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Vestník ÚNMS SR č. 2/2017

1. NORMALIZÁCIA
3. STN EN 12953-3
(07 7605)

Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky
o schválení slovenských technických noriem,
ich zmien, opráv a zrušení

STN EN 12953-3
(07 7605)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej
republiky oznamuje podľa § 5 a § 6 zákona č. 264/1999 Z. z.
o technických poţiadavkách 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., ţe schválil
ďalej uvedené slovenské technické normy, ich zmeny, opravy
alebo zrušenie.

4. STN EN 16668
(13 3008)

STN EN 16668
(13 3008)

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

5. STN EN 1434-6
(25 8512)

Schválené STN
1. STN EN 13018
(01 5065)

STN EN 13018
(01 5065)

2. STN EN ISO 4759-3
(02 1015)

STN EN ISO 4759-3
(02 1015)

Nedeštruktívne skúšanie. Vizuálna kontrola. Všeobecné zásady
(EN 13018: 2016)
Vydanie: marec 2017
Jej vydaním sa ruší
Nedeštruktívne skúšanie. Vizuálna kontrola. Všeobecné zásady
****)
(EN 13018: 2016)
z augusta 2016

STN EN 1434-6
(25 8512)

6. STN EN ISO 3691-2
(26 8811)

Tolerancie pre spojovacie súčiastky. Časť 3: Kruhové podloţky
pre skrutky a matice. Výrobné
triedy A, C a F (ISO 4759-3:
2016)
(EN ISO 4759-3: 2016)
Vydanie: marec 2017
Jej vydaním sa ruší
Tolerancie pre spojovacie súčiastky. Časť 3: Kruhové podloţky pre skrutky a matice. Výrobné
triedy A a C (ISO 4759-3: 2016)
****)
(EN ISO 4759-3: 2016)
z novembra 2016

STN EN ISO 3691-2
(26 8811)
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Veľkopriestorové vodné kotly.
Časť 3: Navrhovanie a výpočet
tlakových častí
(EN 12953-3: 2016)
Vydanie: marec 2017
Jej vydaním sa ruší
Veľkopriestorové vodné kotly.
Časť 3: Navrhovanie a výpočet
tlakových častí ****)
(EN 12953-3: 2016)
zo septembra 2016
Priemyselné armatúry. Poţiadavky a skúšanie kovových armatúr pouţívaných ako tlakové príslušenstvo
(EN 16668: 2016)
Vydanie: marec 2017
Jej vydaním sa ruší
Priemyselné armatúry. Poţiadavky a skúšanie kovových armatúr
ako tlakového príslušenstva ****)
(EN 16668: 2016)
z augusta 2016
Merače tepla. Časť 6: Inštalácia, uvedenie do prevádzky,
sledovanie činnosti a údrţba
(EN 1434-6: 2015)
Vydanie: marec 2017
Jej vydaním sa ruší
Merače tepla. Časť 6: Montáţ,
uvedenie do prevádzky, sledovanie činnosti, údrţba ****)
(EN 1434-6: 2015)
z apríla 2016
Priemyselné vozíky. Poţiadavky na bezpečnosť a overovanie.
Časť 2: Vozíky s vlastným pohonom a s meniteľným dosahom (ISO 3691-2: 2016)
(EN ISO 3691-2: 2016,
EN ISO 3691-2: 2016/AC: 2016)
Vydanie: marec 2017
Jej vydaním sa ruší
Priemyselné vozíky. Bezpečnostné poţiadavky a overovanie.
Časť 2: Vozíky s vlastným pohonom a meniteľným dosahom
(ISO 3691-2: 2016) ****)
(EN ISO 3691-2: 2016)
z augusta 2016

Vestník ÚNMS SR č. 2/2017
7. STN 33 2000-4-443

STN 33 2000-4-443

8. STN EN 50310
(36 9072)

STN EN 50310
(36 9072)

9. STN EN 15947-1
(66 8301)

STN EN 15947-1
(66 8301)

Elektrické inštalácie nízkeho
napätia. Časť 4-44: Zaistenie
bezpečnosti. Ochrana pred rušivými napätiami a elektromagnetickým rušením. Oddiel 443:
Ochrana pred prechodnými
prepätiami atmosférického pôvodu alebo pred spínacími
prepätiami
(HD 60364-4-443: 2016,
mod IEC 60364-4-44: 2007/Amd 1:
2015)
Vydanie: marec 2017
STN 33 2000-4-443 z marca 2007
sa môţe súbeţne s touto normou
pouţívať do 14. 12. 2018.
Jej vydaním sa ruší
Elektrické inštalácie budov. Časť
4-44: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými napätiami
a elektromagnetickým rušením.
Oddiel 443: Ochrana pred prechodnými prepätiami atmosférického pôvodu alebo pred spínacími prepätiami ****)
(HD 60364-4-443: 2016,
mod IEC 60364-4-44: 2007/Amd 1:
2015)
zo septembra 2016

10. STN EN 15947-2
(66 8301)

STN EN 15947-2
(66 8301)

11. STN EN 15947-3
(66 8301)

STN EN 15947-3
(66 8301)

12. STN EN 15947-4
(66 8301)

Siete pospájania pre telekomunikácie v budovách a iných
stavbách
(EN 50310: 2016)
Vydanie: marec 2017
STN EN 50310 z júla 2011 sa
môţe súbeţne s touto normou
pouţívať do 11. 4. 2019.
Jej vydaním sa ruší
Siete pospájania pre telekomunikácie v budovách a iných stavbách ****)
(EN 50310: 2016)
z októbra 2016

STN EN 15947-4
(66 8301)

13. STN EN 15947-5
(66 8301)

Pyrotechnické výrobky. Zábavná pyrotechnika kategórií F1,
F2 a F3. Časť 1: Terminológia
(EN 15947-1: 2015)
Vydanie: marec 2017
Jej vydaním sa ruší
Pyrotechnické výrobky. Zábavná
pyrotechnika kategórií F1, F2
a F3. Časť 1: Terminológia ****)
(EN 15947-1: 2015)
z júla 2016

STN EN 15947-5
(66 8301)
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Pyrotechnické výrobky. Zábavná pyrotechnika kategórií F1,
F2 a F3. Časť 2: Kategórie
a typy zábavnej pyrotechniky
(EN 15947-2: 2015)
Vydanie: marec 2017
Jej vydaním sa ruší
Pyrotechnické výrobky. Zábavná
pyrotechnika kategórií F1, F2
a F3. Časť 2: Kategórie a typy
zábavnej pyrotechniky ****)
(EN 15947-2: 2015)
z júla 2016
Pyrotechnické výrobky. Zábavná pyrotechnika kategórií F1,
F2 a F3. Časť 3: Minimálne
poţiadavky na označovanie
(EN 15947-3: 2015)
Vydanie: marec 2017
Jej vydaním sa ruší
Pyrotechnické výrobky. Zábavná
pyrotechnika kategórií F1, F2 a F3.
Časť 3: Minimálne poţiadavky
na označovanie ****)
(EN 15947-3: 2015)
z júla 2016
Pyrotechnické výrobky. Zábavná pyrotechnika kategórií F1,
F2 a F3. Časť 4: Skúšobné
metódy
(EN 15947-4: 2015)
Vydanie: marec 2017
Jej vydaním sa ruší
Pyrotechnické výrobky. Zábavná
pyrotechnika kategórií F1, F2
a F3. Časť 4: Skúšobné metódy
****)
(EN 15947-4: 2015)
z júla 2016
Pyrotechnické výrobky. Zábavná pyrotechnika kategórií F1,
F2 a F3. Časť 5: Poţiadavky
na konštrukciu a vlastnosti
(EN 15947-5: 2015)
Vydanie: marec 2017
Jej vydaním sa ruší
Pyrotechnické výrobky. Zábavná
pyrotechnika kategórií F1, F2
a F3. Časť 5: Poţiadavky na konštrukciu a vlastnosti ****)
(EN 15947-5: 2015)
z júla 2016

Vestník ÚNMS SR č. 2/2017
14. STN P CEN/TS 764-8 Tlakové zariadenie a montáţne
(69 0004)
celky. Časť 8: Tlaková skúška
(CEN/TS 764-8: 2016)
Vydanie: marec 2017
Táto predbeţná STN je určená na
overenie. Pripomienky zasielajte
ÚNMS SR najneskôr do 30. júna
2018.
Jej vydaním sa ruší
STN P CEN/TS 764-8 Tlakové zariadenie a montáţne
(69 0010)
celky. Časť 8: Tlaková skúška
****)
(CEN/TS 764-8: 2016)
z novembra 2016
15. STN EN 16657
(69 8384)

STN EN 16657
(69 8384)

16. STN EN ISO 15225
(84 0000)

STN EN ISO 15225
(84 0000)

17. STN EN ISO 13485
(85 5001)

STN EN ISO 13485
(85 5001)

18. STN EN 14749
(91 0404)

STN EN 14749
(91 0404)

Cisterny na prepravu nebezpečných látok. Vybavenie prepravných cisterien zariadením
na ochranu proti preplneniu
stabilných nádrţí
(EN 16657: 2016)
Vydanie: marec 2017
STN EN 13616 z augusta 2005
sa môţe súbeţne s touto normou
pouţívať do 11. 7. 2017.
Jej vydaním sa ruší
Cisterny na prepravu nebezpečných látok. Vybavenie prepravných cisterien zariadením na
ochranu proti preplneniu stabilných nádrţí ****)
(EN 16657: 2016)
z februára 2017

19. STN EN 12520
(91 0508)

STN EN 12520
(91 0508)

20. STN EN 12521
(91 0512)

Zdravotnícke pomôcky. Manaţérstvo kvality. Štruktúra údajov nomenklatúry zdravotníckych pomôcok (ISO 15225: 2016)
(EN ISO 15225: 2016)
Vydanie: marec 2017
Jej vydaním sa ruší
Zdravotnícke pomôcky. Manaţérstvo kvality. Štruktúra údajov
terminológie zdravotníckych pomôcok (ISO 15225: 2016) ****)
(EN ISO 15225: 2016)
z októbra 2016

STN EN 12521
(91 0512)

21. STN EN 13869
(94 5202)

Zdravotnícke pomôcky. Systémy manaţérstva kvality. Poţiadavky na regulačné účely
(ISO 13485: 2016)
(EN ISO 13485: 2016,
EN ISO 13485: 2016/AC: 2016)
Vydanie: marec 2017
STN EN ISO 13485 z októbra
2012 sa môţe súbeţne s touto
normou pouţívať do 31. 3. 2019.
Jej vydaním sa ruší

STN EN 13869
(94 5202)
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Zdravotnícke pomôcky. Systémy
manaţérstva kvality. Poţiadavky
na splnenie predpisov (ISO 13485:
2016) ****)
(EN ISO 13485: 2016)
z júla 2016
Nábytok. Bytové a kuchynské
úloţné jednotky a kuchynské
pracovné dosky. Bezpečnostné
poţiadavky a skúšobné metódy
(EN 14749: 2016)
Vydanie: marec 2017
Jej vydaním sa ruší
Nábytok. Bytové a kuchynské
úloţné jednotky a pracovné dosky. Bezpečnostné poţiadavky
a skúšobné metódy ****)
(EN 14749: 2016)
z augusta 2016
Nábytok. Pevnosť, trvanlivosť
a bezpečnosť. Poţiadavky na
bytový sedací nábytok
(EN 12520: 2015)
Vydanie: marec 2017
Jej vydaním sa ruší
Nábytok. Pevnosť, trvanlivosť
a bezpečnosť. Poţiadavky na bytový sedací nábytok ****)
(EN 12520: 2015)
z júla 2016
Nábytok. Pevnosť, trvanlivosť
a bezpečnosť. Poţiadavky na
bytové stoly
(EN 12521: 2015)
Vydanie: marec 2017
Jej vydaním sa ruší
Nábytok. Pevnosť, trvanlivosť
a bezpečnosť. Poţiadavky na bytové stoly ****)
(EN 12521: 2015)
z júla 2016
Zapaľovače. Poţiadavky na
ochranu detí pred zapaľovačmi.
Bezpečnostné poţiadavky a skúšobné metódy
(EN 13869: 2016)
Vydanie: marec 2017
Jej vydaním sa ruší
Zapaľovače. Zapaľovače s detskou poistkou. Poţiadavky na
bezpečnosť a skúšobné metódy
****)
(EN 13869: 2016)
z novembra 2016

Vestník ÚNMS SR č. 2/2017
26. STN ISO 2718
(65 0338)

Zrušené STN
22. STN 34 1398

Ochrana pred účinkami blesku. Aktívne bleskozvody
z marca 2014
Zrušená od 1. 3. 2017

23. STN ISO 78-3
(65 0000)

Chémia. Štruktúra noriem.
Časť 3: Norma pre molekulovú
absorpčnú spektrometriu
(ISO 78-3: 1983)
z júna 2000
Zrušená od 1. 3. 2017
Zrušená v ISO bez náhrady.

24. STN ISO 78-4
(65 0000)

25. STN ISO 5790
(65 0319)

Poţiadavky na usporiadanie
základných údajov v normách
na plynovú chromatografiu
(ISO 2718: 1974)
zo septembra 1995
Zrušená od 1. 3. 2017
Zrušená v ISO bez náhrady.

Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske
normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske
normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou
stranou.

Chémia. Štruktúra noriem.
Časť 4: Norma pre atómovú
absorpčnú spektrometriu
(ISO 78-4: 1983)
z júna 2000
Zrušená od 1. 3. 2017
Zrušená v ISO bez náhrady.

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).

Anorganické chemické výrobky
technické. Všeobecná metóda na
stanovenie obsahu chloridov.
Merkurimetrická metóda ***)
(ISO 5790: 1979)
z februára 2003
Zrušená od 1. 3. 2017
Zrušená v ISO bez náhrady.

5

Vestník ÚNMS SR č. 2/2017
Táto predbeţná STN je určená na
overenie. Pripomienky zasielajte
ÚNMS SR najneskôr do 31. 8.
2018.

Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky
o prevzatí európskych a medzinárodných noriem
do sústavy STN oznámením

3. STN P CEN/CLC
Posudzovanie zhody. Poţiadavky
ISO/IEC/TS 17021-3 na orgány vykonávajúce audit
(01 5257)
a certifikáciu systémov manaţérstva. Časť 2: Poţiadavky na
kompetentnosť pri auditovaní
a certifikácii systémov manaţérstva kvality (ISO/IEC/TS
17021-3: 2013)
(CEN/CLC ISO/IEC/TS 17021-3:
2016)
Platí od 1. 3. 2017
Táto predbeţná STN je určená na
overenie. Pripomienky zasielajte
ÚNMS SR najneskôr do 31. 8.
2018.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej
republiky podľa § 5 a § 6 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických poţiadavkách 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, ţe 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 12896-1
(01 8549)

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

STN EN 12896
(01 8549)

Schválené STN
1. STN EN ISO 14405-1 Geometrické špecifikácie výrob(01 4205)
kov (GPS). Tolerovanie rozmerov. Časť 1: Dĺţkové rozmery
(ISO 14405-1: 2016)
(EN ISO 14405-1: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa ruší
STN EN ISO 14405-1 Geometrické špecifikácie výrob(01 4205)
kov (GPS). Tolerovanie rozmerov. Časť 1: Dĺţkové rozmery
(ISO 14405-1: 2010)
(EN ISO 14405-1: 2010)
z decembra 2011

5. STN EN 12896-2
(01 8549)

2. STN P CEN/CLC
Posudzovanie zhody. PoţiadavISO/IEC/TS 17021-2 ky na orgány vykonávajúce
(01 5257)
audit a certifikáciu systémov
manaţérstva. Časť 2: Poţiadavky na kompetentnosť pri
auditovaní a certifikácii systémov manaţérstva environmentu (ISO/IEC/TS 17021-2: 2012)
(CEN/CLC ISO/IEC/TS 17021-2:
2016)
Platí od 1. 3. 2017

6. STN EN 12896-3
(01 8549)

STN EN 12896
(01 8549)
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Verejná preprava. Referencie
o modelových informáciách.
Časť 1: Beţné pojmy
(EN 12896-1: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Spolu s STN EN 12896-2
a STN EN 12896-3 ruší
Telematika v cestnej doprave
a preprave. Verejná preprava. Referencie o modelových informáciách ****)
(EN 12896: 2006)
z júla 2006
Verejná preprava. Referencie
o modelových informáciách.
Časť 2: Verejná prepravná sieť
(EN 12896-2: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Spolu s STN EN 12896-1
a STN EN 12896-3 ruší
Telematika v cestnej doprave
a preprave. Verejná preprava.
Referencie o modelových informáciách ****)
(EN 12896: 2006)
z júla 2006
Verejná preprava. Referencie
o modelových informáciách.
Časť 3: Načasovanie informácie a plánovanie vozidla
(EN 12896-3: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Spolu s STN EN 12896-1
a STN EN 12896-2 ruší

Vestník ÚNMS SR č. 2/2017
STN EN 12896
(01 8549)

Telematika v cestnej doprave
a preprave. Verejná preprava. Referencie o modelových informáciách ****)
(EN 12896: 2006)
z júla 2006

7. STN EN 62822-2
(05 0620)

Elektrické zváracie zariadenia.
Posudzovanie z hľadiska obmedzenia expozície osôb elektromagnetickým poliam (0 Hz
– 300 GHz). Časť 2: Zariadenia na oblúkové zváranie
(EN 62822-2: 2016,
IEC 62822-2: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

8. STN EN ISO 15618-1 Skúšky zváračov. Zváranie pod
(05 0707)
vodou. Časť 1: Zvárač na hyperbarické zváranie za mokra
(ISO 15618-1: 2016)
(EN ISO 15618-1: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa ruší
STN EN ISO 15618-1 Skúšky zváračov. Zváranie pod
(05 0707)
vodou. Časť 1: Zvárač pre hyperbarické zváranie za mokra (ISO
15618-1: 2001) ****)
(EN ISO 15618-1: 2001)
z augusta 2002
9. STN EN ISO 5182
(05 2676)

STN EN ISO 5182
(05 2676)

10. STN EN ISO 17672
(05 5650)

STN EN ISO 17672
(05 5650)

11. STN EN 13203-4
(06 1012)

Spotrebiče na prípravu teplej
úţitkovej vody pre domácnosť
spaľujúce plynné palivo. Časť 4:
Posudzovanie spotreby energie
spotrebičov spaľujúcich plynné
palivo s kombináciou tepla
a energie (mikro CHP) na
dodávku teplej vody a elektriny
(EN 13203-4: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

12. STN EN 16825
(14 2714)

Obsluţné chladiace vitríny
a pulty na profesionálne pouţitie. Klasifikácia, poţiadavky
a skúšobné podmienky
(EN 16825: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

13. STN EN ISO/ASTM
52921
(18 0010)

Terminologická norma pre
aditívnu výrobu. Súradnicové
systémy a skúšobné metódy
(ISO/ASTM 52921: 2013)
(EN ISO/ASTM 52921: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

14. STN EN ISO 17296-2 Aditívna výroba. Všeobecné
(18 0410)
princípy. Časť 2: Prehľad kategórií procesu a východiskový
produkt (ISO 17296-2: 2015)
(EN ISO 17296-2: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

Zváranie. Materiály na odporové
zváracie elektródy a pomocné
zariadenia (ISO 5182: 2016)
(EN ISO 5182: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa ruší
Zváranie. Materiály pre odporové
zváracie elektródy a pomocné zariadenia (ISO 5182: 2008) ****)
(EN ISO 5182: 2009)
z októbra 2009

