4101)

02/2009 Elektromagnetická kompatibilita. Skupina noriem
na výrobky pre výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé
chodníky. Odolnosť (Konsolidovaný text)

EN 12016: 2004+A1: 2008

Dodržanie harmonizovanej slovenskej technickej normy možno podľa § 7 ods. 2 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších
predpisov považovať za splnenie technických požiadaviek určených technickým predpisom.
Toto oznámenie nadobúda účinnosť 1. februára 2009.

Ing. Mgr. Peter Lukáč
predseda ÚNMS SR
v. r.
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STN EN ISO 9001
(01 0320)

Oznámenie
Slovenského ústavu technickej normalizácie
o schválení slovenských technických noriem,
ich zmien, opráv a zrušení

4. STN EN 80000-6
(01 1301)
Slovenský ústav technickej normalizácie oznamuje podľa § 5
a § 6 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na
výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a zákona
č. 254/2003 Z. z., že schválil ďalej uvedené slovenské technické normy, ich zmeny, opravy alebo zrušenie.

STN ISO 31-5
(01 1301)

Ing. Božena Tušová

Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Časť 2: Hodnotenie zvarových spojov hliníka a jeho
zliatin prežarovaním. Úrovne
prípustnosti
(EN 12517-2: 2008)
Vydanie: február 2009

6. STN EN 14394 + A1
(07 0255)

Vykurovacie kotly. Vykurovacie kotly vybavené horákmi
s ventilátorom. Menovitý tepelný výkon nepresahujúci 10 MW
a maximálna prevádzková
teplota 110 °C (Konsolidovaný
text)
(EN 14394: 2005 + A1: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa ruší
Vykurovacie kotly. Vykurovacie
kotly vybavené horákmi s ventilátorom. Menovitý tepelný výkon nepresahujúci 10 MW a maximálna prevádzková teplota
110 °C
(EN 14394: 2005)
z júna 2006

Schválené STN

STN ISO 3534-2
(01 0216)

2. STN ISO 2859-10
(01 0261)

STN ISO 2859-0
(01 0261)

3. STN EN ISO 9001
(01 0320)

Štatistika. Slovník a značky.
Časť 2: Aplikovaná štatistika
(ISO 3534-2: 2006)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa ruší
Štatistika. Slovník a značky. Časť 2:
Štatistické riadenie kvality
(ISO 3534-2: 1993)
z júla 1999

STN EN 14394
(07 0255)

Štatistické prebierky porovnávaním. Časť 10: Úvod do systému štatistických prebierok porovnávaním podľa ISO 2859
(ISO 2859-10: 2006)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa ruší
Štatistické prebierky porovnávaním. Časť 0: Úvod do systému
štatistických prebierok porovnávaním podľa ISO 2859
(ISO 2859-0: 1995)
z apríla 2000

7. STN EN ISO 11117
(07 8608)

STN EN 962 + A1
(07 8608)

Systémy manažérstva kvality.
Požiadavky (ISO 9001: 2008)
(EN ISO 9001: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa ruší

5

Veličiny a jednotky. Časť 6:
Elektromagnetizmus
(EN 80000-6: 2008,
IEC 80000-6: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa od 1. 4. 2011
ruší
Veličiny a jednotky. 5. časť: Elektrina a magnetizmus
(ISO 31-5: 1992,
ISO 31-5: 1992 opr. vyd.: 1993)
zo septembra 1997

5. STN EN 12517-2
(05 1305)

generálna riaditeľka SÚTN
v. r.

1. STN ISO 3534-2
(01 0216)

Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2000)
(EN ISO 9001: 2000)
z apríla 2001

Fľaše na plyny. Ochranné
čiapočky ventilov a chrániče
ventilov. Navrhovanie, výroba
a skúšanie (ISO 11117: 2008)
(EN ISO 11117: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa ruší
Prepravné fľaše na plyny. Ochranné čiapočky ventilov a chrániče ventilov na fľaše na priemyselné a medicinálne plyny. Návrh, konštrukcia a skúšky
(EN 962: 1996,
EN 962: 1996/A1: 1999)
z novembra 2000
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8. STN EN ISO 15744
(10 6009)

STN EN ISO 15744
(10 6009)

9. STN EN 15069
(13 4385)

STN EN 15069
(13 4385)

10. STN EN 200
(13 7105)

STN EN 200
(13 7105)

11. STN EN 13218 + A1
(20 0711)

STN EN 13218
(20 0711)

12. STN EN 1550 + A1
(20 0800)

Ručné neelektrické náradie. Predpis na meranie hluku. Technická metóda (trieda presnosti 2)
(ISO 15744: 2002)
(EN ISO 15744: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa od 29. 12. 2009
ruší
Ručné neelektrické náradie. Predpisy na meranie hluku. Technická metóda (trieda presnosti 2)
(ISO 15744: 2002)
(EN ISO 15744: 2002)
z októbra 2004

STN EN 1550
(20 0800)

Poistné ventily na plyn pre zostavy kovových hadíc určené
na pripojenie domácich spotrebičov spaľujúcich plynné palivá
(EN 15069: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa ruší
Poistné ventily na plyn určené
pre zostavy kovových hadíc na
pripojenie domácich spotrebičov
spaľujúcich plynné palivá ****)
(EN 15069: 2008)
z augusta 2008

13. STN EN 1526 + A1
(26 8851)

STN EN 1526
(26 8851)

Zdravotnotechnické armatúry.
Jednoduché výtokové armatúry a zmiešavacie batérie pre systémy zásobovania vodou typu 1 a typu 2. Všeobecné technické podmienky
(EN 200: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa ruší
Zdravotnotechnické armatúry. Jednoduché výtokové armatúry a zmiešavacie batérie (PN 10). Všeobecné technické podmienky
(EN 200: 2004)
z októbra 2005

14. STN EN 13059 + A1
(26 8883)

STN EN 13059
(26 8883)

15. STN EN 12053 + A1
(26 8891)

Obrábacie a tvárniace stroje.
Bezpečnosť. Stabilné brúsky
(Konsolidovaný text)
(EN 13218: 2002 + A1: 2008/
AC: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa od 29. 12. 2009
ruší
Obrábacie a tvárniace stroje. Bezpečnosť. Stabilné brúsky
(EN 13218: 2002)
z mája 2004

STN EN 12053
(26 8891)
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Bezpečnosť obrábacích a tvárniacich strojov. Bezpečnostné
požiadavky na konštrukciu a výrobu obrobkových skľučovadiel (Konsolidovaný text)
(EN 1550: 1997 + A1: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa od 29. 12. 2009
ruší
Bezpečnosť obrábacích strojov.
Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu a výrobu obrobkových
skľučovadiel
(EN 1550: 1997)
z novembra 2001
Bezpečnosť motorových vozíkov. Doplnkové požiadavky na
automatické funkcie vozíkov
(Konsolidovaný text)
(EN 1526: 1997 + A1: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa od 29. 12. 2009
ruší
Bezpečnosť motorových vozíkov. Doplnkové požiadavky na
automatické funkcie vozíkov
(EN 1526: 1997)
z januára 2001
Bezpečnosť priemyselných vozíkov. Skúšobné postupy na meranie kmitania (Konsolidovaný
text)
(EN 13059: 2002 + A1: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa od 29. 12. 2009
ruší
Bezpečnosť priemyselných vozíkov. Skúšobné postupy na meranie kmitania
(EN 13059: 2002)
zo septembra 2003
Bezpečnosť priemyselných vozíkov. Skúšobné metódy merania emisií hluku (Konsolidovaný text)
(EN 12053: 2001 + A1: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa od 29. 12. 2009
ruší
Bezpečnosť priemyselných vozíkov. Skúšobné metódy merania
emisií hluku ***)
(EN 12053: 2001)
z novembra 2002
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16. STN EN 12110 + A1
(27 5522)

STN EN 12110
(27 5522)

17. STN EN ISO 2867
(27 7412)

STN EN ISO 2867
(27 7412)

18. STN EN ISO 6683
(27 7539)

STN EN ISO 6683
(27 7539)

19. STN EN ISO 3450
(27 8150)

STN EN ISO 3450
(27 8150)

Tunelové stroje. Uzavreté tlakové priestory. Bezpečnostné požiadavky (Konsolidovaný text)
(EN 12110: 2002 + A1: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa od 29. 12. 2009
ruší
Tunelové stroje. Uzavreté tlakové priestory. Bezpečnostné požiadavky
(EN 12110: 2002)
z decembra 2003

20. STN EN 12151
(27 8535)

Stroje na zemné práce. Prístupové sústavy (ISO 2867: 2006
+ Cor. 1: 2008)
(EN ISO 2867: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa od 29. 12. 2009
ruší
Stroje na zemné práce. Prístupové sústavy (ISO 2867: 2006)
(EN ISO 2867: 2006)
z decembra 2006

21. STN EN 15027
(27 8615)

STN EN 12151
(27 8535)

STN EN 15027
(27 8615)

Stroje na zemné práce. Bezpečnostné sedadlové pásy a ich
kotviace úchytky. Požiadavky
a skúšky (ISO 6683: 2005)
(EN ISO 6683: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa od 29. 12. 2009
ruší
Stroje na zemné práce. Bezpečnostné sedadlové pásy a ich kotviace úchytky. Požiadavky a skúšky (ISO 6683: 2005)
(EN ISO 6683: 2005)
zo septembra 2005
Stroje na zemné práce. Brzdové systémy strojov na kolesovom podvozku. Požiadavky na
systémy a účinky a skúšobné
postupy (ISO 3450: 1996)
(EN ISO 3450: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa od 29. 12. 2009
ruší
Stroje na zemné práce. Brzdové
systémy strojov na kolesovom
podvozku. Požiadavky na systémy a účinky a skúšobné postupy
(ISO 3450: 1996)
(EN ISO 3450: 1996)
z apríla 2000

Premiestniteľné stenové a lanové píly určené na stavenisko.
Bezpečnosť
(EN 15027: 2007)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa ruší
Prenosné kotúčové a pásové píly
pre staveniská. Bezpečnosť ****)
(EN 15027: 2007)
z augusta 2008

22. STN 33 2000-5-534

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Bezpečné odpojenie, spínanie a ovládanie. Oddiel 534: Prístroje
na ochranu pred prepätiami
(HD 60364-5-534: 2008,
mod IEC 60364-5-53: 2001/A1:
2002)
Vydanie: február 2009

23. STN P
CLC/TS 62046
(33 2206)

Bezpečnosť strojových zariadení. Aplikácia ochranných zariadení na detekciu prítomnosti osôb CD
(CLC/TS 62046: 2008,
IEC/TS 62046: 2008)
Vydanie: február 2009

24. STN EN 60079-27
(33 2320)

Výbušné atmosféry. Časť 27:
Koncepcia iskrovo bezpečnej prevádzkovej zbernice (FISCO)
(EN 60079-27: 2008,
IEC 60079-27: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa od 1. 4. 2011
ruší
Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 27:
Koncepcia iskrovo bezpečnej prevádzkovej zbernice (FISCO) a koncepcia prevádzkovej zbernice nepodnecujúcej vznietenie (FNICO)
(EN 60079-27: 2006,
IEC 60079-27: 2005)
z decembra 2006

STN EN 60079-27
(33 2320)

7

Stroje a prevádzky na prípravu betónu a malty. Bezpečnostné požiadavky
(EN 12151: 2007)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa ruší
Stroje a zariadenia na prípravu
betónu a betónových zmesí. Bezpečnostné požiadavky ****)
(EN 12151: 2007,
EN 12151: 2007/Cor.: 2008)
z augusta 2008

Vestník ÚNMS SR č. 1/2009
25. STN EN 61326-3-1
(35 6508)

26. STN EN 61326-3-2
(35 6508)

27. STN EN 61318
(35 9721)

TNI IEC/TR2 61318
(35 9721)

Elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne
použitie. Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu.
Časť 3-1: Požiadavky na odolnosť bezpečnostných systémov
a zariadení určených na vykonávanie bezpečnostných funkcií (funkčnej bezpečnosti). Všeobecné priemyselné aplikácie
(EN 61326-3-1: 2008,
IEC 61326-3-1: 2008)
Vydanie: február 2009

Systémy zásobovania plynom. Rámec referencií pre systém manažérstva integrity plynovodov
(PIMS) ****)
(CEN/TS 15173: 2006)
zo septembra 2008

30. STN EN 14677
(43 3625)

Bezpečnosť strojov. Sekundárne spracovanie ocele. Stroje a zariadenia na spracovanie tekutej ocele CD
(EN 14677: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa ruší
Bezpečnosť strojov. Sekundárna
metalurgia. Stroje a zariadenia na
spracovanie tekutej ocele ****)
(EN 14677: 2008)
z októbra 2008

STN EN 14677
(43 3625)

Elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne
použitie. Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu.
Časť 3-2: Požiadavky na odolnosť bezpečnostných systémov
a zariadení určených na vykonávanie bezpečnostných funkcií (funkčnej bezpečnosti). Priemyselné aplikácie v špecifikovanom elektromagnetickom prostredí
(EN 61326-3-2: 2008,
IEC 61326-3-2: 2008)
Vydanie: február 2009
Práce pod napätím. Posudzovanie zhody vzťahujúce sa na
náradie, zariadenia a pomôcky
(EN 61318: 2008,
IEC 61318: 2007)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa ruší
Práce pod napätím. Návody na
plány zabezpečenia kvality ***)
(IEC/TR2 61318: 1994,
IEC/TR2 61318: 1994/
Cor: 2000)
z decembra 2003

31. STN EN 15587
(46 1037)

Obilniny a výrobky z obilnín.
Stanovenie nečistôt v pšenici
(Triticum aestivum L.), tvrdej
pšenici (Triticum durum Desf.),
raži (Secale cereale L.) a kŕmnom jačmeni (Hordeum vulgare L.)
(EN 15587: 2008)
Vydanie: február 2009

32. STN EN 15585
(46 1040)

Obilniny a výrobky z obilnín.
Pšenica tvrdá (Triticum durum
Desf). Stanovenie percentuálneho množstva mitadinných zŕn
a výpočet percentuálneho množstva sklovitých zŕn
(EN 15585: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa ruší
Skúšanie obilnín, strukovín a olejnín. Skúšanie obilnín. Stanovenie sklovitosti tvrdej pšenice
(Triticum durum)
z 11. 4. 1988
Skúšanie obilnín, strukovín a olejnín. Skúšanie obilnín. Časť 38:
Stanovenie stupňa straty sklovitosti
z júla 2003

STN 46 1011-11

STN 46 1011-38

28. STN EN 60335-2-108 Elektrické spotrebiče pre do(36 1055)
mácnosť a na podobné účely.
Bezpečnosť. Časť 2-108: Osobitné požiadavky na elektrolyzéry
(EN 60335-2-108: 2008,
mod IEC 60335-2-108: 2008)
Vydanie: február 2009
29. STN P
CEN/TS 15173
(38 6440)

STN P
CEN/TS 15173
(38 6440)

33. STN EN ISO 3451-1
(64 0218)

Systémy zásobovania plynom.
Rámec referencií pre systém
manažérstva integrity plynovodov (PIMS)
(CEN/TS 15173: 2006)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa ruší

STN EN ISO 3451-1
(64 0218)
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Plasty. Stanovenie popola. Časť 1:
Všeobecné metódy
(ISO 3451-1: 2008)
(EN ISO 3451-1: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa ruší
Plasty. Stanovenie popola. Časť 1:
Všeobecné metódy
(ISO 3451-1: 1997)
(EN ISO 3451-1: 1997)
z augusta 2000

Vestník ÚNMS SR č. 1/2009
38. STN EN 12013 + A1
(69 1310)

34. STN P CEN/TS 15223 Potrubné systémy z plastov. Va(64 3034)
lidované návrhové parametre
potrubných systémov z termoplastov uložených v zemi
(CEN/TS 15223: 2008)
Vydanie: február 2009
35. STN EN 1612-1 + A1 Plastárske a gumárske stroje.
(69 1287)
Reakčné tvarovacie stroje.
Časť 1: Bezpečnostné požiadavky na dávkovacie a miešacie jednotky (Konsolidovaný text)
(EN 1612-1: 1997 + A1: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa od 29. 12. 2009
ruší
STN EN 1612-1
Stroje pre gumársku a plastársku
(69 1287)
technológiu. Reaktívne tvarovacie stroje. Časť 1: Bezpečnostné
požiadavky na dávkovacie a miešacie jednotky
(EN 1612-1: 1997)
z novembra 2001

STN EN 12013
(69 1310)

36. STN EN 1612-2 + A1 Plastárske a gumárske stroje. Re(69 1287)
akčné tvarovacie stroje. Časť 2:
Bezpečnostné požiadavky na linky s reakčným tvarovaním (Konsolidovaný text)
(EN 1612-2: 2000 + A1: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa od 29. 12. 2009
ruší
STN EN 1612-2
Gumárske a plastárske stroje. Re(69 1287)
akčné tvarovacie stroje. Časť 2:
Bezpečnostné požiadavky na linky s reakčným tvarovaním
(EN 1612-2: 2000)
z decembra 2003
37. STN EN 1417 + A1
(69 1309)

STN EN 1417
(69 1309)

39. STN EN 1367-6
(72 1188)

Skúšky na stanovenie tepelných vlastností a odolnosti kameniva proti klimatickým účinkom. Časť 6: Odolnosť proti
zmrazovaniu a rozmrazovaniu
za prítomnosti soli (NaCl)
(EN 1367-6: 2008)
Vydanie: február 2009

40. STN EN 1094-1
(72 6007)

Izolačné žiaruvzdorné výrobky. Časť 1: Terminológia, klasifikácia a metódy skúšania žiaruvzdorných izolačných vláknitých výrobkov *)
(EN 1094-1: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa ruší
Izolačné žiaruvzdorné výrobky.
Časť 1: Terminológia keramických vláknitých výrobkov
(EN 1094-1: 1997)
z januára 2002
Izolačné žiaruvzdorné výrobky.
Časť 3: Klasifikácia keramických vláknitých výrobkov
(EN 1094-3: 2003)
z mája 2004
Izolačné žiaruvzdorné výrobky.
Časť 7: Skúšobné metódy keramických vláknitých výrobkov ***)
(ENV 1094-7: 1993)
z januára 2002

STN EN 1094-1
(72 6007)

STN EN 1094-3
(72 6007)

Plastárske a gumárske stroje.
Dvojvalcové stroje na miesenie. Bezpečnostné požiadavky
(Konsolidovaný text)
(EN 1417: 1996 + A1: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa od 29. 12. 2009
ruší
Stroje pre gumársku a plastikársku technológiu. Dvojvalcové
stroje na miesenie. Bezpečnostné
požiadavky
(EN 1417: 1996)
z júna 1999

STN P ENV 1094-7
(72 6007)

41. STN EN 12273
(73 6168)
STN EN 12273
(72 6168)
STN 73 6130
STN 73 6134
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Plastárske a gumárske stroje.
Uzavreté miesiče. Bezpečnostné požiadavky (Konsolidovaný
text)
(EN 12013: 2000 + A1: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa od 29. 12. 2009
ruší
Gumárske a plastárske stroje. Uzavreté miesiče. Bezpečnostné požiadavky
(EN 12013: 2000)
z decembra 2003

Kalové zákryty. Požiadavky
(EN 12273: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa ruší
Kalové zákryty. Požiadavky ****)
(EN 12273: 2008)
z novembra 2008
Stavba vozoviek. Emulzné kalové vrstvy
z apríla 1996
Stavba vozoviek. Emulzný mikrokoberec
z novembra 1996

Vestník ÚNMS SR č. 1/2009
42. STN EN 1993-5
(73 1406)

STN EN 1993-5
(73 1406)

43. STN EN 15287-2
(73 4216)

STN EN 15287-2
(73 4216)

44. STN EN 1994-2
(73 6207)

STN EN 1994-2
(73 6207)

45. STN EN 12812
(73 8108)

STN EN 12812
(73 8108)

46. STN EN 15552
(77 0646)

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 5: Pilóty a štetovnice
(EN 1993-5: 2007)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa ruší
Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 5: Pilóty
a štetovnicové steny ****)
(EN 1993-5: 2007)
z augusta 2007
Komíny. Navrhovanie, montáž
a prevádzkovanie komínov. Časť 2:
Komíny pre uzavreté spotrebiče palív
(EN 15287-2: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa ruší
Komíny. Navrhovanie, montáž
a prevádzkovanie komínov. Časť 2:
Komíny pre uzavreté spotrebiče
palív ****)
(EN 15287-2: 2008)
z novembra 2008

47. STN EN 15598
(80 0847)

Textílie. Slučkové tkaniny. Skúšobná metóda na určovanie odolnosti vlasových slučiek proti vyťahovaniu
(EN 15598: 2008)
Vydanie: február 2009

48. STN EN 813
(83 2612)

Osobné ochranné prostriedky
proti pádu z výšky. Sedacie postroje
(EN 813: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa ruší
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Sedacie výstroje
(EN 813: 1997)
z októbra 2000

STN EN 813
(83 2612)

49. STN EN ISO 17491-3
(83 2728)

Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 2: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre mosty
(EN 1994-2: 2005,
EN 1994-2: 2005/AC: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa ruší
Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 2: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre mosty ****)
(EN 1994-2: 2005)
z júna 2006

STN EN 463
(83 2728)

50. STN EN ISO 17491-4
(83 2728)

Podperné lešenia. Funkčné požiadavky, dimenzovanie a všeobecný návrh
(EN 12812: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa ruší
Podperné lešenia. Požiadavky, dimenzovanie a všeobecný návrh
(EN 12812: 2004)
zo septembra 2005

STN EN 468
(83 2739)

Obaly. Prepravné balenia a manipulačné jednotky. Programy
skúšok vlastností pre bežné distribučné reťazce
(EN 15552: 2008)
Vydanie: február 2009
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Ochranné odevy. Skúšobné metódy na odevy chrániace proti
chemikáliám. Časť 3: Určovanie odolnosti proti prenikaniu
prúdu kvapaliny (skúška prúdom) (ISO 17491-3: 2008)
(EN ISO 17491-3: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa ruší
Ochranné odevy. Ochrana proti
kvapalným chemikáliám. Skúšobná metóda: Stanovenie odolnosti proti prenikaniu prúdu kvapaliny (Jet - test) (obsahuje Opravu: 1994)
(EN 463: 1994,
EN 463: 1994/TC1: 1994)
z decembra 1998
Ochranné odevy. Skúšobné metódy na odevy chrániace proti
chemikáliám. Časť 4: Určovanie odolnosti proti prenikaniu
rozstrekovanej kvapaliny (skúška postrekom)
(ISO 17491-4: 2008)
(EN ISO 17491-4: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa ruší
Ochranné odevy. Ochrana proti
kvapalným chemikáliám. Skúšobná metóda: Stanovenie odolnosti proti prenikaniu pri postreku (Sprej test)
(EN 468: 1994,
EN 468: 1994/oprava 1: 1994)
z januára 2000

Vestník ÚNMS SR č. 1/2009
51. STN EN 982 + A1
(83 3370)

STN EN 982
(83 3370)

52. STN EN 983 + A1
(83 3371)

STN EN 983
(83 3371)

53. STN EN 547-1 + A1
(83 3515)

STN EN 547-1
(83 3515)

54. STN EN 547-2 + A1
(83 3515)

STN EN 547-2
(83 3515)

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na tekutinové
hnacie systémy a ich prvky.
Hydraulika (Konsolidovaný text)
(EN 982: 1996 + A1: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa od 29. 12. 2009
ruší
Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na tekutinové hnacie systémy a ich prvky. Hydraulika
(EN 982: 1996)
z novembra 1999

55. STN EN 547-3 + A1
(83 3515)

STN EN 547-3
(83 3515)

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na tekutinové
hnacie systémy a ich prvky. Pneumatika (Konsolidovaný text)
(EN 983: 1996 + A1: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa od 29. 12. 2009
ruší
Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na tekutinové hnacie systémy a ich prvky. Pneumatika
(EN 983: 1996)
z novembra 1999
Bezpečnosť strojov. Rozmery
ľudského tela. Časť 1: Zásady
stanovenia rozmerov otvorov
na vstup celého tela do strojov
(Konsolidovaný text)
(EN 547-1: 1996 + A1: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa od 29. 12. 2009
ruší
Bezpečnosť strojov. Rozmery
ľudského tela. Časť 1: Zásady
stanovenia rozmerov otvorov na
vstup celého tela do strojov
(EN 547-1: 1996)
zo septembra 1999

Charakterizácia odpadov. Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) v odpadoch plynovou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS)
(EN 15527: 2008)
Vydanie: február 2009

57. STN EN 13718-1
(84 7088)

Prepravné prostriedky záchrannej zdravotnej služby a ich vybavenie. Letecké ambulancie.
Časť 1: Požiadavky na zdravotnícku výbavu umiestnenú v leteckých ambulanciách
(EN 13718-1: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa ruší
Prostriedky na prepravu pacientov vo vzduchu, na vode a v ťažkom teréne. Časť 1: Požiadavky
na prepojenie zdravotníckych pomôcok pri nepretržitej starostlivosti o pacienta
(EN 13718-1: 2002)
z decembra 2003

58. STN EN 13718-2
(84 7088)
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Bezpečnosť strojov. Rozmery
ľudského tela. Časť 3: Antropometrické údaje (Konsolidovaný text)
(EN 547-3: 1996 + A1: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa od 29. 12. 2009
ruší
Bezpečnosť strojov. Rozmery ľudského tela. Časť 3: Antropometrické údaje
(EN 547-3: 1996)
z novembra 1999

56. STN EN 15527
(83 8264)

STN EN 13718-1
(84 7088)

Bezpečnosť strojov. Rozmery
ľudského tela. Časť 2: Zásady
stanovenia rozmerov prístupových otvorov (Konsolidovaný
text)
(EN 547-2: 1996 + A1: 2008,
EN 547-2: 1996 + A1:
2008/Cor. Oct.: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa od 29. 12. 2009
ruší

Bezpečnosť strojov. Rozmery ľudského tela. Časť 2: Zásady stanovenia rozmerov prístupových
otvorov
(EN 547-2: 1996)
zo septembra 1999

Prepravné prostriedky záchrannej zdravotnej služby a ich vybavenie. Letecké ambulancie.
Časť 2: Prevádzkové a technické požiadavky na letecké
ambulancie
(EN 13718-2: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa ruší

Vestník ÚNMS SR č. 1/2009
STN EN 13718-2
(84 7088)

59. STN EN 1041
(85 5201)

STN EN 1041
(85 5201)

Prostriedky na prepravu pacientov vo vzduchu, na vode a v ťažkom teréne. Časť 2: Operatívne
a technické požiadavky pri nepretržitej starostlivosti o pacienta
(EN 13718-2: 2002)
z decembra 2003

STN ISO 7591/Z2
(30 0105)

STN ISO 7591/Z3
(30 0105)

Informácie poskytované výrobcom zdravotníckych pomôcok
(EN 1041: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa od 1. 8. 2011
ruší
Informácie poskytované výrobcom pri dodávke zdravotníckej
techniky
(EN 1041: 1998)
z júna 2001

64. STN EN 60335-2-105/ Elektrické spotrebiče pre doA1
mácnosť a na podobné účely.
(36 1055)
Bezpečnosť. Časť 2-105: Osobitné požiadavky na multifunkčné sprchové kúty. Zmena A1
STN EN 60335-2-105
z novembra 2005
(EN 60335-2-105: 2005/
A1: 2008,
IEC 60335-2-105: 2004/
A1: 2008)
Vydanie: február 2009

Zrušené STN
60. STN ISO 10444
(01 0176)

Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo
technickej správy (ISRN) ***)
(ISO 10444: 1994)
zo septembra 2002
Zrušená od 1. 2. 2009
Zrušená v ISO bez náhrady.

