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Kontrolný zoznam pre spracovateľa
Úloha
Posúdenie
MP 11:2020
Vykonané
Poznámky
Členenie normy
Kontrola obsahu:
3



Je logická stavba normy?
3.1



Sú články jednotné?
3.3.3



Samostatne umiestnené odseky:
Kontrola a odstránenie samostatne umiestnených odsekov, lebo odkazy na ne nie sú jednoznačné.
3.3.4


Štýl normy 
Je text zrozumiteľný, výstižný a stručný?
1.1, 1.2



Sú vety stručné (kontrola rozdelenia na časti)?
1.2


Názov
Je názov usporiadaný od všeobecnejšieho po konkrétnejšie?
2.4.1, Príloha A



Určuje názov jednoznačne predmet normy?
2.4.1, A.2



Je názov presný, zrozumiteľný a stručný?
2.4.1



Ubezpečte sa, aby názov neobsahoval viac ako 3 prvky.
2.4.1



Ak je niekoľko častí normy, sú všetky názvy častí usporiadané?



Predhovor
Je norma revíziou? Ak áno, vložte do predhovoru prehlásenie o revízii a zoznam zmien s ohľadom na predchádzajúce vydanie normy.
2.3.3


Úvod
Je úplne informatívny (neobsahuje požiadavky)?
2.3.3.7



Opisuje technický obsah normy alebo poskytuje informáciu prečo je potrebný dokument?
2.3.3.7


Predmet normy
Opisuje, čím sa norma zaoberá (jednoznačne je určená oblasť používania)?
2.4.2



Je stručný?
2.4.2



Stanovuje rozsah používania?
2.4.2



Neobsahuje požiadavky?
2.4.2



Úloha
Posúdenie
MP 11:2020
Vykonané
Poznámky
Normatívne odkazy
Kapitola Normatívne odkazy: sú všetky odkazy citované v texte naozaj normatívne (nevyhnutné na používanie)?
2.4.3



Sú odkazy datované alebo nedatované?
2.4.3, 4.4.4.2, 4.4.4.3



Sú odkazy na normy STN? Ak nie, existujú vhodné STN normy, ktoré by sa mohli použiť namiesto nich (citujú sa len tie normy, ktoré sú zavedené v sústave STN)?
2.4.3



Sú normatívne odkazy verejne dostupné?
2.4.3



Odkazy citované normatívnym spôsobom: sú všetky odkazy v texte normy citované podľa kapitoly 2?
2.4.3


Termíny a definície
Sú termíny z kapitoly termíny a definície použité v texte normy?
2.5.1



Existujú termíny v terminologickej databáze?

Odkaz na Terminologickú databázu ÚNMS SR:
https://terminologia.unms.sk/login 



Sú termíny a definície správne napísané?
Príloha B


Obrázky
Má každý obrázok stručný názov?
4.3



Je každý obrázok správne očíslovaný?
4.3.3



Nachádza sa tam legenda, ak si to vyžaduje obrázok?
4.3.6



Sú na všetky obrázky krížové odkazy v texte?
4.3


Grafické symboly
Sú použité symboly z ISO a IEC databáz?





Úloha
Posúdenie
MP 11:2020
Vykonané
Poznámky
Tabuľky
Má každá tabuľka stručný názov?
4.2



Je každá tabuľka správne očíslovaná?
4.2.2



Sú na všetky tabuľky krížové odkazy v texte?
4.2.1


Prílohy
Je na každú prílohu v hlavnej časti normy odkaz?
2.5.9, 2.6.1



Je ich status (normatívny alebo informatívny) správny? Je toto objasnené v hlavnej časti normy?
2.5.9, 2.6.1


Literatúra
Je literatúra dôkladne upravená?
Príloha G



Sú všetky údaje správne a úplné?
2.6.2



Nie sú v literatúre normatívne odkazy, ktoré by mali byť v kapitole 2?
2.4.3, 2.6.2



Nenachádzajú sa duplicity s kapitolou 2?
2.4.3, 2.6.2


Jazykové výrazy 
Nenachádzajú sa výrazy „musí“, „má (byť)“, „smie“ v Predhovore, Predmete normalizačného dokumentu a v Poznámkach (neobsahujú požiadavky).
4.1.1, 2.3.3, 2.4.2, 2.7.1



Nenachádza sa výraz „musí“  v Úvode (neobsahuje požiadavky)?
2.3.3.7, 4.1.1



Používajú sa správne výrazy „smie (dovoľuje sa)“ a „môže (je možné)“?
Príloha C



Ubezpečte sa, že necitujú sa v texte normalizačného dokumentu súvisiace právne predpisy, ktoré majú všeobecnú platnosť alebo sa len pripravujú?
2.3.3.3


Potenciálne legislatívne problémy
Autorské práva




Obchodné značky
4.1.4



Patenty
2.3.3.5


Krížové odkazy
Sú všetky krížové odkazy v texte správne uvedené?



Všeobecné problémy
Sú symboly premenných veličín správne naformátované v texte a vo vzorcoch?
4.5, príloha D