15. STN EN ISO 17296-3 Aditívna výroba. Všeobecné
(18 0411)
princípy. Časť 3: Hlavné charakteristiky a príslušné skúšobné
metódy (ISO 17296-3: 2014)
(EN ISO 17296-3: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
16. STN EN ISO 17296-4 Aditívna výroba. Všeobecné
(18 0412)
princípy. Časť 4: Všeobecný
prehľad spracovania údajov
(ISO 17296-4: 2014)
(EN ISO 17296-4: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

Tvrdé spájkovanie. Prídavné
kovy (ISO 17672: 2016)
(EN ISO 17672: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa ruší
Tvrdé spájkovanie. Prídavné kovy (ISO 17672: 2010)
(EN ISO 17672: 2010)
z októbra 2011

17. STN EN 61069-5
(18 0451)

7

Meranie, riadenie a automatizácia
priemyselných procesov. Hodnotenie vlastností systému s cieľom
posúdiť systém. Časť 5: Posudzovanie spoľahlivosti systému
(EN 61069-5: 2016,
IEC 61069-5: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa 20. 7. 2019
ruší

Vestník ÚNMS SR č. 2/2017
STN EN 61069-5
(18 0451)

Meranie a riadenie priemyselných
procesov. Hodnotenie vlastností
systému s cieľom posúdiť systém.
Časť 5: Posudzovanie spoľahlivosti systému ***)
(EN 61069-5: 1995,
IEC 61069-5: 1994)
z decembra 2001

18. STN EN 61069-6
(18 0451)

Meranie, riadenie a automatizácia priemyselných procesov.
Hodnotenie vlastností systému
s cieľom posúdiť systém. Časť 6:
Posudzovanie obsluhovateľnosti
systému
(EN 61069-6: 2016,
IEC 61069-6: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa 20. 7. 2019
ruší
Meranie a riadenie priemyselných
procesov. Hodnotenie vlastností
systému s cieľom posúdiť systém.
Časť 6: Posudzovanie obsluhovateľnosti systému ***)
(EN 61069-6: 1998,
IEC 61069-6: 1998)
z decembra 2001

STN EN 61069-6
(18 0451)

19. STN EN 61069-7
(18 0451)

STN EN 61069-7
(18 0451)

20. STN EN 61069-8
(18 0451)

STN EN 61069-8
(18 0451)

21. STN EN 62591
(18 4020)

STN EN 62591
(18 4020)

22. STN EN 61784-3
(18 4020)

Meranie, riadenie a automatizácia
priemyselných procesov. Hodnotenie vlastností systému s cieľom
posúdiť systém. Časť 7: Posudzovanie bezpečnosti systému
(EN 61069-7: 2016,
IEC 61069-7: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa 20. 7. 2019
ruší
Meranie a riadenie priemyselných
procesov. Hodnotenie vlastností
systému s cieľom posúdiť systém.
Časť 7: Posudzovanie bezpečnosti
systému ***)
(EN 61069-7: 1999,
IEC 61069-7: 1999)
z decembra 2001

STN EN 61784-3
(18 4020)

23. STN EN ISO 1
(25 0051)

Meranie, riadenie a automatizácia priemyselných procesov.
Hodnotenie vlastností systému
s cieľom posúdiť systém. Časť 8:
Posudzovanie nedefinovaných
vlastností systému
(EN 61069-8: 2016,
IEC 61069-8: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa 20. 7. 2019
ruší

STN EN ISO 1
(25 0051)
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Meranie a riadenie priemyselných
procesov. Hodnotenie vlastností
systému s cieľom posúdiť systém.
Časť 8: Posudzovanie nedefinovaných vlastností systému ***)
(EN 61069-8: 1999,
IEC 61069-8: 1999)
z decembra 2001
Priemyselné komunikačné siete.
Bezdrôtová komunikačná sieť
a komunikačné profily. WirelessHART™
(EN 62591: 2016,
IEC 62591: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa 16. 9. 2019
ruší
Priemyselné komunikačné siete.
Bezdrôtová komunikačná sieť
a komunikačné profily. WirelessHART™ ****)
(EN 62591: 2010,
IEC 62591: 2010)
z decembra 2010
Priemyselné komunikačné siete.
Profily. Časť 3: Funkčná bezpečnosť prevádzkových zberníc.
Všeobecné pravidlá a definície
profilov
(EN 61784-3: 2016,
IEC 61784-3: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa 17. 6. 2019
ruší
Priemyselné komunikačné siete.
Profily. Časť 3: Funkčná bezpečnosť prevádzkových zberníc.
Všeobecné pravidlá a definície
profilov ****)
(EN 61784-3: 2010,
IEC 61784-3: 2010)
z marca 2011
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Normalizovaná
referenčná teplota na špecifikáciu geometrických a rozmerových vlastností (ISO 1: 2016)
(EN ISO 1: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa ruší
Geometrická špecifikácia výrobkov (GPS). Normalizovaná referenčná teplota na geometrickú
špecifikáciu výrobkov a verifikáciu (ISO 1: 2002) ****)
(EN ISO 1: 2002)
z mája 2003

Vestník ÚNMS SR č. 2/2017
24. STN EN 61515
(25 8337)

STN EN 61515
(25 8337)

Káble s minerálnou izoláciou
a kovovým plášťom pre termoelektrické články a plášťové
termoelektrické články
(EN 61515: 2016,
IEC 61515: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa 1. 6. 2019 ruší
Káble pre termoelektrické články
s minerálnou izoláciou a termoelektrické články ***)
(EN 61515: 1996,
IEC 61515: 1995)
z januára 2002

25. STN EN 16974
(26 0350)

Dopravné pásy. Valivý odpor
vtláčaním dopravných pásov
vo vzťahu k šírke pása. Poţiadavky a skúšanie
(EN 16974: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

26. STN EN 15566
(28 3880)

Ţeleznice. Koľajové vozidlá. Ťahadlové ústrojenstvo a závitové
spriahadlo
(EN 15566: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa ruší
Ţeleznice. Koľajové vozidlá. Ťahadlové ústrojenstvo a závitové
spriahadlo (Konsolidovaný text)
****)
(EN 15566: 2009+A1: 2010)
z mája 2011

STN EN 15566+A1
(28 3880)

27. STN EN 16186-3
(28 7223)

Ţeleznice. Kabína rušňovodiča.
Časť 3: Navrhovanie displejov
(EN 16186-3: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

28. STN EN 13129
(28 7225)

Ţeleznice. Klimatizácia v koľajových vozidlách na prepravu cestujúcich na hlavných
tratiach. Parametre pohody
a typové skúšky
(EN 13129: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa ruší
Ţeleznice. Klimatizácia v koľajových vozidlách na prepravu
cestujúcich na hlavných tratiach.
Časť 1: Parametre pohody
(EN 13129-1: 2002)
z decembra 2003
Ţeleznice. Klimatizácia v koľajových vozidlách na prepravu
cestujúcich na hlavných tratiach.
Časť 2: Skúšky typu ****)
(EN 13129-2: 2004)
z januára 2005

STN EN 13129-1
(73 6362)

STN EN 13129-2
(73 6362)

29. STN EN 16602-20-07 Zabezpečovanie výrobkov koz(31 0542)
mického programu. Zabezpečenie kvality a bezpečnosti
v testovacích strediskách
(EN 16602-20-07: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa ruší
STN EN 14736
Bezpečnosť vesmírnych výrobkov.
(31 0526)
Zabezpečenie kvality v testovacích
strediskách ****)
(EN 14736: 2004)
z augusta 2004
30. STN EN 16602-20-08 Zabezpečovanie výrobkov koz(31 0542)
mického programu. Skladovanie, manipulácia a preprava
konštrukčných častí kozmických zariadení
(EN 16602-20-08: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
31. STN EN 16602-70-71 Zabezpečovanie výrobkov koz(31 0542)
mického programu. Materiály,
procesy a údaje na ich výber
(EN 16602-70-71: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
32. STN EN 16603-32-08 Kozmická technika. Materiály
(31 0543)
(EN 16603-32-08: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa ruší
STN EN 14607-8
Kozmická technika. Mechanika.
(31 0531)
Časť 8: Materiály ****)
(EN 14607-8: 2004)
z januára 2005
33. STN EN 2997-002
(31 1751)

STN EN 2997-002
(31 1751)
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Letectvo a kozmonautika. Elektrické kruhové konektory spojené spojkou so závitom, ohňovzdorné alebo neohňovzdorné,
pre trvalú prevádzkovú teplotu
od –65 °C do 175 °C, 200 °C
a špičkovú teplotu 260 °C. Časť
002: Zhotovenie a usporiadanie
kontaktov
(EN 2997-002: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Elektrické kruhové konektory spojené
spojkou so závitom, ohňovzdorné
alebo neohňovzdorné, pre trvalú
prevádzkovú teplotu od –65 °C do
175 °C, 200 °C a špičkovú teplotu
260 °C. Časť 002: Zhotovenie
a usporiadanie kontaktov ****)
(EN 2997-002: 2012)
z júla 2012

Vestník ÚNMS SR č. 2/2017
34. STN EN 2997-005
(31 1751)

STN EN 2997-005
(31 1751)

35. STN EN 2997-007
(31 1751)

STN EN 2997-007
(31 1751)

36. STN EN 3155-001
(31 1760)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické kruhové konektory spojené spojkou so závitom, ohňovzdorné alebo neohňovzdorné,
pre trvalú prevádzkovú teplotu
od –65 °C do 175 °C, 200 °C
a špičkovú teplotu 260 °C. Časť
005: Vzduchotesná zásuvka so
štvorcovou prírubou. Norma na
výrobok
(EN 2997-005: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Elektrické kruhové konektory spojené
spojkou so závitom, ohňovzdorné alebo neohňovzdorné, pre
trvalú prevádzkovú teplotu od
–65 °C do 175 °C, 200 °C a špičkovú teplotu 260 °C. Časť 005:
Vzduchotesná zásuvka so štvorcovou prírubou. Norma na
výrobok ****)
(EN 2997-005: 2012)
zo septembra 2012

STN EN 3155-001
(31 1760)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické kontakty pouţívané v spojovacích prvkoch. Časť 001:
Technická špecifikácia ****)
(EN 3155-001: 2009)
z júna 2009

37. STN EN 2714-014
(31 1835)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble jednoţilové a viacţilové na všeobecné pouţitie pre
prevádzkové teploty od –55 °C
do 260 °C. Časť 014: Ovinuté,
tienené (opletené) a oplášťované
káble triedy DR, 4 aţ 11 jadier,
vhodné na označovanie laserovou tlačou UV. Norma na výrobok
(EN 2714-014: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble jednoţilové a viacţilové na všeobecné pouţitie pre
prevádzkové teploty od –55 °C
do 260 °C. Časť 014: Ovinuté,
tienené (opletené) a oplášťované
káble triedy DR, 5 aţ 10 jadier,
vhodné na označovanie laserovou tlačou UV. Norma na výrobok ****)
(EN 2714-014: 2009)
z mája 2010

STN EN 2714-014
(31 1835)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické kruhové konektory spojené spojkou so závitom, ohňovzdorné alebo neohňovzdorné,
pre trvalú prevádzkovú teplotu
od –65 °C do 175 °C, 200 °C
a špičkovú teplotu 260 °C.
Časť 007: Vzduchotesná zásuvka
s kruhovou prírubou pripevnenou zváraním alebo tvrdým
spájkovaním. Norma na výrobok
(EN 2997-007: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Elektrické kruhové konektory spojené
spojkou so závitom, ohňovzdorné
alebo neohňovzdorné, pre trvalú
prevádzkovú teplotu od –65 °C do
175 °C, 200 °C a špičkovú teplotu
260 °C. Časť 007: Vzduchotesná
zásuvka s kruhovou prírubou
pripevnenou zváraním alebo tvrdým spájkovaním. Norma na výrobok ****)
(EN 2997-007: 2006)
z marca 2007

38. STN EN 3375-007
(31 1845)

STN EN 3375-007
(31 1845)

39. STN EN 3375-009
(31 1845)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické kontakty pouţívané v spojovacích prvkoch. Časť 001:
Technická špecifikácia
(EN 3155-001: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa ruší
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Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble na prenos digitálnych údajov. Časť 007: Dvojito
opletený kábel, 77 ohmov, typ
WW. Norma na výrobok
(EN 3375-007: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble na prenos digitálnych údajov. Časť 007: Dvojito
opletený kábel, 77 ohmov, typ
WW. Norma na výrobok ****)
(EN 3375-007: 2006)
z mája 2007
Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble na prenos digitálnych údajov. Časť 009: Jednoducho opletený kábel, zbernica
CAN, 120 ohmov, typ WX.
Norma na výrobok
(EN 3375-009: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa ruší

Vestník ÚNMS SR č. 2/2017
STN EN 3375-009
(31 1845)

40. STN EN 4056-003
(31 1855)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble na prenos digitálnych údajov. Časť 009: Jednoducho opletený kábel, zbernica
CAN, 120 ohmov, typ WX. Norma na výrobok ****)
(EN 3375-009: 2009)
z júna 2009
Letectvo a kozmonautika. Pásy
na viazanie káblov. Časť 003:
Plastové pásy na káble pre
prevádzkové teploty od –65 °C
do 105 °C a od –65 °C do 150 °C.
Norma na výrobok
(EN 4056-003: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

41. STN EN 6129
(31 3281)

Letectvo a kozmonautika. Zaslepovacie svorníky s vyčnievajúcou
hlavou, vysokopevné
(EN 6129: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

42. STN EN 6105
(31 3282)

Letectvo a kozmonautika. Svorníky s osadením
(EN 6105: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

43. STN EN 6090
(31 3527)

Letectvo a kozmonautika. Poistné podloţky
(EN 6090: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

48. STN EN 6080
(31 4352)

Letectvo a kozmonautika. Nity
so 100° normálnou zapustenou
hlavou, zúţené tolerancie. Palcový rad
(EN 6080: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

49. STN EN 4534-2
(31 4864)

Letectvo a kozmonautika. Puzdrá bez príruby zo zliatiny
hliníka so samomaznou vrstvou,
zvýšené zaťaţenia. Časť 2: Rozmery a zaťaţenia. Palcový rad
(EN 4534-2: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Puzdrá
bez príruby zo zliatiny hliníka so
samomaznou vrstvou, so zvýšeným zaťaţením. Časť 2: Rozmery a zaťaţenia. Palcový rad
****)
(EN 4534-2: 2009)
z októbra 2009

STN EN 4534-2
(31 4864)

50. STN EN 4535-2
(31 4865)

STN EN 4535-2
(31 4865)

44. STN EN 6094
(31 3537)

Letectvo a kozmonautika. Pruţné podloţky
(EN 6094: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

45. STN EN 6092
(31 3926)

Letectvo a kozmonautika. Pohyblivé objímky, obojstranné
(EN 6092: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

51. STN EN 60990
(33 2020)

Letectvo a kozmonautika. Nity
so 100° čiastočne zapustenou
hlavou, zúţené tolerancie. Palcový rad
(EN 6101: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

STN EN 60990
(33 2020)

46. STN EN 6101
(31 4350)

47. STN EN 6081
(31 4351)

Letectvo a kozmonautika. Nity
s univerzálnou hlavou, zúţené
tolerancie. Palcový rad
(EN 6081: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

11

Letectvo a kozmonautika. Puzdrá s prírubou zo zliatiny hliníka
so samomaznou vrstvou, zvýšené
zaťaţenia. Časť 2: Rozmery
a zaťaţenia. Palcový rad
(EN 4535-2: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Puzdrá
s prírubou zo zliatiny hliníka so
samomaznou vrstvou, so zvýšeným zaťaţením. Časť 2: Rozmery a zaťaţenia. Palcový rad
****)
(EN 4535-2: 2009)
z októbra 2009
Metódy merania dotykového
prúdu a prúdu tečúceho ochranným vodičom
(EN 60990: 2016,
IEC 60990: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa 4. 7. 2019 ruší
Metódy merania dotykového prúdu a prúdu tečúceho ochranným
vodičom ***)
(EN 60990: 1999,
IEC 60990: 1999)
z decembra 2001

Vestník ÚNMS SR č. 2/2017
52. STN EN 61000-1-2
(33 3432)

Elektromagnetická kompatibilita
(EMC). Časť 1-2: Všeobecne.
Metodika na dosiahnutie funkčnej
bezpečnosti elektrických a elektronických systémov s ohľadom na
elektromagnetické javy
(EN 61000-1-2: 2016,
IEC 61000-1-2: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

57. STN EN 62841-2-8
(36 1560)

53. STN EN 60068-3-13
(34 5791)

Skúšanie vplyvu prostredia.
Časť 3-13: Sprievodná dokumentácia a návod na skúšku T –
Spájkovanie
(EN 60068-3-13: 2016,
IEC 60068-3-13: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa 17. 6. 2019
ruší
Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2:
Skúšky. Návod na skúšku T: Spájkovanie ***)
(EN 60068-2-44: 1995,
IEC 60068-2-44: 1995,
IEC 60068-2-44: 1995/Cor. aug:
1995,
IEC 60068-2-44: 1995/Cor. máj:
1995)
z júna 2002

STN EN 60745-2-8
(36 1550)

STN EN 60068-2-44
(34 5791)

54. STN EN 61189-5-1
(34 6513)

55. STN EN 60758
(35 8414)

STN EN 60758
(35 8414)

56. STN EN 50632-3-9
(36 1010)

58. STN EN 599-2
(49 0664)

STN EN 599-2
(49 0664)

Skúšobné metódy pre elektrotechnické materiály, dosky s plošnými spojmi a iné spájacie
štruktúry a zostavy. Časť 5-1:
Všeobecné skúšobné metódy
pre materiály a zostavy. Pokyny pre dosky s plošnými spojmi
(EN 61189-5-1: 2016,
IEC 61189-5-1: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu.
Bezpečnosť. Časť 2-8: Osobitné poţiadavky na ručné noţnice na plech a orezávačky
(EN 62841-2-8: 2016,
mod IEC 62841-2-8: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa 2. 5. 2020 ruší
Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-8: Osobitné poţiadavky na noţnice na plech
a orezávače
(EN 60745-2-8: 2009,
mod IEC 60745-2-8: 2003
IEC 60745-2-8: 2003/A1: 2008)
z februára 2010
Trvanlivosť dreva a výrobkov
na báze dreva. Poţiadavky na
ochranné prostriedky na drevo
stanovené biologickými skúškami. Časť 2: Označovanie
(EN 599-2: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa ruší
Trvanlivosť dreva a výrobkov
na báze dreva. Poţiadavky na
ochranné prostriedky na drevo
stanovené biologickými skúškami. 2. časť: Klasifikácia a označenie
(EN 599-2: 1995)
z decembra 1997

59. STN EN ISO 11816-2 Mlieko a mliečne výrobky. Sta(57 0091)
novenie aktivity alkalickej fosfatázy. Časť 2: Fluorimetrická
metóda na syr (ISO 11816-2:
2016)
(EN ISO 11816-2: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa ruší
STN EN ISO 11816-2 Mlieko a mliečne výrobky. Sta(57 0091)
novenie aktivity alkalickej fosfatázy. Časť 2: Fluorimetrická metóda na syr (ISO 11816-2: 2003)
****)
(EN ISO 11816-2: 2003)
z novembra 2003