61. STN ISO 4831
(56 0086)

Mikrobiológia. Všeobecné pokyny na stanovenie počtu koliformných baktérií. Metóda najpravdepodobnejšieho počtu
(ISO 4831: 1991)
z decembra 1998
Zrušená od 1. 2. 2009
Zrušená bez náhrady, obsahuje
neplatnú ISO.

62. STN 73 0856

Stanovenie požiarnej odolnosti
zavesených podhľadov
z 10. 11. 1986
Zrušená od 1. 2. 2009

65. STN EN 50402/A1
(37 8340)

Elektrické zariadenia na detekciu a meranie horľavých
alebo toxických plynov alebo
pár, alebo kyslíka. Požiadavky
na funkčnú bezpečnosť stacionárnych systémov detekcie plynov. Zmena A1
STN EN 50402 z júla 2006
(EN 50402: 2005/A1: 2008)
Vydanie: február 2009

66. STN EN 1993-2/NA
(73 6205)

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 2: Oceľové mosty. Národná príloha
STN EN 1993-2
z decembra 2007
Vydanie: február 2009

67. STN 88 5420/Z1

Obaly a tlačivá na poštové zásielky. Lístky a pohľadnice. Zmena 1
STN 88 5420 z decembra 1996
Vydanie: február 2009

Zmeny STN
63. STN ISO 7591/Z4
(30 0105)

STN ISO 7591/Z1
(30 0105)

Cestné vozidlá. Tabuľky s evidenčným číslom so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy. Špecifikácia. Zmena 2
z marca 2006
Cestné vozidlá. Tabuľky s evidenčným číslom so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy. Špecifikácia. Zmena 3
z februára 2007

Opravy STN

Cestné vozidlá. Tabuľky s evidenčným číslom so spätným odrazom pre motorové vozidlá
a prívesy. Špecifikácia. Zmena 4
STN ISO 7591
zo septembra 1996
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa ruší
Cestné vozidlá. Tabuľky s evidenčným číslom so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy. Špecifikácia. Zmena 1
z marca 2005

STN EN ISO 9308-1/AC
(75 7834)
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Kvalita vody. Stanovenie Escherichia coli a koliformných baktérií. Časť 1: Metóda membránovej filtrácie (ISO 9308-1: 2000/
Cor. 1: 2007) Oprava AC
STN EN ISO 9308-1
z decembra 2003
(EN ISO 9308-1: 2000/
AC: 2008)
Vydanie: február 2009

Vestník ÚNMS SR č. 1/2009
Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske
normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
Normy označené **) preberali medzinárodné alebo európske
normy schválením na priame používanie (norma pozostáva
z národnej titulnej strany a znenie nie je jej súčasťou).
Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske
normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou
stranou.
Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania
titulnej strany STN tlačou).
Normy označené CD preberajú medzinárodné alebo európske
normy prekladom a sú vydané iba na elektronickom nosiči
CD-ROM (bez vydania tlačou).

Vo Vestníku ÚNMS SR č. 9/2007 v Oznámení SÚTN o prevzatí európskych a medzinárodných noriem do sústavy STN
oznámením sa v bode 32 dopĺňa text:
Jej oznámením sa od 1. 10. 2009 ruší
STN IEC 61526
Prístroje na ochranu pred žiarením. Me(35 6607)
ranie osobného dávkového ekvivalentu
Hp(10) a Hp(0,07) röntgenového žiarenia, žiarenia gama a beta; priamoodčítacie dozimetre na meranie osobného dávkového ekvivalentu a/alebo jeho príkonu
(IEC 61526: 1998)
z decembra 2002
Ruší sa poznámka o rozpracovaní prekladom.
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 10/2007 v Oznámení SÚTN o prevzatí európskych a medzinárodných noriem do sústavy STN
oznámením sa v bode 44 opravuje názov normy Komíny.
Komínové systémy s pálenými/keramickými komínovými
vložkami. Časť 3: Požiadavky a skúšobné metódy pre systém
komínových vložiek na Komíny. Komínové systémy s pálenými/keramickými komínovými vložkami. Časť 3: Požiadavky a skúšobné metódy pre vzduchovo-spalinové komínové systémy.

Upozornenie redakcie
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 12/2001 v Oznámení SÚTN
o schválení európskych a medzinárodných noriem na priame
používanie ako STN sa v bode 37 opravuje názov normy Voľné oceľové rúry na zámkové lešenie. Technické dodocie podmienky na Samostatné oceľové rúry pre podperné a pracovné lešenia. Technické dodacie podmienky.

Vo Vestníku ÚNMS SR č. 6/2008 v Oznámení SÚTN o prevzatí európskych a medzinárodných noriem do sústavy STN
oznámením sa v bode 44 opravuje názov normy Komíny.
Požiadavky a skúšobné metódy na kovové komíny a materiály
samostatných prívodov vzduchu na spaľovanie pre spotrebiče
nezávislé od prívodu vzduchu z miestnosti. Časť 2: Prívod
vzduchu na spaľovanie pre uzatvorené spotrebiče na Komíny.
Požiadavky a skúšobné metódy na kovové komíny a materiálovo nezávislé vzduchové prieduchy pre uzavreté spotrebiče palív. Časť 2: Komínové a vzduchové prieduchy
pre uzavreté spotrebiče palív.

Vo Vestníku ÚNMS SR č. 11/2006 v Oznámení SÚTN o prevzatí európskych a medzinárodných noriem do sústavy STN
oznámením sa v bode 100 opravuje názov normy na Zariadenia informačných technológií. Bezpečnosť. Časť 23: Zariadenia s veľkokapacitnou pamäťou.
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 6/2007 v Oznámení SÚTN o prevzatí európskych a medzinárodných noriem do sústavy STN
oznámením sa v bode 68 opravuje názov normy Komíny.
Požiadavky a skúšobné metódy na kovové komíny a materiály
samostatných prívodov vzduchu na spaľovanie pre spotrebiče
nezávislé od prívodu vzduchu z miestnosti. Časť 1: Vertikálne
vzduchospalinové ukončenia komínov pre spotrebiče typu C6
na Komíny. Požiadavky a skúšobné metódy na kovové komíny a materiálovo nezávislé vzduchové prieduchy pre uzavreté spotrebiče palív. Časť 1: Vertikálne vzduchovo-spalinové komínové nadstavce pre spotrebiče palív typu C6.

Vo Vestníku ÚNMS SR č. 12/2008 v Oznámení SÚTN
o schválení slovenských technických noriem, ich zmien, opráv
a zrušení sa v bode 14 opravuje v názve normy prenosné na
prenosové.
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Vestník ÚNMS SR č. 1/2009

Oznámenie
Slovenského ústavu technickej normalizácie
o prevzatí európskych a medzinárodných noriem
do sústavy STN oznámením

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

4. STN EN 62439
(18 4020)

Vysoká využiteľnosť automatizačných sietí
(EN 62439: 2008,
IEC 62439: 2008)
Platí od 1. 2. 2009

5. STN EN 61784-1
(18 4020)

Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 1: Profily prevádzkových zberníc
(EN 61784-1: 2008,
IEC 61784-1: 2007)
Platí od 1. 2. 2009
Jej oznámením sa od 1. 5. 2011
ruší
Digitálne dátové komunikácie na
meranie a riadenie. Časť 1: Súbory profilov pre spojitú a nespojitú výrobu na použitie prevádzkovej zbernice v priemyselných riadiacich systémoch ****)
(EN 61784-1: 2004,
IEC 61784-1: 2003
+ cor. Jul. 2004)
z februára 2005

STN EN 61784-1
(18 4020)

Uvedené európske a medzinárodné normy sú dostupné v Slovenskom ústave technickej normalizácie, Karloveská 63,
P.O.BOX 246, 840 00 Bratislava 4.

Ing. Božena Tušová
generálna riaditeľka SÚTN
v. r.

6. STN EN 61784-2
(18 4020)

Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 2: Doplnkové
profily prevádzkových zberníc
pre siete v reálnom čase založené na ISO/IEC 8802-3
(EN 61784-2: 2008,
IEC 61784-2: 2007)
Platí od 1. 2. 2009

7. STN EN 61784-3
(18 4020)

Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 3: Funkčná bezpečnosť prevádzkových zberníc. Všeobecné pravidlá a definície profilov
(EN 61784-3: 2008,
IEC 61784-3: 2007)
Platí od 1. 2. 2009

8. STN EN 61784-3-1
(18 4020)

Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 3-1: Funkčná
bezpečnosť prevádzkových zberníc. Doplnkové špecifikácie pre
CPF 1
(EN 61784-3-1: 2008,
IEC 61784-3-1: 2007)
Platí od 1. 2. 2009

9. STN EN 61784-3-2
(18 4020)

Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 3-2: Funkčná
bezpečnosť prevádzkových zberníc. Doplnkové špecifikácie pre
CPF 2
(EN 61784-3-2: 2008,
IEC 61784-3-2: 2007)
Platí od 1. 2. 2009

Schválené STN
1. STN EN ISO 12718
(01 5052)

STN EN 1330-5
(01 5052)

2. STN EN 14846
(16 6251)

3. STN EN 61918
(18 4020)

Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie vírivými prúdmi. Slovník
(ISO 12718: 2008)
(EN ISO 12718: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
(Rozpracovanie prekladom)
Jej oznámením sa ruší
Nedeštruktívne skúšanie. Terminológia. Časť 5: Termíny používané pri skúšaní vírivými prúdmi
(EN 1330-5: 1998)
zo septembra 2003
Stavebné kovanie. Zámky a uzávery. Elektromechanicky ovládané zámky, uzávery a zapadacie plechy. Požiadavky a skúšobné metódy
(EN 14846: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
Priemyselné komunikačné siete. Inštalácia komunikačných sietí v priemyselných zariadeniach
(EN 61918: 2008,
mod IEC 61918: 2007)
Platí od 1. 2. 2009
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10. STN EN 61784-3-3
(18 4020)

Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 3-3: Funkčná
bezpečnosť prevádzkových zberníc. Doplnkové špecifikácie pre
CPF 3
(EN 61784-3-3: 2008,
IEC 61784-3-3: 2007)
Platí od 1. 2. 2009

11. STN EN 61784-3-6
(18 4020)

Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 3-6: Funkčná
bezpečnosť prevádzkových zberníc. Doplnkové špecifikácie pre
CPF 6
(EN 61784-3-6: 2008,
IEC 61784-3-6: 2007)
Platí od 1. 2. 2009

12. STN EN 61784-5-2
(18 4020)

13. STN EN 61784-5-3
(18 4020)

14. STN EN 61784-5-6
(18 4020)

15. STN EN 61784-5-10
(18 4020)

16. STN EN 61784-5-11
(18 4020)

17. STN EN 12016 + A1
(27 4101)

STN EN 12016
(27 4101)

18. STN EN ISO 7096
(27 7523)

Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 5-2: Inštalácia
prevádzkových zberníc. Inštalácia profilov pre CPF 2
(EN 61784-5-2: 2008,
IEC 61784-5-2: 2007)
Platí od 1. 2. 2009

STN EN ISO 7096
(27 7523)

Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 5-3: Inštalácia
prevádzkových zberníc. Inštalácia profilov pre CPF 3
(EN 61784-5-3: 2008,
IEC 61784-5-3: 2007)
Platí od 1. 2. 2009

19. STN EN ISO 3449
(27 7537)

Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 5-6: Inštalácia
prevádzkových zberníc. Inštalácia profilov pre CPF 6
(EN 61784-5-6: 2008,
IEC 61784-5-6: 2007)
Platí od 1. 2. 2009

STN EN ISO 3449
(27 7537)

Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 5-10: Inštalácia prevádzkových zberníc. Inštalácia profilov pre CPF 10
(EN 61784-5-10: 2008,
IEC 61784-5-10: 2007)
Platí od 1. 2. 2009

20. STN EN ISO 3471
(27 7547)

Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 5-11: Inštalácia prevádzkových zberníc. Inštalácia profilov pre CPF 11
(EN 61784-5-11: 2008,
IEC 61784-5-11: 2007)
Platí od 1. 2. 2009
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Elektromagnetická kompatibilita. Skupina noriem na výrobky pre výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Odolnosť (Konsolidovaný text)
(EN 12016: 2004 + A1: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
Jej oznámením sa od 29. 12.
2009 ruší
Elektromagnetická kompatibilita.
Skupina noriem na výrobky pre
výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Odolnosť ****)
(EN 12016: 2004)
z augusta 2005
Stroje na zemné práce. Laboratórne hodnotenie prenosu vibrácií sedadlom obsluhy
(ISO 7096: 2000)
(EN ISO 7096: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
Jej oznámením sa od 29. 12.
2009 ruší
Stroje na zemné práce. Laboratórne hodnotenie prenosu vibrácií sedadlom obsluhy (ISO 7096:
2000) ***)
(EN ISO 7096: 2000)
z mája 2002
Stroje na zemné práce. Ochranné konštrukcie proti padajúcim predmetom. Laboratórne skúšky a technické požiadavky (ISO 3449: 2005)
(EN ISO 3449: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
Jej oznámením sa od 29. 12.
2009 ruší
Stroje na zemné práce. Ochranné
konštrukcie proti padajúcim predmetom. Laboratórne skúšky a technické požiadavky
(ISO 3449: 2005) ****)
(EN ISO 3449: 2005)
z apríla 2006
Stroje na zemné práce. Ochranné konštrukcie chrániace
pri prevrátení. Laboratórne skúšky a technické požiadavky
(ISO 3471: 2008)
(EN ISO 3471: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
Jej oznámením sa ruší

Vestník ÚNMS SR č. 1/2009
STN EN 13510
(27 7547)

21. STN EN 12336 + A1
(27 7953)

STN EN 12336
(27 7953)

Stroje na zemné práce. Ochranné
konštrukcie chrániace pri prevrátení. Laboratórne skúšky a technické požiadavky
(EN 13510: 2000,
mod ISO 3471: 1994
+ Amd 1: 1997)
z novembra 2001

Zariadenie na údržbu pomocného cestného pozemku. Časť 2:
Posúdenie výkonu
(EN 15436-2: 2008)
Platí od 1. 2. 2009

23. STN EN 61970-402
(33 4621)

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API).
Časť 402: Všeobecné služby
(EN 61970-402: 2008,
IEC 61970-402: 2008)
Platí od 1. 2. 2009

24. STN EN 61970-403
(33 4621)

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 403:
Generický prístup k dátam
(EN 61970-403: 2008,
IEC 61970-403: 2008)
Platí od 1. 2. 2009

26. STN EN 62420
(34 7510)

STN EN 60034-4
(35 0000)

Tunelové raziace stroje. Štítové stroje, rotačné a nárazové
vŕtacie stroje. Bezpečnostné požiadavky (Konsolidovaný text)
(EN 12336: 2005 + A1: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
Jej oznámením sa od 29. 12.
2009 ruší
Tunelové raziace stroje. Štítové
stroje, rotačné a nárazové vŕtacie
stroje. Bezpečnostné požiadavky ****)
(EN 12336: 2005)
zo septembra 2005

22. STN EN 15436-2
(30 0392)

25. STN EN 61970-453
(33 4621)

27. STN EN 60034-4
(35 0000)

28. STN P
CLC/TS 62271-304
(35 4220)

Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 304: Návrh tried vnútorných krytých
spínacích a riadiacich zariadení s menovitým napätím nad
1 kV a až do 52 kV vrátane
používaných v prísnych klimatických podmienkach
(CLC/TS 62271-304: 2008,
IEC/TS 62271-304: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
Táto predbežná STN je určená
na overenie. Prípadné pripomienky zasielajte SÚTN najneskôr do
30. 4. 2011.

29. STN EN 50164-1
(35 7605)

Súčasti ochrany pred bleskom
(LPC). Časť 1: Požiadavky na
spájacie súčasti
(EN 50164-1: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
Jej oznámením sa od 1. 4. 2011
ruší
Súčasti ochrany pred bleskom
(LPC). Časť 1: Požiadavky na spájacie súčasti ****)
(EN 50164-1: 1999)
z decembra 2001

STN EN 50164-1
(35 7605)

30. STN EN 50164-2
(35 7605)

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 453:
Výmena grafických údajov založená na CIM
(EN 61970-453: 2008,
IEC 61970-453: 2008)
Platí od 1. 2. 2009

STN EN 50164-2
(35 7605)

Koncentricky uložené lanované vodiče na nadzemné elektrické vedenia obsahujúce jednu alebo viac medzier
(EN 62420: 2008,
IEC 62420: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
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Točivé elektrické stroje. Časť 4:
Metódy určovania veličín synchrónneho stroja zo skúšok
(EN 60034-4: 2008,
IEC 60034-4: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
Jej oznámením sa od 1. 7. 2011
ruší
Točivé elektrické stroje. Časť 4:
Metódy určovania veličín synchrónneho stroja zo skúšok
(EN 60034-4: 1995,
IEC 60034-4: 1985)
zo septembra 2001

Súčasti ochrany pred bleskom
(LPC). Časť 2: Požiadavky na
vodiče a uzemňovače
(EN 50164-2: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
Jej oznámením sa od 1. 4. 2011
ruší
Súčiastky ochrany pred bleskom
(LPC). Časť 2: Požiadavky na vodiče a uzemňovače ****)
(EN 50164-2: 2002)
z apríla 2003

Vestník ÚNMS SR č. 1/2009
31. STN EN 50164-4
(35 7605)

Súčasti ochrany pred bleskom
(LPC). Časť 4: Požiadavky na
príchytky vodičov
(EN 50164-4: 2008)
Platí od 1. 2. 2009

32. STN EN 50164-7
(35 7605)

Súčasti ochrany pred bleskom
(LPC). Časť 7: Požiadavky na
zmesi zlepšujúce uzemnenie
(EN 50164-7: 2008)
Platí od 1. 2. 2009

33. STN EN 50408
(36 1055)

34. STN EN 61646
(36 4630)

STN EN 61646
(36 4630)

35. STN EN 1332-3
(36 9747)

STN EN 1332-3
(36 9747)

36. STN EN 45510-2-9
(38 0210)

37. STN EN ISO 6145-1
(38 5615)

STN ISO 6145-1
(38 5615)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely.
Bezpečnosť. Osobitné požiadavky na ohrievače kabín vozidiel
(EN 50408: 2008)
Platí od 1. 2. 2009

38. STN EN ISO 6145-4
(38 5615)

Tenkovrstvové fotovoltické (PV)
moduly na pozemské použitie.
Posúdenie návrhu a typové
schválenie
(EN 61646: 2008,
IEC 61646: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
Jej oznámením sa od 1. 6. 2011
ruší
Tenkovrstvové fotovoltické (PV)
moduly na pozemské použitie. Posúdenie návrhu a typové schválenie ****)
(EN 61646: 1997,
IEC 61646: 1996)
z júla 2001

STN ISO 6145/4
(38 5615)

39. STN EN ISO 6145-6
(38 5615)

Systémy s identifikačnými kartami. Rozhranie človek - stroj.
Časť 3: Skupinové klávesnice
(EN 1332-3: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
Jej oznámením sa ruší
Systémy s identifikačnými kartami. Rozhranie človek - stroj.
Časť 3: Skupinové klávesnice ***)
(EN 1332-3: 1999)
z decembra 2001

STN ISO 6145-6
(38 5615)

40. STN EN ISO 6145-8
(38 5615)

Predpisy na obstarávanie zariadení elektrární. Časť 2-9:
Elektrické zariadenia. Sústava
káblových rozvodov
(EN 45510-2-9: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
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Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí dynamickými objemovými metódami. Časť 1: Metódy kalibrácie (ISO 6145-1: 2003)
(EN ISO 6145-1: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
Jej oznámením sa ruší
Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí. Dynamické objemové metódy. 1. časť:
Metódy kalibrácie
(ISO 6145-1: 1986)
z novembra 1995
Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí dynamickými objemovými metódami. Časť 4: Kontinuálna injekčná vstrekovacia metóda
(ISO 6145-4: 2004)
(EN ISO 6145-4: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
Jej oznámením sa ruší
Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí. Dynamické objemové metódy. Časť 4:
Kontinuálna vstrekovacia metóda
(obs ISO 6145-4: 1986)
z decembra 1993
Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí dynamickými objemovými metódami. Časť 6: Metóda kritických cloniek (ISO 6145-6: 2003)
(EN ISO 6145-6: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
Jej oznámením sa ruší
Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí. Dynamické objemové metódy. Časť 6:
Zdroje diferenčného tlaku pre
zvukové prúdenie ***)
(ISO 6145-6: 1986)
z marca 2003
Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí dynamickými objemovými metódami. Časť 8: Difúzna metóda
(ISO 6145-8: 2005)
(EN ISO 6145-8: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
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41. STN EN ISO 6145-10
(38 5615)

42. STN EN ISO 6145-11
(38 5615)

Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí dynamickými objemovými metódami. Časť 10: Permeačná
metóda (ISO 6145-10: 2002)
(EN ISO 6145-10: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí dynamickými objemovými metódami. Časť 11: Metóda elektrochemického vývoja
(ISO 6145-11: 2005)
(EN ISO 6145-11: 2008)
Platí od 1. 2. 2009

43. STN EN ISO 15796
(38 5619)

Analýza plynov. Skúmanie a úprava analytickej systematickej chyby (ISO 15796: 2005)
(EN ISO 15796: 2008)
Platí od 1. 2. 2009

44. STN EN 1124-3
(42 5725)

Rúry a tvarovky z pozdĺžne
zváraných rúr z nehrdzavejúcej ocele s hladkým koncom
a hrdlom pre kanalizačné systémy. Časť 3: Systém X. Rozmery
(EN 1124-3: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
Jej oznámením sa ruší
Rúry a tvarovky z pozdĺžne zváraných rúr z nehrdzavejúcej ocele s hladkým koncom a hrdlom
pre kanalizačné systémy. Časť 3:
Systém X. Rozmery
(EN 1124-3: 1999)
z februára 2001

