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Oznámenie o verejnom prerokovaní na webovom sídle ÚNMS SR 
 

Verejné prerokovanie návrhov pôvodných normalizačných dokumentov/Public enquiry of home grown standardization deliverables 
(hereinafter as „drafts“). 

 
Pripomienky k ďalej uvedeným návrhom normalizačných dokumentov možno zaslať do 10. 09. 2021 na uvedené adresy. 
Comments to the bellow list of drafts can be sent to the given address until 2021-09-10. 
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ÚNMS SR  

Štefanovičova 3  

810 05 Bratislava 15  

Ing. Andrea Rusnáková 

andrea.rusnakova@normoff.gov.sk 

27. 08. 2021 

Predmet normy: Táto norma platí pre navrhovanie, výrobu, montáž a kontrolu kvality okien, dverí a zasklených stien, ktoré oddeľujú vonkajšie 

prostredie od vnútorného prostredia budov, alebo oddeľujú dve rozdielne vnútorné prostredia budov. 

Do predmetu normy patria okná, dvere a zasklené steny zo všetkých materiálových báz, konštrukcií a ich kombinácií, okná, dvere a zasklené steny, 
ktoré sú v svojej ploche charakterizované priehľadnou, priesvitnou ale aj nepriehľadnou časťou, okná, dvere a zasklené steny zabudované v zimných 
záhradách, okná, dvere a zasklené steny zabudované v závesných stenách, strešné okná a zostavy zo strešných okien. 

Vnútorné okná, dvere a zasklené steny, t. j. konštrukcie vhodné na oddelenie dvoch interiérových priestorov, sa bez osobitnej požiadavky neposudzujú 
podľa tejto normy.  

Pokiaľ sú protipožiarne a dymotesné okná, dvere a zasklené steny určené súčasne aj ako vonkajšie okná, dvere a zasklené steny, t. j. konštrukcie 
majú byť vhodné na oddelenie vonkajšieho a vnútorného prostredia, popri protipožiarnych normách platí na okná, dvere a zasklené steny aj táto 
norma. 

Navrhovanie, výroba, montáž, servis a kontrola kvality protipožiarnych a dymotesných okien, dvier a zasklených stien nie sú predmetom tejto normy. 

Navrhovanie, výroba, montáž, servis a kontrola kvality zimných záhrad ako takých nie sú predmetom tejto normy. Zimná záhrada je stavba, pre 
ktorú platia konštrukčné zásady ako pre stavbu. Na okná, dvere a zasklené steny, pokiaľ sú súčasťou zimnej záhrady, platí táto norma. 

 