Syntetické kremenné kryštály.
Špecifikácie a návod na pouţívanie
(EN 60758: 2016,
IEC 60758: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa 7. 10. 2019
ruší
Syntetické kremenné kryštály.
Špecifikácie a návod na pouţívanie ****)
(EN 60758: 2009,
IEC 60758: 2008)
z júla 2009

60. STN EN 14112
(58 8819)

Elektrické náradie. Postupy na
meranie prachu. Časť 2-6:
Osobitné poţiadavky na prenosné pokosové píly
(EN 50632-3-9: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
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Deriváty tukov a olejov. Metylestery mastných kyselín. Stanovenie
oxidačnej
stálosti
(zrýchlená skúška oxidácie)
(EN 14112: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa ruší
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STN EN 14112
(58 8819)

61. STN EN 14423+A1
(63 5461)

STN EN 14423
(63 5461)

62. STN EN ISO 11469
(64 0004)

STN EN ISO 11469
(64 0004)

Deriváty tukov a olejov. Metylestery mastných kyselín. Stanovenie oxidačnej stálosti (zrýchlená skúška oxidácie) ****)
(EN 14112: 2003)
z decembra 2003
Upínacia spojka na hadice
paru s menovitým tlakom
18 barov
(EN 14423: 2013+A1: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa ruší
Upínacia spojka na hadice
paru s menovitým tlakom
18 barov ****)
(EN 14423: 2013)
z októbra 2013

STN EN ISO 3924
(65 6517)

na
do

66. STN EN 16723-1
(65 6590)

Zemný plyn a biometán na pouţívanie v doprave a biometán
na dodávanie do plynárenských sietí. Ćasť 1: Špecifikácie biometánu na dodávanie do
plynárenských sietí
(EN 16723-1: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

67. STN EN 16807
(65 6909)

Kvapalné ropné výrobky. Biomazivá. Kritériá a poţiadavky
na biomazivá a mazivá zaloţené na biomase
(EN 16807: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

68. STN EN ISO 18847
(65 7420)

Tuhé biopalivá. Stanovenie objemovej hmotnosti peliet a brikiet (ISO 18847: 2016)
(EN ISO 18847: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa ruší
Tuhé biopalivá. Stanovenie hustoty častíc ****)
(EN 15150: 2011)
z mája 2012

na
do

Plasty. Všeobecná identifikácia
a označovanie výrobkov z plastov (ISO 11469: 2016)
(EN ISO 11469: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa ruší
Plasty. Všeobecná identifikácia
a označovanie výrobkov z plastov (ISO 11469: 2000)
(EN ISO 11469: 2000)
z marca 2002

STN EN 15150
(65 7420)

63. STN EN ISO 11357-1 Plasty. Diferenčná snímacia ka(64 0748)
lorimetria (DSC). Časť 1: Všeobecné princípy (ISO 11357-1:
2016)
(EN ISO 11357-1: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa ruší
STN EN ISO 11357-1 Plasty. Diferenčná snímacia ka(64 0748)
lorimetria (DSC). Časť 1: Všeobecné princípy (ISO 11357-1:
2009) ****)
(EN ISO 11357-1: 2009)
z apríla 2010

Ropné výrobky. Stanovenie distribúcie bodov varu. Metóda plynovej chromatografie (ISO 3924:
2010) ****)
(EN ISO 3924: 2010)
z júla 2010

69. STN EN ISO 18846
(65 7423)

Tuhé biopalivá. Stanovenie obsahu jemných častíc v peletách
(ISO 18846: 2016)
(EN ISO 18846: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

70. STN EN 16751
(65 9806)

Výrobky zaloţené na biomase.
Kritériá trvalej udrţateľnosti
(EN 16751: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Výrobky zaloţené na biomase.
Poţiadavky na oznamovanie
charakeristík medzi podnikmi
pouţitím údajových listov
(EN 16848: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

64. STN EN 16942
(65 6500)

Palivá. Označovanie kompatibility vozidiel. Grafické označenie informácií pre spotrebiteľa
(EN 16942: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

71. STN EN 16848
(65 9807)

65. STN EN ISO 3924
(65 6517)

Ropné výrobky. Stanovenie distribúcie bodov varu. Metóda
plynovej chromatografie (ISO
3924: 2016)
(EN ISO 3924: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa ruší

72. STN EN ISO 11664-5 Kolorimetria. Časť 5: Farebný
(67 2060)
priestor CIE 1976 L*u*v* a u',
v' diagram s rovnomernou
stupnicou farebnosti (ISO/CIE
11664-5: 2016)
(EN ISO 11664-5: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa ruší
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STN EN ISO 11664-5 Kolorimetria. Časť 5: Farebný
(67 2060)
priestor CIE 1976 L*u*v* a u',
v' diagram s rovnomernou stupnicou farebnosti (ISO 11664-5:
2009) ****)
(EN ISO 11664-5: 2011)
zo septembra 2011
73. STN EN ISO 14456
(69 0022)

78. STN EN 1504-8
(73 2101)

Fľaše na plyny. Vlastnosti
plynu a pridruţené klasifikačné kódy (FTSC) (ISO 14456:
2015)
(EN ISO 14456: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

STN EN 1504-8
(73 2101)

74. STN EN ISO 20088-1 Určenie odolnosti izolačných
(69 7205)
materiálov proti kryogénnemu
prenikaniu. Časť 1: Tekuté
zloţky (ISO 20088-1: 2016)
(EN ISO 20088-1: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
75. STN EN 12602
(72 3191)

STN EN 12602+A1
(72 3191)

76. STN EN 16382
(72 7090)

77. STN EN 16383
(72 7091)

Prefabrikované vystuţené stavebné dielce z autoklávovaného
pórobetónu
(EN 12602: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa 30. 6. 2018
ruší
Prefabrikované vystuţené stavebné dielce z autoklávovaného
pórobetónu ****)
(EN 12602: 2008+A1: 2013)
z novembra 2013
Tepelnoizolačné výrobky pre
budovy. Stanovenie odolnosti
proti vyvlečeniu rozperných
kotiev cez tepelnoizolačné výrobky
(EN 16382: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

Výrobky a systémy na ochranu
a opravu betónových konštrukcií. Definície, poţiadavky, riadenie kvality a postup posudzovania a overovania nemennosti
parametrov. Časť 8: Kontrola
kvality a postup posudzovania
a overovania nemennosti parametrov
(EN 1504-8: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa 28. 2. 2018
ruší
Výrobky a systémy na ochranu
a opravu betónových konštrukcií.
Definície, poţiadavky, riadenie
kvality a hodnotenie zhody. Časť 8:
Kontrola kvality a hodnotenie
zhody
(EN 1504-8: 2004)
z novembra 2006

79. STN EN 16475-3
(73 4220)

Komíny. Príslušenstvo. Časť 3:
Regulátory ťahu a zastavenie
otvorenia zariadenia. Poţiadavky a skúšobné metódy
(EN 16475-3: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

80. STN EN 16272-4
(73 6381)

Ţeleznice. Koľaj. Protihlukové
bariéry a súvisiace zariadenia
proti šíreniu zvuku. Skúšobná
metóda určovania akustických
vlastností. Časť 4: Vlastné charakteristiky. Hodnoty in situ
zvukovej difrakcie za podmienok zvukového poľa
(EN 16272-4: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

81. STN EN 14351-1+A2 Okná a dvere. Norma na výrob(74 6180)
ky, funkčné vlastnosti. Časť 1:
Okná a vonkajšie dvere
(EN 14351-1: 2006+A2: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa 30. 6. 2018
ruší
STN EN 14351-1+A1 Okná a dvere. Norma na vý(74 6180)
robky, funkčné charakteristiky.
Časť 1: Okná a vonkajšie dvere
bez poţiarnej odolnosti a/alebo
tesnosti proti prieniku dymu
(Konsolidovaný text)
(EN 14351-1: 2006+A1: 2010)
z decembra 2010

Tepelnoizolačné výrobky pre
budovy. Stanovenie tepelnovlhkostného správania vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov s omietkami
(ETICS)
(EN 16383: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

82. STN EN 13241+A2
(74 6610)
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Brány a vráta. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti
(EN 13241: 2003+A2: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa 30. 6. 2018
ruší
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STN EN 13241-1+A1
(74 6610)

Brány a vráta. Norma na výrobky. Časť 1: Výrobky bez poţiadaviek na odolnosť proti ohňu
a dymu (Konsolidovaný text)
(EN 13241-1: 2003+A1: 2011)
z októbra 2011

83. STN P CEN/TS 16976 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie
(83 5625)
ovzdušie. Stanovenie koncentrácie častíc aerosólu v ovzduší
(CEN/TS 16976: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Táto predbeţná STN je určená na
overenie. Pripomienky zasielajte
ÚNMS SR najneskôr do augusta
2018.
84. STN EN ISO 5364
(85 2140)

STN EN ISO 5364
(85 2140)

85. STN EN ISO 5361
(85 2155)

STN EN ISO 5361
(85 2155)

86. STN EN 300 065
V2.1.2
(87 0065)

Anestetické a respiračné prístroje. Orofaryngeálne dýchacie cesty (ISO 5364: 2016)
(EN ISO 5364: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa 30. 9. 2019
ruší
Anestetické a dýchacie prístroje.
Orofaryngálny priechod (ISO
5364: 2008) ****)
(EN ISO 5364: 2011)
zo septembra 2011
Anestetické a respiračné prístroje. Tracheálne rúrky a spojky (ISO 5361: 2016)
(EN ISO 5361: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa 30. 9. 2019
ruší
Anestetické a respiračné zariadenia. Tracheotomické rúrky a spojky (ISO 5361: 2012) ****)
(EN ISO 5361: 2012,
EN ISO 5361: 2012/AC: 2012)
z apríla 2013
Úzkopásmové telegrafné zariadenia s priamou tlačou určené
na príjem meteorologických
a navigačných informácií (NAVTEX). Harmonizovaná norma
vzťahujúca sa na základné poţiadavky podľa článku 3.2
a 3.3(g) smernice 2014/53/EÚ
(EN 300 065: 2016 V2.1.2)
Platí od 1. 3. 2017
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87. STN EN 300 086
V2.1.2
(87 0086)

Pozemná pohyblivá sluţba. Rádiové zariadenia s vnútorným
alebo vonkajším RF konektorom určené prednostne na
analógový prenos hovorov.
Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné poţiadavky podľa článku 3.2 smernice
2014/ 53/EÚ
(EN 300 086: 2016 V2.1.2)
Platí od 1. 3. 2017

88. STN EN 300 113
V2.1.1
(87 0113)

Pozemná pohyblivá sluţba. Rádiové zariadenia určené na prenos dát (a/alebo hovoru) pouţívajúce moduláciu s konštantnou
alebo s nekonštantnou obálkou
a vybavené anténovým konektorom. Harmonizovaná norma
vzťahujúca sa na základné poţiadavky podľa článku 3.2
smernice 2014/53/EÚ
(EN 300 113: 2016 V2.1.1)
Platí od 1. 3. 2017

89. STN EN 300 219
V2.1.1
(87 0219)

Pozemná pohyblivá sluţba. Rádiové zariadenia vysielajúce
signály na vyvolanie osobitnej
ozveny v prijímači. Harmonizovaná norma pokrývajúca základné poţiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ
(EN 300 219: 2016 V2.1.1)
Platí od 1. 3. 2017

90. STN EN 300 386
V2.1.1
(87 0386)

Zariadenia telekomunikačnej
siete. Poţiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC).
Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné poţiadavky smernice 2014/53/ EÚ
(EN 300 386: 2016 V2.1.1)
Platí od 1. 3. 2017

91. STN EN 300 392-2
V3.8.1
(87 0392)

Pozemská hromadná rádiová
sieť (TETRA). Hlas a dáta
(V+D). Časť 2: Rádiové rozhranie (AI)
(EN 300 392-2: 2016 V3.8.1)
Platí od 1. 3. 2017

92. STN EN 300 392-3-5
V1.5.1
(87 0392)

Pozemská hromadná rádiová
sieť (TETRA). Hlas a dáta
(V+D). Časť 3: Spolupráca
v medzisystémovom rozhraní
(ISI). Oddiel 5: Prídavná vlastnosť siete na riadenie mobility
(ANF-ISIMM)
(EN 300 392-3-5: 2016 V1.5.1)
Platí od 1. 3. 2017
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93. STN EN 300 392-12-4 Pozemská hromadná rádiová
V1.4.1
sieť (TETRA). Hlas a dáta
(87 0392)
(V+D). Časť 12: Stupeň 3
doplnkových sluţieb. Oddiel 4:
Presmerovanie volania (CF)
(EN 300 392-12-4: 2016 V1.4.1)
Platí od 1. 3. 2017
94. STN EN 300 698
V2.1.1
(87 0698)

95. STN EN 301 360
V2.1.1
(87 1360)

96. STN EN 301 427
V2.1.1
(87 1427)

Rádiové telefónne vysielače a prijímače prevádzkované v pásmach VHF a pouţívané v plavebnej pohyblivej sluţbe na
vnútrozemských vodných trasách.
Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné poţiadavky
podľa článku 3.2 a 3.3(g) smernice 2014/53/EÚ
(EN 300 698: 2016 V2.1.1)
Platí od 1. 3. 2017
Druţicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná
norma na druţicové interaktívne
koncové zariadenia (SIT) a druţicové pouţívateľské koncové
zariadenia (SUT) zabezpečujúce
prenos v smere k druţiciam na
geostacionárnej obeţnej dráhe,
pracujúce vo frekvenčných pásmach od 27,5 GHz do 29,5 GHz,
vzťahujúca sa na základné poţiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ
(EN 301 360: 2016 V2.1.1)
Platí od 1. 3. 2017
Druţicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná norma na pohyblivé druţicové zemské stanice (MES) poskytujúce
prenos dát nízkou prenosovou
rýchlosťou, okrem leteckých
pohyblivých druţicových zemských staníc, pracujúce vo frekvenčných pásmach 11/12/14 GHz,
vzťahujúca sa na základné poţiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ
(EN 301 427: 2016 V2.1.1)
Platí od 1. 3. 2017
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97. STN EN 301 441
V2.1.1
(87 1441)

Druţicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná norma na pohyblivé zemské stanice
(MES) vrátane ručných zemských staníc pre druţicové osobné komunikačné siete (S-PCN),
pracujúce vo frekvenčných pásmach 1,6 GHz/2,4 GHz v pohyblivej druţicovej sluţbe (MSS),
vzťahujúca sa na základné poţiadavky článku 3.2 smernice
2014/53/EÚ
(EN 301 441: 2016 V2.1.1)
Platí od 1. 3. 2017

98. STN EN 301 442
V2.1.1
(87 1442)

Druţicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná norma na pohyblivé zemské stanice
NGSO (MES) vrátane ručných
zemských staníc pre druţicové
osobné komunikačné siete
(S-PCN), pracujúce vo frekvenčných pásmach od 1 980 GHz do
2 010 GHz (Zem – vesmír)
a od 2 170 GHz do 2 200 GHz
(vesmír – Zem) v pohyblivej druţicovej sluţbe (MSS), vzťahujúca
sa na základné poţiadavky
podľa článku 3.2 smernice
2014/ 53/EÚ
(EN 301 442: 2016 V2.1.1)
Platí od 1. 3. 2017

99. STN EN 301 502
V12.5.1
(87 1502)

Globálny systém pohyblivých
komunikácií (GSM). Zariadenia základňovej stanice (BS).
Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné poţiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ
(EN 301 502: 2016 V12.5.1)
Platí od 1. 3. 2017

100. STN EN 301 908-1
V11.1.1
(87 1908)

Bunkové siete IMT. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa
na základné poţiadavky podľa
článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ.
Časť 1: Úvod a spoločné poţiadavky
(EN 301 908-1: 2016 V11.1.1)
Platí od 1. 3. 2017

101. STN EN 301 908-2
V11.1.1
(87 1908)

Bunkové siete IMT. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa
na základné poţiadavky podľa
článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ.
Časť 2: Pouţívateľské zariadenia (UE) CDMA s priamym
rozprestrením (UTRA FDD)
(EN 301 908-2: 2016 V11.1.1)
Platí od 1. 3. 2017
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102. STN EN 301 908-3
V11.1.2
(87 1908)

Bunkové siete IMT. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa
na základné poţiadavky podľa
článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ.
Časť 3: Základňové stanice
(BS) CDMA s priamym rozprestrením (UTRA FDD)
(EN 301 908-3: 2016 V11.1.2)
Platí od 1. 3. 2017

103. STN EN 301 908-13
V11.1.1
(87 1908)

Bunkové siete IMT. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa
na základné poţiadavky podľa
článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ.
Časť 13: Pouţívateľské zariadenia (UE) zdokonaleného univerzálneho pozemského rádiového prístupu (E-UTRA)
(EN 301 908-13: 2016 V11.1.1)
Platí od 1. 3. 2017

104. STN EN 301 908-18
V11.1.1
(87 1908)

105. STN EN 301 908-22
V6.1.1
(87 1908)

106. STN EN 302 195
V2.1.1
(87 2195)

107. STN EN 302 480
V2.1.1
(87 2480)

Systémy mobilnej komunikácie
na palube lietadla (MCOBA).
Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné poţiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ
(EN 302 480: 2016 V2.1.1)
Platí od 1. 3. 2017

108. STN EN 302 574-3
V2.1.1
(87 2574)

Bunkové siete IMT. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa
na základné poţiadavky podľa
článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ.
Časť 18: Základňové stanice
(BS) rádiových zariadení s viacerými štandardmi (MSR)
E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE
(EN 301 908-18: 2016 V11.1.1)
Platí od 1. 3. 2017

Druţicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná norma na pohyblivé zemské stanice
(MES) pracujúce vo frekvenčných pásmach od 1 980 MHz do
2 010 MHz (Zem – vesmír) a od
2 170 MHz do 2 200 MHz
(vesmír – Zem), vzťahujúca sa
na základné poţiadavky podľa
článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ.
Časť 3: Pouţívateľské zariadenia
(UE) pre úzkopásmové systémy
(EN 302 574-3: 2016 V2.1.1)
Platí od 1. 3. 2017

109. STN EN 302 961
V2.1.2
(87 2961)

Bunkové siete IMT. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa
na základné poţiadavky podľa
článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ.
Časť 22: Základňové stanice
(BS) FDD OFDMA TDD
WMAN (mobilný WiMAXTM)
(EN 301 908-22: 2016 V6.1.1)
Platí od 1. 3. 2017

Námorný osobný navádzací
maják určený na pouţitie na
frekvencii 121,5 MHz iba na pátracie a záchranné účely. Harmonizovaná norma vzťahujúca
sa na základné poţiadavky
podľa článku 3.2 smernice
2014/53/EÚ
(EN 302 961: 2016 V2.1.2)
Platí od 1. 3. 2017

110. STN EN 302 977
V2.1.1
(87 2977)

Druţicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná norma na zemské stanice zabudované vo vozidle (VMES),
pracujúce vo frekvenčných pásmach 12/14 GHz, vzťahujúca sa
na základné poţiadavky podľa
článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ
(EN 302 977: 2016 V2.1.1)
Platí od 1. 3. 2017

111. STN EN 303 084
V2.1.1
(87 3084)

VHF vysielanie dát zem - vzduch
(VDB) systému pozemného
rozšírenia (GBAS). Technické
charakteristiky a meracie metódy na pozemné zariadenia.
Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné poţiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ
(EN 303 084: 2016 V2.1.1)
Platí od 1. 3. 2017