STN EN 1124-3
(42 5725)

45. STN EN 13348
(42 8708)

STN EN 13348
(42 8708)

46. STN EN ISO 638
(50 0207)

STN EN 20638
(50 0207)

Buničiny. Stanovenie obsahu sušiny
(EN 20638: 1993,
ISO 638: 1978)
z mája 1997

47. STN EN ISO 707
(57 0003)

Mlieko a mliečne výrobky. Návod na odber vzoriek
(ISO 707: 2008)
(EN ISO 707: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
Jej oznámením sa ruší
Mlieko a mliečne výrobky. Návod na odber vzoriek
(ISO 707: 1997) ***)
(EN ISO 707: 1997)
z júla 2001

STN EN ISO 707
(57 0003)

48. STN EN ISO 1854
(57 0013)

STN EN ISO 1854
(57 0113)

49. STN EN ISO 7328
(57 0014)

Meď a zliatiny medi. Bezšvové
okrúhle medené rúrky na medicínske plyny alebo vákuum
(EN 13348: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
(Rozpracovanie prekladom)
Jej oznámením sa ruší
Meď a zliatiny medi. Bezšvové
okrúhle medené rúrky na medicínske plyny alebo vákuum
(EN 13348: 2001)
zo septembra 2003

STN EN ISO 7328
(57 0114)

50. STN EN ISO 1737
(57 0085)

Papier, lepenka a buničiny. Stanovenie obsahu sušiny. Metóda
sušenia v sušiarni
(ISO 638: 2008)
(EN ISO 638: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
Jej oznámením sa ruší
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Srvátkový syr. Stanovenie množstva tuku. Gravimetrická metóda (Referenčná metóda)
(ISO 1854: 2008)
(EN ISO 1854: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
Jej oznámením sa ruší
Srvátkový syr. Stanovenie obsahu tuku. Gravimetrická metóda
(Referenčná metóda)
(ISO 1854: 1999)
(EN ISO 1854: 1999)
z novembra 2001
Mrazené výrobky a zmrzlinové
zmesi na báze mlieka. Stanovenie množstva tuku. Gravimetrická metóda (Referenčná
metóda) (ISO 7328: 2008)
(EN ISO 7328: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
Jej oznámením sa ruší
Mrazené výrobky a zmrzlinové
zmesi na báze mlieka. Stanovenie obsahu tuku. Gravimetrická
metóda (Referenčná metóda)
(ISO 7328: 1999)
(EN ISO 7328: 1999)
z decembra 2001
Zahustené mlieko a sladené zahustené mlieko. Stanovenie množstva tuku. Gravimetrická metóda (Referenčná metóda)
(ISO 1737: 2008)
(EN ISO 1737: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
Jej oznámením sa ruší

Vestník ÚNMS SR č. 1/2009
STN EN ISO 1737
(57 0085)

Zahustené mlieko a zahustené
mlieko sladené. Stanovenie obsahu tuku. Gravimetrická metóda
(Referenčná metóda)
(ISO 1737: 1999)
(EN ISO 1737: 1999)
z novembra 2001

55. STN EN ISO 1736
(57 0830)

51. STN EN ISO 7208
(57 0090)

Odtučnené mlieko, srvátka
a cmar. Stanovenie množstva
tuku. Gravimetrická metóda
(Referenčná metóda)
(ISO 7208: 2008)
(EN ISO 7208: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
Jej oznámením sa ruší
Odtučnené mlieko, srvátka a cmar.
Stanovenie obsahu tuku. Gravimetrická metóda (Referenčná metóda) (ISO 7208: 1999)
(EN ISO 7208: 1999)
z decembra 2001

STN EN ISO 1736
(57 0830)

STN EN ISO 7208
(57 0090)

52. STN EN ISO 2450
(57 0095)

STN EN ISO 2450
(57 0095)

53. STN EN ISO 8381
(57 0545)

STN EN ISO 8381
(57 0545)

54. STN EN ISO 20541
(57 0558)

Smotana. Stanovenie množstva
tuku. Gravimetrická metóda (Referenčná metóda)
(ISO 2450: 2008)
(EN ISO 2450: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
Jej oznámením sa ruší
Smotana. Stanovenie množstva
tuku. Gravimetrická metóda. (Referenčná metóda)
(ISO 2450: 1999) ***)
(EN ISO 2450: 1999)
z júla 2001

56. STN EN ISO 15181-4
(67 3038)

Náterové látky. Zisťovanie rýchlosti uvoľňovania biocídov z protinánosových náterových látok
vzdorujúcich účinkom morskej
vody. Časť 4: Stanovenie koncentrácie pyridín-trifenylboránov (PTPB) v extrakte a výpočet rýchlosti uvoľňovania
(ISO 15181-4: 2008)
(EN ISO 15181-4: 2008)
Platí od 1. 2. 2009

57. STN EN 12012-1
+ A1
(69 1602)

Plastárske a gumárske stroje.
Drviace stroje. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky na nožové granulátory (Konsolidovaný text)
(EN 12012-1: 2007 + A1: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
Jej oznámením sa ruší
Gumárske a plastárske stroje.
Drviace stroje. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky na nožové granulátory ****)
(EN 12012-1: 2007)
z decembra 2007

STN EN 12012-1
(69 1602)

Dojčenská mliečna výživa. Stanovenie množstva tuku. Gravimetrická metóda (Referenčná metóda) (ISO 8381: 2008)
(EN ISO 8381: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
Jej oznámením sa ruší
Potraviny na výživu dojčiat na
báze mlieka. Stanovenie množstva tuku. Gravimetrická metóda
(Referenčná metóda) (ISO 8381:
2000) ***)
(EN ISO 8381: 2000)
z januára 2002

58. STN EN 12012-4
+ A1
(69 1602)

STN EN 12012-4
(69 1602)

Mlieko a mliečne výrobky. Stanovenie obsahu dusičnanov. Metóda molekulovej absorpčnej
spektrometrie po Griessovej reakcii a predchádzajúcej enzýmovej redukcii (ISO 20541: 2008)
(EN ISO 20541: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
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Sušené mlieko a sušené mliečne výrobky. Stanovenie množstva tuku. Gravimetrická metóda (Referenčná metóda)
(ISO 1736: 2008)
(EN ISO 1736: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
Jej oznámením sa ruší
Sušené mlieko a sušené mliečne
výrobky. Stanovenie množstva tuku. Gravimetrická metóda (Referenčná metóda) (ISO 1736:
2000) ***)
(EN ISO 1736: 2000)
z januára 2002

Plastárske a gumárske stroje.
Drviace stroje. Časť 4: Bezpečnostné požiadavky na aglomerátory (Konsolidovaný text)
(EN 12012-4: 2006 + A1: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
Jej oznámením sa ruší
Gumárske a plastárske stroje.
Drviace stroje. Časť 4: Bezpečnostné požiadavky na aglomerátory ****)
(EN 12012-4: 2006)
z mája 2007

Vestník ÚNMS SR č. 1/2009
59. STN EN 12977-3
(74 7203)

STN P ENV 12977-3
(74 7203)

60. STN EN 15114 + A1
(80 4454)

STN EN 15114
(80 4454)

61. STN EN ISO 9073-5
(80 6201)

Tepelné solárne systémy a komponenty. Zákazkovo stavané systémy. Časť 3: Všeobecné požiadavky na solárne ohrievače
vody a kombinované systémy
(EN 12977-3: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
Jej oznámením sa ruší
Tepelné solárne systémy a komponenty. Zákazkovo stavané systémy. Časť 3: Výkonové charakteristiky zdrojov pre solárne vykurovacie systémy ****)
(ENV 12977-3: 2001)
z novembra 2001

64. STN EN ISO 25539-1
(85 2925)

Textilné podlahové krytiny.
Klasifikácia hladkých, tkaných
alebo vpichovaných kobercov
bez vlasu (Konsolidovaný text)
(EN 15114: 2006 + A1: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
Jej oznámením sa ruší
Textilné podlahové krytiny. Klasifikácia hladkých, tkaných alebo
vpichovaných kobercov bez vlasu ****)
(EN 15114: 2006)
z apríla 2007

65. STN EN 300 392-9
V1.3.2
(87 0392)

Pozemská hromadná rádiová
sieť (TETRA). Hlas a dáta (V+D).
Časť 9: Všeobecné požiadavky
na doplnkové služby
(EN 300 392-9 V1.3.2: 2008)
Platí od 1. 2. 2009

66. STN EN 301 166-1
V1.3.1
(87 1166)

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia
na analógovú a/alebo digitálnu
komunikáciu (hovor a/alebo dáta) pracujúce v úzkopásmových
kanáloch s anténovým konektorom. Časť 1: Technické charakteristiky a metódy merania
(EN 301 166-1 V1.3.1: 2008)
Platí od 1. 2. 2009

67. STN EN 301 166-2
V1.2.2
(87 1166)

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia
na analógovú a/alebo digitálnu
komunikáciu (hovor a/alebo dáta) pracujúce v úzkopásmových
kanáloch s anténovým konektorom. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice RTTE
(EN 301 166-2 V1.2.2: 2008)
Platí od 1. 2. 2009

68. STN EN 301 489-6
V1.3.1
(87 2200)

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická
kompatibilita (EMC), norma
na rádiové zariadenia a služby.
Časť 6: Osobitné podmienky na
zariadenia digitálnych bezšnúrových telekomunikácií (DECT)
(EN 301 489-6 V1.3.1: 2008)
Platí od 1. 2. 2009

Textílie. Skúšobné metódy na
netkané textílie. Časť 5: Odolnosť proti mechanickému prieniku (postup pretrhnutia guľôčkou) (ISO 9073-5: 2008)
(EN ISO 9073-5: 2008)
Platí od 1. 2. 2009

62. STN EN ISO 9073-16
(80 6201)

Textílie. Skúšobné metódy na
netkané textílie. Časť 16: Stanovenie odolnosti proti prenikaniu vody (hydrostatickým
tlakom) (ISO 9073-16: 2007)
(EN ISO 9073-16: 2008)
Platí od 1. 2. 2009

63. STN EN 12920 + A1
(83 8201)

Charakterizácia odpadov. Metodika na stanovenie vylúhovateľnosti odpadov pri špecifikovaných podmienkach (Konsolidovaný text)
(EN 12920: 2006 + A1: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
Jej oznámením sa ruší
Charakterizácia odpadov. Metodika na stanovenie vylúhovateľnosti odpadov pri špecifikovaných podmienkach ****)
(EN 12920: 2006)
zo septembra 2006

STN EN 12920
(83 8201)

STN EN 14299
(85 2925)
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Srdcovo-cievne implantáty. Vnútrocievne pomôcky. Časť 1: Vnútrocievne protézy (ISO 25539-1:
2003 + Amd 1: 2005)
(EN ISO 25539-1: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
Spolu s STN EN ISO 25539-2
z decembra 2008 ruší
Neaktívne chirurgické implantáty. Osobitné požiadavky na srdcové a cievne implantáty. Špecifické požiadavky na arteriálne
endoprotézy
(EN 14299: 2004)
z februára 2005

Vestník ÚNMS SR č. 1/2009
69. STN EN 13329 + A1
(91 7869)

STN EN 13329
(91 7869)

Laminátové dlážkoviny. Súčasti s povrchovou vrstvou na báze aminoplastových teplom tvrditeľných živíc. Špecifikácie,
požiadavky a skúšobné metódy
(Konsolidovaný text)
(EN 13329: 2006 + A1: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
Jej oznámením sa ruší
Laminátové dlážkoviny. Súčasti
s povrchovou vrstvou na báze
aminoplastových teplom tvrditeľných živíc. Špecifikácie, požiadavky a skúšobné metódy ****)
(EN 13329: 2006)
z novembra 2006

Zmeny STN
70. STN EN 60898-1/A12 Elektrické príslušenstvo. Ističe
(35 4170)
na nadprúdové istenie domových a podobných inštalácií.
Časť 1: Ističe určené na prevádzku pri striedavom prúde.
Zmena A12
STN EN 60898-1 z mája 2004
(EN 60898-1:2003/A12: 2008)
Platí od 1. 2. 2009
71. STN EN 60743/A1
(35 9717)

Práce pod napätím. Terminológia náradia, pomôcok a zariadení. Zmena A1
STN EN 60743 z júla 2003
(EN 60743:2001/A1: 2008,
IEC 60743:2001/A1: 2008)
Platí od 1. 2. 2009

STN EN 60927/C1
(36 0297)

Príslušenstvo svetelných zdrojov. Zapaľovacie zariadenia (iné
ako tlejivkové štartéry). Prevádzkové požiadavky. Oprava C1
STN EN 60927 z apríla 2008
(EN 60927: 2007/
Cor. Aug. 2008)
Platí od 1. 2. 2009

STN EN 62304/C1
(36 4895)

Softvér zdravotníckych prístrojov. Procesy ovplyvňujúce životný cyklus softvéru. Oprava C1
STN EN 62304 z februára 2007
(EN 62304: 2006/
Cor. Nov. 2008)
Platí od 1. 2. 2009

STN EN 60950-22/C1
(36 9060)

Zariadenia informačných technológií. Bezpečnosť. Časť 22:
Zariadenia nainštalované vonku. Oprava C1
STN EN 60950-22
z decembra 2006
(EN 60950-22: 2006/
Cor. Oct. 2008)
Platí od 1. 2. 2009

STN EN 60950-23/C1
(36 9060)

Zariadenia informačných technológií. Bezpečnosť. Časť 23:
Zariadenia s veľkokapacitnou
pamäťou. Oprava C1
STN EN 60950-23
z decembra 2006
(EN 60950-23: 2006/
Cor. Oct. 2008)
Platí od 1. 2. 2009

STN EN 14491/AC2
(38 9615)

Ochranné systémy na uvoľňovanie tlaku pri výbuchu prachu. Oprava AC2
STN EN 14491
zo septembra 2006
(EN 14491: 2006/AC: 2008)
Platí od 1. 2. 2009

STN EN 13094/AC
(69 8520)

Cisterny na prepravu nebezpečných vecí. Kovové cisterny
s pracovným tlakom do 0,5 bar.
Návrh a výroba. Oprava AC
STN EN 13094 z decembra 2008
(EN 13094: 2008/AC: 2008)
Platí od 1. 2. 2009

Opravy STN
STN EN 62305-3/C1
(34 1390)

Ochrana pred bleskom. Časť 3:
Ochrana stavieb a ohrozenie
života. Oprava C1
STN EN 62305-3 z mája 2007
(EN 62305-3: 2006/
Cor. Sep. 2008)
Platí od 1. 2. 2009
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Oznámenie
Slovenského ústavu technickej normalizácie
o vydaní technických normalizačných informácií

3. TNI CEN/TR 15753
(77 4002)

Obaly. Obalové letáky na liečivé produkty. Braillove a ostatné formáty pre ľudí s poškodeným zrakom
(CEN/TR 15753: 2008)
Vydanie: február 2009

Slovenský ústav technickej normalizácie oznamuje, že vydal
ďalej uvedené dokumenty CEN, CENELEC, ISO a IEC a dokumenty vypracované SÚTN, ktoré nemajú postavenie technickej normy, ako technické normalizačné informácie s označením TNI a s prideleným triediacim znakom.

4. TNI CEN/TR 13688
(77 7011)

Obaly. Materiálová recyklácia.
Správa o požiadavkách na látky a materiály na predchádzanie trvalému obmedzovaniu recyklácie
(CEN/TR 13688: 2008)
Vydanie: február 2009
Jej vydaním sa ruší
Obaly. Materiálová recyklácia.
Správa o požiadavkách na látky
a materiály na predchádzanie trvalému obmedzovaniu recyklácie ***)
(CR 13688: 2000)
z októbra 2002

Uvedené publikácie sú dostupné v Slovenskom ústave technickej normalizácie, Karloveská 63, P.O.BOX 246, 840 00 Bratislava.
TNI CR 13688
(77 7011)

Ing. Božena Tušová
generálna riaditeľka SÚTN
v. r.

5. TNI ISO/TR 14121-2 Bezpečnosť strojov. Posúdenie
(83 3008)
rizika. Časť 2: Praktické návody a príklady metód CD
(ISO/TR 14121-2: 2007)
Vydanie: február 2009

Schválené TNI

6. TNI CEN/TR 15349
(91 1701)

Nábytkové kovanie. Termíny výsuvných prvkov a ich častí
(CEN/TR 15349: 2006)
Vydanie: február 2009

7. TNI CEN/TR 15588
(91 1707)

Nábytkové kovanie. Termíny závesov a ich častí
(CEN/TR 15588: 2007)
Vydanie: február 2009

8. TNI CEN/TR 15775
(94 3001)

Výrobky pre deti a na starostlivosť o deti. Národné preklady upozornení a návodov na používanie v normách na výrobky pre deti a na starostlivosť
o deti ****)
(CEN/TR 15775: 2008)
Platí od 1. 2. 2009

1. TNI CLC/TR 61800-6 Systémy elektrických výkono(35 1720)
vých pohonov s nastaviteľnou
rýchlosťou. Časť 6: Návod na
stanovenie typov prevádzkového zaťaženia a zodpovedajúcich prúdových hodnôt ****)
(CLC/TR 61800-6: 2007,
IEC/TR 61800-6: 2003)
Platí od 1. 2. 2009
Jej oznámením sa ruší
STN EN 61136-1
Polovodičové výkonové meniče.
(35 1531)
Systémy elektrických pohonov
s nastaviteľnou rýchlosťou. Všeobecné požiadavky. Časť 1: Špecifikácia menovitých údajov, osobitne pre jednosmerné pohony ****)
(EN 61136-1: 1995,
mod IEC 61136-1: 1992)
z augusta 2001

Dokumenty bez označenia hviezdičkami sa vydávajú v slovenskom jazyku.

2. TNI CEN/TR 13445-9 Nevyhrievané tlakové nádoby.
(69 0010)
Časť 9: Zhoda súboru noriem
EN 13445 s ISO 16528 ****)
(CEN/TR 13445-9: 2007)
Platí od 1. 2. 2009

Dokumenty označené ****) sa preberajú oznámením vo Vestníku ÚNMS SR.
Dokumenty označené CD preberajú medzinárodné alebo európske dokumenty prekladom a sú vydané iba na elektronickom
nosiči CD-ROM (bez vydania tlačou).
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Vestník ÚNMS SR č. 1/2009

Oznámenie
Slovenského ústavu technickej normalizácie
o návrhu na zrušenie STN

Slovenský ústav technickej normalizácie predkladá podľa § 6 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky
a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prerokovanie zoznam slovenských technických noriem (STN) navrhovaných na zrušenie pre ich technickú zastaranosť, neaktuálnosť alebo z iných dôvodov.
Každý, kto má odôvodnené námietky proti zrušeniu STN, môže ich uplatniť do 4 týždňov od zverejnenia tohto oznámenia na
uvedenej adrese u príslušného odborného referenta SÚTN.
Slovenský ústav technickej normalizácie
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

Ing. Božena Tušová
generálna riaditeľka SÚTN
v. r.

Označenie STN, dátum
vydania (schválenia)
STN 64 6900
1. 11. 1996

Názov STN
Plasty. Označovanie obalov a výrobkov z plastov na recykláciu
POZNÁMKA. − Platí vyhláška MŽP SR č. 210/2005 Z. z.,
STN EN ISO 1043-1, STN EN ISO 11469 a STN EN 13193.
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Odborný referent SÚTN
Ing. Eva Marsová

Vestník ÚNMS SR č. 1/2009

Oznámenie
Slovenského ústavu technickej normalizácie

Na základe § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a zákona č. 254/2003 Z. z. zverejňuje
Slovenský ústav technickej normalizácie 1. časť Plánu technickej normalizácie na rok 2009.
Orgány, právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikateľskú činnosť, ktoré majú záujem stať sa účastníkmi pripomienkového konania k návrhom konkrétnych STN, nech sa prihlásia do 4 týždňov od zverejnenia u spracovateľa, ktorého adresa je
uvedená v tomto zozname.
Uvedený plán obsahuje len úlohy na normy a iné normalizačné dokumenty, ktorých spracovanie na národnej úrovni sa začalo
v etape po ratifikácii alebo vydaní na európskej alebo medzinárodnej úrovni.
Pri úlohách označených *) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy prevzatím originálu.
Pri úlohách označených ****) sa predpokladá prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy oznámením vo Vestníku
ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou) v zmysle metodických pokynov MPN 3: 2007 a MPN 2: 2006.

Ing. Božena Tušová
generálna riaditeľka SÚTN
v. r.

Plán technickej normalizácie na rok 2009

1. časť plánu TN
Číslo úlohy

Názov úlohy

Termíny:
začiatok
ukončenie

Spracovateľ-adresa

1

2

3

4

Technické výkresy. Súpisy položiek. Revízia STN ISO 7573: 1997

09-01
09-03

Vedecko-technická spoločnosť
pri Žilinskej univerzite
Univerzitná 1
010 26 Žilina

09-01
09-03

Vedecko-technická spoločnosť
pri Žilinskej univerzite
Univerzitná 1
010 26 Žilina

01/9002/09

Preberaný medzinárodný dokument:
01/9003/09

ISO 7573: 2008

Technické výkresy. Hrany neurčitých tvarov. Slovník a označovanie. Revízia STN ISO 13715: 1998
Preberaný medzinárodný dokument:

ISO 13715: 2000

01/9004/09

Poštové služby. Kvalita služby. Princípy spracovania sťažností.
Revízia STN EN 14012: 2004
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 14012: 2008

09-01
09-02

Poštový regulačný úrad Žilina
Ulica 1. mája 16
010 01 Žilina 1

01/9005/09

Akustika. Skúšobný predpis na meranie hluku nastreľovacieho
náradia. Technická metóda
Preberané medzinárodné dokumenty:
EN 12549: 1999
+ A1: 2008

09-01
09-01

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4
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02/9001/09

Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 1: Očnice závesov
oceľových lán
Preberané medzinárodné dokumenty:
EN 13411-1: 2002
+ A1: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

02/9002/09

Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 2: Zapletanie ôk
oceľových lán pre závesy
Preberané medzinárodné dokumenty:
EN 13411-2: 2001
+ A1: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

03/9001/09

Kovové povlaky. Elektrolyticky vylúčené povlaky zinku na železe
alebo oceli s dodatočnou úpravou. Revízia STN ISO 2081: 1995 a
STN EN 12329: 2001
Preberaný medzinárodný dokument:
prEN ISO 2081: 2008

09-01
09-05

ARTCENTRUM 4M - vedeckotechnické preklady a tlmočenie
Kuklovská 56
841 05 Bratislava 4

05/9001/09

Zariadenia na plameňové zváranie. Gumové a plastové hadicové
zostavy na stlačené alebo skvapalnené plyny do maximálneho
prevádzkového tlaku 450 barov ****)
Preberaný medzinárodný dokument:
EN ISO 14113: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

05/9002/09

Zváracie materiály. Obalené elektródy na ručné oblúkové zváranie
niklu a niklových zliatin. Klasifikácia ****)
Preberaný medzinárodný dokument:
EN ISO 14172: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63, P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

06/9001/09

Metóda merania spotreby energie plynom vyhrievaných spotrebičov
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 15181: 2008

09-01
09-04

EMITA, s. r. o.
Radlinského 75
921 01 Piešťany

06/9002/09

Vykurovacie systémy v budovách. Metódy výpočtu energetických
požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 2-3: Systémy
rozvodu tepla
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 15316-2-3: 2007

09-01
09-04

Ing. Ján Magyar - JM Energo
Tupolevova 8
851 01 Bratislava

11/9001/09

Bezupchávkové hydrodynamické čerpadlá. Trieda II. Špecifikácia.
Zmena A1 ****)
Preberaný medzinárodný dokument:
EN ISO 15783: 2003/
A1: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

13/9001/09

Rúry, tvarovky, príslušenstvo z tvárnej liatiny a ich spájanie pre plynové potrubia. Požiadavky a skúšobné metódy. Revízia STN EN 969
+ A1: 2001
Preberaný medzinárodný dokument:
prEN 969: 2008

09-01
09-05

Ing. Ladislav Brodňan, CSc.
Malinovská 74
900 28 Zálesie

14/9001/09

Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Pružné rúrkové časti,
tlmiče kmitania a dilatačné spoje. Požiadavky, konštrukcia a inštalácia ****)
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 1736: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

23/9001/09

Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 10:
Tlakové náradie
Preberané medzinárodné dokumenty:
EN 792-10: 2000
+ A1: 2008

09-01
09-01

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

23/9002/09

Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 11:
Orezávačky a strihačky
Preberané medzinárodné dokumenty:
EN 792-11: 2000
+ A1: 2008

