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Plánovací list na vypracovanie pôvodnej STN/TNI
1.	Časť plánu:11 	Navrhovateľ nevypĺňa položku. 	 2.	Číslo triedy noriem: 	
3.	Označenie STN/TNI: 		
     Predpokladaný počet normostrán STN/TNI: 		
4.	Podpora/väzba na všeobecne záväzný právny predpis: 	 
5.	Názov úlohy: 	
	
6.	Revízia STN/TNI alebo zmena STN/TNI: 	
7.	Špecifikácia a hlavné ciele riešenia: 	
8.	Číslo TK: 		9. 	Kód výsledku riešenia: 	
10. Začiatok:1 	
11.Termíny ukončenia etáp:	12. Náklady na riešenie úlohy:
Etapa 2: 					 EUR/normostrana
Etapa 3: 				
Etapa 4: 				
13.Spracovateľ: 	14.	Financuje 22  	Vypĺňa sa iba pri úlohách, ktoré sa nehradia z prostriedkov ÚNMS  SR.:
IČO: 		IČO: 	
Skratka: 		Skratka: 	
Názov, adresa: 		Názov, adresa: 	
	
Platiteľ DPH: áno/nie
Riešiteľ zodpovedný za spracovanie úlohy: 			
	
Číslo tel./email 	
15. Súhlas spracovateľa s riešením úlohy: 	16. 	Poverený pracovník OdTN 
	/súhlas vedúceho OdTN 1
Meno a priezvisko		Meno a priezvisko	Meno a priezvisko
dátum a podpis			      	
		dátum a podpis	dátum a podpis
				

Pokyny na vypĺňanie plánovacieho listu na vypracovanie pôvodnej STN/TNI:

– 	pol. 1: Uvedie sa 1. 
–	pol. 2: Uvedie sa trieda noriem, do ktorej bude STN/TNI patriť (prvé dvojčíslo šesťmiestneho čísla STN alebo jej triediaceho znaku). 
– 	pol. 3: Uvedie sa predpokladaný počet normostrán (1 normostrana je 1 800 znakov vrátane medzier). 
– 	pol. 4: Uvedie sa označenie právne záväzného aktu Európskej únie a/alebo všeobecne záväzného právneho predpisu.
– 	pol. 5: ------
– 	pol. 5: Uvedie sa názov STN/TNI. 
– 	pol. 6: Uvedie sa označenie revidovanej STN/TNI, resp. STN/TNI ku ktorej sa vypracúva zmena, vrátane rokov ich prijatia do sústavy STN. 
– 	pol. 7: Uvedie sa špecifikácia úlohy napr. vypracovanie novej pôvodnej STN, vypracovanie revízie STN, vypracovanie národnej prílohy STN atď. 
– 	pol. 8: Uvedie sa číslo príslušnej technickej komisie, ak je zriadená.
– 	pol. 9: Uvedie poverený pracovník OdTN.
– 	pol. 10: Uvedie sa termín začiatku riešenia úlohy. 
– 	pol. 11: Uvedú sa termíny skončenia riešenia etáp 2, 3 a 4, pričom:
	etapa 2 znamená vypracovanie prvého návrhu normalizačného dokumentu a jeho odovzdanie s dôvodovou správou, 

etapa 3 znamená  ukončenie pripomienkového konania v príslušnej TK a ukončenie verejného prerokovania, 
	etapa 4 znamená vypracovanie konečného návrhu normalizačného dokumentu so zohľadnením záverov verejného prerokovania a jazykovej korektúry a jeho odovzdanie so všetkými náležitosťami podľa zmluvy.
– 	pol. 12: Uvedie sa predpokladaná výška nákladov na riešenie úlohy na jednu normostranu, pričom maximálna výška finančného príspevku za jednu normostranu je výška príspevku určená zo strany ÚNMS SR pre daný rok pri nových normalizačných dokumentoch alebo revíziách rozsahu viac 50 % pôvodného textu, alebo polovičná výška príspevku určená zo strany ÚNMS SR pre daný rok pri revíziách rozsahu do 50 % pôvodného textu. Ak sa bude riešená úloha hradiť z iných prostriedkov ako z prostriedkov ÚNMS SR, sumy sa neuvádzajú a v tomto prípade sa vyplní položka 13. 
– 	pol. 13: Uvedie sa IČO, skratka, názov a úplná adresa vrátane PSČ spracovateľa, meno a priezvisko riešiteľa zodpovedného za spracovanie úlohy, jeho telefónne číslo a e-mailová adresa). 
– 	pol. 14: Uvedie sa IČO, skratka, názov a úplná adresa vrátane PSČ organizácie, ktorá financuje riešenie úlohy. Vypĺňa sa iba v prípade, ak sa riešenie úlohy nebude hradiť 
z prostriedkov ÚNMS SR. 
– 	pol. 15: Vyjadrenie predbežného súhlasu spracovateľa s riešením úlohy podpisom.
– 	pol. 16: Uvedie poverený pracovník OdTN.