Zariadenia s krátkym dosahom
(SRD). Aktívne zdravotnícke
implantáty s ultranízkym výkonom (ULP-AMI) a príslušenstvo (ULP-AMI-P), pracujúce vo frekvenčnom rozsahu
od 9 kHz do 315 kHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca
sa na základné poţiadavky
podľa článku 3.2 smernice
2014/53/EÚ
(EN 302 195: 2016 V2.1.1)
Platí od 1. 3. 2017
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112. STN EN 303 135
V2.1.1
(87 3135)

Elektromagnetická kompatibilita
a záleţitosti rádiového spektra
(ERM). Pobreţný dohľad, sluţby
plavebnej prevádzky a prístavné
radary. Harmonizovaná norma
vzťahujúca sa na základné poţiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ
(EN 303 135: 2016 V2.1.1)
Platí od 1. 3. 2017

113. STN EN 303 146-2
V1.2.1
(87 3146)

Rekonfigurovateľné rádiové systémy (RRS). Informačné modely a protokoly mobilných
zariadení (MD). Časť 2: Rekonfigurovateľné
rádiofrekvenčné rozhranie (RRFI)
(EN 303 146-2: 2016 V1.2.1)
Platí od 1. 3. 2017

114. STN EN 303 146-3
V1.2.1
(87 3146)

Rekonfigurovateľné rádiové systémy (RRS). Informačné modely a protokoly mobilných
zariadení (MD). Časť 3: Zjednotené rádiové aplikačné rozhranie (URAI)
(EN 303 146-3: 2016 V1.2.1)
Platí od 1. 3. 2017

115. STN EN 303 339
V1.1.1
(87 3339)

Priame širokopásmové komunikácie vzduch – zem. Zariadenia pracujúce vo frekvenčných pásmach od 1 900 MHz
do 1 920 MHz a od 5 855 MHz
do 5 875 MHz. Antény s pevným vyţarovacím diagramom.
Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné poţiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ
(EN 303 339: 2016 V1.1.1)
Platí od 1. 3. 2017

116. STN EN 303 372-1
V1.1.1
(87 3372)

Druţicové zemské stanice a systémy (SES). Satelitné vysielanie
prijímacieho zariadenia. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa
na základné poţiadavky podľa
článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ.
Časť 1: Vonkajšia jednotka prijímajúca vo frekvenčnom pásme
od 10,7 GHz do 12,75 GHz
(EN 303 372-1: 2016 V1.1.1)
Platí od 1. 3. 2017

117. STN EN 1815
(91 7831)

Pruţné a laminátové dláţkoviny. Hodnotenie elektrostatických vlastností
(EN 1815: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa ruší

STN EN 1815
(91 7831)

Pruţné a textilné dláţkoviny. Hodnotenie elektrostatických vlastností
(EN 1815: 1997)
z marca 2001

118. STN EN 15269-5+A1 Rozšírená aplikácia výsledkov
(92 0223)
skúšok poţiarnej odolnosti
a/alebo tesnosti proti prieniku
dymu zostáv dverí, uzáverov
a otváracích okien a prvkov ich
stavebného kovania. Časť 5:
Poţiarna odolnosť zasklených
otočných dverových zostáv so
závesmi alebo čapmi s kovovou
rámovou konštrukciou
(EN 15269-5: 2014+A1: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa ruší
STN EN 15269-5
Rozšírená aplikácia výsledkov skú(92 0223)
šok poţiarnej odolnosti a/alebo
tesnosti proti prieniku dymu zostáv
dverí, uzáverov a otváracích okien
a prvkov ich stavebného kovania.
Časť 5: Poţiarna odolnosť zasklených otočných dverových zostáv
so závesmi alebo čapmi s kovovou
rámovou konštrukciou ****)
(EN 15269-5: 2014)
z novembra 2014
119. STN EN 13204
(92 0712)

STN EN 13204+A1
(92 0712)
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Dvojčinné hydraulické záchranárske nástroje pre hasičov
a záchranné sluţby. Poţiadavky na bezpečnosť a výkon
(EN 13204: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa ruší
Dvojčinné hydraulické záchranárske nástroje pre hasičov a záchranné sluţby. Poţiadavky na
bezpečnosť a výkon (Konsolidovaný text)
(EN 13204: 2004+A1: 2012)
z januára 2013

Vestník ÚNMS SR č. 2/2017

Zmeny STN
120. STN EN 61937-7/A1
(36 7552)

Digitálny zvuk. Rozhranie pre
nelineárne zvukové bitové toky
kódované PCM pouţívajúce
IEC 60958. Časť 7: Nelineárne
bitové toky PCM podľa formátov ATRAC, ATRAC2/3
a ATRAC-X. Zmena A1
STN EN 61937-7 z júla 2006
(EN 61937-7: 2005/A1: 2016,
IEC 61937-7: 2004/Amd 1: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
STN EN 61937-7 z júla 2006 sa
bez tejto zmeny A1 môţe pouţívať
do 17. 6. 2019.

121. STN EN 61966-2-4/A1 Multimediálne systémy a zaria(36 8610)
denia. Meranie a nastavenie
farieb. Časť 2-4: Nastavenie
farieb. Rozšírený priestor farieb
YCC pre obrazové aplikácie –
xvYCC. Zmena A1
STN EN 61966-2-4 z júna 2007
(EN 61966-2-4: 2006/A1: 2016,
IEC 61966-2-4: 2006/Amd 1: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
STN EN 61966-2-4 z júna 2007
sa bez tejto zmeny A1 môţe pouţívať do 2. 6. 2019.

Veterné turbíny. Časť 12-2:
Stanovenie výkonových charakteristík veterných elektrární pomocou anemometra na
gondole. Oprava AC
STN EN 61400-12-2
z januára 2014
(EN 61400-12-2: 2013/AC Oct.
2016,
IEC 61400-12-2: 2013/Cor. 1:
2016)
Platí od 1. 3. 2017

123. STN EN 62841-2-9/
AC
(36 1560)

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-9:
Osobitné poţiadavky na ručné
závitorezy a rezače vonkajších
závitov. Oprava AC
STN EN 62841-2-9
zo septembra 2015
(EN 62841-2-9: 2015/AC Oct. 2016,
IEC 62841-2-9: 2015/Cor. 1: 2015)
Platí od 1. 3. 2017

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu.
Bezpečnosť. Časť 3-9: Osobitné poţiadavky na prenosné
pokosové píly. Oprava AC
STN EN 62841-3-9
z decembra 2016
(EN 62841-3-9: 2015/AC Sep.
2016,
IEC 62841-3-9: 2014/Cor. 2: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

125. STN EN ISO
11073-10418/AC
(84 8037)

Zdravotnícka informatika. Komunikácia s osobným zdravotným prístrojom. Časť 10418:
Prístroj. Medzinárodne normalizovaný (INR) monitor (ISO/IEEE
11073-10418: 2014/Cor. 1: 2016).
Oprava AC
STN EN ISO 11073-10418
z augusta 2014
(EN ISO 11073-10418: 2014/AC:
2016)
Platí od 1. 3. 2017

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).

Opravy STN
122. STN EN 61400-12-2/
AC
(33 3160)

124. STN EN 62841-3-9/
AC
(36 1560)
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TNI CLC/TR 50417
(36 1055)

Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky
o vydaní technických normalizačných informácií
5. TNI CEN ISO/TR
12489
(45 0107)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej
republiky oznamuje, ţe vydal ďalej uvedené dokumenty CEN,
CENELEC, ISO a IEC a dokumenty ÚNMS SR, ktoré nemajú
postavenie technickej normy, ako technické normalizačné
informácie s označením TNI a s prideleným triediacim znakom.

7. TNI CEN/TR 15232-2 Energetická hospodárnosť bu(73 0724)
dov. Časť 2: Sprievodná technická správa prEN 15232-1:
2015 – Moduly M10-4,5,6,7,8,
9,10 ****)
(CEN/TR 15232-2: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

Schválené TNI
Strojárske výrobky. Podmienky na prípravu modelov environmentálnej komunikácie na
základe sektorových partikularít ****)
(CEN/TR 17004: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

8. TNI CEN/TR 16947-2 Systém manaţérstva budov.
(73 0913)
Časť 2: Sprievodná technická
správa EN 16947-1: 2015 –
Moduly M10-12 ****)
(CEN/TR 16947-2: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

2. TNI CEN/TR 12098-7 Regulácia vykurovacích systé(06 0330)
mov. Časť 7: Sprievodná technická správa prEN 12098-3:
2015 – Moduly M3-5,6,7,8 ****)
(CEN/TR 12098-7: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

9. TNI CEN/TR 15500-2 Riadenie pre aplikácie HVAC.
(74 7301)
Časť 2: Sprievodná technická
správa prEN 15500-1: 2015 –
Moduly M3-5, M4-5, M5-5
****)
(CEN/TR 15500-2: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

3. TNI CEN/TR 12098-8 Regulácia vykurovacích systé(06 0330)
mov. Časť 8: Sprievodná technická správa prEN 12098-5:
2015 – Moduly M3-5,6,7,8 ****)
(CEN/TR 12098-8: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
4. TNI CLC/TR 50417
(36 1055)

Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Modelovanie a výpočty spoľahlivosti
bezpečnostných systémov (ISO/
TR 12489: 2013) ****)
(CEN ISO/TR 12489: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

6. TNI CEN/TR 16946-2 Energetická hospodárnosť bu(73 0723)
dov. Inšpekcia automatizácie
budov, riadenia a technického
manaţérstva budov. Časť 2:
Sprievodná technická správa
prEN 16946-1: 2015 – Moduly
M10-11 ****)
(CEN/TR 16946-2: 2016)
Platí od 1. 3. 2017

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

1. TNI CEN/TR 17004
(01 6304)

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Vysvetlenia týkajúce sa súboru európskych
noriem EN 60335 ****)
(CLC/TR 50417: 2014)
zo septembra 2014

Dokumenty bez označenia hviezdičkami sa vydávajú v slovenskom jazyku.

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na
podobné účely. Vysvetlenia týkajúce sa súboru európskych
noriem EN 60335 ****)
(CLC/TR 50417: 2016)
Platí od 1. 3. 2017
Jej oznámením sa ruší

Dokumenty označené ****) sa preberajú oznámením vo Vestníku ÚNMS SR.
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Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o zverejňovaní plánu technickej normalizácie

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, ţe zoznamy úloh zaradených do plánu
technickej normalizácie podľa § 6 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a zákona č. 254/2003 Z. z. sú zverejňované na webovej stránke ÚNMS SR na www.unms.sk v časti Technická normalizácia – Verejné prerokovanie návrhov STN.
Kaţdý, kto má záujem stať sa účastníkom pripomienkového konania k návrhom konkrétnych STN, sa môţe prihlásiť do 4 týţdňov od zverejnenia zoznamu u spracovateľa, ktorého adresa je uvedená pri konkrétnej úlohe.

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

Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o verejnom prerokovaní návrhov európskych a medzinárodných noriem

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z.
o technických poţiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, ţe zoznamy návrhov európskych a medzinárodných noriem a iných dokumentov sú zverejňované na verejné
prerokovanie na webovej stránke ÚNMS SR www.unms.sk v časti Technická normalizácia – Verejné prerokovanie návrhov STN.
Texty návrhov európskych noriem a medzinárodných noriem a ďalších dokumentov CEN, CENELEC, ISO, IEC a ETSI sú
dostupné len v anglickom jazyku. Pre spracovateľov úloh normalizačnej spolupráce a členov TK sú texty návrhov prístupné cez
webovú stránku ÚNMS SR, ostatní záujemcovia si môţu návrhy vyţiadať na uvedenej e-mailovej adrese. V prípade poţiadavky
na dodanie papierovej verzie návrhu bude záujemcovi účtovaný poplatok za kopírovanie a poplatok za sluţbu spojenú s balným
a poštovným.
Pripomienky k textom návrhov noriem a ďalších dokumentov je potrebné zaslať najneskôr 4 týţdne pred termínom na odpoveď
národných členov uvedenom pri kaţdom dokumente na adresu:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. BOX 76
810 05 Bratislava 15
alebo e-mailom na adresu: navrhynoriem@normoff.gov.sk.
Pripomienky musia byť vloţené do formulára, prednostne v angličtine. Formulár na pripomienky je zverejnený na www.unms.sk.

Ing. Viera Huková
riaditeľka odboru technickej normalizácie
v. r.
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Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o verejnom prerokovaní návrhov pôvodných STN

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 6 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických
poţiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa
čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii oznamuje, ţe zoznamy návrhov
pôvodných STN sú zverejňované na verejné prerokovanie na webovej stránke ÚNMS SR na www.unms.sk v časti Technická
normalizácia – Verejné prerokovanie návrhov STN.
Pripomienky k textom návrhov noriem je potrebné zasielať spracovateľovi alebo ÚNMS SR do 3 mesiacov od dátumu zverejnenia oznamu, ktorý je uvedený pri kaţdom návrhu. Text návrhu konkrétnej normy v elektronickej forme zašle ÚNMS SR na
poţiadanie. V prípade poţiadavky na dodanie papierovej verzie návrhu bude záujemcovi účtovaný poplatok za kopírovanie
a poplatok za sluţbu spojenú s balným a poštovným.
Pripomienky musia byť vloţené do priloţeného formulára v slovenskom jazyku. Formulár na pripomienky je zverejnený na
www.unms.sk.

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

Výzva na zasielanie nominácií
na udelenie ceny Jána Andreja Segnera za rok 2016
Podmienky udeľovania:
Podľa rozhodnutia predsedu ÚNMS SR č. 57/2000 z 9. júna 2000 sa kaţdý rok pri príleţitosti Svetového dňa metrológie udeľuje
Cena predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky za metrológiu. Od roku 2005 nesie táto
cena meno po bratislavskom matematikovi, fyzikovi a vynálezcovi Jánovi Andrejovi Segnerovi (1704 – 1777), po ktorom je pomenované koleso pracujúce na princípe reaktívnej sily (1750) a ktorý stál pri základoch merania rýchlosti prúdenia vody a jej pretečeného mnoţstva (1753). Cena Jána Andreja Segnera sa udeľuje ako „Cena Jána Andreja Segnera za metrológiu“.
Ján Andrej Segner sa narodil 9. októbra 1704 v Bratislave a zomrel 5. októbra 1777 v Halle. Bol fyzikom, lekárom, astronómom,
botanikom, matematikom a vynálezcom. Od roku 1714 študoval na mestskom gymnáziu, kde sa uţ čoskoro preukázalo jeho
neobyčajné nadanie pre matematiku a fyziku. V roku 1725 začal študovať medicínu, filozofiu a matematiku na univerzite v Jene.
Ešte pred dosiahnutím akademickej hodnosti publikoval rôzne menšie práce. Ako promovaný doktor pracoval od roku 1730 opäť
vo svojom rodnom meste. Táto práca ho však neuspokojovala a tak sa o dva roky neskôr (1732) vrátil do Jeny, kde nadobudol
titul magistra a od roku 1733 viedol ako súkromný docent prednášky z matematiky a medicíny. V roku 1735 reflektoval na
ponuku prísť do Göttingenu, kde mu bol udelený titul profesora matematiky a prírodných vied, vytvorený špeciálne pre neho.
Ako jeden z prvých prírodovedcov viedol experimentálne prednášky z chémie, je zodpovedný aj za stavbu Univerzitnej
hvezdárne v Göttingene. V roku 1754 bol ako profesor matematiky a fyziky povolaný na Hallskú univerzitu ako nástupca filozofa
a matematika Christiana Wolffa. Tu nechal zriadiť Hallskú hvezdáreň. K jeho študentom, ktorí u neho v Halle promovali, patrili
Christian Garve (1766) a August Niemeyer (1777). Ako jeden z najvýznamnejších prírodovedcov svojich čias, bol J. A. Segner
členom Pruskej akadémie vied v Berlíne, Kráľovskej spoločnosti v Londýne a Ruskej akadémie vied v Petrohrade. Zaoberal sa
i astronómiou, princípmi existencie svetla, regulovaním krvného tlaku.
Cieľom ceny J. A. Segnera je oceniť významný prínos osoby alebo kolektívu zamestnancov, ktorým prispeli k rozvoju
metrológie a metrologického zabezpečenia meradiel, správnosti a jednotnosti meraní v Slovenskej republike alebo prispeli
k informovaniu verejnosti o výsledkoch dosiahnutých v tejto oblasti.
Cena J. A. Segnera za metrológiu sa udeľuje najmä za:
a) celoţivotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti metrológie,
b) prínos v oblasti metrologickej legislatívy, najmä v oblasti harmonizácie s predpismi Európskej únie,
c) významné technické riešenia v oblasti metrologického výskumu, budovanie a rozvoj etalónov fyzikálnych a technických
veličín a referenčných materiálov,
d) významné technické riešenia pri poskytovaní metrologických sluţieb,
e) rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných metrologických sluţieb,
f) odborné publikácie (monografie, učebnice, skriptá atď.),
g) významnú publikačnú činnosť v odborných časopisoch,
h) prednáškovú činnosť na odborných akciách, seminároch, konferenciách v Slovenskej republike a v zahraničí,
i) osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich metrologických organizáciách, odborných spoločnostiach a zdruţeniach.
Cenu J. A. Segnera môţe získať jednotlivec alebo kolektív aktívne pôsobiaci v oblasti metrológie.
Návrh na udelenie ceny J. A. Segnera môţe podať jednotlivec, kolektív alebo organizácia, ktorá aktívne pôsobí na území
Slovenskej republiky. Návrh spolu so zdôvodnením je potrebné zaslať do 31. marca 2017 na e-mailovú adresu
zbynek.schreier@normoff.gov.sk alebo na adresu:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
odbor metrológie
Štefanovičova 3
P.O.Box 76
810 05 Bratislava 15
Bez predloţenia pracovného ţivotopisu nominovaného, v prípade kolektívu stručnej histórie, nebude návrh zaradený
na posúdenie.
Ing. Zbyněk Schreier, CSc.
riaditeľ odboru metrológie
v. r.
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Vzor návrhu na udelenie Ceny Jána Andreja Segnera za metrológiu za rok 2016

Návrh na udelenie
Ceny Jána Andreja Segnera za metrológiu

Kategória oceňovaných:

● Cena J. A. Segnera za metrológiu pre jednotlivcov*
● Cena J. A. Segnera za metrológiu pre kolektívy zamestnancov*
Navrhovateľ ocenenia:
Meno/Názov:
Adresa/Sídlo:
tel./fax:
e-mail:
Navrhovaná osoba:
Meno/Názov:
Zamestnávateľ:
Adresa/Sídlo:
tel./fax:
e-mail:
Udelenie ceny J. A. Segnera za metrológiu sa navrhuje za:

Charakteristika práce a jej výsledkov (podrobnejšie odôvodnenie moţno priloţiť k návrhu)

Odborný (praktický) prínos práce, jej výsledkov:
(podrobnejšie odôvodnenie moţno priloţiť k návrhu)

Prílohy
Odborné články, separáty, patenty, autorské osvedčenia, odborný ţivotopis navrhovaného na ocenenie a pod.