09-01
09-01

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4
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23/9003/09

Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 12:
Malé píly s okružným, vibračným a priamočiarym pohybom
Preberané medzinárodné dokumenty:
EN 792-12: 2000
+ A1: 2008

09-01
09-01

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

23/9004/09

Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 13:
Zarážacie náradie
Preberané medzinárodné dokumenty:
EN 792-13: 2000
+ A1: 2008

09-01
09-01

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

25/9001/09

Merače tepla. Časť 3: Výmena dát a rozhrania. Revízia STN EN 1434-3:
2004
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 1434-3: 2008

09-01
09-06

JaS, s. r. o.
Púpavová 2
841 04 Bratislava 4

27/9001/09

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 2: Požiadavky na dozéry
Preberané medzinárodné dokumenty:
EN 474-2: 2006
+ A1: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63, P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

27/9002/09

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 11: Požiadavky na kompaktory
Preberané medzinárodné dokumenty:
EN 474-11: 2006
+ A1: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

27/9003/09

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 12: Požiadavky na lanové rýpadlá
Preberané medzinárodné dokumenty:
EN 474-12: 2006
+ A1: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

27/9004/09

Mobilné stroje na cestné práce. Bezpečnosť. Časť 6: Špecifické
požiadavky na finišéry
Preberané medzinárodné dokumenty:
EN 500-6: 2006
+ A1: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

27/9005/09

Stroje na zemné práce. Kryty. Terminológia a technické požiadavky

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63, P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

Preberaný medzinárodný dokument:
27/9006/09

EN ISO 3457: 2008

Stroje na výrobu keramiky. Bezpečnosť. Presuvné plošiny a vozíky
Preberané medzinárodné dokumenty:

EN 13367: 2005
+ A1: 2008

4

27/9007/09

Stroje na zemné práce. Ochranná konštrukcia chrániaca pri prevrátení (TOPS) pre kompaktné lopatové rýpadlá. Laboratórne
skúšky a požiadavky na vyhotovenie
Preberané medzinárodné dokumenty:
EN 13531: 2001
+ A1: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

27/9008/09

Zariadenia na údržbu pomocného cestného pozemku. Časť 1: Terminológia
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 15436-1: 2008

09-01
09-06

MIKONA - INFO
Lučenecká cesta 2266/6
960 01 Zvolen

30/9001/09

Bicykle. Bicykle na elektrický pohon. Bicykle EPAC

09-01
09-04

Technický skúšobný ústav
Piešťany, š. p.
Krajinská cesta 2929/9
921 24 Piešťany

Preberaný medzinárodný dokument:

prEN 15194: 2008
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33/9001/09

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie systémy. Časť 5-3:
Požiadavky na prepájacie zariadenia využívajúce techniku rádiového prenosu. Zmena A1
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 50131-5-3: 2005/
A1: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

33/9002/09

Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre
domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 2: Odolnosť. Norma na skupinu výrobkov. Zmena A2
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 55014-2: 1997

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

33/9003/09

Veterné elektrárne. Časť 21: Meranie a stanovovanie výkonových
charakteristík veterných elektrární pripojených na rozvodnú
sieť ****)
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 61400-21: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

33/9004/09

Veterné turbíny. Časť 25-4: Komunikácia pre monitorovanie a riadenie veterných elektrární. Mapovanie pre komunikačný profil ****)
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 61400-25-4: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

34/9001/09

Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 4: Ochranné kryty laserov.
Zmena A1

09-01
09-02

INFOSERVIS
Gabriela Čatlošová
Banská 53
053 42 Krompachy

09-01
09-03

INFOSERVIS
Gabriela Čatlošová
Banská 53
053 42 Krompachy

Preberaný medzinárodný dokument: EN 60825-4: 2006/A1: 2008
35/9001/09

Spínače pre elektrické inštalácie v domácnostiach a podobné
pevné elektrické inštalácie. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Zmena A2

4

Preberaný medzinárodný dokument: EN 60669-1: 1999/A2: 2008
36/9002/09

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-5: Osobitné požiadavky na umývačky riadu. Zmena A2
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 60335-2-5: 2003/
A2: 2008

09-01
09-03

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

36/9003/09

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-8: Osobitné požiadavky na elektrické holiace strojčeky, strojčeky na strihanie vlasov a na podobné spotrebiče. Zmena A2
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 60335-2-8: 2003/
A2: 2008

09-01
09-03

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

36/9004/09

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-14: Osobitné požiadavky na kuchynské stroje. Zmena A1
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 60335-2-14: 2006/
A1: 2008

09-01
09-03

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

36/9005/09

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-15: Osobitné požiadavky na spotrebiče na ohrievanie
kvapalín. Zmena A2
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 60335-2-15: 2002/
A2: 2008

09-01
09-03

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4
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36/9006/09

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-43: Osobitné požiadavky na sušiče bielizne a uterákov. Zmena A2
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 60335-2-43: 2003/
A2: 2008

09-01
09-03

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

36/9007/09

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-60: Osobitné požiadavky na vaňové víriče a bazénové víriče. Zmena A2
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 60335-2-60: 2003/
A2: 2008

09-01
09-03

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

36/9008/09

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-61: Osobitné požiadavky na akumulačné kachle.
Zmena A2
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 60335-2-61: 2003/
A2: 2008

09-01
09-03

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

36/9009/09

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-75: Osobitné požiadavky na komerčné výdajné zariadenia a predajné automaty. Zmena A2
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 60335-2-75: 2004/
A2: 2008

09-01
09-03

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

36/9010/09

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-98: Osobitné požiadavky na zvlhčovače vzduchu.
Zmena A2
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 60335-2-98: 2003/
A2: 2008

09-01
09-03

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

36/9011/09

Svetelné zdroje do cestných vozidiel. Prevádzkové požiadavky.
Zmena A1
Preberaný medzinárodný dokument: EN 60810: 2003/A1: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63, P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

36/9012/09

Svietidlá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky. Revízia
STN EN 60598-1: 2006

09-01
09-03

INFOSERVIS
Gabriela Čatlošová
Banská 53
053 42 Krompachy

Preberaný medzinárodný dokument:

EN 60598-1: 2008

4

36/9013/09

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Časť 2-13:
Osobitné požiadavky na sporákové odsávače pár. Zmena A2
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 60704-2-13: 2000/
A2: 2008

09-01
09-03

MIND
Ing. Ivan Pobjecký, CSc.
Detská 4
921 01 Piešťany

36/9014/09

Audioprístroje, videoprístroje a podobné elektronické prístroje.
Požiadavky na bezpečnosť. Zmena A11
Preberaný medzinárodný dokument: EN 60065: 2002/A11: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63, P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

36/9015/09

Rádionuklidové zobrazovacie prístroje. Charakteristiky a skúšobné podmienky. Časť 1: Pozitrónové emisné tomografy. Zmena A1
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 61675-1: 1998/
A1: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

36/9016/09

Zdravotnícke elektrické prístroje. Vlastnosti digitálnych röntgenových zobrazovacích zariadení. Časť 1-3: Stanovenie detekčnej
kvantovej účinnosti. Detektory používané pri dynamickom zobrazovaní ****)
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 62220-1-3: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4
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36/9017/09

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné
účely. Osobitné pravidlá pre kusové skúšky zariadení, ktoré sú
predmetom noriem EN 60335-1 ****)
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 50106: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

36/9018/09

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-11: Osobitné požiadavky na bubnové sušičky. Zmena A11
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 60335-2-11: 2003/
A11: 2008

09-01
09-03

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

36/9019/09

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-27: Osobitné požiadavky na elektrické spotrebiče s ultrafialovým a infračerveným žiarením, určené na ošetrovanie pokožky. Zmena A1 ****)
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 60335-2-27: 2003/
A1: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

36/9020/09

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-27: Osobitné požiadavky na elektrické spotrebiče s ultrafialovým a infračerveným žiarením, určené na ošetrovanie pokožky. Zmena A2 ****)
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 60335-2-27: 2003/
A2: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

36/9021/09

Hodnotenie a prevádzkové skúšky pri spracovaní lekárskych obrazových informácií. Časť 3-2: Preberacie skúšky. Zobrazovacie
vlastnosti mamografických röntgenových zariadení. Revízia
STN EN 61223-3-2: 2000
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 61223-3-2: 2008

09-01
09-04

HES COMGEO Bratislava
spol. s r. o.
Kostivarská cesta 4
974 01 Banská Bystrica

36/9022/09

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-31: Osobitné požiadavky
na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti
externých kardiostimulátorov s vnútorným zdrojom energie. Revízia STN EN 60601-2-31: 1999
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 60601-2-31: 2008

09-01
09-04

HES COMGEO Bratislava
spol. s r. o.
Kostivarská cesta 4
974 01 Banská Bystrica

36/9023/09

Podniková kontrola IT

09-01
09-03

Hewlett - Packard Slovakia, s. r. o.
Galvaniho 7
820 02 Bratislava 22

09-01
09-05

PT Servis, s. r. o.
Radlinského 27, P. O. BOX 9
810 05 Bratislava 15

Preberaný medzinárodný dokument:
38/9001/09

ISO/IEC 38500: 2008

Systémy na oddelenie výbuchu
Preberaný medzinárodný dokument:

prEN 15089: 2008

4

42/9001/09

Hliník a zliatiny hliníka. Plechy, pásy a hrubé plechy. Časť 2:
Mechanické vlastnosti ****)
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 485-2: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63, P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

42/9002/09

Hliník a zliatiny hliníka. Ťahané tyče, rúry vo zvitkoch na všeobecné použitie. Špecifikácia ****)
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 13957: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63, P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

42/9003/09

Hliník a zliatiny hliníka. Zvariteľné valcované výrobky na zásobníky na uskladňovanie a transport nebezpečného tovaru ****)
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 14286: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63, P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

42/9004/09

Hliník a zliatiny hliníka. Rúry vo zvitkoch s kruhovým prierezom
ťahané za studena. Špecifikácia ****)
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 13958: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63, P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4
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43/9001/09

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na valcovne na ploché valcovanie za tepla
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 15093: 2008

09-01
09-04

Ing. Michal Pivoňka
Na barine 9
841 03 Bratislava

43/9002/09

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na valcovne na ploché valcovanie za studena
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 15094: 2008

09-01
09-04

Ing. Michal Pivoňka
Na barine 9
841 03 Bratislava

45/9001/09

Naftový a plynárenský priemysel. Oceľové vrtné potrubie ****)

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63, P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

Preberaný medzinárodný dokument:

EN ISO 11961: 2008

4

45/9002/09

Naftový a plynárenský priemysel. Materiály na vrtné výplachy. Špecifikácia a skúšanie ****)
Preberaný medzinárodný dokument:
EN ISO 13500: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63, P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

45/9003/09

Naftový a plynárenský priemysel. Zariadenia na zvislý vrt. Komplex a mostné upchávky ****)
Preberaný medzinárodný dokument:
EN ISO 14310: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63, P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

47/9001/09

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Rozhadzovače tuhých priemyselných hnojív. Bezpečnosť
Preberané medzinárodné dokumenty:
EN 14017: 2005
+ A1: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

49/9001/09

Dosky z rastlého dreva (SWP). Požiadavky. Revízia STN EN 13353:
2005

09-01
09-04

Vedecko-technická spoločnosť
chemická, Technická univerzita
T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen

09-01
09-05

Vedecko-technická spoločnosť
chemická, Technická univerzita
T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen

Preberaný medzinárodný dokument:
49/9002/09

EN 13353: 2008

Tradičným spôsobom navrhované prefabrikované schody z rastlého dreva. Špecifikácie a požiadavky
Preberaný medzinárodný dokument:

EN 15644: 2008

50/9001/09

Papier. Hodnotenie hydrolytickej degradácie papiera a účinnosti
deacidifikačných procesov a zariadení. Stanovenie furaldehydu
plynovou chromatografiou headspace-technikou

09-01
09-08

BEL NOVAMANN
INTERNATIONAL, s. r. o.
Továrenská 14
811 09 Bratislava

50/9002/09

Buničina. Príprava laboratórnych hárkov na meranie difúzneho
činiteľa odrazu v modrej oblasti spektra (belosť podľa ISO) *)

09-01
09-02

Vedecko-technická spoločnosť
chemická, Technická univerzita
T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen

09-01
09-02

Vedecko-technická spoločnosť
chemická, Technická univerzita
T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen

09-01
09-02

Vedecko-technická spoločnosť
chemická, Technická univerzita
T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

Preberaný medzinárodný dokument:
50/9003/09

Papier, lepenka a buničiny. Stanovenie zvyšku (popola) žíhaním
pri teplote 525 °C *)
Preberaný medzinárodný dokument:

50/9004/09

ISO 1762: 2001

Papier, lepenka a buničiny. Stanovenie zvyšku (popola) žíhaním
pri teplote 900 °C *)
Preberaný medzinárodný dokument:

56/9001/09

ISO 3688: 1999

ISO 2144: 1997

Potraviny rastlinného pôvodu. Multireziduálne metódy na stanovenie rezíduí pesticídov metódou plynovej chromatografie.
Časť 1: Všeobecné ustanovenia ****)
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 12393-1: 2008
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56/9002/09

Potraviny rastlinného pôvodu. Multireziduálne metódy na stanovenie rezíduí pesticídov metódou plynovej chromatografie. Časť 2:
Metódy na extrakciu a čistenie ****)
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 12393-2: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

56/9003/09

Potraviny rastlinného pôvodu. Multireziduálne metódy na stanovenie rezíduí pesticídov metódou plynovej chromatografie. Časť 3:
Stanovenie a skúšky potvrdenia správnosti výsledkov ****)
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 12393-3: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

56/9004/09

Potraviny rastlinného pôvodu. Stanovenie rezíduí pesticídov použitím metódy LC-MS/MS po extrakcii metanolom a prečistením
diatomitom ****)
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 15637: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

56/9005/09

Potravinárske výrobky. Stanovenie množstva celkového dusíka spaľovaním podľa Dumasa a výpočet približného obsahu bielkovín.
Časť 1: Olejnaté semená a krmivá pre zvieratá ****)
Preberaný medzinárodný dokument:
EN ISO 16634-1: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

56/9006/09

Potraviny rastlinného pôvodu. Stanovenie rezíduí pesticídov metódou GC-MS a/alebo LC-MS/MS po predchádzajúcej extrakcii
acetonitrilom a rozdelením a prečistením metódou D-SPE-QuEChERS ****)
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 15662: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

64/9001/09

Plasty. Stanovenie viskozity polymérov v zriedených roztokoch
kapilárnymi viskozimetrami. Časť 1: Všeobecné zásady. Revízia
STN EN ISO 1628-1: 2001
Preberaný medzinárodný dokument:
prEN ISO 1628-1: 2008

09-01
09-05

Mgr. Vlasta Molnárová
Čajkovského 22
949 11 Nitra

64/9002/09

Plastové potrubné systémy na beztlakové kanalizácie a stoky uložené v zemi. Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylén
(PP) a polyetylén (PE). Časť 1: Špecifikácie pomocného príslušenstva vrátane revíznych komôr
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 13598-1: 2003

09-01
09-05

VÚIS - Vodovody a kanalizácie
s. r. o.
Lamačská 8
P. O. BOX 46
810 01 Bratislava 11

69/9001/09

Cisterny na prepravu nebezpečného tovaru. Obslužné zariadenie
pre cisterny. Adaptér na zachytávanie pár a spojka ****)
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 13081: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63, P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

69/9002/09

Cisterny na prepravu nebezpečného tovaru. Obslužné zariadenie
pre cisterny. Ventil na prenos pár ****)
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 13082: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63, P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

69/9003/09

Cisterny na prepravu nebezpečného tovaru. Obslužné zariadenie
pre cisterny. Adaptér na plnenie a vyprázdňovanie dnom ****)
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 13083: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63, P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

73/9001/09

Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 3-1: Veže, stožiare a komíny. Veže a stožiare

09-01
09-03

Ing. Jozef Recký
konštrukčno-servisná kancelária
H. Meličkovej 1
841 05 Bratislava 4

09-01
09-05

Ing. Ján Magyar - JM Energo
Tupolevova 8
851 01 Bratislava

Preberaný medzinárodný dokument:
73/9002/09

EN 1993-3-1: 2006

Vysvetlenie všeobecných vzťahov medzi rozličnými normami a smernicou o energetickej hospodárnosti budov. Zastrešujúci dokument
Preberaný medzinárodný dokument:
CEN/TR 15615: 2008
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73/9003/09

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné pravidlá. Doplnkové pravidlá pre prvky a plošné profily
tvarované za studena
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 1993-1-3: 2006

09-01
09-03

Slovenská technická univerzita
Stavebná fakulta
Radlinského 11
813 68 Bratislava 1

73/9004/09

Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 2: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre mosty

09-01
09-03

Žilinská univerzita
Stavebná fakulta
Komenského 52
010 26 Žilina 1

09-01
09-09

Slovenská technická univerzita
Stavebná fakulta
Radlinského 11
813 68 Bratislava 1

09-01
09-03

Slovenská technická univerzita
Stavebná fakulta
Radlinského 11
813 68 Bratislava 1

Preberaný medzinárodný dokument:
73/9005/09

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá pre konštrukcie
Preberaný medzinárodný dokument:

73/9007/09

EN 1994-2: 2005

EN 1999-1-1: 2007

Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru
Preberaný medzinárodný dokument:

EN 1996-1-2: 2005

4

73/9008/09

Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 2: Predpoklady navrhovania, voľba materiálov a zhotovovanie murovaných konštrukcií
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 1996-2: 2006

09-01
09-03

Slovenská technická univerzita
Stavebná fakulta
Radlinského 11
813 68 Bratislava 1

73/9009/09

Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 3: Zjednodušené výpočtové metódy pre nevystužené murované konštrukcie
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 1996-3: 2006

09-01
09-03

Slovenská technická univerzita
Stavebná fakulta
Radlinského 11
813 68 Bratislava 1

74/9001/09

Vonkajšie clony. Požiadavky na bezpečnosť
Preberané medzinárodné dokumenty:

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63, P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63, P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

09-01
09-05

Výskumný ústav vodného
hospodárstva
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5
812 48 Bratislava 1

74/9002/09

75/9001/09

Okenice. Požiadavky na bezpečnosť
Preberané medzinárodné dokumenty:

EN 13561: 2004
+ A1: 2008
EN 13659: 2004
+ A1: 2008

Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Kyslík. Revízia STN EN 12876: 2002
Preberaný medzinárodný dokument:

prEN 12876: 2008

83/9001/09

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Atmosférické merania
blízko zeme FTIR-spektroskopom ****)
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 15483: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63, P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

94/9001/09

Gymnastické náradie. Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy ****)
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 913: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63, P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

94/9002/09

Gymnastické náradie. Paralelné bradlá a bradlá s odlišnou výškou
žrdí. Požiadavky a skúšobné metódy vrátane bezpečnosti ****)
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 914: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63, P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

94/9003/09

Gymnastické náradie. Bradlá s odlišnou výškou žrdí. Požiadavky a skúšobné metódy vrátane bezpečnosti ****)
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 915: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63, P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4
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94/9004/09

Vybavenie hracích plôch. Zariadenie na bedminton. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy ****)
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 1509: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63, P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

94/9005/09

Gymnastické náradie. Trampolíny. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy ****)
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 13219: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63, P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

94/9006/09

Umelé horolezecké konštrukcie. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy pre boulderingové steny ****)
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 12572-2: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63, P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

94/9007/09

Umelé horolezecké konštrukcie. Časť 3: Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy pre lezecké chytadlá ****)
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 12572-3: 2008

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63, P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

95/9001/09

Prehľad tlačových prostriedkov. Slovník a požiadavky na služby

09-01
09-04

GEDEON, s. r. o.
Ing. Ľudmila Bílá
Líščie nivy 4
821 08 Bratislava 2

09-01
09-05

GEDEON, s. r. o.
Ing. Ľudmila Bílá
Líščie nivy 4
821 08 Bratislava 2

09-01
09-02

SÚTN
Karloveská 63, P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

Preberaný medzinárodný dokument:
95/9002/09

Trh. Názor a sociálny prieskum. Slovník a požiadavky na služby
Preberaný medzinárodný dokument:

95/9003/09

EN 15707: 2008

ISO 20252: 2006

Samoobslužné skladovanie. Špecifikácia služieb pre samoobslužné skladovanie ****)
Preberaný medzinárodný dokument:
EN 15696: 2008
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2. METROLÓGIA

OZNÁMENIE
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o autorizácii podľa zákona č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 2 písm. g) zákona č. 142/2000 Z. z.
o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z. oznamuje, že podľa § 24 tohto zákona
vydal v novembri 2008 tieto rozhodnutia o autorizácii a o zmene autorizácie na výkon overovania určených meradiel:

1. Rozhodnutie č. 2008/180/007573/03194 z 1. decembra 2008, vydané pre VIPOTEST s.r.o., ul. gen. Svobodu 1069/4,
958 01 Partizánske, IČO: 36 239 739
Predmetom rozhodnutia je autorizácia na výkon overovania určených meradiel.

Položka

Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie:

1

Druh overovaných meradiel
(Pol. prílohy č. 1 k vyhláške
č. 210/2000 Z. z.)
Momentové kľúče

Merací rozsah

Rozšírená
neistota U
(k = 2)

Zavedené metódy
Druh

(30 až 1000) Nm 0,9 % z meranej Priame
hodnoty
porovnanie

(pol.: 2.4.6)

Ostatné
špecifikácie

Dokumentácia
Overovanie
ME-Qb63 Postup
v laboratóriu
pre overovanie
momentových kľúčov a na mieste
Vyhláška
č. 210/2000 Z. z.,
príloha č. 59

Pridelená overovacia značka M 79.
Platnosť rozhodnutia: do 1. decembra 2013.

2. Rozhodnutie č. 2008/180/007535/03177 z 1. decembra 2008, vydané pre Sensus Metering Systems a. s., Metrologické
stredisko vodomerov a meračov tepla, nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, IČO: 35 817 887
Predmetom rozhodnutia je zmena Rozhodnutia o autorizácii č. 2007/160/007187/00445 zo 17. septembra 2007, spočívajúca
v zmene bodu 5.1 prílohy k rozhodnutiu.
Platnosť rozhodnutia: do 2. októbra 2012.

3. Rozhodnutie č. 2008/180/008026/03370 z 10. decembra 2008, vydané pre Infra Services, a.s., Hraničná 10, 821 05 Bratislava,
IČO: 43 898 190
Predmetom rozhodnutia je zmena Rozhodnutia o autorizácii č. 2008/170/002319/00974 z 26. marca 2008, spočívajúca v zmene
adresy metrologického laboratória, zmene konateľov autorizovanej osoby a v zmene bodu 5 prílohy k rozhodnutiu.
Platnosť rozhodnutia: do 26. marca 2013.

4. Rozhodnutie č. 2008/180/008448/03547 z 18. decembra 2008, vydané pre RONA, a. s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické
Rovne, IČO: 31 642 403
Predmetom rozhodnutia je zmena Rozhodnutia o autorizácii č. 2006/160/000432/00086 z 18. januára 2006, spočívajúca v predĺžení platnosti rozhodnutia o autorizácii.
Platnosť rozhodnutia: do 26. januára 2012.
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5. Rozhodnutie č. 2008/180/008027/03371 z 18. decembra 2008, vydané pre SPP - distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b,
825 11 Bratislava, IČO: 35910739
Predmetom rozhodnutia je autorizácia na výkon overovania určených meradiel.
Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie:

Položka

MS PPP Bratislava

1

Druh overovaných meradiel
(Pol. prílohy č. 1 k vyhláške
č. 210/2000 Z. z.)