Dátum:

..……………..………………….
podpis navrhovateľa

* Nehodiace sa preškrtnúť.
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5. RÔZNE

Oznámenie
Informačného strediska Svetovej obchodnej organizácie (WTO)
o notifikáciách členov Dohody o technických prekáţkach obchodu
a Dohody o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení WTO

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR – Informačné stredisko WTO – oznamuje, ţe v januári 2017 notifikovali
členovia dohôd ďalej uvedené návrhy technických predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody. Notifikácie, príp. návrhy
dokumentov si moţno vyţiadať prostredníctvom IS WTO osobne alebo písomne na adrese:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Informačné stredisko WTO
Štefanovičova ul. č. 3
810 05 Bratislava
telefón: 02/57485 323
e-mail: infonot@normoff.gov.sk

Ing. Pavol Pavlis
predseda ÚNMS SR
v. r.

Predpisy notifikované v Dohode o technických prekáţkach obchodu
Číslo/Dátum

Notifikujúca
strana

Charakteristika notifikácie

Pripomienková
doba

TBT/ARE/346
5. 1. 2017

Spojené arabské
emiráty

tradičný arabský tabak Dokha a odvodené výrobky

60 dní

TBT/ARE/347
10. 1. 2017

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

práškový prípravok určený na prípravu tradičného múčnika Basbosa

TBT/ARE/348
12. 1. 2017

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

potraviny na osobitné lekárske účely

TBT/ARE/349
12. 1. 2017

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

čerstvá zelenina Okra určená na konzumáciu

TBT/ARE/350
12. 1. 2017

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

arašidové maslo

Technický predpis stanovujúci definície a poţiadavky na výrobky
vrátane označovania.
60 dní

Technický predpis stanovujúci definície a poţiadavky na uvedený
produkt vrátane označovania, obchodovanie v krajinách Golfskej
kooperačnej rady (GCC).
60 dní

Technický predpis stanovujúci všeobecné poţiadavky na uvedené
výrobky, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady
(GCC).
60 dní

Technický predpis stanovujúci poţiadavky na produkt, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC).
60 dní

Technický predpis stanovujúci poţiadavky na výrobky, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC).
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TBT/ARE/351
13. 1. 2017

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

ženšen (Ginseng) a odvodené výrobky určené na konzumáciu

TBT/ARE/352
13. 1. 2017

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

spracované mäso, konzervované hovädzie a baranie mäso

TBT/ARE/353
13. 1. 2017

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

konzervované ovocie

TBT/ARG/312
16. 1. 2017

Argentína

výrobky osobnej hygieny, kozmetika a parfumy

TBT/ARG/313
16. 1. 2017

Argentína

TBT/ARG/314
20. 1. 2017

Argentína

TBT/ARG/315
20. 1. 2017

Argentína

TBT/ARM/79
18. 1. 2017

Arménsko

TBT/BRA/702
5. 1. 2017

Brazília

TBT/BRA/703
5. 1. 2017

Brazília

TBT/BRA/704
9. 1. 2017

Brazília

60 dní

Technický predpis stanovujúci poţiadavky na výrobky, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC).
60 dní

Technický predpis stanovujúci poţiadavky na výrobky, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC).
60 dní

Technický predpis stanovujúci poţiadavky na výrobky, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC).
30 dní

Zákaz pouţívania určitých látok do antibakteriálnych výrobkov určených na účely osobnej hygieny.
psychotropné a narkotické látky

neaplikuje sa

Poţiadavky na zvláštnu certifikáciu na manipuláciu s látkami, ktoré
podliehajú zvláštnej regulácii, t. j. psychotropných a narkotických
látok.
výrobky osobnej hygieny, kozmetika a parfumy

30 dní

Zákaz alebo obmedzenie pouţívania určitých látok pri modelácii
umelých nechtov.
víno

neaplikuje sa

Stanovenie nepovolených farbív vo víne, pouţitie kvapalinovej
chromatografie (HPLC) a detekcie pomocou metódy UV/Vis.
tlakové zariadenia

28. 2. 2017

Zmeny a doplnky technických predpisov colnej únie týkajúcich sa
bezpečnosti vysokotlakových zariadení.
motorové vozidlá, jazdné vlastnosti, bezpečnosť

neaplikuje sa

Nariadenie ustanovujúce poţiadavku na povinné vybavenie novo
vyrobených a dováţaných vozidiel elektronickým zariadením na
kontrolu stability (ESC). Poţiadavka platí pre vozidlá triedy M2,
M3, N2, N3, O3 a O4.
motorové vozidlá, zlepšenie viditeľnosti, bezpečnosť

neaplikuje sa

Nariadenie ustanovujúce povinné špecifikácie na odrazové fólie
a iné odrazové prvky umiestňované na vozidlá vrátane vozidiel
pouţívaných v medzinárodnej doprave.
veterinárne výrobky, farmaceutické a biologické výrobky určené pre
zvieratá

neaplikuje sa

Predpis ustanovujúci ministerstvo poľnohospodárstva (MAPA) ako
úrad na riadenie kritérií, postupov a zmien registrácie veterinárnych
farmaceutických a biologických produktov.
TBT/BRA/705
26. 1. 2017

Brazília

liečivá

neaplikuje sa

Uznesenie ustanovujúce poţiadavky na oznamovacie postupy, identifikáciu a stanovenie degradácie liečiv určených technickým predpisom.
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TBT/BWA/56
26. 1. 2017

Botswana

elektrické spotrebiče určené na chladenie alebo prípravu zmrzliny
v domácnosti

60 dní

Návrh normy stanovujúci poţiadavky na uvedené spotrebiče, harmonizácia s normou IEC.
TBT/BWA/57
26. 1. 2017

Botswana

elektrické spotrebiče určené na vyhrievanie priestorov v domácnosti, napríklad konvektory, radiátory, sálavé panely atď.

60 dní

Návrh normy stanovujúci poţiadavky na uvedené spotrebiče, harmonizácia s normou IEC.
TBT/BWA/58
26. 1. 2017

Botswana

TBT/BWA/59
26. 1. 2017

Botswana

elektrické ručné náradie, vŕtačky a príklepové vŕtačky

60 dní

Návrh normy stanovujúci zvláštne poţiadavky na uvedené náradie,
harmonizácia s normou IEC.
spínacie a regulačné prístroje nízkeho napätia, spínače, vypínače,
kombinované poistkové jednotky

60 dní

Návrh normy stanovujúci poţiadavky na uvedené výrobky, harmonizácia s normou IEC.
TBT/BWA/60
27. 1. 2017

Botswana

elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely, vedené
a ručné vyžínače trávy a okrajov trávnikov

60 dní

Návrh normy stanovujúci osobitné poţiadavky na uvedené spotrebiče,
harmonizácia s normou IEC.
TBT/CAN/510
4. 1. 2017

Kanada

TBT/CAN/511
4. 1. 2017

Kanada

TBT/CAN/512
9. 1. 2017

Kanada

TBT/CAN/513
26. 1. 2017

Kanada

bižutéria určená pre deti mladšie ako 15 rokov

17. 2. 2017

Zmeny a doplnky predpisov, regulácia prítomnosti olova a kadmia
v uvedených výrobkoch.
spotrebiteľské výrobky obsahujúce olovo

17. 2. 2017

Zmeny a doplnky predpisov, regulácia prítomnosti olova v určených
výrobkoch, napríklad v hračkách a výrobkoch prichádzajúcich do
kontaktu s ústami pri jedení, pití, športe a hre na hudobné nástroje.
nebezpečné tovary

5. 3. 2017

Predpisy, ktorými sa menia a dopĺňajú predpisy na prepravu nebezpečných tovarov (aktualizácia zameraná na medzinárodnú harmonizáciu, 2016).
tabakové výrobky, vdychované/vydychované výrobky s nikotínom
alebo bez nikotínu, elektronické cigarety

5. 3. 2017

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o tabaku, Zákon
o zdraví nefajčiarov a následne aj iné právne akty.
TBT/CHL/386
20. 1. 2017

Čile

TBT/CHL/387
26. 1. 2017

Čile

TBT/CHN/1189
5. 1. 2017

Čína

vlnité rúrky na odvodnenie s využitím gravitácie

60 dní

Národná norma stanovujúca poţiadavky na vlnité rúrky určené na
podzemnú montáţ za účelom odvodnenia a podobné aplikácie.
plynové prietokové ohrievače vody

60 dní

Technické špecifikácie určujúce vzhľad štítku na označovanie energetickej účinnosti uvedených plynových spotrebičov.
motorové vozidlá a prívesy, bezpečnosť
Národná norma stanovujúca poţiadavky na ochranné prvky umiestňované na bočné a zadné časti uvedených vozidiel.
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TBT/CHN/1190
8. 2. 2017

Čína

TBT/CHN/1191
8. 2. 2017

Čína

TBT/CHN/1192
10. 1. 2017

Čína

TBT/COL/222
11. 1. 2017

Kolumbia

TBT/CRI/164
24. 1. 2017

Kostarika

TBT/CZE/201
19. 1. 2017

Česká republika

TBT/ESP/35
4. 1. 2017

Španielsko

TBT/ESP/36
25. 1. 2017

Španielsko

TBT/EST/12
18. 1. 2017

Estónsko

TBT/EU/436
5. 1. 2017

Európska únia

TBT/EU/437
6. 1. 2017

Európska únia

dieselové palivá do motorových vozidiel

60 dní

Národná norma stanovujúca poţiadavky na uvedené výrobky.
benzín do motorových vozidiel

60 dní

Národná norma stanovujúca poţiadavky na uvedené výrobky.
liečivá

60 dní

Administratívne postupy zamerané na kontrolu kvality v oblasti klinických štúdií liečiv.
nízkolegované vlnité oceľové tyče a prúty určené ako výstuž do betónu

26. 3. 2017

Ministerské uznesenie stanovujúce národné poţiadavky na uvedené
výrobky s ohľadom na odolnosť stavieb proti zemetraseniu.
liečivá

25. 3. 2017

Technický predpis RTCA stanovujúci poţiadavky na liečivá na humánne vyuţitie, kontrola kvality liečiv.
bakteriologické, biologické a toxínové zbrane

60 dní

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2002 o niektorých opatreniach súvisiacich so zákazom bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní a o zmene zákona o obchodovaní,
v znení neskorších predpisov.
múka, krupica a iné mleté obilné výrobky

60 dní

Kráľovský výnos ustanovujúci normu na kvalitu múky, krupice
a iných mletých obilných výrobkov.
jablčný mušt a jablčné víno

60 dní

Kráľovský výnos ustanovujúci normu na kvalitu rôznych kategórií
prírodného jablčného vína a jablčného muštu.
tabakové výrobky

90 dní

Ministerský predpis, ktorým sa ustanovuje vzhľad a typy kolkových
známok na alkoholické nápoje a tabakové výrobky ako aj postupy
objednávania a dodávania týchto kolkov, distribúcia kolkovaných
výrobkov, poţiadavky na skladové hospodárstvo, poţadované údaje
a sprievodné dokumenty k dotknutým výrobkom.
kozmetické výrobky

60 dní

Návrh nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
(ES) č. 1223/2009 Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických
výrobkoch. Zákaz prítomnosti troch alergénnych vonných látok:
HICC, Atranol a Chloroatranol na základe posúdenia Vedeckým
výborom pre bezpečnosť spotrebiteľov (SCCS).
pesticídne látky

60 dní

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie týkajúci sa neobnovenia
schválenia účinnej látky Picoxystrobinu v súlade s nariadením (ES)
č. 1107/2009 Európskeho parlamentu a Rady o uvádzaní prípravkov
na ochranu rastlín na trh, ktorým sa mení príloha vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011. Nariadenie bolo vydané na základe posúdenia Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA).
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TBT/EU/438
12. 1. 2017

Európska únia

kozmetické výrobky, regulácia použitia oxidu zinočnatého ako farbiacej zložky

60 dní

Návrh nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa mení a dopĺňa príloha IV
nariadenia (ES) č. 1223/2009 Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch.
TBT/EU/439
13. 1. 2017

Európska únia

TBT/EU/440
13. 1. 2017

Európska únia

TBT/EU/441
13. 1. 2017

Európska únia

TBT/EU/442
13. 1. 2017

Európska únia

TBT/EU/443
16. 1. 2017

Európska únia

biocídne výrobky

60 dní

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa schvaľuje
pyrogenický, synteticky amorfný oxid kremičitý, nano, s povrchovou vrstvou, ako existujúca účinná látka na pouţitie do biocídnych
výrobkov typu 18.
biocídne výrobky

60 dní

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa schvaľuje Dichlofluanid ako existujúca účinná látka na pouţitie do biocídnych
výrobkov typu 21.
biocídne výrobky

60 dní

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa neschvaľuje
PHMB (1600; 1.8) ako existujúca účinná látka na pouţitie do biocídnych výrobkov typu 5, dôvodom rozhodnutia je riziko pre ţivotné prostredie.
biocídne výrobky

60 dní

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa neschvaľuje
oxid kremičitý (Kremelina) ako existujúca účinná látka na pouţitie
do biocídnych výrobkov typu 18.
rádiové komunikácie, sprístupňovanie rádiových zariadení na trh,
informácie o výrobku

60 dní

Návrh vykonávacieho nariadenia, ktorým sa špecifikuje prezentácia
informácií v súlade s článkom 10 (10) smernice 2014/53/EÚ.
TBT/EU/444
19. 1. 2017

Európska únia

TBT/EU/445
19. 1. 2017

Európska únia

TBT/EU/446
20. 1. 2017

Európska únia

lieky na humánne použitie

60 dní

Návrh delegovaného nariadenia Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 536/2014 Európskeho parlamentu a Rady pokiaľ ide
o špecifikáciu zásad a pokynov na správnu výrobnú prax pre skúmané lieky na humánne pouţitie a mechanizmy inšpekcie.
lieky na humánne použitie

60 dní

Návrh smernice Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica 2001/83/ES
Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o zásady a pokyny na
správnu výrobnú prax pre lieky na humánne pouţitie.
kozmetické výrobky, použitie látky Methylene Bis–Benzotriazolyl
Tetramethylbutylphenol (MBBT) v nano forme určenej do dermálnych kozmetických výrobkov

60 dní

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VI
nariadenia (ES) č. 1223/2009 Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch.
TBT/EU/447
20. 1. 2017

Európska únia

pesticídne látky, zmena alebo stiahnutie povolení na prípravky na
ochranu rastlín obsahujúce Diflubenzuron
Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky
schvaľovania účinnej látky Diflubenzuron.
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TBT/EU/448
24. 1. 2017

Európska únia

potraviny, použitie látok bisglycinát železnatý ako zdroj železa a fosforylchlorid vápenatý ako zdroj vápnika za stanovených podmienok

60 dní

Návrh delegovaného nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa
príloha nariadenia (EÚ) č. 609/2013 Európskeho parlamentu a Rady,
pokiaľ ide o zoznamy látok, ktoré moţno pridávať do obilných
príkrmov, detskej výţivy a potravín na osobitné lekárske účely.
TBT/EU/449
24. 1. 2017

Európska únia

TBT/EU/450
31. 1. 2017

Európska únia

TBT/HKG/49
16. 1. 2017

Hongkong

TBT/HUN/32
18. 1. 2017

Maďarsko

TBT/IDN/111
6. 1. 2017

Indonézia

TBT/IRL/3
13. 1. 2017

Írsko

TBT/ISR/941
4. 1. 2017

Izrael

pesticídne látky, Sulfuryl fluoride ako pesticídna účinná zložka

60 dní

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky
schválenia účinnej látky Sulfuryl fluoride.
60 dní

potraviny
Návrh nariadenia Komisie o udeľovaní povolení na uvádzanie
určitých zdravotných výrokov o potravinách iných ako výroky
o zníţení rizika ochorení a vplyve na vývoj a zdravie detí. Povolenie
jedného výroku na základe priaznivého posúdenia Európskym
úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA).
elektrické spotrebiče, energetická hospodárnosť

60 dní

Návrh revízia kódexu správnej praxe v oblasti energetického štítkovania výrobkov, ako napríklad televízory, elektrické ohrievače
vody so zásobníkom, indukčné sporáky, klimatizačné jednotky,
práčky.
stavebné výrobky, požiarna ochrana

neaplikuje

Vládna vyhláška, ktorou sa mení vládna vyhláška č. 275/2013 zo
16. júla 2013 o podrobných pravidlách konštrukcie a začlenení
stavebných výrobkov do stavebných diel a vyhlásenia týkajúce sa
parametrov účinnosti.
oceľové výrobky, oceľové plechy valcované za studena

60 dní

Ministerská vyhláška o povinnom zavedení indonézskej národnej
normy na uvedené výrobky.
nebalené mäso

60 dní

Predpisy o označovaní čerstvých, chladených a zmrazených nebalených kusov mäsa ošípaných, oviec, kôz a hydiny, poţiadavka na
uvádzanie krajiny chovu a krajiny poráţky.
systémy na signalizáciu požiaru, všeobecné požiadavky a požiadavky
na inštaláciu

60 dní

Zmeny a doplnky záväznej normy SI 1220, Časť 3.
TBT/ITA/28
24. 1. 2017

Taliansko

TBT/JPN/543
6. 1. 2017

Japonsko

useň, koža, kožušina a výrobky vyrobené z usne, kože, kožušiny

30. 3. 2017

Návrh stanovuje pouţívanie pojmov „useň“, „koţa“ a „koţušina“,
šírenie informácií smerom k spotrebiteľom, prevencia klamlivých
praktík.
látky s možným účinkom na centrálnu nervovú sústavu
Látky skupiny Shitei Yakubutsu klasifikované ako určené látky,
identifikácia 5. substancií a regulácia ich pouţitia podľa podmienok
stanovených zákonom.
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TBT/JPN/544
23. 1. 2017

Japonsko

TBT/JPN/545
30. 1. 2017

Japonsko

TBT/KAZ/11
24. 1. 2017

Kazachstan

TBT/KAZ/12
24. 1. 2017

Kazachstan

TBT/KEN/526
17. 1. 2017

Keňa

TBT/KEN/527
18. 1. 2017

Keňa

TBT/KEN/528
18. 1. 2017

Keňa

TBT/KEN/529
18. 1. 2017

Keňa

TBT/KEN/530
18. 1. 2017

Keňa

TBT/KEN/531
18. 1. 2017

Keňa

cestné vozidlá

neaplikuje sa

Čiastková revízia zákona o vozidlách určených na cestnú dopravu,
typové schvaľovanie vozidiel, prevencia postupov nezákonného typového schvaľovania.
Oxid antimonitý (Sb2O3) a prípravky, ktoré ho obsahujú

neaplikuje sa

Zmeny a doplnky vykonávacej vyhlášky o priemyselnej bezpečnosti
a zdraví, povinnosti subjektov prichádzajúcich do styku s uvedenou
látkou, ochrana zdravia ľudí.
zriadenia prevádzkované pod pretlakom

20. 3. 2017

Zmeny a doplnky technických predpisov colnej únie o bezpečnosti
zariadení prevádzkovaných pod pretlakom.
vysokorýchlostná železničná doprava a jej infraštruktúra

20. 3. 2017

Zmeny a doplnky technických predpisov colnej únie o bezpečnosti
vysokorýchlostnej ţelezničnej dopravy.
vláknité a drevotrieskové dosky

neaplikuje sa

Národná norma, všeobecné poţiadavky na výrobky.
čerstvé jahody (Fragaria L.)