Merací rozsah

Rozšírená
neistota U
(pre k = 2)

Priame
PPS 5.5 – 01
porovnanie PPS 5.5 – 03
PPS 5.5 – 05
PPS 5.5 – 08
Vyhláška
č. 210/2000 Z. z.,
príloha č. 13

(0,06 až 250) m3/h

0,35 % MH

Priame
PPS 5.5 – 01
porovnanie PPS 5.5 – 04
Vyhláška
č. 210/2000 Z. z.,
príloha č. 13

(0,06 až 10 000) m3/h 0,25 % MH

Priame
PPS 5.5 – 01
porovnanie PPS 5.5 – 04
PPS 5.5 – 06
Vyhláška
č. 210/2000 Z. z.,
príloha č. 13

Plynomery membránové G 10;
16; 20; 25; 40; 65; 100; 160

Plynomery rotačné a turbínové
G 16; 25; 40; 65;100; 160; 250;
400; 650; 1000; 1600; 2500;
4000; 6500
(pol.: 1.3.18)

4

Tlak:
(0 až 7) MPa (g)
5 kPa až 7 MPa (a)

Prepočítavače pretečeného
množstva plynu vrátane
pripojených prístrojov
na meranie tlaku a teploty

0,1 % MH

Ostatné
špecifikácie

Dokumentácia

0,35 % MH

(pol.: 1.3.17)
3

Druh

(0,016 až 10) m3/h

Plynomery membránové G 1,6;
2; 2,5; 4; 6

(pol.: 1.3.17)
2

Zavedené metódy

Priame
PPS 5.5 – 07
porovnanie Vyhláška
č. 210/2000 Z. z.,
príloha č. 13

Teplota:
(– 40 až + 100) oC

(pol.: 1.3.21)

Položka

MS OP Spišská Belá

1

Druh overovaných meradiel
(Pol. prílohy č. 1 k vyhláške
č. 210/2000 Z. z.)
Plynomery membránové G 1,6;
2; 2,5; 4; 6

Merací rozsah

(0,01 až 10) m3/h

(pol.: 1.3.17)

Rozšírená
neistota U
(pre k = 2)
0,4 % MH pri
Qmin až 0,1 Qmax
0,35 % MH pri
0,1 Qmax až Qmax

Zavedené metódy
Druh

Ostatné
špecifikácie

Dokumentácia

Priame
Pracovný postup
porovnanie č. I, č. II a č. III
Vyhláška
č. 210/2000 Z. z.,
príloha č. 13

Pridelená overovacia značka M s evidenčnými číslami 40 a 43 pre plynomery a evidenčným číslom 44 pre prepočítavače pretečeného množstva plynu.
Platnosť rozhodnutia: do 1. januára 2014.

doc. Ing. Martin Halaj, PhD.
riaditeľ odboru metrológie
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 (ďalej len „úrad“) podľa § 11 zákona č. 264/1999 Z. z.
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje, že predseda úradu udelil autorizáciu:

1. Rozhodnutím č. A1/2008/170/006261/02621 z 11. novembra 2008 udelil autorizáciu organizácii Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 954 521.
Táto organizácia má poverenie ako autorizovaná osoba SKTC-177 podľa § 11 ods. 1 zákona a notifikovaná osoba 1432 na vykonávanie posudzovania zhody podľa:
1. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 399/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou v znení nariadenia vlády SR č. 150/2002 Z. z.
Rozsah autorizácie podľa § 1 ods. 2 NV.
Postupy posudzovania zhody podľa § 4 ods. 1.
2. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na meradlá.
Rozsah autorizácie podľa § 1 písm.:
a) vodomery podľa prílohy MI-001,
b) plynomery a prepočítavače objemu podľa prílohy MI-002,
c) elektromery podľa prílohy MI-003,
d) merače tepla podľa prílohy MI-004,
e) meracie zostavy na kontinuálne dynamické meranie pretečeného množstva kvapalín okrem vody podľa prílohy MI-005,
g) taxametre podľa prílohy MI-007,
h) materializované miery – výčapné nádoby podľa kapitoly II prílohy MI-008,
j) analyzátory výfukových plynov podľa prílohy MI-010.
Postupy posudzovania zhody pre:
– § 1 písm. a) podľa prílohy B, D, F, H1,
– § 1 písm. b) podľa prílohy B, D, F, H1,
– § 1 písm. c) podľa prílohy B, D, F, H1,
– § 1 písm. d) podľa prílohy B, D, F, H1,
– § 1 písm. e) podľa prílohy B, D, F, G, H1,
– § 1 písm. g) podľa prílohy B, D, F, H1,
– § 1 písm. h) podľa prílohy A1, B, D, D1, E, E1, F1, H,
– § 1 písm. j) podľa prílohy B, D, F, H1.

2. Rozhodnutím č. A1/2008/170/008870/03694 z 28. novembra 2008 udelil autorizáciu spoločnosti VIPOTEST s. r. o., ul. Gen.
Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, IČO: 31 437 168.
Táto spoločnosť má poverenie ako autorizovaná osoba SKTC-111 podľa § 11 ods. 1 zákona a notifikovaná osoba 1295 na vykonávanie posudzovania zhody podľa:
1. nariadenia 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 je vymedzený pre:
1. osobné ochranné prostriedky na ochranu nôh a chodidiel,
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2. osobné ochranné prostriedky na ochranu rúk a ramien,
3. a) ochranný odev s vysokou viditeľnosťou,
b) ochranný odev pre hasičov,
c) ochranný odev pre používateľov ručných reťazových píl,
d) ochranný odev proti rezaniu nožmi,
e) 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 NV,
– ES systém riadenia kvality výrobku podľa § 7 NV.
Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie č. A1/2007/170/009263/03475 zo 4. decembra 2007.

3. Rozhodnutím č. A1/2008/170/008861/03691 z 28. novembra 2008 udelil autorizáciu spoločnosti SÚDST, s. r. o., Kvačalova 782/11,
010 04 Žilina, IČO: 36 392 405.
Táto spoločnosť má poverenie ako autorizovaná osoba SKTC-103 podľa § 11 ods. 1 zákona a notifikovaná osoba 1294 na vykonávanie posudzovania zhody podľa:
1. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 310/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.
Rozsah autorizácie je vymedzený pre nasledovné výrobky z prílohy č. 4 NV:
A. Strojové zariadenie
9) Lisy vrátane ohraňovacích lisov na spracovanie kovov za studena s ručným vkladaním a/alebo vyberaním, ktorých pohyblivé
pracovné časti môžu mať zdvih presahujúci 6 mm a rýchlosť väčšiu ako 30 mm.s-1.
10) Lisy na plasty alebo vstrekovacie lisy na plasty s ručným vkladaním alebo vyberaním.
11) Lisy na gumu alebo vstrekovacie lisy na gumu s ručným vkladaním alebo vyberaním.
12) Strojové zariadenia na prácu pod zemou týchto typov:
a) strojové zariadenia na koľajniciach: lokomotívy a brzdné vozy,
b) hydraulicky ovládané mechanizované výstuže,
c) spaľovacie motory, ktoré sa majú inštalovať do strojových zariadení na prácu pod zemou.
13) Ručne nakladané vozy na zber domáceho odpadu s lisovacím zariadením.
14) Ochranné kryty a odnímateľné kĺbové hriadele s univerzálnymi kĺbmi opísané v prílohe č. 1 bode 3.4.7.
15) Servisné zdvíhacie zariadenia na zdvíhanie vozidiel.
16) Zariadenia na zdvíhanie osôb, pri ktorých existuje nebezpečenstvo pádu z výšky presahujúcej zvislú vzdialenosť 3 m.
B. Bezpečnostné časti
4) Ochranné konštrukcie chrániace pri prevrátení (ROPS).
5) Ochranné konštrukcie chrániace proti padajúcim predmetom (FOPS).
Posudzovanie zhody:
– ES skúška typu podľa § 8 ods. 3 písm. b) a c) bod 3 podľa prílohy č. 6,
– príjem súboru technickej konštrukčnej dokumentácie a jeho uloženie podľa § 8 ods. 3 písm. c) bod 1,
– overenie súboru technickej konštrukčnej dokumentácie a vypracovanie certifikátu o primeranosti pre súbor technickej
konštrukčnej dokumentácie podľa § 8 ods. 3 písm. c) bod 2.
2. nariadenia 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 je vymedzený pre osobné ochranné prostriedky:
– ochraňujúce pred pádom z výšky.
Postupy posudzovania zhody:
– ES skúška typu podľa § 6,
– ES systém riadenia kvality výrobku podľa § 7 NV.
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3. nariadenia 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:
– zdvižné pracovné plošiny so spaľovacími motormi,
– stavebný výťah na prepravu materiálu,
– kotúčová píla na stavenisko,
– kombinovaný vysokotlakový preplachovač alebo nasávacie vozidlo,
– zhutňovací stroj,
– kompresor,
– ručné drviče betónu a zbíjacie kladivá,
– miešač betónovej zmesi a malty,
– stavebný vrátok,
– dopravník a čerpadlo betónovej zmesi a malty,
– dozér (zhŕňač),
– vrtná súprava,
– damper (vyklápač),
– rýpadlo ovládané hydraulicky alebo lanom,
– rýpadlo – nakladač,
– grader (zrovnávač),
– vysokotlakový preplachovač,
– hydraulické kladivo,
– hydraulický tlakový zdroj,
– fréza na špáry,
– zhutňovač odpadu s nakladacím zariadením,
– zdvižný vozík s protizávažím poháňaný spaľovacím motorom,
– nakladač,
– pojazdný žeriav,
– finišer na vozovky,
– ukladač potrubia,
– zametací stroj,
– vozidlo na zber odpadkov,
– stroj na frézovanie vozoviek,
– rozrývač,
– nasávacie vozidlo,
– ryhovač,
– automiešač.
Postupy posudzovania zhody:
– podľa § 10 ods. 1 písm. a), príloha č. 6;
– podľa § 10 ods. 1 písm. b), príloha č. 7.
Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie č. A1/2006/170/009644/03815 z 19. decembra 2006.

4. Rozhodnutím č. A1/2008/170/003184/00281 z 1. decembra 2008 udelil autorizáciu spoločnosti EVPÚ a. s., Trenčianska 19,
018 51 Nová Dubnica IČO: 31 562 507.
Táto spoločnosť má poverenie ako autorizovaná osoba SKTC-101 podľa § 11 ods. 1 zákona a notifikovaná osoba 1293 na vykonávanie posudzovania zhody podľa:
1. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 310/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.
Rozsah autorizácie je vymedzený podľa prílohy č. 4 NV:
A. Strojové zariadenie
1. Kotúčové píly s jedným alebo niekoľkými kotúčmi na spracovanie dreva a podobných materiálov alebo na spracovanie mäsa
a podobných materiálov.
1.1 Píly so stálou polohou nástroja pri obrábaní, s pevným stolom a s ručným posuvom obrobku alebo s prídavným posúvacím zariadením.
1.2 Píly so stálou polohou nástroja pri obrábaní a s ručným posuvom stola alebo vozíka, ktoré vykonávajú vratný pohyb.
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1.3 Píly so stálou polohou nástroja pri obrábaní a so zabudovaným strojovým posuvom obrobku a s ručným vkladaním
a/alebo vyberaním.
1.4 Píly s posuvným nástrojom pri obrábaní, s mechanickým posuvom obrobku a s ručným vkladaním a/alebo vyberaním.
2. Zrovnávacie frézovačky na spracovanie dreva s ručným posuvom obrobku.
3. Hrúbkovacie frézovačky na jednostranné obrábanie dreva s ručným vkladaním a/alebo vyberaním.
4. Pásové píly s pevným alebo pohyblivým stolom a pásové píly s pohyblivým vozíkom s ručným vkladaním a/alebo vyberaním
na spracovanie dreva a podobných materiálov alebo na spracovanie mäsa a podobných materiálov.
5. Kombinované stroje na spracovanie dreva a podobných materiálov, ktoré sú uvedené v bodoch 1 až 4 a 7.
6. Čapovacie stroje na spracovanie dreva s ručným posuvom obrobku a s niekoľkými držiakmi nástrojov.
7. Zvislé frézovačky na spracovanie dreva a podobných materiálov s ručným posuvom obrobku.
8. Prenosné reťazové píly na spracovanie dreva.
16. Zariadenia na zdvíhanie osôb, pri ktorých existuje nebezpečenstvo pádu z výšky presahujúcej zvislú vzdialenosť 3 m.
B. Bezpečnostné časti
1. Elektrické detekčné zariadenie citlivé na prítomnosť osôb, ktorým sa zaisťuje bezpečnosť osôb (napr. nemateriálne prekážky,
podložky citlivé na tlak, elektromagnetické detektory).
2. Logické jednotky zaisťujúce bezpečnostné funkcie dvojručného ovládania.
Postup posudzovania zhody:
– ES skúška typu podľa § 8 ods. 3 písm. b) a c) bod 3 podľa prílohy č. 6,
– príjem súboru technickej konštrukčnej dokumentácie a jeho uloženie podľa § 8 ods. 3 písm. c) bod 1,
– overenie súboru technickej konštrukčnej dokumentácie a vypracovanie certifikátu o primeranosti pre súbor technickej
konštrukčnej dokumentácie podľa § 8 ods. 3 písm. c) bod 2.
2. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 449/2007 Z. z.
Rozsah autorizácie je vymedzený pre elektrické zariadenia podľa § 1 ods. 1 NV.
Postup posudzovania zhody:
– vypracovanie protokolu o zhode podľa § 8 ods. 2 NV.
3. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 318/2007 Z. z.
Rozsah je definovaný pre elektrické a elektronické zariadenia podľa § 2.
Postup posudzovania zhody:
– preskúmanie technickej dokumentácie podľa prílohy č. 3.
4. nariadenia 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 je vymedzený pre tieto skupiny výrobkov:
– osobné ochranné prostriedky na ochranu rúk a ramien pred:
• mechanickými rizikami,
• teplom (teplota < 100 °C), (extrémna teplota > 100 °C, oheň a plameň),
• chladom (teplota > -50 °C), (extrémna teplota < -50 °C),
• elektrickými rizikami,
• chemickými látkami,
– osobné ochranné prostriedky nôh a chodidiel pred:
• mechanickými rizikami,
• teplom (teplota < 100 °C), (extrémna teplota > 100 °C, oheň a plameň),
• chladom (teplota > -50 °C), (extrémna teplota < -50 °C),
• elektrickými rizikami,
• chemickými látkami.
Postup posudzovania zhody:
– ES skúška typu podľa § 6 NV,
– ES systém riadenia kvality výrobku podľa § 7 NV,
– ES systém zabezpečenia kvality výroby podľa § 8 NV.
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5. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom
výbuchu v znení nariadenia vlády č. 296/2002 Z. z.
Rozsah je definovaný podľa § 1 NV a prílohy č. 1 NV pre zariadenia zaradené do skupiny I a II a do kategórií M2, 2 a 3.
Pod uvedený rozsah sú zaradené:
a) zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
1. zariadenia, ktoré sú schopné spôsobiť výbuch v dôsledku svojich vlastných potenciálnych zdrojov iniciácie, za zariadenia
sa považujú stroje, pevné alebo mobilné zariadenia, ovládacie súčasti a ich prístrojové vybavenie a detekčné alebo preventívne ochranné systémy, ktoré sú samostatne alebo spoločne určené na výrobu, prenos, uskladňovanie, meranie, reguláciu a premenu energie a na spracovávanie materiálu a vozidlá na prepravu osôb a materiálu,
2. ochranné systémy, ktorými sú konštrukčné jednotky určené na potlačenie výbuchu v počiatočnom štádiu alebo na obmedzenie rozsahu účinkov výbuchového plameňa a výbuchových tlakov, ochranné systémy môžu byť súčasťou zariadení
alebo môžu byť uvádzané na trh samostatne a používané ako autonómne systémy,
3. časti, ktorými sú prvky dôležité pre bezpečnú funkciu zariadení a ochranných systémov, ale nemajú samostatnú funkciu,
b) prístroje bezpečnostné, kontrolné a regulačné zariadenia určené na použitie mimo prostredia s nebezpečenstvom výbuchu,
ktoré však sú nutné alebo prispievajú k zabezpečeniu bezpečnej funkcie zariadení a ochranných systémov z hľadiska nebezpečenstva výbuchu.
Postup posudzovania zhody:
– zabezpečenie kvality výroby podľa prílohy č. 4 NV,
– zhoda s typom podľa prílohy č. 6 NV,
– zabezpečenie kvality výrobkov podľa prílohy č. 7 NV,
– vnútorná kontrola výroby podľa prílohy č. 8 NV,
– ES overenie jednotlivých výrobkov podľa prílohy č. 9 NV.
6. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
Rozsah autorizácie:
– rádiové zariadenia,
– koncové telekomunikačné zariadenia,
– zariadenia, ktoré sú súčasne rádiovými zariadeniami a koncovými telekomunikačnými zariadeniami.
Postup posudzovania zhody:
– podľa príloh č. 2, 3, 4, 5 nariadenia vlády č. 443/2001 Z. z.
7. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 569/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro.
Rozsah autorizácie podľa prílohy č. 2 nariadenia vlády:
– zdravotnícke pomôcky skupiny A,
– zdravotnícke pomôcky skupiny B.
Postup posudzovania zhody:
– skúška navrhovania samodiagnostickej ZP podľa prílohy č. 3 NV, bod 6;
– komplexné zabezpečenie kvality (vrátane preskúšania zostrojenia a overovania vyrobených výrobkov) podľa prílohy č. 6
NV, postup H bis+;
– ES skúška typu podľa prílohy č. 5 NV, postup B;
– komplexné zabezpečovanie kvality podľa prílohy č. 4 NV, okrem bodov 4 a 6, postup H;
– ES overovanie typu podľa prílohy č. 6 NV, postup F;
– zabezpečovanie kvality výroby podľa prílohy č. 7, okrem bodu 5, postup D.
8. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 570/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok.
Rozsah autorizácie:
Implantovateľné zdravotnícke pomôcky určené na:
– zavedenie vcelku do ľudského tela,
– nahradenie epitelového povrchu alebo povrchu oka chirurgickým zákrokom a na ponechanie na mieste po zákroku,
– čiastočné zavedenie do ľudského tela chirurgickým zákrokom, ktorá má po zákroku zostať na mieste najmenej 30 dní.
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Postup posudzovania zhody:
– komplexný systém zabezpečenia kvality podľa prílohy č. 2 NV (vrátane súboru zostrojenia výrobku), postup H bis;
– ES skúška typu podľa prílohy č. 3 NV, postup B;
– zabezpečovanie kvality výroby podľa prílohy č. 5 NV, postup D;
– ES overovanie zhody s typom podľa prílohy č. 4, postup F.
9. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok v znení neskorších predpisov.
Rozsah autorizácie pre zdravotnícke pomôcky podľa § 1 a § 5 nariadenia vlády, príloha č. 9:
– skupina II b,
– skupina III.
Postup posudzovania zhody:
Skupina II b
– komplexné zabezpečenie systému kvality podľa prílohy č. 2 NV, postup H;
– ES skúška typu podľa prílohy č. 3 NV, postup B;
– ES overovanie podľa prílohy č. 4 NV, postup F;
– zabezpečenie kvality podľa prílohy č. 5 NV, postup D;
– zabezpečenie kvality výrobku podľa prílohy č. 6 NV, postup E.
Skupina III
– ES skúška typu podľa prílohy č. 3 NV, postup B;
– ES overovanie typu podľa prílohy č. 4 NV, postup F;
– zabezpečovanie kvality výroby podľa prílohy č. 5 NV, postup D;
– komplexné zabezpečenie systému kvality podľa prílohy č. 2 NV, postup H bis.
Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie č. A1/2007/170/005184/01974 zo 4. júla 2007.

5. Rozhodnutím č. A1/2008/170/008929/03713 z 1. novembra 2008 udelil autorizáciu združeniu Výskumný ústav zváračský –
Priemyselný inštitút SR, Račianska 71, 832 59 Bratislava, IČO: 36 065 722.
Toto združenie má poverenie ako autorizovaná osoba SKTC-115 podľa § 11 ods. 1 zákona a notifikovaná osoba 1297 na vykonávanie posudzovania zhody podľa:
1. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 310/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.
Rozsah autorizácie je vymedzený podľa prílohy č. 4 NV:
B. Bezpečnostné časti
1. Elektrické detekčné zariadenie citlivé na prítomnosť osôb, ktorým sa zaisťuje bezpečnosť osôb (napr. nemateriálne prekážky,
podložky citlivé na tlak, elektromagnetické detektory).
2. Logické jednotky zaisťujúce bezpečnostné funkcie dvojručného ovládania.
3. Samočinné pohyblivé štíty na ochranu na lisoch.
4. Ochranné konštrukcie chrániace pri prevrátení.
Pre nasledujúce výrobky:
– súpravy elektrické na tavné zváranie kovov vrátane jednoúčelových strojov a liniek,
– stroje a zariadenia na tlakové zváranie kovov vrátane jednoúčelových strojov a liniek,
– stroje a zariadenia na tavné rezanie kovov vrátane jednoúčelových strojov a liniek,
– chladiace jednotky, podávače drôtu, TIG jednotky,
– zváračky na plastické hmoty,
– elektrické pece na sušenie elektród,
– ultrazvukové zváračky,
– polohovadlá určené na zváranie,
– stroje a zariadenia na tavné zváranie kovov plameňom a inými prostriedkami vrátane jednoúčelových strojov a liniek,
– stroje a zariadenia na spájkovanie kovov vrátane jednoúčelových strojov a liniek,
– odsávacie a filtračné jednotky určené na zváranie.
Posudzovanie zhody:
– ES skúška typu podľa § 8 ods. 3 písm. b) a c) bod 3 podľa prílohy č. 6,
– príjem súboru technickej konštrukčnej dokumentácie a jeho uloženie podľa § 8 ods. 3 písm. c) bod 1,
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–

overenie súboru technickej konštrukčnej dokumentácie a vypracovanie certifikátu o primeranosti pre súbor technickej
konštrukčnej dokumentácie podľa § 8 ods. 3 písm. c) bod 2.

2. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 449/2007 Z. z.
Rozsah autorizácie podľa § 1 a prílohy č. 2 NV je vymedzený nasledovne:
– súpravy elektrické na tavné zváranie kovov vrátane jednoúčelových strojov a liniek,
– stroje a zariadenia na tlakové zváranie kovov vrátane jednoúčelových strojov a liniek,
– stroje a zariadenia na tavné rezanie kovov vrátane jednoúčelových strojov a liniek,
– chladiace jednotky, podávače drôtu, TIG jednotky,
– zváračky na plastické hmoty,
– elektrické pece na sušenie elektród,
– ultrazvukové zváračky,
– polohovadlá určené na zváranie,
– stroje a zariadenia na tavné zváranie kovov plameňom a inými prostriedkami vrátane jednoúčelových strojov a liniek,
– stroje a zariadenia na spájkovanie kovov vrátane jednoúčelových strojov a liniek,
– odsávacie a filtračné jednotky určené na zváranie,
– držiaky elektród, zváracie svorky,
– zváracie horáky MIG, TIG, plazma.
Postup posudzovania zhody podľa § 8 ods. 1, 2.
3. nariadenia 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 je vymedzený pre tieto skupiny osobných ochranných prostriedkov:
– osobné ochranné prostriedky na ochranu očí,
– osobné ochranné prostriedky na ochranu tváre,
– osobné ochranné prostriedky na ochranu hlavy,
– osobné ochranné prostriedky na ochranu tela,
– osobné ochranné prostriedky na ochranu dýchacích ciest,
a to na ochranu pred mechanickými faktormi a pôsobeniu tepla (teplota < 100 °C), (extrémna teplota > 100 °C, oheň a plameň).
Postupy posudzovania zhody:
– ES skúška typu podľa § 6,
– ES systém riadenia kvality výrobku podľa § 7 NV.
4. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 176/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia.
Rozsah autorizácie:
– prepravné tlakové zariadenia – tlakové zariadenia určené na vnútrozemskú cestnú a železničnú prepravu nebezpečných
látok (tlakové nádoby, ktorými sú fľaše, trubice, tlakové sudy, nízkoteplotné tlakové nádoby, súpravy fliaš vrátane ventilov a ďalšieho príslušenstva; cisterny, ktorými sú snímateľné cisterny, nádrže cisternových vozňov, nádrže cisternových
vozidiel, cisterny alebo nádoby batériových vozidiel, cisternové kontajnery vrátane ventilov a ďalšieho príslušenstva).
Postupy posudzovania zhody:
– vnútorná kontrola výroby s kontrolou záverečného posudzovania podľa prílohy č. 3, časť I, postup A1;
– ES skúška typu podľa prílohy č. 3, časť I, postup B;
– ES skúška návrhu podľa prílohy č. 3, časť I, postup B1;
– posúdenie zhody s certifikovaným typom podľa prílohy č. 3, časť I, postup C1;
– zabezpečenie kvality výroby podľa prílohy č. 3, časť I, postup D;
– zabezpečenie kvality výroby podľa prílohy č. 3, časť I, postup D1;
– zabezpečenie kvality výrobku podľa prílohy č. 3, časť I, postup E;
– zabezpečenie kvality výrobku podľa prílohy č. 3, časť I, postup E1;
– overovanie výrobku podľa prílohy č. 3, časť I, postup F;
– ES overovanie zariadenia podľa prílohy č. 3, časť I, postup G;
– komplexné zabezpečenie kvality podľa prílohy č. 3, časť I, postup H;
– komplexné zabezpečenie kvality s posúdením návrhu a kontrolou pri záverečnom posudzovaní podľa prílohy č. 3, časť I,
postup H1.
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5. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 513/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby.
Rozsah autorizácie:
– sériovo vyrábané zvárané nádoby vystavené vnútornému pretlaku vyššiemu ako 0,5 baru, určené na vzduch alebo dusík,
ktoré nie sú vystavené účinkom plameňa.
Postupy posudzovania zhody:
– ES skúška typu podľa § 8,
– ES overovanie výrobku podľa § 9,
– posúdenie zhody s typom podľa § 10, 11 a 12, ktoré zahŕňa:
• posúdenie zhody so schváleným typom (§ 10),
• posúdenie zhody s konštrukčnou dokumentáciou (§ 10),
• inšpekciu konečného výrobku v náhodných intervaloch (§ 10, 11 a 12).
6. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenia a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov.
Rozsah autorizácie:
– tlakové zariadenia (nádoby, potrubia, bezpečnostné príslušenstvo, tlakové príslušenstvo, prípadne prvky k nim pripevnené,
napríklad príruby, nadstavce, spojky, podpery, závesné oká).
Postupy posudzovania zhody:
– európske schvaľovanie materiálov podľa § 10;
– schvaľovanie pracovných postupov a zamestnancov určených na vyhotovenie nerozoberateľných spojov podľa prílohy
č. 1 bod 3.1.2;
– schvaľovanie zamestnancov určených na vykonávanie nedeštruktívnych skúšok nerozoberateľných spojov podľa prílohy
č. 1 bod 3.1.3;
– vnútorná kontrola výroby s kontrolou záverečného posudzovania podľa prílohy č. 3, bod 2;
– ES skúška typu podľa prílohy č. 3, bod 3;
– ES skúška návrhu podľa prílohy č. 3, bod 4;
– posúdenie zhody s certifikovaným typom podľa prílohy č. 3, bod 5;
– zabezpečenie kvality výroby podľa prílohy č. 3, bod 6;
– zabezpečenie kvality výroby podľa prílohy č. 3, bod 7;
– zabezpečenie kvality výrobku podľa prílohy č. 3, bod 8;
– zabezpečenie kvality výrobku podľa prílohy č. 3, bod 9;
– overovanie výrobku podľa prílohy č. 3, bod 10;
– ES overovanie zariadenia podľa prílohy č. 3, bod 11;
– komplexné zabezpečenie kvality podľa prílohy č. 3, bod 12;
– komplexné zabezpečenie kvality s posúdením návrhu a kontrolou pri záverečnom posudzovaní podľa prílohy č. 3, bod 13.
7. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok v znení neskorších predpisov.
Rozsah autorizácie je vymedzený pre skupiny výrobkov:
– regulátory tlaku pre lekárske plyny so zariadením na meranie prietoku a bez zariadenia na meranie prietoku,
– hlavné a vedľajšie regulátory tlaku pre lekárske plyny,
– regulátory tlaku pripojené k ventilom fliaš na lekárske plyny,
– nízkotlakové regulátory tlaku určené na zabudovanie do lekárskych prístrojov,
– terminálové jednotky na stlačené lekárske plyny a podtlak,
– rozvody na stlačené lekárske plyny a podtlak,
– mediskrinky,
– rýchlospojky pre vedenia lekárskych plynov,
– rozvody lekárskeho plynu a ich časti.
Postupy posudzovania zhody sú vymedzené § 6, bod 3 a 4 NV SR č. 572/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa prílohy č. 7, bod 6:
– ES overenie zhody s typom podľa prílohy č. 4 NV,
– posúdenie systému zabezpečovania kvality výroby podľa prílohy č. 5 NV,
– posúdenie systému zabezpečovania kvality výrobkov podľa prílohy č. 6 NV,
– posúdenie systému komplexného zabezpečenia kvality podľa prílohy č. 2 NV.
Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie č. A1/2007/170/008148/00331 z 2. novembra 2007.
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6. Rozhodnutím č. A1/2008/170/008262/03491 z 9. decembra 2008 udelil autorizáciu organizácii Technický a skúšobný ústav
pôdohospodársky, 900 41 Rovinka, IČO: 31 827 951.
Táto organizácia má poverenie ako autorizovaná osoba SKTC-106 podľa § 11 ods. 1 zákona a notifikovaná osoba 1300 na vykonávanie posudzovania zhody podľa:
1. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 310/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.
Rozsah autorizácie je vymedzený pre nasledovné výrobky z prílohy č. 4 NV:
A. Strojové zariadenie
1. Kotúčové píly s jedným alebo niekoľkými kotúčmi na spracovanie dreva a podobných materiálov alebo na spracovanie mäsa
a podobných materiálov.
1.1 Píly so stálou polohou nástroja pri obrábaní, s pevným stolom a s ručným posuvom obrobku alebo s prídavným posúvacím zariadením.
1.2 Píly so stálou polohou nástroja pri obrábaní a s ručným posuvom stola alebo vozíka, ktoré vykonávajú vratný pohyb.
1.3 Píly so stálou polohou nástroja pri obrábaní a so zabudovaným strojovým posuvom obrobku a s ručným vkladaním
a/alebo vyberaním.
1.4 Píly s posuvným nástrojom pri obrábaní, s mechanickým posuvom obrobku a s ručným vkladaním a/alebo vyberaním.
4. Pásové píly s pevným alebo pohyblivým stolom a pásové píly s pohyblivým vozíkom s ručným vkladaním a/alebo vyberaním
na spracovanie dreva a podobných materiálov alebo na spracovanie mäsa a podobných materiálov.
5. Kombinované stroje na spracovanie dreva a podobných materiálov, ktoré sú uvedené v bodoch 1 až 4 a 7.
8. Prenosné reťazové píly na spracovanie dreva.
14. Ochranné kryty a odnímateľné kĺbové hriadele s univerzálnymi kĺbmi opísané v prílohe č. 1 bode 3.4.7.
B. Bezpečnostné časti
4. Ochranné konštrukcie chrániace pri prevrátení (ROPS).
5. Ochranné konštrukcie chrániace proti padajúcim predmetom (FOPS).
Postupy posudzovania zhody:
– ES skúška typu podľa § 8 ods. 3 písm. b) a c) bod 3 podľa prílohy č. 6,
– príjem súboru technickej konštrukčnej dokumentácie a jeho uloženie podľa § 8 ods. 3 písm. c) bod 1,
– overenie súboru technickej konštrukčnej dokumentácie a vypracovanie certifikátu o primeranosti pre súbor technickej
konštrukčnej dokumentácie podľa § 8 ods. 3 písm. c) bod 2.
2. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 449/2007 Z. z.
Rozsah autorizácie je vymedzený pre elektrické zariadenia definované v § 1 nasledovne:
– stroje a strojové zariadenia pre poľnohospodársku výrobu,
– stroje a strojové zariadenia pre potravinársku výrobu,
– stroje a strojové zariadenia pre lesnú mechanizáciu.
Postupy posudzovania zhody:
– vypracovanie protokolu o zhode podľa § 8 ods. 2 NV.
3. nariadenia 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, položky č.: 2, 6, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 40, 49, 50, 51.
Postupy posudzovania zhody:
– vnútorná kontrola výroby s posudzovaním technickej dokumentácie a periodickou kontrolou podľa prílohy č. 6,
– postup overovania jednotlivého zariadenia podľa prílohy č. 7.
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7. Rozhodnutím č. A1/2008/170/007241/03060 z 9. decembra 2008 udelil autorizáciu spoločnosti Technická inšpekcia, a. s.,
Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO: 36 653 004.
Táto spoločnosť má poverenie ako autorizovaná osoba SKTC-169 podľa § 11 ods. 1 zákona a notifikovaná osoba 1354 na vykonávanie posudzovania zhody podľa:
1. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 310/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.
Rozsah autorizácie je vymedzený pre nasledovné výrobky z prílohy č. 4 NV:
A. Strojové zariadenie
1. Kotúčové píly s jedným alebo s niekoľkými kotúčmi na spracovanie dreva a podobných materiálov.
1.1 Píly so stálou polohou nástroja pri obrábaní, s pevným stolom a s ručným posuvom obrobku alebo s prídavným posúvacím zariadením.
1.2 Píly so stálou polohou nástroja pri obrábaní a s ručným posuvom stola alebo vozíka, ktoré vykonávajú vratný pohyb.
1.3 Píly so stálou polohou nástroja pri obrábaní a so zabudovaným strojovým posuvom obrobku alebo s ručným vkladaním
alebo vyberaním (alebo obidvoma).
1.4 Píly s posuvným nástrojom pri obrábaní, s mechanickým posuvom obrobku a s ručným vkladaním a/alebo vyberaním.
2. Zrovnávacie frézovačky na spracovanie dreva s ručným posuvom obrobku.
3. Hrúbkovacie frézovačky na jednosmerné obrábanie dreva s ručným vkladaním a/alebo vyberaním.
4. Pásové píly s pevným alebo pohyblivým stolom a pásové píly s pohyblivým vozíkom s ručným vkladaním alebo vyberaním
(alebo s obidvoma) na spracovanie dreva a podobných materiálov.
5. Kombinované stroje na spracovanie dreva a podobných materiálov, ktoré sú uvedené v bodoch 1 až 4 a 7.
6. Čapovacie stroje na spracovanie dreva s ručným posuvom obrobku a s niekoľkými držiakmi nástrojov.
7. Zvislé frézovačky na spracovanie dreva a podobných materiálov s ručným posuvom obrobku.
9. Lisy vrátane ohraňovacích lisov na spracovanie kovov za studena s ručným vkladaním a/alebo vyberaním, ktorých pohyblivé
pracovné časti môžu mať zdvih presahujúci 6 mm a rýchlosť väčšiu ako 30 mm.s-1.
10. Lisy na plasty alebo vstrekovacie lisy na plasty s ručným vkladaním alebo vyberaním.
11. Lisy na gumu alebo vstrekovacie lisy na gumu s ručným vkladaním alebo vyberaním.
15. Servisné zdvíhacie zariadenia na zdvíhanie vozidiel.
16. Zariadenia na zdvíhanie osôb, pri ktorých existuje nebezpečenstvo pádu z výšky presahujúcej zvislú vzdialenosť 3 m.
Postupy posudzovania zhody:
– ES skúška typu podľa § 8 ods. 3 písm. b) a c) bod 3 podľa prílohy č. 6,
– príjem súboru technickej konštrukčnej dokumentácie a jeho uloženie podľa § 8 ods. 3 písm. c) bod 1,
– overenie súboru technickej konštrukčnej dokumentácie a vypracovanie certifikátu o primeranosti pre súbor technickej
konštrukčnej dokumentácie podľa § 8 ods. 3 písm. c) bod 2.
2. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 513/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 328/2003 Z. z.
Rozsah autorizácie:
– sériovo vyrábané zvárané nádoby vystavené vnútornému pretlaku vyššiemu ako 0,5 baru, určené na vzduch alebo dusík,
ktoré nie sú vystavené účinkom plameňa.
Postupy posudzovania zhody:
– ES skúška typu podľa § 8,
– ES overovanie výrobku podľa § 9,
– posúdenie zhody s typom podľa § 10, 11 a 12, ktoré zahŕňa:
• posúdenie zhody so schváleným typom (§ 10),
• posúdenie zhody s konštrukčnou dokumentáciou (§ 10),
• inšpekciu konečného výrobku v náhodných intervaloch (§ 10, 11 a 12).
3. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 327/2003 Z. z.
Rozsah autorizácie:
– výťahy trvalo zabudované v budovách a iných stavbách a bezpečnostné časti.
Postupy posudzovania zhody:
Výťahy:
– ES skúška typu podľa prílohy č. 5 B,
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–
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záverečná inšpekcia podľa prílohy č. 6,
ES overovanie zariadenia podľa prílohy č. 10,
zabezpečenie kvality výrobku podľa prílohy č. 12,
komplexné zabezpečenie kvality podľa prílohy č. 13,
zabezpečenie kvality výroby podľa prílohy č. 14.

Bezpečnostné časti:
– ES skúška typu podľa prílohy č. 5 A,
– zabezpečenie kvality výrobku podľa prílohy č. 8,
– komplexné zabezpečenie kvality podľa prílohy č. 9,
– posúdenie zhody s certifikovaným typom podľa prílohy č. 11.
4. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom
výbuchu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2002 Z. z.
Rozsah autorizácie:
– zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu,
– bezpečnostné zariadenia, kontrolné zariadenia a regulačné zariadenia ako prístroje určené na použitie mimo prostredia
s nebezpečenstvom výbuchu, ktoré prispievajú k bezpečnej funkcii zariadení a ochranných systémov
podľa prílohy č. 1, bod 2, skupina II.
Postupy posudzovania zhody:
– podľa § 4 ods. 1 a 3 a prílohy č. 3, 4, 5, 6, 7, 9.
5. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu v znení nariadenia vlády SR
č. 78/2004 Z. z.
Rozsah autorizácie:
– pozemné lanové dráhy,
– visuté lanové dráhy,
– lanové vleky.
Postupy posudzovania zhody:
– podľa prílohy č. 5, časť I., II., III., IV., V.,
– podľa prílohy č. 7.
6. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenia a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších
predpisov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 329/2003 Z. z.
Rozsah autorizácie:
– tlakové zariadenia (nádoby, potrubia, bezpečnostné príslušenstvo, tlakové príslušenstvo, prípadne prvky k nim pripevnené,
napríklad príruby, nadstavce, spojky, podpery, závesné oká).
Postupy posudzovania zhody:
– európske schválenie materiálov podľa § 10,
– schvaľovanie pracovných postupov a zamestnancov určených na vyhotovenie nerozoberateľných spojov podľa prílohy
č. 1 bod 3.1.2,
– schvaľovanie zamestnancov určených na vykonávanie nedeštruktívnych skúšok nerozoberateľných spojov podľa prílohy
č. 1 bod 3.1.3,
– vnútorná kontrola výroby s kontrolou záverečného posudzovania podľa prílohy č. 3, bod 2,
– ES skúška typu podľa prílohy č. 3, bod 3,
– ES skúška návrhu podľa prílohy č. 3, bod 4,
– posúdenie zhody s certifikovaným typom podľa prílohy č. 3, bod 5,
– zabezpečenie kvality výroby podľa prílohy č. 3, bod 6,
– zabezpečenie kvality výroby podľa prílohy č. 3, bod 7,
– zabezpečenie kvality výrobku podľa prílohy č. 3, bod 8,
– zabezpečenie kvality výrobku podľa prílohy č. 3, bod 9,
– overovanie výrobku podľa prílohy č. 3, bod 10,
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ES overovanie zariadenia podľa prílohy č. 3, bod 11,
komplexné zabezpečenie kvality podľa prílohy č. 3, bod 12,
komplexné zabezpečenie kvality s posúdením návrhu a kontrolou pri záverečnom posudzovaní podľa prílohy č. 3, bod 13.

7. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 449/2007 Z. z.
Rozsah autorizácie je vymedzený pre elektrické zariadenia definované v § 1 ods. 1 NV:
– elektrické časti strojov, zariadení, prístrojov alebo nástrojov, ktoré sa používajú pri práci;
– elektrické rozvádzače a elektrické zariadenia v elektrických prevádzkárňach;
– elektrické zariadenia v sieťach nízkeho napätia;
– elektrické zariadenia v elektrických inštaláciách budov;
– elektrické zariadenia v priemyselných prevádzkach;
– elektrické zariadenia v kinách, divadlách a iných objektoch na kultúrne účely;
– elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich;
– elektrické zariadenia v sťažených klimatických podmienkach;
– priemyselné elektrotepelné zariadenia.
Postupy posudzovania zhody:
– vypracovanie protokolu o zhode podľa § 8 ods. 2 NV.
8. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 176/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia.
Rozsah autorizácie:
prepravné tlakové zariadenia určené na prepravu plynov triedy 2 podľa ADR/RID, kyanovodíka stabilizovaného, fluorovodíka
bezvodého alebo kyseliny fluorovodíkovej a ktorými sú:
– tlakové nádoby, ktorými sú fľaše, trubice, tlakové sudy, nízkoteplotné tlakové nádoby, súpravy fliaš uvedené v ADR vrátane ventilov a ďalšieho príslušenstva,
– cisterny, ktorými sú snímateľné cisterny, nádrže cisternových vozňov, nádrže cisternových vozidiel, cisterny alebo nádoby
batériových vozidiel, cisternové kontajnery vrátane ventilov a ďalšieho príslušenstva.
Postupy posudzovania zhody:
– vnútorná kontrola výroby s kontrolou záverečného posudzovania podľa prílohy č. 3, časť I, postup A1,
– ES skúška typu podľa prílohy č. 3, časť I, postup B,
– ES skúška návrhu podľa prílohy č. 3, časť I, postup B1,
– posúdenie zhody s certifikovaným typom podľa prílohy č. 3, časť I, postup C1,
– zabezpečenie kvality výroby podľa prílohy č. 3, časť I, postup D,
– zabezpečenie kvality výroby podľa prílohy č. 3, časť I, postup D1,
– zabezpečenie kvality výrobku podľa prílohy č. 3, časť I, postup E,
– zabezpečenie kvality výrobku podľa prílohy č. 3, časť I, postup E1,
– overovanie výrobku podľa prílohy č. 3, časť I, postup F,
– ES overovanie zariadenia podľa prílohy č. 3, časť I, postup G,
– komplexné zabezpečenie kvality podľa prílohy č. 3, časť I, postup H,
– komplexné zabezpečenie kvality s posúdením návrhu a kontrolou pri záverečnom posudzovaní podľa prílohy č. 3, časť I,
postup H1,
– posudzovanie zhody pred opätovným uvedením zariadenia do prevádzky podľa prílohy č. 3, časť II,
– pravidelná kontrola výrobkov podľa prílohy č. 3, časť III, postup 1,
– pravidelná kontrola prostredníctvom zabezpečenia kvality podľa prílohy č. 3, časť III, postup 2.
9. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov.
Rozsah autorizácie je určený pre skupiny výrobkov:
– spotrebiče, ktoré spaľujú plynné palivá s výkonom nad 100 kW a sú určené na vykurovanie a ohrev vody, ak sa v nich používa voda s teplotou neprevyšujúcou 105 °C,
– horáky s ventilátorom s výkonom nad 50 kW a zdroje tepla vybavené týmito horákmi.
Postupy posudzovania zhody:
– príloha č. 2, bod 6 uvedeného nariadenia vlády.
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8. Rozhodnutím č. A1/2008/170/007356/03103 z 10. decembra 2008 udelil autorizáciu organizácii Slovenský metrologický
ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO: 30 810 701.
Táto organizácia má poverenie ako autorizovaná osoba SKTC-102 podľa § 11 ods. 1 zákona a notifikovaná osoba 1781 na vykonávanie posudzovania zhody podľa:
1. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na meradlá.
Rozsah autorizácie podľa § 1 písm.:
a) vodomery podľa prílohy MI-001,
b) plynomery a prepočítavače objemu podľa prílohy MI-002,
c) elektromery podľa prílohy MI-003,
d) merače tepla – snímač prietoku a párový teplotný snímač podľa prílohy MI-004,
e) meracie zostavy na kontinuálne dynamické meranie pretečeného množstva kvapalín okrem vody podľa prílohy MI-005,
h) materializované miery – výčapné nádoby podľa kapitoly II prílohy MI-008,
i) meradlá rozmerov podľa kapitoly I a II prílohy MI-009.
Postupy posudzovania zhody pre:
– § 1 písm. a) podľa prílohy B, D, F, H1,
– § 1 písm. b) podľa prílohy B, D, F, H1,
– § 1 písm. c) podľa prílohy B, D, F, H1,
– § 1 písm. d) podľa prílohy B, D,
– § 1 písm. e) podľa prílohy B, D, F, G,
– § 1 písm. h) podľa prílohy A1, B, D, D1, E, E1, F1, H,
– § 1 písm. i) podľa prílohy G.

Mgr. Martin Senčák
riaditeľ odboru skúšobníctva
a technickej normalizácie
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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 novembri 2008 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:
fax:
e-mail:

02/5249 3521, 02/5249 8030 kl. 323
02/5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ing. Mgr. Peter Lukáč

predseda ÚNMS SR
v. r.

Predpisy notifikované v Dohode o technických prekážkach obchodu
Číslo
Dátum
Notifikujúca strana

TBT/ALB/33
6. 11. 2008
Albánsko

Výrobky, na ktoré sa notifikované dokumenty vzťahujú
Názov dokumentu
●
Popis obsahu
dopravníky
Návrh uznesenia Rady ministrov, ktorým sa schvaľuje technický predpis stanovujúci základné požiadavky na posudzovanie zhody dopravníkov (44 strán, v albánskom jazyku)
●
Postupy v danej oblasti, inštalácia, umiestňovanie na trh, požiadavky na bezpečnosť.

TBT/AUS/62
19. 11. 2008
Austrália

balené vody, nápoje obohatené fluoridom

TBT/AUS/63
19. 11. 2008
Austrália

systémy elektronickej kontroly stability vozidiel

TBT/BRA/311
14. 11. 2008
Brazília

nadzemné nádrže na skladovanie derivátov ropy

Návrh na posúdenie žiadosti A588 – fluorid v balených vodách (115 strán, v anglickom jazyku)
●
Dobrovoľné obohacovanie uvedených výrobkov, následné povinné označovanie.

Stanovisko k dôsledkom predpisu na kontrolu stability vozidiel (119 strán, v anglickom jazyku)
●
Preskúmanie požiadaviek v danej oblasti, ochrana bezpečnosti.

Návrh ministerského zákona týkajúceho sa nadzemných nádrží na skladovanie derivátov ropy a iných
palív (21 strán, v portugalskom jazyku)
●
Požiadavky na výrobky, posudzovanie zhody, ochrana zdravia.
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TBT/BRA/312
14. 11. 2008
Brazília

pneumatiky

TBT/BRA/313
14. 11. 2008
Brazília

hračky vrátane ich súčastí a doplnkov

TBT/BRA/314
14. 11. 2008
Brazília

TBT/BWA/1
13. 11. 2008
Botswana

Návrh ministerského zákona týkajúceho sa pneumatík (25 strán, v portugalskom jazyku)
●
Požiadavky na výrobky, posudzovanie zhody, bezpečnosť spotrebiteľa.

Návrh ministerského zákona, ktorým sa stanovuje certifikácia bezpečnosti hračiek (13 strán, v portugalskom jazyku)
●
Postupy v oblasti certifikácie hračiek určených na brazílsky trh.
označovanie vajec
Návrh uznesenia č. 59 z 31. októbra 2008 – povinné informácie pri označovaní vajec týkajúce sa konzervácie a spotreby (3 strany, v portugalskom jazyku)
●
Požiadavky vychádzajúce z Codex Alimentarius, ochrana zdravia.
krmivá pre dobytok a hydinu, mlieko, mliečne výrobky, cirok, strukoviny, arašidové maslo, konzervované ryby a mäkkýše, elektrické prvky, zásuvky, prepínače, adaptéry, plastové vrecká, cement, označovanie tovarov v spotrebiteľskom balení
Normy na dovozné kontroly, predpisy 2008 (10 strán, v anglickom jazyku)
●
Požiadavky pri dovoze, certifikáty zhody a uznávanie, kontrola kvality.

TBT/CHE/104
19. 11. 2008
Švajčiarsko

chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, televízne prijímače, DVD výrobky, počítače, tlačiarne, skenery,
elektrické motory, zariadenia na dodávku energie

TBT/CHL/82
6. 11. 2008
Čile

nádoby na kvapalný vykurovací plyn (LPG)

TBT/CHL/83
6. 11. 2008
Čile

kondenzačné kotly

Návrh revízie vyhlášky o energiách zo 6. októbra 2008 (39 strán, v nemeckom, francúzskom a talianskom jazyku)
●
Elektrické spotrebiče, požiadavky na energetickú účinnosť.

Analýzy a protokoly o skúškach. Prenosné kompozitové nádoby na kvapalný vykurovací plyn, plne
obalené a vybavené nekovovou výstelkou (9 strán, v španielskom jazyku)
●
Požiadavky na výrobky, certifikácia, bezpečnosť.

Plynové kondenzačné kotly s nominálnym tepelným výkonom neprekračujúcim 70 kW (10 strán, v španielskom jazyku)
●
Požiadavky na výrobky, certifikácia, bezpečnosť.

TBT/CHN/492
18. 11. 2008
Čína

požiarne alarmy

TBT/CHN/493
18. 11. 2008
Čína

zásuvky a zástrčky

TBT/CHN/494
18. 11. 2008
Čína

TBT/CHN/495
19. 11. 2008
Čína

Národná norma P.R.C – Požiadavky na kompatibilitu zložiek automatických systémov na ohlasovanie
požiaru (12 strán, v čínskom jazyku)
●
Požiadavky na výrobky, bezpečnosť.

Národná norma P.R.C – Zásuvky a zástrčky určené pre domácnosti a na podobné využitie. Časť 2:
Osobitné požiadavky na adaptéry (18 strán, v čínskom jazyku)
●
Požiadavky na výrobky, bezpečnosť.
izolačné výrobky
Národná norma P.R.C – Izolačné duté rúrky, penou plnené rúrky a pevné prúty určené pre banské diela
(24 strán, v čínskom jazyku)
●
Požiadavky na výrobky, bezpečnosť.
cigarety
Predpis na balenie a označovanie cigariet produkovaných a predávaných na území ČĽR (2 strany,
v čínskom jazyku)
●
Požiadavky podľa rámcovej konvencie o kontrole tabaku, varovanie spotrebiteľa.
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TBT/CHN/496
19. 11. 2008
Čína

cigarety
Obežník štátnej správy pre tabakový monopol, ktorým sa modifikujú požiadavky na označovanie limitných hodnôt dechtu na obaloch cigariet (1 strana, v čínskom jazyku)
●
Požiadavky v záujme zdravia spotrebiteľa.

TBT/CHN/497
21. 11. 2008
Čína

stacionárne tlakové nádoby

TBT/CZE/128
12. 11. 2008
Česká republika

obalové súbory na ožiarené jadrové palivo, horúce komory, jadrové reaktory vrátane komponentov na
ich prevádzku, deutérium, ťažká voda, grafit, závody na ďalšie prepracovanie ožiarených palivových
článkov, na výrobu palivových článkov, separáciu izotopov, konverziu uránu a plutónia a na výrobu
a úpravu koncentrácií ťažkej vody

Predpis, ktorým sa stanovuje technický dohľad nad bezpečnosťou stacionárnych tlakových nádob
(57 strán, v čínskom jazyku)
●
Požiadavky v záujme ochrany osôb a majetku.

Návrh predpisu, ktorým sa ustanovuje zoznam vybratých činností jadrového sektora (41 strán, v českom jazyku)
●
Zoznam materiálov, zariadení a technológií, ktoré sú navrhnuté a vyrábané v jadrovom sektore.
TBT/CZE/129
12. 11. 2008
Česká republika

obrábacie stroje pre testovacie zariadenia, zariadenie na separáciu izotopov uránu (iné ako zariadenia
patriace pod „vybraté činnosti“), vybavenie závodu na výrobu ťažkej vody (iné ako vybavenie patriace
pod „vybraté činnosti“), zariadenia na vývoj systémov implózie, výbušniny, vybraté vláknité a vláknové
materiály, martensitová oceľ
Návrh predpisu, ktorým sa ustanovuje zoznam položiek dvojitého použitia v jadrovom sektore
(52 strán, v českom jazyku)
●
Predpis stanovuje zoznam materiálov, zariadení a technológií, ktoré nie sú navrhnuté a vyrábané
na použitie v jadrovom sektore, môžu sa však použiť aj v tomto sektore.

TBT/EEC/231
6. 11. 2008
Európske
spoločenstvo

motory plavidiel určených pre vnútrozemskú vodnú dopravu
Návrh smernice Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2006/87/ES Európskeho parlamentu a Rady stanovujúca technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy (30 strán, v anglickom
jazyku)
●
Určené limity emisií, bezpečnosť a zdravie ľudí, ochrana životného prostredia.

TBT/EEC/232
12. 11. 2008
Európske
spoločenstvo

látky narušujúce ozónovú vrstvu (ODS), výrobky a zariadenia ovplyvnené týmito látkami

TBT/EEC/233
18. 11. 2008
Európske
spoločenstvo

2-Naphtyloxyacetic acid ako aktívna zložka výrobkov na ochranu rastlín

TBT/EEC/234
18. 11. 2008
Európske
spoločenstvo

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady týkajúci sa látok, ktoré narušujú ozónovú vrstvu
(COM(2008)505), (94 strán, v anglickom a francúzskom jazyku)
●
Prepracovaný návrh, konsolidácia zmien a doplnkov k Nariadeniu (ES) č. 2037/2000.

Návrh rozhodnutia Komisie týkajúci sa nezahrnutia látky 2-Naphtyloxyacetic acid do Prílohy I Smernice 91/414/EHS a zrušenia povolení na výrobky na ochranu rastlín s obsahom tejto látky (3 strany,
v anglickom jazyku)
●
Ukončenie používania uvedenej látky za stanovených podmienok.
externé zariadenia na prívod elektrickej energie
Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa implementuje smernica 2005/32/ES Európskeho parlamentu
a Rady týkajúca sa ekologického dizajnu vo veci spotreby elektrickej energie pri nezaťaženom stave
a priemernej aktívnej účinnosti externých zariadení na prívod elektrickej energie (21 strán, v anglickom
jazyku)
●
Zvýšenie energetickej účinnosti v rámci EÚ, zmierňovanie hospodárskych a environmentálnych
vplyvov.
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Vestník ÚNMS SR č. 1/2009
TBT/EEC/235
24. 11. 2008
Európske
spoločenstvo

batérie a akumulátory

TBT/FIN/33
11. 11. 2008
Fínsko

zariadenia na ohlasovanie dymu, dymové alarmy

Návrh rozhodnutia Komisie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na registráciu výrobcov batérií a akumulátorov v súlade so smernicou 2006/66/ES Európskeho parlamentu a Rady (4 strany, v anglickom
jazyku)
●
Procedurálne postupy a požiadavky na dotknuté subjekty.

Návrh vyhlášky vydanej vládou – technické požiadavky na dymové alarmy a ich umiestňovanie
(3 strany, vo fínskom jazyku)
●
Požiadavky na výrobky, skúšky, požiadavky na inštaláciu, údržbu a odstraňovanie.

TBT/GBR/18
14. 11. 2008
Spojené
kráľovstvo

výrobky z drahých kovov s obsahom paládia

TBT/IDN/21
14. 11. 2008
Indonézia

primárne galvanické články

TBT/ISR/243
4. 11. 2008
Izrael

Zákon o puncovaní 1973, vyhláška 2009 o použití paládia, rôzne zmeny a doplnky (4 strany, v anglickom jazyku)
●
Požiadavky na dotknuté výrobky, ochrana spotrebiteľa na rozširujúcom sa trhu.

Návrh vyhlášky Ministerstva priemyslu stanovujúci záväzné normy na primárne galvanické články,
Časť 1 – Všeobecné požiadavky a Časť 2 – Elektrické a fyzikálne požiadavky
●
Kvalita a certifikácia dotknutých výrobkov, ochrana spotrebiteľa.
bezpečnosť hračiek
SI 562, Časť 1 – Bezpečnosť hračiek, mechanické a fyzikálne vlastnosti, Časť 2 – Horľavosť (5 + 20
strán, v hebrejskom jazyku)
●
Revízia záväznej normy, ochrana života ľudí.

TBT/ISR/244
4. 11. 2008
Izrael

školské tašky

TBT/ISR/245
4. 11. 2008
Izrael

potraviny v spotrebiteľskom balení

TBT/ISR/246
4. 11. 2008
Izrael

matrace a ochranné výstelky určené pre deti

TBT/ISR/247
4. 11. 2008
Izrael

polotvrdé syry

TBT/ISR/248
4. 11. 2008
Izrael

lepidlá na dlaždice

TBT/ISR/249
6. 11. 2008
Izrael

polyetylénové rúrky

Školské tašky (9 strán, v hebrejskom jazyku)
●
Požiadavky záväznej normy SI 837, ochrana zdravia.

Označovanie potravín v spotrebiteľskom balení (2 strany, v hebrejskom jazyku)
●
Požiadavky záväznej normy SI 1145, ochrana zdravia.

Matrace a ochranné výstelky do detských kočíkov, postieľok a podobných výrobkov používaných
v domácnostiach (2 strany, v hebrejskom jazyku)
●
Požiadavky záväznej normy SI 1548, ochrana zdravia.

Polotvrdé syry (16 strán, v hebrejskom jazyku)
●
Požiadavky záväznej normy SI 1743, ochrana zdravia.

Lepidlá na dlaždice, definície a špecifikácie (19 strán, v hebrejskom jazyku)
●
Požiadavky záväznej normy SI 4004, ochrana zdravia.

Polyetylénové rúrky a montážne prvky, vodovodné odpady na studenú a teplú vodu vnútri budov, špecifikácie (8 strán, v hebrejskom jazyku a 30 strán, v anglickom jazyku)
●
Požiadavky záväznej normy SI 4476, ochrana zdravia.
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Vestník ÚNMS SR č. 1/2009
TBT/ISR/250
25. 11. 2008
Izrael

elektrické samovary

TBT/ISR/251
25. 11. 2008
Izrael

zariadenia na ohrev tekutín

TBT/ISR/252
25. 11. 2008
Izrael

vysoké stoličky určené pre deti

Elektrické samovary na ohrievanie a preváranie pitnej vody určené pre domácnosti a podobné využitie
(4 strany, v hebrejskom jazyku)
●
Revízia požiadaviek záväznej normy SI 251, ochrana zdravia.

Elektrické spotrebiče určené pre domácnosti a na podobné využitie, bezpečnosť, osobitné požiadavky
na zariadenia na ohrev tekutín (4 strany, v hebrejskom jazyku)
●
Revízia požiadaviek záväznej normy SI 900, ochrana zdravia.

Vysoké stoličky určené pre deti, bezpečnostné požiadavky (6 strán, v hebrejskom jazyku a 13 strán,
v anglickom jazyku)
●
Požiadavky záväznej normy SI 1271, ochrana zdravia.

TBT/JPN/273
12. 11. 2008
Japonsko

narkotické a psychotropné produkty

TBT/JPN/274
12. 11. 2008
Japonsko

voľne predajné liečivá (OTC)

Doplnok vládnej vyhlášky týkajúcej sa označovania narkotík, narkotických rastlín, psychotropných
látok a narkotických/psychotropných surovín (1 strana, v anglickom jazyku)
●
Prevencia rizík a zneužívania uvedených látok, ochrana zdravia verejnosti.

Čiastková revízia vykonávacích predpisov k zákonu o farmaceutických záležitostiach (1 strana, v anglickom jazyku)
●
Klasifikácie rizík a zodpovedajúce označenie na etiketách výrobkov.

TBT/JPN/275
12. 11. 2008
Japonsko

chemické látky s možným vplyvom na centrálnu nervovú sústavu

TBT/JPN/276
18. 11. 2008
Japonsko

spracované rajčinové produkty

Určená látka „Sitei Yakubutsu“ a jej primerané využitie podľa ustanovení zákona o farmaceutických
záležitostiach (1960, zákon 145), (zhrnutie v anglickom jazyku)
●
Obmedzenia používania uvedenej látky, prevencia zneužitia jej účinkov.

Prehľad revízie noriem na označovanie kvality spracovaných rajčinových produktov (1 strana, v anglickom jazyku)
●
Definície výrobkov, požiadavky, primerané informovanie spotrebiteľa.

TBT/JPN/277
18. 11. 2008
Japonsko

nekorekčné farebné kontaktné šošovky

TBT/KEN/130
6. 11. 2008
Keňa

produkty z kukurice

TBT/KEN/131
6. 11. 2008
Keňa

výrobky na predĺženie vlasov, príčesky

Predpis v súlade s ustanoveniami zákona o farmaceutických záležitostiach (1960, zákon 145)
●
Požiadavky na výrobky, minimalizácia zdravotných rizík.

DKS 2176:2008 Kukuričné pukance, špecifikácie (9 strán, v anglickom jazyku)
●
Požiadavky na produkty, ochrana spotrebiteľa.

CD08/16/2008 Výrobky na predĺženie vlasov, špecifikácie
●
Požiadavky na výrobky, skúšky, ochrana spotrebiteľa.

TBT/KOR/194
6. 11. 2008
Kórea

externé adaptéry elektrickej energie, nabíjačky batérií

TBT/KOR/195
19. 11. 2008
Kórea

produkty hovädzieho dobytka, rizikové produkty

Normy a predpis na označovanie energetickej účinnosti, oznámenie MKE 2008-99 (207 strán, v kórejskom jazyku)
●
Požiadavky na výrobky, ochrana životného prostredia.

Predpis na označovanie krajiny pôvodu (3 strany, v kórejskom jazyku)
●
Zistiteľnosť pôvodu produktov, prevencia falšovania, ochrana zdravia.
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Vestník ÚNMS SR č. 1/2009
TBT/KOR/196
24. 11. 2008
Kórea
TBT/MYS/15
6. 11. 2008
Malajzia

TBT/NIC/98
24. 11. 2008
Nikaragua

potraviny
Návrh revízie noriem na označovanie potravín (30 strán, v kórejskom jazyku)
●
Postupy, uvádzanie kontaktnej linky na sťažnosti a ochranu spotrebiteľa.
hračky a iné produkty určené na použitie alebo hru detí mladších ako 14 rokov
Predpisy na ochranu spotrebiteľa 2008 – zhoda s bezpečnostnými normami a Predpisy na ochranu
spotrebiteľa 2008 – bezpečnostné normy na hračky (10 + 5 strán, v anglickom jazyku)
●
Ochrana bezpečnosti a zdravia detí, prevencia klamlivých praktík.
motory
Nikaragujská záväzná technická norma NTON č. 10 007-08 Energetická účinnosť, trojfázové asynchrónne motory s klietkovou kotvou s menovitým výkonom od 0,746 do 373 kW. Limitné hodnoty,
skúšky a označovanie (27 strán, v španielskom jazyku)
●
Požiadavky na výrobky, ochrana spotrebiteľa.

TBT/NIC/99
24. 11. 2008
Nikaragua

žiarivky

TBT/NIC/100
24. 11. 2008
Nikaragua

žiarivky

TBT/NIC/101
24. 11. 2008
Nikaragua

chladiace zariadenia

TBT/NIC/102
24. 11. 2008
Nikaragua

TBT/NIC/103
24. 11. 2008
Nikaragua

TBT/NIC/104
24. 11. 2008
Nikaragua

Nikaragujská záväzná technická norma NTON č. 10 009-08 Energetická účinnosť, kompaktné žiarivky
s vlastným predradníkom, klasifikácia tried a označovanie (9 strán, v španielskom jazyku)
●
Požiadavky na výrobky, ochrana spotrebiteľa.

Nikaragujská záväzná technická norma NTON č. 10 008-08 Energetická účinnosť, kompaktné žiarivky
s vlastným predradníkom, požiadavky na energetickú účinnosť (9 strán, v španielskom jazyku)
●
Požiadavky na výrobky, ochrana spotrebiteľa.

Nikaragujská záväzná technická norma NTON č. 10 010-08 Energetická účinnosť samostatne stojacich
komerčných chladiacich zariadení, limitné hodnoty spotreby (8 strán, v španielskom jazyku)
●
Požiadavky na výrobky, ochrana spotrebiteľa.
chladiace zariadenia
Nikaragujská záväzná technická norma NTON č. 10 011-08 Energetická účinnosť samostatne stojacich
komerčných chladiacich zariadení, označovanie (7 strán, v španielskom jazyku)
●
Požiadavky na výrobky, ochrana spotrebiteľa.
chladiace a mraziace zariadenia
Nikaragujská záväzná technická norma NTON č. 10 013-08 Energetická účinnosť chladiacich a mraziacich zariadení používaných v domácnostiach, limitné hodnoty spotreby energie (37 strán, v španielskom jazyku)
●
Požiadavky na výrobky, ochrana spotrebiteľa.
chladiace a mraziace zariadenia
Nikaragujská záväzná technická norma NTON č. 10 014-08 Energetická účinnosť chladiacich a mraziacich zariadení používaných v domácnostiach, označovanie (7 strán, v španielskom jazyku)
●
Požiadavky na výrobky, ochrana spotrebiteľa.

TBT/NZL/49
18. 11. 2008
Nový Zéland

balená voda obohatená fluoridom

TBT/PHL/101
19. 11. 2008
Filipíny

žiarovky

Návrh hodnotenia k žiadosti A588 – fluorid v balenej vode (115 strán, v anglickom jazyku)
●
Postup v súlade s platnou legislatívou, ochrana zdravia, informovanie spotrebiteľa.

Návrh filipínskej národnej normy CDPNS 2050-6:2008 Žiarovky a príbuzné výrobky, požiadavky na
energetickú účinnosť žiaroviek určených na všeobecné osvetľovacie účely v domácnostiach a podobných podmienkach
●
Požiadavky na výrobky, šetrenie elektrickou energiou.
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Vestník ÚNMS SR č. 1/2009
TBT/QAT/62
13. 11. 2008
Katar

kvapalné kokosové produkty

TBT/QAT/63
12. 11. 2008
Katar

kazeín a syridlá

TBT/QAT/64
13. 11. 2008
Katar

určené oleje, napríklad repkový, kokosový, sezamový olej, olej z hroznových zrniek atď.

TBT/QAT/65
13. 11. 2008
Katar

potraviny halal food (vhodné na konzumáciu podľa moslimských zákonov)

TBT/QAT/66
13. 11. 2008
Katar

energetické nápoje

TBT/QAT/67
13. 11. 2008
Katar

Kokosové mlieko a kokosová smotana (v arabskom jazyku)
●
Záväzné požiadavky podľa golfskej normy, balenie a označovanie produktov.

Jedlý kazeín a kazeináty (v arabskom jazyku)
●
Záväzné požiadavky podľa golfskej normy, balenie a označovanie produktov.
Jedlé rastlinné oleje – 2. časť (v arabskom jazyku)
●
Záväzné požiadavky podľa golfskej normy, balenie a označovanie produktov.

Halal food – Časť 1 – Všeobecné požiadavky (v arabskom a anglickom jazyku)
●
Záväzné požiadavky podľa golfskej normy, balenie a označovanie produktov.

Odporúčania týkajúce sa manipulácie s energetickými nápojmi (v arabskom jazyku)
●
Pôsobnosť normy, definície a klasifikácia výrobkov, skúšky, balenie, označovanie.
krmivá
Krmivá pre zvieratá – jačmeň (v arabskom a anglickom jazyku)
●
Pôsobnosť normy, definície a klasifikácia výrobkov, skúšky, balenie, označovanie.

TBT/QAT/68
13. 11. 2008
Katar

spracované mäso

TBT/QAT/69
13. 11. 2008
Katar

kôrovce

TBT/QAT/70
13. 11. 2008
Katar

krmivá

TBT/QAT/71
13. 11. 2008
Katar

gaštany

TBT/QAT/72
13. 11. 2008
Katar

kukuričná múčka

Spracované mäso – suché a polosuché salámy s fermentačnými prísadami (v arabskom a anglickom
jazyku)
●
Pôsobnosť normy, definície a klasifikácia výrobkov, skúšky, balenie, označovanie.

Kôrovce – Časť 2: Chladené a mrazené morské kraby (v arabskom a anglickom jazyku)
●
Pôsobnosť normy, definície a klasifikácia produktov, skúšky, balenie, označovanie.

Krmivá pre zvieratá – krmivá pre dojnice (v arabskom a anglickom jazyku)
●
Pôsobnosť normy, definície a klasifikácia produktov, skúšky, balenie, označovanie.

Konzervované gaštany (v arabskom a anglickom jazyku)
●
Pôsobnosť normy, definície a klasifikácia výrobkov, skúšky, balenie, označovanie.

Múčka z celých zŕn kukurice (v arabskom a anglickom jazyku)
●
Pôsobnosť normy, definície a klasifikácia výrobkov, skúšky, balenie, označovanie.

TBT/QAT/73
13. 11. 2008
Katar

solené ryby

TBT/QAT/74
13. 11. 2008
Katar

sója

Solené ryby (v arabskom a anglickom jazyku)
●
Pôsobnosť normy, definície a klasifikácia produktov, skúšky, balenie, označovanie.

Sója (v arabskom a anglickom jazyku)
●
Pôsobnosť normy, definície a klasifikácia produktu, skúšky, balenie, označovanie.
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Vestník ÚNMS SR č. 1/2009
TBT/QAT/75
13. 11. 2008
Katar

sušené mäso

TBT/SGP/6
14. 11. 2008
Singapur

sanitárne zariadenia a vodovodné zariadenia

TBT/SLV/125
6. 11. 2008
Salvádor

farmaceutické výrobky

Sušené mäso (v arabskom a anglickom jazyku)
●
Pôsobnosť normy, definície a klasifikácia výrobkov, skúšky, balenie, označovanie.

Doplnok predpisov (2008) týkajúci sa zariadení na prívod a použitie vody (4 strany, v anglickom jazyku)
●
Požiadavky na výrobky a ich označovanie (napr. kohútiky, splachovače, pisoáre), šetrenie vodou.

Salvádorská záväzná norma NSO č. 65.05.51:08 Veterinárne liečivá a príbuzné výrobky, subjekty podieľajúce sa na ich výrobe, skladovaní, uvádzaní na trh atď. Sanitárna registrácia a kontroly (37 strán,
v španielskom jazyku)
●
Požiadavky v danej oblasti, ochrana zdravia a životného prostredia.

TBT/SVN/70
21. 11. 2008
Slovinsko

kvapalné ropné produkty

TBT/SVN/71
21. 11. 2008
Slovinsko

stavebné výrobky

TBT/SVN/72
21. 11. 2008
Slovinsko

stavebné výrobky

TBT/SVN/73
21. 11. 2008
Slovinsko

stavebné výrobky

TBT/SVN/74
21. 11. 2008
Slovinsko

stavebné výrobky

SIST N 228:2008/A101:2009 101:2008 – Palivá do automobilov, bezolovnatý benzín, požiadavky
a skúšobné metódy (4 strany, v slovinskom jazyku)
●
Požiadavky na produkt, bezpečnosť, ochrana spotrebiteľa.

SIST N 1993-1-5:2007/oA101:2009 – Navrhovanie stavebných konštrukcií – Eurokód 3 – Návrhy
oceľových konštrukcií, pokovované stavebné prvky (4 strany, v slovinskom jazyku)
●
Národná príloha, požiadavky na výrobky, bezpečnosť, ochrana spotrebiteľa.

SIST N 1993-4-3:2007/oA101:2009 – Navrhovanie stavebných konštrukcií – Eurokód 3 – Návrhy
oceľových konštrukcií, potrubia (4 strany, v slovinskom jazyku)
●
Národná príloha, požiadavky na výrobky, bezpečnosť, ochrana spotrebiteľa.

SIST N 1993-1-11:2007/oA101:2009 – Navrhovanie stavebných konštrukcií – Eurokód 3 – Návrhy
oceľových konštrukcií, konštrukcie s prvkami namáhanými ťahom (4 strany, v slovinskom jazyku)
●
Národná príloha, požiadavky na výrobky, bezpečnosť, ochrana spotrebiteľa.

SIST N 1993-1-6:2007/oA101:2009 – Navrhovanie stavebných konštrukcií – Eurokód 3 – Návrhy
oceľových konštrukcií, všeobecné pravidlá, doplnkové pravidlá na škrupinové konštrukcie (4 strany,
v slovinskom jazyku)
●
Národná príloha, požiadavky na výrobky, bezpečnosť, ochrana spotrebiteľa.

TBT/SVN/75
21. 11. 2008
Slovinsko

stavebné výrobky

TBT/SVN/76
21. 11. 2008
Slovinsko

stavebné výrobky

TBT/SVN/77
21. 11. 2008
Slovinsko

stavebné výrobky

SIST N 1993-2:2007/oA101:2009 – Navrhovanie stavebných konštrukcií – Eurokód 3 – Návrhy oceľových konštrukcií, oceľové mosty (4 strany, v slovinskom jazyku)
●
Národná príloha, požiadavky na výrobky, bezpečnosť, ochrana spotrebiteľa.

SIST N 1993-3-1:2007/oA101:2009 – Navrhovanie stavebných konštrukcií – Eurokód 3 – Návrhy
oceľových konštrukcií, veže, stožiare a komíny (veže a stožiare), (4 strany, v slovinskom jazyku)
●
Národná príloha, požiadavky na výrobky, bezpečnosť, ochrana spotrebiteľa.

SIST N 1993-3-2:2007/oA101:2009 – Navrhovanie stavebných konštrukcií – Eurokód 3 – Návrhy
oceľových konštrukcií, veže, stožiare a komíny (komíny), (4 strany, v slovinskom jazyku)
●
Národná príloha, požiadavky na výrobky, bezpečnosť, ochrana spotrebiteľa.

56

Vestník ÚNMS SR č. 1/2009
TBT/SVN/78
21. 11. 2008
Slovinsko

stavebné výrobky

TBT/SVN/79
21. 11. 2008
Slovinsko

stavebné výrobky

TBT/SWE/95
25. 11. 2008
Švédsko

letecký priestor

TBT/TPKM/65
3. 11. 2008
Taiwan, Pengu,
Kinmen a Matsu

produkty organického poľnohospodárstva

SIST N 1993-5:2007/oA101:2009 – Navrhovanie stavebných konštrukcií – Eurokód 3 – Návrhy oceľových konštrukcií, pilóty (4 strany, v slovinskom jazyku)
●
Národná príloha, požiadavky na výrobky, bezpečnosť, ochrana spotrebiteľa.