neaplikuje sa

Národná norma, poţiadavky na produkt.
vláknité a drevotrieskové dosky

neaplikuje sa

Národná norma, poţiadavky na polotvrdé drevovláknité dosky
(MDF).
tuhé odpady

neaplikuje sa

Národná norma na vyuţívanie a odstraňovanie tuhých odpadov
z oceliarní.
čerstvá cibuľa (Allium cepa L.)

neaplikuje sa

Národná norma, poţiadavky na produkt.
hlávkový šalát (Lactuca sativa var capitata, Lactuca sativa
var. crispa L.)

neaplikuje sa

Národná norma, poţiadavky na produkt.
TBT/KEN/532
18. 1. 2017

Keňa

TBT/KEN/533
18. 1. 2017

Keňa

TBT/KEN/534
18. 1. 2017

Keňa

špargľa (Asparagus Officinalis L)

neaplikuje sa

Národná norma, poţiadavky na produkt.
čerstvá celá mrkva (Daucus carota L.)

neaplikuje sa

Národná norma, poţiadavky na produkt.
čerstvé čili papriky (Capsicum annuum, C. baccatum, C. chinense,
C. frutescens a C. pubescens)

neaplikuje sa

Národná norma, poţiadavky na produkt.
TBT/KEN/535
18. 1. 2017

Keňa

TBT/KEN/536
19. 1. 2017

Keňa

hrášok (Pisum Sativum L.), zelený hrášok v strukoch

neaplikuje sa

Národná norma, poţiadavky na produkt.
čerstvé jedlé plody tekvice Dudhi (Lagenaria siceraria)
Národná norma, poţiadavky na produkt.
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TBT/KEN/537
19. 1. 2017

Keňa

TBT/KEN/538
19. 1. 2017

Keňa

TBT/KEN/539
19. 1. 2017

Keňa

TBT/KEN/540
20. 1. 2017

Keňa

čerstvé jedlé plody tekvice (Momordica charantia L.)

neaplikuje sa

Národná norma, poţiadavky na produkt.
čerstvé jedlé plody tekvice (Luffa acutangula Roxb)

neaplikuje sa

Národná norma, poţiadavky na produkt.
čerstvé jedlé plody tekvice (Coccinia cordifolia Cogne)

neaplikuje sa

Národná norma, poţiadavky na produkt.
čerstvá kapustová zelenina (Brassica oleracea var. capitata L.,
Brassica oleracea var. sabauda L.)

neaplikuje sa

Národná norma, poţiadavky na produkty.
TBT/KEN/541
20. 1. 2017

Keňa

TBT/KEN/542
20. 1. 2017

Keňa

čerstvý karfiol (Brassica oleracea var. botrytis L.)

neaplikuje sa

Národná norma, poţiadavky na produkty.
solárne fotovoltaické osvetľovacie ostrovné systémy vhodné na inštalovanie bežným užívateľom

neaplikuje sa

Národná norma, poţiadavky na výrobky.
TBT/KEN/543
20. 1. 2017

Keňa

krmivá pre zvieratá, viaczložkové krmivá s prídavkom múčky
z rastliny Prosopis juliflora

5. 3. 2017

Norma, poţiadavky na výrobky.
TBT/KEN/544
20. 1. 2017

Keňa

krmivá pre zvieratá, viaczložkové krmivá s prídavkom sušeného
hmyzu ako zdroja proteínov

5. 3. 2017

Norma, poţiadavky na výrobky.
TBT/KEN/545
20. 1. 2017

Keňa

TBT/KEN/546
20. 1. 2017

Keňa

čerstvá zelenina okra (Abelmoschus esculentus L. Moench)

neaplikuje sa

Národná norma, poţiadavky na produkty.
doplnky k nadzemným zväzkovým vodičom (ABC Conductors) určeným pre nízke napätie, vodiče sa inštalujú na drevené a betónové
stĺpy

neaplikuje sa

Národná norma, poţiadavky na uvedené výrobky.
TBT/KEN/547
20. 1. 2017

Keňa

čerstvá zelená fazuľa ina okra (Phaseolus vulgaris L. a Phaseolus
coccineus L.)

neaplikuje sa

Národná norma, poţiadavky na produkty.
TBT/KEN/548
26. 1. 2017

Keňa

TBT/KEN/549
26. 1. 2017

Keňa

TBT/KEN/550
26. 1. 2017

Keňa

TBT/KOR/700
9. 1. 2017

Kórea

fermentované ťavie mlieko a odvodený výrobok Suusa

neaplikuje sa

Národná norma, poţiadavky na výrobky.
surové plnotučné ťavie mlieko

neaplikuje sa

Národná norma, poţiadavky na produkt.
pasterizované ťavie mlieko

neaplikuje sa

Národná norma, poţiadavky na produkt.
chemické látky

60 dní

Revidovaná verzia zákona o registrácii a hodnotení chemických látok.
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TBT/KOR/701
10. 1. 2017

Kórea

TBT/KOR/702
12. 1. 2017

Kórea

TBT/KOR/703
25. 1. 2017

Kórea

60 dní

bicykle
Revízia kritérií na uplatnenie postupu vlastného vyhlásenia o bezpečnosti uvedených výrobkov.
spotrebiteľské chemické a biocídne výrobky

60 dní

Návrh zákona o riadení bezpečnosti spotrebiteľských chemických
a biocídnych výrobkov.
rezance, instantné rezance, omáčky, hamburgery, sendviče a iné
hotové výrobky a dochucovadlá určené na konzumáciu

60 dní

Ustanovenie noriem na označovanie potravín, uvádzanie obsahu
sodíka.
TBT/KOR/704
26. 1. 2017

Kórea

TBT/LTU/29
9. 1. 2017

Litva

TBT/MEX/339
7. 1. 2017

Mexiko

TBT/MEX/340
17. 1. 2017

Mexiko

TBT/MEX/341
17. 1. 2017

Mexiko

kvapalina do automobilových ostrekovačov

60 dní

Revízia kritérií na uplatnenie postupu vlastného vyhlásenia o bezpečnosti uvedených výrobkov.
kozmetické výrobky

60 dní

Ministerská vyhláška, ktorou sa ustanovuje národná norma na
maximálnu prípustnú hladinu mikrobiálnej kontaminácie kozmetických výrobkov a výrobkov osobnej hygieny.
vlaky prepravujúce nebezpečné materiály a odpady

60 dní

Národná norma ustanovujúca pravidlá kompatibility a segregácie
v prípade vlakov pozostávajúcich zo ţelezničných prepravných
jednotiek prepravujúcich nebezpečné materiály a odpady.
motorové vozidlá

60 dní

Národná norma stanovujúca poţiadavky na maximálne limitné
hladiny emisií znečisťujúcich látok pre motorové vozidlá.
prenosné varné zariadenia využívajúce skvapalnený ropný plyn
alebo iné palivá na báze ropy dodávané v jednorazových alebo
prenosných obaloch

60 dní

Národná norma stanovujúca poţiadavky na bezpečné pouţívanie
uvedených zariadení.
TBT/MEX/342
17. 1. 2017

Mexiko

TBT/MEX/343
17. 1. 2017

Mexiko

betónové podvaly, jednoliate železničné podvaly

60 dní

Národná norma stanovujúca poţiadavky na dizajn, výrobu a pouţitie
uvedených podvalov.
ohrievače vody na domáce a komerčné využitie využívajúce skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn

60 dní

Národná norma stanovujúca poţiadavky na bezpečné pouţívanie
uvedených zariadení.
TBT/MEX/344
17. 1. 2017

Mexiko

TBT/MEX/345
19. 1. 2017

Mexiko

klimatizačné jednotky určené do miestností

60 dní

Národná norma stanovujúca poţiadavky na energetickú účinnosť
a bezpečnosť uvedených výrobkov.
rušiace zariadenia používané na blokovanie signálov mobilných
telefónov, rádiovej komunikácie, prenos obrázkov a ďalších dát
Národná norma stanovujúca poţiadavky na dovoz, predaj a distribúciu uvedených zariadení určených na pouţitie v medziach federálnej a štátnej pôsobnosti v sociálnych nápravných zariadeniach,
väzniciach a väzenských zariadeniach pre mládeţ.

33

neaplikuje sa

Vestník ÚNMS SR č. 2/2017
TBT/MEX/346
19. 1. 2017

Mexiko

TBT/MEX/347
24. 1. 2017

Mexiko

TBT/MEX/348
25. 1. 2017

Mexiko

ryža

60 dní

Národná norma stanovujúca reguláciu dovozu ryţe zo štátu Morelos,
poţiadavky na zabezpečenie zhody produktu a obchodných informácií na obaloch výrobkov predávaných na území Spojených štátov
mexických.
zariadenia určené na priemyselnú rádiografiu, röntgenové zariadenia

60 dní

Národná norma stanovujúca všeobecné poţiadavky na uvedené
zariadenia.
integrované konektory a flexibilné konektory používané v inštaláciách na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn

60 dní

Národná norma stanovujúca špecifikácie a poţiadavky na skúšky
uvedených výrobkov.
TBT/MEX/349
26. 1. 2017

Mexiko

infraštruktúra a vybavenie ambulantných zdravotníckych zariadení,
technologická úroveň a bezpečnosť pacientov, používateľov a personálu

60 dní

Národná norma stanovujúca minimálne poţiadavky na uvedené
zdravotnícke zariadenia.
TBT/MYS/72
20. 1. 2017

Malajzia

TBT/MYS/73
20. 1. 2017

Malajzia

TBT/MYS/74
20. 1. 2017

Malajzia

TBT/NIC/150
11. 1. 2017

Nikaragua

TBT/PAN/88
11. 1. 2017

Panama

TBT/PAN/89
11. 1. 2017

Panama

elektrické domáce spotrebiče

60 dní

Poţiadavky na protokoly o skúškach uvedených zariadení, poţiadavky vychádzajúce z určenej miery rizika elektrického výrobku.
bezpečnostné sklá na motorové vozidlá

60 dní

Vyhláška (2017) určujúca poţiadavky na označovanie uvedených
výrobkov.
zariadenia na ohrev vody vybavené zásobníkom

60 dní

Revízia národnej normy, aktualizácia poţiadaviek na izolačné vrstvy
tvoriace súčasť uvedených zariadení na ohrev vody.
stavebné výrobky, duté a pevné bloky vyrobené z cementu

60 dní

Národné normy, aktualizácia poţiadaviek na uvedené výrobky,
posudzovania zhody.
klimatizačné zariadenia pre jednotlivé miestnosti

neaplikuje sa

Technický predpis ustanovujúci poţiadavky na označovanie uvedených klimatizačných zariadení.
klimatizačné zariadenia deleného typu s voľným prietokom, bezpotrubné

neaplikuje sa

Technický predpis ustanovujúci poţiadavky na označovanie uvedených klimatizačných zariadení.
TBT/PAN/90
11. 1. 2017

Panama

klimatizačné zariadenia deleného typu, s variabilným prietokom
chladiva, bezpotrubné

neaplikuje sa

Technický predpis ustanovujúci poţiadavky na označovanie uvedených klimatizačných zariadení.
TBT/PER/91
16. 1. 2017

Peru

prístroje na meranie emisií výfukových plynov vozidiel
Národná norma stanovujúca metrologické a technické poţiadavky
na uvedené prístroje, poţiadavky na metrologické kontroly a výkonové testy.
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TBT/RUS/77
11. 1. 2017

Ruská federácia

železničné koľajové vozidlá a ich komponenty

TBT/RUS/78
11. 1. 2017

Ruská federácia

TBT/RUS/79
11. 1. 2017

Ruská federácia

TBT/RUS/80
11. 1. 2017

Ruská federácia

TBT/SGP/32
18. 1. 2017

Singapur

TBT/SLV/194
4. 1. 2017

Salvádor

TBT/TPKM/259
9. 1. 2017

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

pitná voda

TBT/TPKM/260
12. 1. 2017

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

zariadenia na tlačenie a kopírovanie

TBT/TPKM/261
12. 1. 2017

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

elektrické a elektronické výrobky, revízia noriem na inšpekciu výrobkov

neaplikuje sa

Zmeny a doplnky technického predpisu colnej únie o bezpečnosti
ţelezničných koľajových vozidiel, aktualizácia poţiadaviek, objasnenie pouţívanej terminológie.
vysokorýchlostná železničná doprava

neaplikuje sa

Zmeny a doplnky technického predpisu colnej únie o bezpečnosti
vysokorýchlostnej ţelezničnej dopravy, aktualizácia poţiadaviek,
objasnenie pouţívanej terminológie.
tlakové zariadenia

neaplikuje sa

Zmeny a doplnky technického predpisu colnej únie o bezpečnosti
zariadení pracujúcich pod nadmerným tlakom.
železničné koľajové vozidlá a ich infraštruktúra

neaplikuje sa

Zmeny a doplnky technického predpisu colnej únie o bezpečnosti
infraštruktúry ţelezničných koľajových vozidiel, aktualizácia poţiadaviek, objasnenie pouţívanej terminológie.
potraviny, zdravotné výroky, označovanie hmotnosti potravín

60 dní

Revízia predpisov o potravinách, navrhované zmeny a doplnky,
zniţovanie technických prekáţok obchodu.
indukčné motory

60 dní

Technický predpis (RTS), energetická účinnosť motorov, poţiadavky a skúšky trojfázových asynchrónnych motorov na striedavý
prúd s klietkovou kotvou a menovitým výkonom 0,746 aţ 373 kW.
60 dní

Verejné oznámenie vydané v súlade so zákonom o inšpekcii komodít, povinné inšpekcie u dodávateľov pitnej vody, údaje na obaloch
s pitnou vodou, vzhľad a údaje na etiketách.
60 dní

Verejné oznámenie vydané v súlade so zákonom o inšpekcii komodít.
60 dní

Verejné oznámenie vydané v súlade so zákonom o inšpekcii komodít.
TBT/TPKM/262
19. 1. 2017

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

potraviny s obsahom huby Cordyceps militaris

TBT/TPKM/263
31. 1. 2017

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

zdravotnícke pomôcky

TBT/TZA/45
27. 1. 2017

Tanzánia

hnojivá, obsah dusíka a dusičnanov v hnojivách

TBT/TZA/46
27. 1. 2017

Tanzánia

60 dní

Pouţitie a obmedzenie pouţitia Cordyceps militaris, uvádzanie varovných výrokov na etiketách dotknutých potravinárskych výrobkov.
60 dní

Zmeny a doplnky zákona o zdravotníckych pomôckach, bezpečnosť,
efektívnosť a kvalita zdravotníckych pomôcok.
60 dní

Národná norma, poţiadavky na výrobky, posudzovanie zhody.
suchá fazuľa (Phaseolus vulgaris L.)
Národná norma, poţiadavky na produkt.
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TBT/TZA/47
27. 1. 2017

Tanzánia

TBT/TZA/48
27. 1. 2017

Tanzánia

TBT/TZA/49
27. 1. 2017

Tanzánia

TBT/TZA/50
27. 1. 2017

Tanzánia

TBT/TZA/51
30. 1. 2017

Tanzánia

TBT/TZA/52
30. 1. 2017

Tanzánia

TBT/TZA/53
30. 1. 2017

Tanzánia

TBT/TZA/54
30. 1. 2017

Tanzánia

TBT/TZA/55
30. 1. 2017

Tanzánia

TBT/TZA/56
30. 1. 2017

Tanzánia

TBT/TZA/57
30. 1. 2017

Tanzánia

TBT/TZA/58
30. 1. 2017

Tanzánia

hnojivá, fosforečnan mono-amónny a fosforečnan di-amónny

60 dní

Národná norma, poţiadavky na výrobky.
zrno kukurice (Zea Mays indentata L. a Zea mays indurata L.)

60 dní

Národná norma, poţiadavky na produkt.
hnojivá, síran draselný (síran z potaše)

60 dní

Národná norma, poţiadavky na výrobky.
hnojivá, chlorid draselný

60 dní

Národná norma, poţiadavky na výrobky.
hnojivá, dusičnan vápenatý amónny (CAN)

60 dní

Národná norma, poţiadavky na výrobky.
hnojivá, trojitý superfosfát

60 dní

Národná norma, poţiadavky na výrobky.
hnojivá, síran amónny

60 dní

Národná norma, poţiadavky na výrobky.
hnojivá, metódy na stanovenie voľnej kyslosti

60 dní

Národná norma, poţiadavky na výrobky.
hnojivá, močovina

60 dní

Národná norma, poţiadavky na výrobky, posudzovanie zhody.
pevné hnojivá, metódy na stanovenie vlhkosti

60 dní

Národná norma, poţiadavky v danej oblasti.
krmivá pre zvieratá obsahujúce krvnú múčku ako doplnok bielkovín

60 dní

Národná norma, poţiadavky na výrobky, skúšky, balenie a označovanie.
čerstvé melóny (Citrullus lanatus (Thunberg) Matsumara & Nakai
a Cucumis melo)

60 dní

Národná norma, poţiadavky na produkty.
TBT/TZA/59
30. 1. 2017

Tanzánia

krmivá pre zvieratá obsahujúce dusenú a kalcinovanú/praženú
kostnú ako doplnok minerálnych látok

60 dní

Národná norma, poţiadavky na výrobky, skúšky, balenie a označovanie.
TBT/TZA/60
31. 1. 2017

Tanzánia

TBT/TZA/61
31. 1. 2017

Tanzánia

TBT/TZA/62
31. 1. 2017

Tanzánia

TBT/TZA/63
31. 1. 2017

Tanzánia

výlisky olejnatých semien určené ako krmivo pre zvieratá

60 dní

Národná norma, poţiadavky na výrobky, balenie a označovanie.
lúpaná ryža (Oryza spp.)

60 dní

Národná norma, poţiadavky na výrobky, balenie a označovanie.
zrno pšenice (Triticum aestivum L.)

60 dní

Národná norma, poţiadavky na výrobky, balenie a označovanie.
sladové nápoje

60 dní

Národná norma, poţiadavky na výrobky.
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TBT/UGA/596
9. 1. 2017

Uganda

TBT/UGA/597
9. 1. 2017

Uganda

TBT/UGA/598
9. 1. 2017

Uganda

TBT/UGA/599
9. 1. 2017

Uganda

TBT/UGA/600
10. 1. 2017

Uganda

TBT/UGA/601
10. 1. 2017

Uganda

TBT/UGA/602
10. 1. 2017

Uganda

TBT/UGA/603
10. 1. 2017

Uganda

TBT/UGA/604
10. 1. 2017

Uganda

TBT/UGA/605
10. 1. 2017

Uganda

TBT/UKR/113
6. 1. 2017

Ukrajina

TBT/UKR/114
6. 1. 2017

Ukrajina

TBT/UKR/115
6. 1. 2017

Ukrajina

TBT/UKR/116
6. 1. 2017

Ukrajina

TBT/UKR/117
6. 1. 2017

Ukrajina

zrno kukurice (Zea Mays indentata L. a Zea mays indurata L.)

60 dní

Národná norma, poţiadavky na produkt.
suchá fazuľa (Phaseolus vulgaris L.)

60 dní

Národná norma, poţiadavky na produkt.
lúpaná ryža (Oryza spp.)

60 dní

Národná norma, poţiadavky na výrobky.
zrno pšenice (Triticum aestivum L.)