SIST N 1993-6:2007/oA101:2009 – Navrhovanie stavebných konštrukcií – Eurokód 3 – Návrhy oceľových konštrukcií, oporné konštrukcie žeriavov (4 strany, v slovinskom jazyku)
●
Národná príloha, požiadavky na výrobky, bezpečnosť, ochrana spotrebiteľa.

Švédske predpisy na civilnú leteckú dopravu, zmeny a doplnky predpisov LFS 2007:57 týkajúce sa
využívania leteckého priestoru (7 strán, v švédskom jazyku)
●
Požiadavky na spravovanie leteckého priestoru, zvýšenie bezpečnosti.

Systém riadenia produktov organického poľnohospodárstva a spracovaných výrobkov (2 strany, v čínskom jazyku, anglický preklad)
●
Požiadavky na výrobky, certifikácia, prevencia klamlivých praktík.

TBT/TUN/23
18. 11. 2008
Tunisko

školské zošity a podobné položky

TBT/URY/4
31. 11. 2008
Uruguaj

hybridné a nehybridné semená kukurice, ryže, slnečnice, ciroku a sóje

TBT/USA/429
6. 11. 2008
USA
štát Kansas

zariadenia na hazardné hry

TBT/USA/430
21. 11. 2008
USA
štát Massachusetts

výrobky s obsahom ortuti

TBT/USA/431
25. 11. 2008
USA

terénne vozidlá

TBT/VNM/4
12. 11. 2008
Vietnam

kombinované fľaše na plyn

TBT/ZAF/87
6. 11. 2008
Južná Afrika

Výnos ministra priemyslu, energetiky, malých a stredných podnikov, ktorým sa schvaľuje tuniská norma na školské zošity a podobné položky (12 strán, vo francúzskom jazyku)
●
Požiadavky na výrobky, vyhotovenie a kvalita, prevencia klamlivých praktík.

Normy kvality, ktorými sa riadi produkcia a marketing semien kukurice, slnečnice, ciroku na zrno,
krmovinového ciroku, ryže, sudánskej trávy a sóje (11 strán, v španielskom jazyku)
●
Požiadavky na produkty, certifikované kategórie, kvalita.

Požiadavky na elektronické zariadenia na hazardné hry KS 6679 (85 strán, v anglickom jazyku)
●
Požiadavky v danej oblasti, ochrana spotrebiteľa.

Návrh predpisov, ktorými sa implementuje zákon štátu Massachusetts o ortuti z roku 2006, kapitola
190 (35 strán, v anglickom jazyku)
●
Zákazy a obmedzenia meracích zariadení, elektronických prvkov a iných dotknutých výrobkov,
zaobchádzanie s odpadmi s obsahom ortuti.

Norma na všetky terénne vozidlá (3 strany, v anglickom jazyku)
●
Požiadavky na dotknuté vozidlá, bezpečnosť spotrebiteľa.

Technický predpis na využitie medzinárodnej normy ISO 11119:2002 na skúmanie kvality kombinovaných fliaš na plyn pred ich dovozom do Vietnamu (vo vietnamskom a anglickom jazyku)
●
Požiadavky na výrobky, ochrana spotrebiteľa a životného prostredia.
cibuľa a šalotka
Návrh predpisu na triedenie podľa kvality, balenie a označovanie cibule a šalotky určenej na predaj
v Juhoafrickej republike (11 strán, v anglickom jazyku)
●
Požiadavky v danej oblasti, ochrana spotrebiteľa.
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TBT/ZAF/88
11. 11. 2008
Južná Afrika

kukurica a zrno kukurice

TBT/ZAF/89
11. 11. 2008
Južná Afrika

motorové vozidlá kategórie L, motocykle a mopedy, kolesové vozidlá s pomocným motorom a/alebo
bočným prívesným vozíkom

TBT/ZAF/90
11. 11. 2008
Južná Afrika

brzdové obloženia

Návrh predpisu na triedenie podľa kvality, balenie a označovanie kukurice určenej na predaj v Juhoafrickej republike (10 strán, v anglickom jazyku)
●
Požiadavky v danej oblasti, ochrana spotrebiteľa.

Návrh na zavedenie povinných špecifikácií na motorové vozidlá kategórie L (8 strán, v anglickom jazyku)
●
Požiadavky na výrobky, bezpečnosť spotrebiteľa.

Návrh na zavedenie povinných špecifikácií na náhradné súpravy brzdových obložení na cestné vozidlá
(3 strany, v anglickom jazyku)
●
Požiadavky na výrobky, bezpečnosť spotrebiteľa.

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

SPS/ALB/92
25. 11. 2008
Albánsko

SPS/ALB/93
25. 11. 2008
Albánsko

SPS/ALB/94
25. 11. 2008
Albánsko

SPS/ARM/21
4. 11. 2008
Arménsko

SPS/ARM/22
4. 11. 2008
Arménsko

Výrobky, na ktoré sa notifikované dokumenty vzťahujú
Názov dokumentu
●
Popis obsahu
živé zvieratá, bylinožravce, prežúvavce, embryá, patologické a biologické materiály
Výnos ministra poľnohospodárstva, potravinárstva a ochrany spotrebiteľa s názvom „Určené opatrenia
proti šíreniu ochorenia katarálna horúčka oviec z oblasti Voreio Aigaio v Grécku“ (2 strany, v albánskom jazyku)
●
Pozastavenie dovozu dotknutých zvierat a určených odvodených produktov.
domáca, divo žijúca a dekoratívna hydina, jednodňové kurčatá, násadové vajcia, konzumné vajcia,
spermie, mäso a iné odvodené produkty hydiny, patologické a biologické materiály
Výnos ministra poľnohospodárstva, potravinárstva a ochrany spotrebiteľa s názvom „Určené opatrenia
proti šíreniu ochorenia vtáčia chrípka (H5N1) z regiónu Sukhothai v Thajsku“ (2 strany, v albánskom
jazyku)
●
Pozastavenie dovozu dotknutých zvierat a určených odvodených produktov.
mäso, mäsové výrobky, mliečne výrobky
Výnos ministra poľnohospodárstva, potravinárstva a ochrany spotrebiteľa s názvom „Určené opatrenia
proti šíreniu ochorení slintačka a krívačka z regiónu Gansu v Číne“ (2 strany, v albánskom jazyku)
●
Pozastavenie dovozu dotknutých zvierat a určených odvodených produktov.
choroby zvierat
Návrh rozhodnutia vlády o schválení vyhlášky stanovujúcej oznamovacie a registračné povinnosti
v oblasti infekčných chorôb zvierat (9 strán, v arménskom jazyku)
●
Špecifikácia uvedených povinností, formuláre, veterinárne správy.
potraviny a prídavné látky do potravín
Návrh zákona o zmenách a doplnkoch zákona o bezpečnosti potravín (5 strán, v arménskom jazyku)
●
Aktualizácia definícií a požiadaviek na špecifické, nové, geneticky modifikované a mrazené
potraviny.
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SPS/ARM/23
4. 11. 2008
Arménsko

potraviny

SPS/BRA/495
11. 11. 2008
Brazília

črevá oviec a kôz

SPS/BRA/496
11. 11. 2008
Brazília

uši a penisy hovädzieho dobytka

SPS/BRA/497
24. 11. 2008
Brazília

vakcína proti slintačke a krívačke (FMD)

SPS/BRA/498
24. 11. 2008
Brazília
SPS/BRA/499
24. 11. 2008
Brazília
SPS/BRA/500
24. 11. 2008
Brazília
SPS/CAN/350
21. 11. 2008
Kanada

Návrh rozhodnutia vlády o schválení požiadaviek na prepravu potravín v Arménsku (8 strán, v arménskom jazyku)
●
Požiadavky na prepravu a subjekty prichádzajúce do kontaktu s potravinami, bezpečnosť potravín.

Sanitárne dovozné požiadavky na črevá oviec a kôz (2 strany, v portugalskom jazyku)
●
Požiadavky pri dovoze, bezpečnosť potravín, zdravie zvierat.

Sanitárne dovozné požiadavky na uši a penisy hovädzieho dobytka (1 strana, v portugalskom jazyku)
●
Požiadavky pri dovoze, zdravie zvierat.

Inštrukcia č. 50 z 23. septembra 2008 (v portugalskom jazyku)
●
Požiadavky na produkciu, kontrolu kvality a marketing uvedenej vakcíny.
zelené struky Pisum sativum subsp. Sativum var. macrocarpon
Inštrukcia č. 30 z 20. októbra 2008 (v portugalskom jazyku)
●
Požiadavky pri dovoze uvedeného produktu z Bolívie.
veterinárne liečivá
Návrh zákona SDA č. 152 z 30. októbra 2008 (v portugalskom jazyku)
●
Dohľad nad veterinárnymi liečivami, bezpečnosť potravín, zdravie zvierat.
primerané zaobchádzanie so zvieratami
Inštrukcia č. 56 zo 6. novembra 2008 (v portugalskom jazyku)
●
Postupy a správna prax v danej oblasti, zdravie zvierat.
rastliny a rastlinné časti, ktoré môžu byť použité na rozmnožovanie, určené hľuzy, machy, dekoratívne
rastliny, peľ určený na rozmnožovanie, obalový materiál
Smernica D-08-04 Požiadavky na ochranu rastlín týkajúce rastlín a rastlinných častí určených na rozmnožovanie (25 strán, v anglickom a francúzskom jazyku)
●
Konsolidácia a objasnenie požiadaviek na produkty, ochrana rastlín.

SPS/CAN/351
25. 11. 2008
Kanada

tekvicová zelenina ovplyvnená uvedenou pesticídnou látkou

SPS/CAN/352
25. 11. 2008
Kanada

brusnice ovplyvnené uvedenou pesticídnou látkou

SPS/CAN/353
25. 11. 2008
Kanada

včelí vosk ovplyvnený uvedenou pesticídnou látkou

Návrh maximálnych limitných hodnôt rezíduí: Chlorothalonyl (PMRL 2008-29), (7 strán, v anglickom
a francúzskom jazyku)
●
Použitie pesticídnej látky za stanovených podmienok, bezpečnosť potravín.

Návrh maximálnych limitných hodnôt rezíduí: Mesotrione (PMRL 2008-30), (4 strany, v anglickom
a francúzskom jazyku)
●
Použitie pesticídnej látky za stanovených podmienok, bezpečnosť potravín.

Návrh maximálnych limitných hodnôt rezíduí: Coumaphos (PMRL 2008-31), (5 strán, v anglickom
a francúzskom jazyku)
●
Použitie pesticídnej látky za stanovených podmienok, bezpečnosť potravín.
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SPS/CAN/354
25. 11. 2008
Kanada

rôzne ovocie, orechy a produkty odvodené od hovädzieho dobytka ovplyvnené uvedenou pesticídnou
látkou

SPS/CAN/355
25. 11. 2008
Kanada

ovocie rastúce na šľahúňoch (maliny, černice atď.) ovplyvnené uvedenou pesticídnou látkou

SPS/CAN/356
25. 11. 2008
Kanada

ovocie rastúce na šľahúňoch (maliny, černice atď.) ovplyvnené uvedenou pesticídnou látkou

SPS/CAN/357
28. 11. 2008
Kanada

spracované produkty odvodené od hovädzieho dobytka, napríklad želatína

SPS/CHL/289
11. 11. 2008
Čile

určené položky a produkty s obsahom týchto položiek

SPS/COL/162
11. 11. 2008
Kolumbia

Návrh maximálnych limitných hodnôt rezíduí: Acequinocyl (PMRL 2008-32), (7 strán, v anglickom
a francúzskom jazyku)
●
Použitie pesticídnej látky za stanovených podmienok, bezpečnosť potravín.

Návrh maximálnych limitných hodnôt rezíduí: Cymoxanil (PMRL 2008-33), (5 strán, v anglickom
a francúzskom jazyku)
●
Použitie pesticídnej látky za stanovených podmienok, bezpečnosť potravín.

Návrh maximálnych limitných hodnôt rezíduí: Famoxadone (PMRL 2008-34), (5 strán, v anglickom
a francúzskom jazyku)
●
Použitie pesticídnej látky za stanovených podmienok, bezpečnosť potravín.

Smernica na dovoz spracovaných produktov (10 strán, v anglickom a francúzskom jazyku)
●
Aktualizácia postupov úradu na kontrolu potravín týkajúcich sa určených produktov z krajín
ovplyvnených rizikom BSE.

Sanitárne požiadavky na dovoz do Čile týkajúce sa určených položiek ako napríklad trofeje, muzeálne
exponáty, kosti, kopytá, rohy, parohy zvierat a produkty s obsahom dotknutých položiek (5 strán, v španielskom jazyku)
●
Požiadavky pri dovoze, zdravie zvierat.
hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané a iné druhy zvierat vnímavé na slintačku a krívačku (FMD), iné
produkty predstavujúce riziko tohto ochorenia
Uznesenie ICA 003724 z 30. októbra 2008, ktorým sa stanovuje dočasný zákaz dovozu týkajúci sa
zvierat a produktov predstavujúcich riziko ochorenia slintačka a krívačka (FMD) pochádzajúcich
z Ekvádoru (3 strany, v španielskom jazyku)
●
Pozastavenie dovozu na 6 mesiacov, zdravie zvierat.

SPS/COL/163
11. 11. 2008
Kolumbia

hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané a iné druhy zvierat vnímavé na slintačku a krívačku (FMD), iné
produkty predstavujúce riziko tohto ochorenia

SPS/EEC/336
11. 11. 2008
Európske
spoločenstvo

chovná alebo produktívna hydina, jednodňové kurčatá a násadové vajcia (opatrenia sa netýkajú druhu
bežci – pštrosov)

SPS/EEC/337
11. 11. 2008
Európske
spoločenstvo

Uznesenie ICA 003754 zo 4. novembra 2008, ktorým sa stanovuje dočasný zákaz dovozu týkajúci sa
zvierat a produktov predstavujúcich riziko ochorenia slintačka a krívačka (FMD) pochádzajúcich
z Venezuely (3 strany, v španielskom jazyku)
●
Pozastavenie dovozu na 6 mesiacov, zdravie zvierat.

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2160/2003 Európskeho parlamentu a Rady a nariadenie (ES) č. 1003/2005 vo veci kontrol a skúšok na salmonelu v prípade chovných kŕdľov Gallus gallus a moriek (SANCO/1932/2008, rev. 3, 11 strán, v anglickom jazyku)
●
Obchodné obmedzenia a kontroly, testovacia schéma na salmonelu.
živý hovädzí dobytok
Návrh rozhodnutia Komisie týkajúci sa udeľovania povolení na revidovanie ročných programov na
monitorovanie BSE pre určité členské štáty (SANCO/3142/2008, rev. 3, 7 strán, v anglickom jazyku)
●
Udeľovanie povolení na základe priaznivého posúdenia žiadosti, zdravie zvierat.
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SPS/HND/31
21. 11. 2008
Honduras

SPS/JPN/218
14. 11. 2008
Japonsko

SPS/JPN/219
25. 11. 2008
Japonsko

veterinárne liečivá
Technický predpis RTCA č. 65.05.51:08 – Veterinárne liečivá a príbuzné produkty, podniky zapojené
do ich výroby, marketingu, distribúcie a skladovania (37 strán, v španielskom jazyku)
●
Požiadavky na sanitárnu registráciu a kontroly.
bažanty, perličky a produkty odvodené od týchto zvierat
Zmeny a doplnky ministerskej vyhlášky k zákonu o kontrole infekčných chorôb domácich zvierat
(1 strana, v anglickom jazyku)
●
Aktualizácia požiadaviek, predkladané údaje, zdravotné certifikáty, karanténa.
mäso a jedlé vnútornosti, ryby a kôrovce, zelenina, určité korene a hľuzy; ovocie, orechy, citrusy, melóny, čaj, korenia; obilniny; semená olejnín a olejnatého ovocia; rôzne zrná, semená a plody, prípravky
zo zeleniny
Revízia noriem a špecifikácií na potraviny a prídavné látky do potravín v súlade so zákonom o hygiene
potravín (revízia noriem na rezíduá pesticídov a veterinárnych liečiv), (5 strán, v anglickom jazyku)
●
Hodnoty MRL pre pesticídne látky Glycyrrhizic acid, Valnemulin, Flonicamid a Mandipropamid.

SPS/KOR/299
11. 11. 2008
Kórea

produkty hospodárskych zvierat

SPS/KOR/300
11. 11. 2008
Kórea

zdravotne funkčné potraviny

SPS/KOR/301
24. 11. 2008
Kórea

Zákon o spracovaných produktoch hospodárskych zvierat (v kórejskom jazyku)
●
Revízia ustanovení zákona, jatky a porážka zvierat, administratívne postupy.

Návrh doplnku zákona o zdravotne funkčných potravinách (94 strán, v kórejskom jazyku)
●
Formulácia ustanovení v jednoduchšom štýle, vzdelávanie zainteresovaných osôb.
živé vodné živočíchy
Oznámenie o karanténnych postupoch aplikovaných na živé vodné živočíchy určené na vývoz a dovoz
(30 strán, v kórejskom jazyku)
●
Postupy v danej oblasti, požiadavky na certifikáty.

SPS/KOR/302
24. 11. 2008
Kórea

živé vodné živočíchy

SPS/KOR/303
24. 11. 2008
Kórea

živé vodné živočíchy

SPS/KOR/304
25. 11. 2008
Kórea

Oznámenie o určení miest na poskytovanie karanténnych služieb okrem hlavných úradov karanténnych
služieb (7 strán, v kórejskom jazyku)
●
Dezignovanie karanténnych služieb, požiadavky na ich vykonávanie.

Oznámenie o detailných postupoch poskytovaných karanténnych služieb pre živé vodné živočíchy vo
vyvážajúcej krajine (11 strán, v kórejskom jazyku)
●
Postupy a služby na vyžiadanie exportujúcej krajiny.
vodné živočíchy
Oznámenie o určení osobitného výskumného ústavu pre karanténu (1 strana, v kórejskom jazyku)
●
Dezignovanie Národného ústavu pre výskum a rozvoj rybárstva do uvedenej funkcie.

SPS/KOR/305
26. 11. 2008
Kórea

vodné živočíchy

SPS/NIC/48
25. 11. 2008
Nikaragua

organizmy vodnej kultúry

Oznámenie o pokynoch týkajúcich sa narábania s položkami, na ktoré sa vzťahuje zákaz dovozu
(4 strany, v kórejskom jazyku)
●
Postupy v danej oblasti.

Nikaragujská záväzná norma NTON 11 021-08 týkajúca sa sanitárnych kontrol primárnej produkcie
vodnej kultúry (11 strán, v španielskom jazyku)
●
Postupy sanitárnych kontrol, mikrobiologický a epidemiologický dohľad.
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SPS/NPL/11
26. 11. 2008
Nepál

rastliny a rastlinné produkty

SPS/NZL/413
11. 11. 2008
Nový Zéland

mrazené rybie filé bez kože a kostí alebo filé z mletých rýb určených druhov

SPS/OMN/41
17. 11. 2008
Omán

detská výživa na báze mlieka, potraviny s obsahom mlieka

SPS/SLV/85
11. 11. 2008
Salvádor

veterinárne liečivá

SPS/TPKM/145
11. 11. 2008
Taiwan, Pengu,
Kinmen a Matsu
SPS/USA/1881
11. 11. 2008
USA

Zákon o ochrane rastlín, 2007 (24 strán, v nepálskom jazyku)
●
Právne ustanovenia v danej oblasti, národná legislatíva.

Zdravotná norma na dovoz spracovaných rýb tilapia a sumec určených na ľudskú konzumáciu a pochádzajúcich z určených krajín (7 strán, v anglickom jazyku)
●
Zjednotenie požiadaviek na produkty z Vietnamu, ČĽR a Brazílie.

Ministerská vyhláška č. 1/2008 stanovujúca zákaz dovozu detskej výživy a iných produktov obsahujúcich mlieko z Číny (1 strana, v arabskom jazyku)
●
Zákaz dovozu detskej výživy, dovoz určených produktov na základe certifikátu o neprítomnosti
melamínu.

Salvádorská záväzná norma (NSO) a Technický predpis RTCA č. 65.05.51:08 Veterinárne liečivá
a príbuzné produkty, podniky zapojené do ich výroby, marketingu, distribúcie a skladovania (37 strán,
v španielskom jazyku)
●
Požiadavky na sanitárnu registráciu a kontroly.
sójová omáčka a podobné dochucovadlá
Návrh sanitárnej normy stanovujúcej limitné hodnoty látky 3-Monochloro-1 2-Propanediol v sójovej
omáčke (1 strana, v anglickom jazyku)
●
Aktualizácia požiadaviek na uvedenú látku, bezpečnosť potravín.
ošípané a produkty ošípaných
Dočasný predpis a výzva na predloženie pripomienok – zapísanie Ruska a Azerbajdžanu do zoznamu
regiónov s výskytom ochorenia africký mor ošípaných, položka APHIS-2008-0107 (3 strany, v anglickom jazyku)
●
Návrh na obmedzenie dovozu vzhľadom na výskyt ochorenia v týchto krajinách.

SPS/USA/1882
11. 11. 2008
USA

kukurica ako potravinárska a kŕmna komodita ovplyvnená uvedenou aktívnou zložkou

SPS/USA/1883
11. 11. 2008
USA

kukurica ako potravinárska a kŕmna komodita ovplyvnená uvedenou pesticídnou látkou

SPS/USA/1884
11. 11. 2008
USA

ovocie longan

SPS/USA/1885
18. 11. 2008
USA

baklažán

SPS/USA/1886
18. 11. 2008
USA

fazuľa, fazuľa limská, semeno ako komodita ovplyvnená uvedenou pesticídnou látkou

Finálny predpis: Aspergillus Flavus NRRL21882, udelenie výnimky z požiadaviek na stanovenie limitných hodnôt (v anglickom jazyku)
●
Použitie uvedenej aktívnej zložky na určené komodity za stanovených podmienok.

Finálny predpis: Cyprosulfamide, stanovenie limitných hodnôt pesticídnej látky (v anglickom jazyku)
●
Použitie uvedenej látky na určené komodity za stanovených podmienok.

Návrh predpisu: Dovoz ovocia longan z regiónu Čínsky Taipei, položka APHIS-2007-0161 (6 strán,
v anglickom jazyku)
●
Umožnenie dovozu uvedenej komodity za stanovených podmienok.

Návrh predpisu: Dovoz baklažánu z Izraela, položka APHIS-2007-0153 (5 strán, v anglickom jazyku)
●
Umožnenie dovozu uvedenej komodity za stanovených podmienok.

Finálny predpis: Avermectin, limitné hodnoty rezíduí pesticídnej látky stanovené ako mimoriadna výnimka (v anglickom jazyku)
●
Stanovenie časovo obmedzených limitných hodnôt pesticídnej látky, bezpečnosť potravín.
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peppermint a spearmint ako komodity ovplyvnené uvedenou pesticídnou látkou

SPS/USA/1888
15. 11. 2008
USA

mandle, tekvicová zelenina, plodonosná zelenina, ženšen, hrozno, pistácie, jadrové ovocie, zemiaky
a jahody ako komodity ovplyvnené uvedenou pesticídnou látkou

MCBP – limitné hodnoty rezíduí pesticídnej látky (v anglickom jazyku)
●
Použitie uvedenej látky na určené komodity za stanovených podmienok.

Finálny predpis: Polyoxin D Zinc Salt, udelenie výnimky z požiadaviek na stanovenie limitných hodnôt
(v anglickom jazyku)
●
Použitie uvedenej pesticídnej látky na určené komodity za stanovených podmienok.
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DPH. Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk. – Vychádza mesačne – Tlač zabezpečuje: Slovenský ústav technickej normalizácie
V prípade záujmu o odber Vestníka ÚNMS SR zašlite
objednávku na adresu:

Slovenský ústav technickej normalizácie
Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4
DIČ 2020901993, IČ DPH SK 2020901993
Telefón: 02/602 94 210, -556
Fax:
02/654 28 845
e-mail: predaj@sutn.gov.sk
Predplatné na celý ročník 2009 je 95,10 € (2865,- Sk) s DPH.
Ak ste Vestník odoberali v roku 2008, zašleme faktúru na
odber aj na rok 2009.
Prihlásiť sa na odber Vestníka ÚNMS SR možno po celý
rok. Objednať si možno i jednotlivé čísla.
V písomnom styku uvádzajte vždy Vaše IČO, DIČ, IČ DPH.
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