60 dní

Národná norma, poţiadavky na produkt.
obuv, otvorená pánska obuv

60 dní

Národná norma, poţiadavky na výrobky.
obuv, uzatvorená pánska obuv

60 dní

Národná norma, poţiadavky na výrobky.
obuv, uzatvorená dámska obuv

60 dní

Národná norma, poţiadavky na výrobky.
obuv, otvorená dámska obuv

60 dní

Národná norma, poţiadavky na výrobky.
obuv pre deti vo veku 2 – 6 rokov

60 dní

Národná norma, poţiadavky na výrobky.
obuv pre deti do dvoch rokov

60 dní

Národná norma, poţiadavky na výrobky.
televízne prijímače

60 dní

Uznesenia kabinetu ministrov Ukrajiny, ktorým sa schvaľuje technický predpis o energetickom štítkovaní uvedených výrobkov.
sušičky určené pre domácnosti

60 dní

Uznesenia kabinetu ministrov Ukrajiny, ktorým sa schvaľuje technický predpis o energetickom štítkovaní uvedených výrobkov.
sporáky a digestory určené pre domácnosti

60 dní

Uznesenie kabinetu ministrov Ukrajiny, ktorým sa schvaľuje technický predpis o energetickom štítkovaní uvedených výrobkov.
kozmetické výrobky

60 dní

Uznesenie kabinetu ministrov Ukrajiny, ktorým sa schvaľuje technický predpis o kozmetických výrobkoch. Základné poţiadavky
na výrobky v súlade s nariadením (EU) č. 1223/2009 Európskeho
parlamentu a Rady.
stavby a konštrukcie

60 dní

Návrh ukrajinského zákona o základných poţiadavkách na stavby
a konštrukcie, ako aj o podmienkach uvádzania stavebných výrobkov na trh, harmonizácia s legislatívou Európskej únie.
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TBT/USA/1249
5. 1. 2017

USA

TBT/USA/1250
6. 1. 2017

USA

označovanie potravín

6. 3. 2017

Aktualizácia poţiadaviek Správy pre potraviny a liečivá (FDA) na
uvádzanie zdravotných výrokov o vzťahu medzi príjmom nasýtených tukov a rizikom ischemickej choroby srdca (ICHS), pouţívanie
termínu „nízky obsah tuku“ v súlade s príslušnou definíciou.
zariadenie určené pre priemysel na spracovanie ropy a zemného
plynu

neaplikuje sa

Bezpečnosť potrubí a bezpečnosť podzemných skladovacích zariadení na zemný plyn, revízia federálnych predpisov na bezpečnosť
potrubí.
TBT/USA/1251
9. 1. 2017

USA

TBT/USA/1252
9. 1. 2017

USA

TBT/USA/1253
11. 1. 2017

USA

TBT/USA/1254
12. 1. 2017

USA

nápoj vyrábaný z jablčnej šťavy (cider)

neaplikuje sa

Administratívny kódex štátu Virgínia, poţiadavky na veľkosť balení,
v ktorých sa predáva cider.
spotrebiče spaľujúce drevo, krbové kachle

neaplikuje sa

Nová definícia uvedených spotrebičov, skúšky, certifikácia a označovanie nových výrobkov.
píly na rezanie dreva

neaplikuje sa

Aktualizácia poţiadaviek na bezpečnosť, chrániče čepelí, prevencia
kontaktu s rezacím kotúčom píly.
prídavné látky povolené na použitie do krmív a pitnej vody určené
pre zvieratá

neaplikuje sa

Poţiadavky Správy pre potraviny a liečivá (FDA) týkajúce sa bezpečného pouţitia látky Sodium Formate určenej na kŕmne účely.
TBT/USA/1255
12. 1. 2017

USA

TBT/USA/1256
16. 1. 2017

USA

zdravotnícke pomôcky

neaplikuje sa

Poţiadavka Správy pre potraviny a liečivá (FDA) týkajúca sa zaradenia zdravotníckych pomôcok vyuţívajúcich počítač na posudzovanie kognitívnych funkcií pri identifikácii otrasu mozgu do triedy II
(pomôcky podliehajúce zvláštnej kontrole, bezpečnosť a účinnosť).
kamerové systémy používané na zlepšenie viditeľnosti v leteckej
doprave (Enhanced Flight Vision Systems-EFVS)

neaplikuje sa

Revízia operačných poţiadaviek na kamerové systémy na zlepšenie
viditeľnosti v leteckej doprave inštalované do pilotného priestoru
a pouţívané pri klesaní a pristávaní lietadiel, poţiadavky na osoby,
ktoré môţu pouţívať tieto systémy.
TBT/USA/1257
16. 1. 2017

USA

klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá určené pre rezidenčné
priestory

26. 4. 2017

Program na úsporné vyuţívanie energie, ustanovenie energetických
noriem na uvedené zariadenia.
TBT/USA/1258
16. 1. 2017

USA

zdravotnícke pomôcky

neaplikuje sa

Poţiadavka Správy pre potraviny a liečivá (FDA) týkajúca sa zaradenia neurovaskulárnych mechanických pomôcok na prevádzanie
tromboektómie v prípade akútnej ischemickej cievnej mozgovej
príhody do triedy II (pomôcky podliehajúce zvláštnej kontrole), bezpečnosť a účinnosť.
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TBT/USA/1259
20. 1. 2017

USA

TBT/USA/1260
24. 1. 2017

USA

TBT/USA/1261
24. 1. 2017

USA

TBT/USA/1262
24. 1. 2017

USA

TBT/USA/1263
24. 1. 2017

USA

TBT/USA/1264
26. 1. 2017

USA

mäso a mäsové výrobky, divina

14. 3. 2017

Poţiadavka na povinné uvádzanie krajiny pôvodu na mäse a mäsových výrobkoch z diviny.
diagnostické zdravotnícke pomôcky

neaplikuje sa

Normy na dostupné diagnostické pomôcky vrátane vyšetrovacích
stolov a kresiel, váh, mamografického vybavenia a iných zobrazovacích zariadení pouţívaných poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na diagnostické účely, ktoré sú tieţ dostupné a vyuţiteľné
individuálnymi pouţívateľmi.
potrubia, rúrky a príslušné komponenty

neaplikuje sa

Poţiadavka Úradu na ochranu ţivotného prostredia (EPA) týkajúca
sa pouţitia bezolovnatých rúrok, tvaroviek, príslušenstva a spojovacích materiálov určených do inštalácií, cez ktoré preteká pitná voda.
organické potraviny, produkty ekologického poľnohospodárstva

20. 3. 2017

Národný program organickej produkcie (NOP). Revízia (SUNSET
2017), zmeny a doplnky zoznamu látok povolených na pouţitie pri
organickej produkcii potravín.
čerpadlá s výhradným určením pre bazény

8. 5. 2017

Program na úsporné vyuţívanie energie, ustanovenie energetických
noriem na uvedené zariadenia.
mäso a určité produkty, informácie a odporúčania pre spotrebiteľov, odporúčané denné dávky

20. 3. 2017

Poţiadavky na nutričné označovanie mäsa, hydinových produktov
a rýb v zmysle uvádzania dietetických odporúčaní a nutričných
informácií na podporu zdravých stravovacích návykov.
TBT/USA/1265
26. 1. 2017

USA

fermentovaný nápoj s obsahom alkoholu, vyrábaný z jablčnej šťavy
(hard cider)

24. 3. 2017

Úrad pre zdaňovanie a obchodovanie s alkoholom a tabakom (TTB)
implementuje zmeny definovania produktu z jablčnej šťavy označovaného v Severnej Amerike ako „hard cider“.
TBT/USA/1266
26. 1. 2017

USA

TBT/USA/1267
31. 1. 2017

USA

TBT/USA/1268
31. 1. 2017

USA

TBT/VNM/93
9. 1. 2017

Vietnam

spracované tabakové výrobky, ktoré neprodukujú dym

10. 4. 2017

Normy na tabakové výrobky, ktoré neprodukujú dym, limitné hodnoty prítomnosti látky N-Nitrosonornicotine.
komerčné a priemyselné spaľovacie prevádzky

neaplikuje sa

Federálny plán zameraný na plnenie poţiadaviek stanovených pre
komerčné a priemyselné spaľovne pevného odpadu. Tieto prevádzky
sú povinné dodrţiavať emisné pokyny (EG) prijaté v roku 2013.
ropné produkty

20. 3. 2017

Nebezpečné materiály, prchavosť surových/nerafinovaných ropných
produktov. Poţiadavky na bezpečnosť výrobkov počas prepravy
v akomkoľvek reţime.
textilné výrobky, bezpečnosť výrobkov
Technický predpis stanovujúci obmedzenia prítomnosti formaldehydu a určitých aromatických amínov odvodených od azofarbív
v textilných výrobkoch.
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TBT/VNM/94
20. 1. 2017

Vietnam

Benzín

20. 3. 2017

Technický predpis, ktorým sa mení a dopĺňa technický predpis na
benzín, vykurovacie oleje a biologické palivá, opatrenia zamerané
na prevenciu klamlivých praktík.

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

Charakteristika notifikácie

Pripomienková
doba

SPS/ALB/197
12. 1. 2017

Albánsko

živá hydina a určené produkty hydiny

neaplikuje sa

SPS/ARE/92
5. 1. 2017

Spojené arabské
emiráty

Číslo/Dátum

Výnos ministra poľnohospodárstva týkajúci sa opatrení proti šíreniu
vysoko patogénnej vtáčej chrípky (H5N8) z Bulharska, Grécka
a Čiernej Hory.
živá hydina, mäso a iné určené produkty hydiny pochádzajúce z Anglicka (Spojené kráľovstvo)

neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu hydiny a určených produktov, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
SPS/ARE/93
5. 1. 2017

Spojené arabské
emiráty

živá hydina, mäso a iné určené produkty hydiny pochádzajúce
z provincií Vidin, Vraca, Plovdiv, Jambol a Sofia v Bulharsku

neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu hydiny a určených produktov, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
SPS/ARE/94
10. 1. 2017

Spojené arabské
emiráty

živá hydina, mäso a iné určené produkty hydiny pochádzajúce
z Bratislavského kraja (Slovenská republika)

neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu hydiny a určených produktov, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
SPS/ARE/95
16. 1. 2017

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

arašidové maslo

60 dní

SPS/ARE/96
16. 1. 2017

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

čerstvá zelenina okra určená na konzumáciu

SPS/ARE/97
17. 1. 2017

Spojené arabské
emiráty

živá hydina, mäso a iné určené produkty hydiny pochádzajúce z oblasti Odessa a Chernovtsy na Ukrajine (opatrenia pre oblasť Kherson ostávajú v platnosti)

Technický predpis stanovujúci poţiadavky na uvedený výrobok, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC).
60 dní

Technický predpis stanovujúci poţiadavky na produkt, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC).
neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu hydiny a určených produktov, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
SPS/ARE/98
24. 1. 2017

Spojené arabské
emiráty

živá hydina, mäso a iné určené produkty hydiny pochádzajúce zo
štátu Kuvajt

neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu hydiny a určených produktov, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
SPS/ARE/99
27. 1. 2017

Spojené arabské
emiráty

živá hydina, mäso a iné určené produkty hydiny pochádzajúce
z Peloponézu (Grécko)
Dočasný zákaz dovozu hydiny a určených produktov, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
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SPS/ARE/100
27. 1. 2017

Spojené arabské
emiráty

živá hydina, mäso a iné určené produkty hydiny pochádzajúce z regiónu Benátsko (Taliansko)

neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu hydiny a určených produktov, prevencia
šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
SPS/ARE/101
30. 1. 2017

Spojené arabské
emiráty

živá hydina, mäso a iné určené produkty hydiny pochádzajúce zo
spolkovej krajiny Schleswig-Holstein (Nemecko)

neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu hydiny a určených produktov, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
SPS/AUS/412
10. 1. 2017

Austrália

SPS/AUS/413
12. 1. 2017

Austrália

SPS/BHR/411
22. 1. 2017

Bahrajn

SPS/BRA/1204
5. 1. 2017

Brazília

SPS/BRA/1205
5. 1. 2017

Brazília

SPS/BRA/1206
5. 1. 2017

Brazília

SPS/BRA/1207
5. 1. 2017

Brazília

SPS/BRA/1208
5. 1. 2017

Brazília

SPS/BRA/1209
5. 1. 2017

Brazília

SPS/BRA/1210
5. 1. 2017

Brazília

nevarené krevety

60 dní

Biologická bezpečnosť, opatrenia na pozastavenie dovozu uvedenej
komodity, prevencia šírenia vírusu bielej škvrnitosti (white spot
syndrome virus – WSSV).
potraviny

20. 3. 2017

Zmeny a doplnky austrálskeho/novozélandského kódexu potravinárskych noriem, harmonizácia limitných hodnôt rezíduí určených
poľnohospodárskych a veterinárnych chemických látok a ich efektívne vyuţívanie (návrh z 10. januára 2017).
všetky dovážané potraviny

neaplikuje sa

Príručka ustanovujúca princípy a regulačné poţiadavky týkajúce sa
vyváţajúcich krajín a dováţajúcich krajín Rady pre spoluprácu
arabských štátov v Perzskom zálive (krajiny Golfskej kooperačnej
rady – GCC) so zameraním na zaistenie bezpečnosti a vhodnosti
dováţaných potravín. Špecifické poţiadavky týkajúce sa zdravia
zvierat a rastlín. Príručka v primeranej miere aplikuje medzinárodné
normy Codex, OIE, IPPC.
pesticídy, prostriedky na ochranu dreva, toxikologická analýza

neaplikuje sa

Pouţitie účinnej zloţky M49 – METOMINOSTROBIN za stanovených podmienok.
pesticídy, prostriedky na ochranu dreva, toxikologická analýza

neaplikuje sa

Pouţitie účinnej zloţky P52 – PYMETROZINE za stanovených
podmienok.
pesticídy, prostriedky na ochranu dreva, toxikologická analýza

neaplikuje sa

Pouţitie účinnej zloţky M49 – METOMINOSTROBIN za stanovených podmienok.
pesticídy, prostriedky na ochranu dreva, toxikologická analýza

neaplikuje sa

Pouţitie účinnej zloţky G05 – GLUFOSINATE za stanovených
podmienok.
pesticídy, prostriedky na ochranu dreva, toxikologická analýza

neaplikuje sa

Pouţitie účinnej zloţky O19 – ORTHOSULFAMURON za stanovených podmienok.
pesticídy, prostriedky na ochranu dreva, toxikologická analýza

neaplikuje sa

Pouţitie účinnej zloţky B53 – BACILLUS LICHENNIFORMIS za
stanovených podmienok.
pesticídy, prostriedky na ochranu dreva, toxikologická analýza
Pouţitie účinnej zloţky P35 – PYRIDABEN za stanovených podmienok.
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SPS/BRA/1211
16. 1. 2017

Brazília

SPS/BRA/1212
26. 1. 2017

Brazília

SPS/BRA/1213
30. 1. 2017

Brazília

SPS/BRA/1214
30. 1. 2017

Brazília

SPS/CAN/1090
10. 1. 2017

Kanada

SPS/CHL/537
5. 1. 2017

Čile

SPS/CHL/538
6. 1. 2017

Čile

semeno Safflower seeds (Carthamus tinctorius) z USA

60 dní

Poţiadavky pri dovoze komodity, analýza rizík škodcov.
pesticídy, prostriedky na ochranu dreva, toxikologická analýza

21. 2. 2017

Návrh uznesenia týkajúceho sa zjednodušených postupov toxikologického posudzovania technických výrobkov, doplnkových látok
do krmív (premixov), pesticídov, prostriedkov na ochranu dreva
a iných výrobkov za účelom udeľovania povolení a po udelení
povolenia.
mrazené ryby

neaplikuje sa

Návrh technického predpisu stanovujúceho normy na identifikáciu
a kvalitu mrazených rýb.
živočíšne produkty

neaplikuje sa

Návrh technického predpisu stanovujúceho postupy na registráciu,
obnovenie, zmenu alebo zrušenie registrácie ţivočíšnych produktov
vyrábaných v zariadeniach registrovaných Federálnou inšpekčnou
sluţbou (SIF) a v zahraničných zariadeniach schválených ako
podniky vyváţajúce svoje výrobky do Brazílie.
farbiace činidlá, Amaranth

18. 3. 2017

Návrh úradu Health Canada týkajúci sa aktualizácie rozsahu povolenia
na pouţitie farbiva Amaranth do rôznych potravín. Pouţitie povolené
v koncentráciách bezpečných pre potravinárske účely.
semeno/osivo pšenice (Triticum aestivum, Triticum durum)

60 dní

Aktualizácie poţiadaviek uplatňovaných pri dovoze pšenice do Čile,
prevencia šírenia vírusového ochorenia, čiarkovitosť pšenice (wheat
streak mosaic virus – WSMV).
semená niektorých druhov ovocia a zeleniny, aromatických a liečivých rastlinných druhov

neaplikuje sa

Aktualizácie poţiadaviek uplatňovaných pri dovoze uvedených
semien do Čile a na sprievodné certifikáty.
SPS/CHL/539
12. 1. 2017

Čile

SPS/COL/264
5. 1. 2017

Kolumbia

sadenice Ranunculus asiaticus pochádzajúce z Európskej únie

60 dní

Aktualizácie poţiadaviek uplatňovaných pri dovoze uvedených
sadeníc do Čile.
potraviny a potravinové suroviny, autorizácia a certifikácia potravinárskych subjektov nachádzajúcich sa v zahraničí

60 dní

Vyhláška ustanovujúca sanitárne poţiadavky a postupy aplikované
pri dovoze a vývoze potravín a potravinárskych surovín určených na
ľudskú spotrebu.
SPS/EU/178
10. 1. 2017

Európska únia

dioxíny a polychlórované bifenyly (PCB)
Nariadenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES)
č. 152/2009, pokiaľ ide o metódy na stanovenie obsahu dioxínov
a polychlórovaných bifenylov.
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SPS/EU/179
10. 1. 2017

Európska únia

krmivá ovplyvnené látkami: dioxíny, dioxínom podobné PCB a dioxínom nepodobné PCB

60 dní

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 589/2014 z 2. júna 2014, ktorým sa
stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na kontrolu hladín
dioxínov, dioxínom podobných PCB a dioxínom nepodobných
PCB v určitých potravinách a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ)
č. 252/2012.
SPS/EU/180
25. 1. 2017

Európska únia

SPS/EU/181
25. 1. 2017

Európska únia

SPS/EU/182
25. 1. 2017

Európska únia

prídavné látky do krmív

neaplikuje sa

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/53 zo 14. decembra 2016
o povolení látok butan-1-ol, hexan-1-ol, oktan-1-ol, nonan-1-ol,
dodekan-1-ol, heptan-1-ol, dekan-1-ol, pentan-1-ol, etanol, acetaldehyd, propanal, butanal, pentanal, hexanal, oktanal, dekanal,
dodekanal, nonanal, heptanal, undekanal, 1,1-dietoxyetán, kyselina
mravčia, kyselina octová, kyselina propionová, kyselina valérová,
kyselina hexánová, kyselina oktánová, kyselina dekánová, kyselina
dodekánová, kyselina olejová, kyselina hexadekánová, kyselina
tetradekánová, kyselina heptánová, kyselina nonánová, etylacetát,
propylacetát, butylacetát, hexylacetát, oktylacetát, nonylacetát, decylacetát, dodecylacetát, heptylacetát, metylacetát, metylbutyrát,
butylbutyrát, pentylbutyrát, hexylbutyrát, oktylbutyrát, etyldekanát,
etylhexanát, propylhexanát, pentylhexanát, hexylhexanát, metylhexanát, etylester kyseliny mravčej, etyldodekanát, etyltetradekanát,
etylnonanát, etyloktanát, etylpropionát, metylpropionát, etylvalerát,
butylvalerát, etylhex-3-enát, etylhexadekanát, etyltrans-2-butenát,
etylundekanát, butylizovalerát, hexylizobutyrát, metyl 2-metylbutyrát,
hexyl 2-metylbutyrát, trietylcitrát, hexylizovalerát a metyl 2-metylvalerát ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat.
prídavné látky do krmív

60 dní

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/54 zo 14. decembra 2016
o povolení látok 2-metylpropan-1-ol, izopentanol, 3,7-dimetyloktan1-ol, 2-etylhexan-1-ol, 2-metylpropanal, 3-metylbutanal, 2-metylbutyraldehyd, kyselina 3-metylbutánová, kyselina 2-metylvalérová,
kyselina 2-etylbutánová, kyselina 2-metylbutánová, kyselina 2-metylheptánová, kyselina 4-metylnonánová, kyselina 4-metyloktánová,
izobutylacetát, izobutylbutyrát, 3-metylbutylhexanát, 3-metylbutyldodekanát, 3-metylbutyloktanát, 3-metylbutylpropionát, 3-metylbutylformiát, glyceryltributyrát, izobutylizobutyrát, izopentylizobutyrát,
izobutylizovalerát, izopentyl 2-metylbutyrát, 2-metylbutylizovalerát
a 2-metylbutylbutyrát ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky
druhy zvierat.
prídavné látky do krmív
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/55 zo 14. decembra 2016
o povolení látok oktan-2-ol, izopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol,
heptan-2-ón, pentan-2-ón, 6-metyl-hepta-3,5-dien-2-ón, nonan-3-ón,
dekan-2-ón a izopropyl tetradekanoát ako kŕmnych doplnkových
látok pre všetky druhy zvierat.

43

neaplikuje sa

Vestník ÚNMS SR č. 2/2017
SPS/EU/183
26. 1. 2017

Európska únia

SPS/EU/184
26. 1. 2017

Európska únia

SPS/EU/185
31. 1. 2017

Európska únia

SPS/EU/186
31. 1. 2017

Európska únia

SPS/EU/187
31. 1. 2017

Európska únia

SPS/EU/188
31. 1. 2017

Európska únia

SPS/EU/189
31. 1. 2017

Európska únia

prídavné látky do krmív

60 dní

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/56 zo 14. decembra 2016
o povolení kyseliny mliečnej, kyseliny 4-oxopentánovej, kyseliny
jantárovej, kyseliny fumarovej, etyl-acetoacetátu, etyl-laktátu, butyllaktátu, etyl-4-oxopentanoátu, dietyl-sukcinátu, dietyl-malonátu,
butyl-O-butanoylaktátu, (Z)-hex-3-én-1-yl-laktátu, hexyl-2-hydroxypropanoátu, butano-4-laktónu, dekán-5-olidu, 6-hexyltetrahydro2H-pyrán-2-ónu, pentano-4-laktónu, 6-butyltetrahydro-2Hpyrán-2ónu, 6-propyl-tetrahydro-2H-pyrán-2-ónu, heptán-4-olidu
a hexán-4-olidu ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy
zvierat.
prídavné látky do krmív

60 dní

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/57 zo 14. decembra
2016 o povolení 1,8-cineolu, 3,4-dihydrokumarínu a 2-(2-metyl-propén-1-yl)-4-metyl-tetrahydropyránu ako kŕmnych doplnkových látok
pre všetky druhy zvierat.
prídavné látky do krmív

60 dní

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/58 zo 14. decembra
2016 o povolení látok alfaterpineol, nerolidol, 2-(4-metylfenyl) propan-2-ol, terpineol a linalyl acetát ako kŕmnych doplnkových látok
pre všetky druhy zvierat.
prídavné látky do krmív

60 dní

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/59 zo 14. decembra
2016 o povolení 2-fenyl-1,1-dimetoxyetánu, fenetyl formiátu,
fenetyl-oktanoátu, fenetyl-2-metylbutanoátu, (2-fenyletyl)-2-metylbutanoátu a fenetyl-benzoátu ako kŕmnych doplnkových látok pre
všetky druhy zvierat.
prídavné látky do krmív

60 dní

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/60 zo 14. decembra
2016 o povolení izoeugenolu ako kŕmnej doplnkovej látky pre spoločenské zvieratá, ošípané, preţúvavce a kone, s výnimkou koní určených na produkciu mlieka na ľudskú spotrebu.
prídavné látky do krmív

60 dní

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/61 zo 14. decembra
2016 o povolení 4-alyl-2,6-dimetoxyfenolu a eugenyl acetátu ako
kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat okrem rýb
a hydiny.
prídavné látky do krmív
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/62 zo 14. decembra 2016
o povolení 3-(metylsulfanyl) propanálu, metyl-3-(metylsulfanyl)
propanoátu, prop-2-én-1-tiolu, dimetylsulfidu, dibutylsulfidu, dialyldisulfidu, dialyltrisulfidu, dimetyltrisulfidu, dipropyldisulfidu,
alylizotiokyanátu, dimetyldisulfidu, 2-metylbenzéntiolu, S-metyl-butántioátu, alyl (metyl) disulfidu, 3-(metylsulfanyl) propanolu,
3-(metylsulfanyl) hexán-1-olu, propán-1-tiolu, dialylsulfidu, metyl[(metylsulfanyl)metyl] sulfidu, 2-metyl-2-(metyldisulfanyl) propanálu, 2-metylpropán-1-tiolu, dimetylsulfoxidu, propán-2-tiolu,
3,5-dimetyl-1,2,4-tritiolánu a 2-metyl-4-propyl-1,3-oxatiánu ako
kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat.
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60 dní

Vestník ÚNMS SR č. 2/2017
SPS/IDN/114
10. 1. 2017

Indonézia

SPS/IND/164
19. 1. 2017

India

čerstvé potraviny rastlinného pôvodu

neaplikuje sa

Ministerské nariadenie týkajúce sa kontroly bezpečnosti dováţaných
čerstvých potravín rastlinného pôvodu.
tradičné výrobky z cukrovej trstiny (Cane Jaggery alebo Cane Gur),
sacharín sodný a sacharín vápenatý ako látky určené pre potravinársky priemysel

60 dní

Návrh noriem na bezpečnosť potravín 2017, zmeny a doplnky týkajúce sa uvedených produktov.
SPS/JOR/37
16. 1. 2017

Jordánsko

živá hydina, mäso a iné určené produkty hydiny pochádzajúce
z Ukrajiny

neaplikuje sa

Ministerské rozhodnutie stanovujúce dočasný zákaz dovozu hydiny
a určených produktov, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej
chrípky.
SPS/JPN/499
27. 1. 2017

Japonsko

mäso a jedlé vnútornosti, mliečne výrobky, živočíšne výrobky, zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie, orechy, kôra citrusov, melóny,
káva, čaj, korenia, obilniny, olejnaté ovocie, rôzne zrniny, semená
a plody, rastlinné a živočíšne tuky a oleje

60 dní

Revízia noriem a špecifikácií na potraviny, stanovenie maximálnych
limitných hodnôt rezíduí pesticídnej látky Chlorpropham v/na
uvedených komoditách.
SPS/JPN/500
27. 1. 2015

Japonsko

zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie, orechy, kôra citrusov, melóny, káva, čaj, korenia, obilniny, olejnaté ovocie, rôzne zrniny, semená a plody

60 dní

Revízia noriem a špecifikácií na potraviny, stanovenie maximálnych
limitných hodnôt rezíduí pesticídnych látok Dazomet, Metam a Methyl isothiocyanate v/na uvedených komoditách.
SPS/KOR/555
5. 1. 2017

Kórea

potraviny ako komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnych látok
Sorbic acid, Potassium sorbate, Calcium sorbate atď.

60 dní

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na potraviny, definície a terminológia, limitné hodnoty rezíduí a určenie noriem na pouţívanie
21 látok podľa zoznamu.
SPS/KOR/556
16. 1. 2017

Kórea

SPS/MAC/20
9. 1. 2017

Macao, Čína

SPS/MAR/46
17. 1. 2017

Maroko

SPS/MDA/4
17. 1. 2017

Moldavsko

potraviny ako komodity ovplyvnené uvedenými činiteľmi

60 dní

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na potraviny, určenie noriem
na prítomnosť E. coli, revízia limitných hodnôt rezíduí pesticídnych
látok a veterinárnych liečiv podľa zoznamu.
výrobky dojčenskej výživy

neaplikuje sa

Predpis stanovujúci nutričné poţiadavky na výrobky určené ako dojčenská výţiva.
mlieko určené ako krmivo pre zvieratá

60 dní

Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú poţiadavky na dováţané mlieka, ktoré majú byť pouţité ako krmivo pre zvieratá.
živá hydina, mäso a iné produkty hydiny pochádzajúce z určených
častí členských štátov EÚ, Švajčiarska, Ruskej federácie a Ukrajiny
Vyhláška stanovujúca preventívne opatrenia proti šíreniu vtáčej
chrípky.
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neaplikuje sa

Vestník ÚNMS SR č. 2/2017
SPS/MEX/307
9. 1. 2017

Mexiko

SPS/MEX/308
11. 1. 2017

Mexiko

SPS/MEX/309
11. 1. 2017

Mexiko

SPS/MEX/310
11. 1. 2017

Mexiko

ryža (Oryza sativa) z Paraguaja

60 dní

Poţiadavky pri dovoze komodít.
semená tekvíc (Cucurbita moschata) z Čile

60 dní

Poţiadavky pri dovoze komodít.
semená tekvíc (Cucurbita moschata) z USA

60 dní

Poţiadavky pri dovoze komodít.
prírodné vianočné stromčeky druhov rodu Pinus a Abies a druhu
Pseudotsuga menziesii

60 dní

Národná norma ustanovujúca sanitárne špecifikácie a poţiadavky na
dováţajúce subjekty pri dovoze uvedených komodít do Mexika.
SPS/MEX/311
13. 1. 2017

Mexiko

SPS/MEX/312
19. 1. 2017

Mexiko

SPS/MEX/313
31. 1. 2017

Mexiko

SPS/NZL/551
5. 1. 2017

Nový Zéland

geneticky modifikované organizmy

60 dní

Národná norma ustanovujúca poţiadavky, ktoré musia spĺňať štúdie
hodnotiacich rizík vplyvov na ţivotné prostredie, biologickú rozmanitosť, zdravie rastlín, zvierat a vodných ţivočíchov nastávajúce pri
experimentálnom šírení geneticky modifikovaných organizmov.
zrno pšenice (Triticum aestivum) z Argentíny

60 dní

Poţiadavky pri dovoze komodít.
semeno lucerny (Medicago sativa) z USA

60 dní

Poţiadavky pri dovoze komodít.
rezané kvety a vetvy druhov Cordyline a Dracaena ako možní hostitelia škodcu Xylella fastidiosa

neaplikuje sa

Zdravotná norma na dovoz uvedených produktov.
SPS/NZL/552
5. 1. 2017

Nový Zéland

škôlkarské výpestky, celé rastliny, odrezky, cibuľky 54. rodov rastlín, ktoré môžu byť hostiteľmi škodcu Xylella fastidiosa

neaplikuje sa

Zdravotná norma na dovoz uvedených produktov.
SPS/NZL/553
5. 1. 2017

Nový Zéland

SPS/PER/680
10. 1. 2017

Peru

SPS/PER/681
10. 1. 2017

Peru

rezané kvety a listy z USA a Mexika

neaplikuje sa

Zdravotná norma na dovoz uvedených produktov.
rastliny, rastlinné produkty a iné regulované položky

neaplikuje sa

Uznesenie ustanovujúce kategórie uvedených produktov v súlade
s novým colným sadzobníkom (2017) a podľa fytosanitárnych rizík.
rastliny zemiakov (Solanum spp.) a sladkých zemiakov (Ipomoea
spp.) in vitro

neaplikuje sa

Uznesenie ustanovujúce poţiadavky pri dovoze uvedených produktov z Brazílie a Kolumbie.
SPS/PER/682
10. 1. 2017

Peru

SPS/PER/683
18. 1. 2017

Peru

čerstvé rajčiny (Solanum lycopersicum = Lycopersicon esculentum)

neaplikuje sa

Uznesenie ustanovujúce poţiadavky pri dovoze uvedených produktov z Kórejskej republiky.
hydina, plodné vajcia, mäso hydiny a iné komodity citlivé z hľadiska
prenosu vírusu vtáčej chrípky
Uznesenie ustanovujúce pozastavenie dovozu určených komodít pochádzajúcich z Čile.
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neaplikuje sa

Vestník ÚNMS SR č. 2/2017
SPS/PER/684
19. 1. 2017

Peru

SPS/PER/685
30. 1. 2017

Peru

SPS/PHL/348
10. 1. 2017

Filipíny

SPS/PHL/349
11. 1. 2017

Filipíny

SPS/PHL/350
11. 1. 2017

Filipíny

SPS/PHL/351
11. 1. 2017

Filipíny

kone, hovädzí dobytok a určené druhy hydiny

neaplikuje sa

Uznesenie ustanovujúce podmienky dovozu určených zvierat pochádzajúcich z Argentíny, Brazílie a Čile.
jemná zvieracia srsť

neaplikuje sa

Uznesenie ustanovujúce osobitné hygienické poţiadavky na dovoz
jemnej srsti pochádzajúcej zo zvierat guanaco, lama, alpaka alebo
vicuña, ktorá bola premytá, ale nebola mykaná ani česaná a pochádza z Talianska.
hydina a produkty hydiny z oblasti Lubuskie (Poľsko)

neaplikuje sa

Memorandový výnos ustanovujúci dočasný zákaz dovozu určených
komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
hydina a produkty hydiny z oblasti Overijssel (Holandsko)

neaplikuje sa

Memorandový výnos ustanovujúci dočasný zákaz dovozu určených
komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
hydina a produkty hydiny z grófstva Lincolnshire (Anglicko)

neaplikuje sa

Memorandový výnos ustanovujúci dočasný zákaz dovozu určených
komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
hydina a produkty hydiny z oblastí Lot-et-Garonne a Tarn (Francúzsko)

neaplikuje sa

Memorandový výnos ustanovujúci dočasný zákaz dovozu určených
komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
SPS/PHL/352
11. 1. 2017

Filipíny

SPS/PHL/353
17. 1. 2017

Filipíny

SPS/SAU/240
10. 1. 2017

Saudská Arábia

SPS/SAU/241
10. 1. 2017

Saudská Arábia

SPS/SAU/242
12. 1. 2017

Saudská Arábia

SPS/SAU/245
24. 1. 2017

Saudská Arábia

hydina a produkty hydiny z oblasti Friesland (Holandsko)

neaplikuje sa

Memorandový výnos ustanovujúci dočasný zákaz dovozu určených
komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
hydina a produkty hydiny z Francúzska

neaplikuje sa

Memorandový výnos ustanovujúci dočasný zákaz dovozu určených
komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
hydina, produkty hydiny, vajcia a jednodňové kurčatá zo Srbska

neaplikuje sa

Ministerské oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvedených komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky
(HPAI).
hydina, produkty hydiny, vajcia a jednodňové kurčatá z Nemecka

neaplikuje sa

Ministerské oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvedených komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky
(HPAI).
hydina, produkty hydiny, vajcia a jednodňové kurčatá z Bulharska

neaplikuje sa

Ministerské oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvedených komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky
(HPAI).
živá hydina, násadové vajcia, jednodňové kurčatá z oblastí Csongrád a Jász-Nagykun-Szolnok v Maďarsku
Ministerské oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvedených komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
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neaplikuje sa

Vestník ÚNMS SR č. 2/2017
SPS/SAU/246
24. 1. 2017

Saudská Arábia

živá hydina, násadové vajcia, jednodňové kurčatá zo Slovenskej republiky

neaplikuje sa

Ministerské oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvedených komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
SPS/SAU/247
24. 1. 2017

Saudská Arábia

hydina, mäso hydiny, vajcia a odvodené produkty z oblasti Friesland v Holandsku

neaplikuje sa

Ministerské oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvedených komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
SPS/SAU/248
24. 1. 2017

Saudská Arábia

hydina, mäso hydiny, vajcia a odvodené produkty z oblastí Tarn,
Lot-et-Garonne a Aveyron vo Francúzsku

neaplikuje sa

Ministerské oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvedených komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
SPS/SAU/249
24. 1. 2017

Saudská Arábia

hydina, mäso hydiny, vajcia a odvodené produkty z oblasti Kheroson na Ukrajine

neaplikuje sa

Ministerské oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvedených komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
SPS/SAU/250
24. 1. 2017

Saudská Arábia

hydina, mäso hydiny, vajcia a odvodené produkty z oblasti BácsKiskun v Maďarsku

neaplikuje sa

Ministerské oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvedených komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
SPS/SAU/251
24. 1. 2017

Saudská Arábia

živá hydina, násadové vajcia, jednodňové kurčatá z grófstva Lincolnshire v Anglicku

neaplikuje sa

Ministerské oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvedených komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
SPS/SAU/252
24. 1. 2017

Saudská Arábia

živá hydina, násadové vajcia, jednodňové kurčatá z oblasti Lubuskie
v Poľsku

neaplikuje sa

Ministerské oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvedených komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
prídavné látky do potravín

SPS/SGP/58
10. 1. 2017

Singapur

SPS/TPKM/420
5. 1. 2017

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

embryá kôz z Francúzska

SPS/TPKM/421
16. 1. 2017

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

umelo spracované zeminy upravené vysokou teplotou a predpísanou
dobou ohrevu

60 dní

Predpisy o potravinách, zmeny a doplnky (2017) určujúce podmienky pouţívania nových prídavných látok do potravín a modifikáciu pouţívania niektorých látok schválených ako prídavné látky do
potravín.
neaplikuje sa

Aktualizácia poţiadaviek pri dovoze uvedených embryí, veterinárne
certifikáty, karanténa.
60 dní

Aktualizácia poţiadaviek pri dovoze uvedenej komodity, certifikáty
o neprítomnosti škodlivých činiteľov, karanténa.
SPS/TPKM/422
27. 1. 2017

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

potrava pre zvieratá chované v domácnostiach (Pet Food)
Aktualizácia poţiadaviek na výrobky, maximálne limitné hodnoty
prítomnosti patogénnych mikroorganizmov a materiálov predstavujúcich zdravotné riziko.
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Vestník ÚNMS SR č. 2/2017
SPS/TUR/82
5. 1. 2017

Turecko

SPS/TUR/83
5. 1. 2017

Turecko

SPS/USA/2916
18. 1. 2017

USA

SPS/USA/2917
26. 1. 2017

USA

zvieratá a živočíšne produkty

neaplikuje sa

Predpis ustanovujúci definície a postupy pri určovaní zón/oblastí
bez výskytu vtáčej chrípky, bezpečná ţivočíšna produkcia.
hydina a násadové vajcia hydiny

60 dní

Predpis ustanovujúci veterinárne podmienky na dovoz hydiny a násadových vajec.
citróny z Argentíny

neaplikuje sa

Dovoz komodity povolený za stanovených podmienok.
ošípané a produkty ošípaných
Zaradenie Moldavska do zoznamu regióv ovplyvnených ochorením
na africký mor ošípaných (African Swine Fever).
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Vestník ÚNMS SR č. 2/2017
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