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1. NORMALIZÁCIA 

Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

o prijatí slovenských technických noriem, 
ich zmien, opráv alebo zrušení 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona 
č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii, že prijal ďalej uvedené slovenské technické normy, ich zmeny, opravy alebo zrušenie. 
 
 
 Ing. Viera Huková 
 riaditeľka odboru technickej normalizácie 
 v. r. 

Schválené STN 

1. STN EN 303-1 
(07 0251) 

Vykurovacie kotly. Časť 1: Vykurovacie kotly s tlakovými horákmi. Názvoslovie, všeobecné požia-
davky, skúšanie a označovanie 
(EN 303-1: 2017) 
Vydanie: september 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 303-1 
(07 8607) 

Vykurovacie kotly. Časť 1: Vykurovacie kotly s tlakovými horákmi. Názvoslovie, všeobecné požia-
davky, skúšanie a označovanie ****) 
(EN 303-1: 2017) 
z marca 2018 

   
2. STN EN 303-2 

(07 0251) 
Vykurovacie kotly. Časť 2: Vykurovacie kotly s tlakovými horákmi. Osobitné požiadavky na kotly 
vybavené rozprašovacími horákmi na olejové palivá 
(EN 303-2: 2017) 
Vydanie: september 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 303-2 
(07 0251) 

Vykurovacie kotly. Časť 2: Vykurovacie kotly vybavené tlakovými horákmi. Osobitné požiadavky na 
kotly vybavené rozprašovacími horákmi na olejové palivá ****) 
(EN 303-2: 2017) 
z februára 2018 

   
3. STN EN ISO 15996 

(07 8607) 
Fľaše na plyny. Ventily na zostatkový tlak. Špecifikácia a typová skúška fľašových ventilov obsa-
hujúcich zariadenia na zostatkový tlak (ISO 15996: 2017) 
(EN ISO 15996: 2017) 
Vydanie: september 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO 15996 
(07 8607) 

Fľaše na plyny. Ventily na zvyškový tlak. Všeobecné požiadavky a typová skúška ventilov obsahujú-
cich zariadenia na zvyškový tlak (ISO 15996: 2017) ****) 
(EN ISO 15996: 2017) 
z marca 2018 

   
4. STN EN 16668+A1 

(13 3008) 
Priemyselné armatúry. Požiadavky a skúšanie kovových armatúr používaných ako tlakové príslu-
šenstvo 
(EN 16668: 2016+A1: 2018) 
Vydanie: september 2018 
Jej vydaním sa ruší 
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 STN EN 16668 
(13 3008) 

Priemyselné armatúry. Požiadavky a skúšanie kovových armatúr používaných ako tlakové príslu-
šenstvo 
(EN 16668: 2016) 
z marca 2017 

   
5. STN EN 13480-2 

(13 3410) 
Kovové priemyselné potrubia. Časť 2: Materiály 
(EN 13480-2: 2017) 
Vydanie: september 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 13480-2 
(13 3410) 

Kovové priemyselné potrubia. Časť 2: Materiály ****) 
(EN 13480-2: 2017) 
z decembra 2017 

   
6. STN EN 13480-8 

(13 3410) 
Kovové priemyselné potrubia. Časť 8: Dodatočné požiadavky na potrubia z hliníka a hliníkových
zliatin 
(EN 13480-8: 2017) 
Vydanie: september 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 13480-8 
(13 3410) 

Kovové priemyselné potrubia. Časť 8: Dodatočné požiadavky na potrubia z hliníka a hliníkových
zliatin ****) 
(EN 13480-8: 2017) 
z decembra 2017 

   
7. STN EN ISO 20349-1 

(83 2515) 
Osobné ochranné prostriedky. Obuv chrániaca pred rizikami v zlievarňach a pri zváraní. Časť 1:
Požiadavky a skúšobné metódy na ochranu pred rizikami v zlievarňach (ISO 20349-1: 2017) 
(EN ISO 20349-1: 2017) 
Vydanie: september 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO 20349-1 
(83 2515) 

Osobné ochranné prostriedky. Obuv chrániaca pred rizikami v zlievarniach a pri zváraní. Časť 1: Po-
žiadavky a skúšobné metódy na ochranu pred rizikami v zlievarniach (ISO 20349-1: 2017) ****) 
(EN ISO 20349-1: 2017) 
z februára 2018 

   
8. STN EN ISO 20349-2 

(83 2515) 
Osobné ochranné prostriedky. Obuv chrániaca pred rizikami v zlievarňach a pri zváraní. Časť 2:
Požiadavky a skúšobné metódy na ochranu pred rizikami pri zváraní a podobných činnostiach
(ISO 20349-2: 2017) 
(EN ISO 20349-2: 2017) 
Vydanie: september 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO 20349-2 
(83 2515) 

Osobné ochranné prostriedky. Obuv chrániaca pred rizikami v zlievarniach a pri zváraní. Časť 2: Po-
žiadavky a skúšobné metódy na ochranu pred rizikami pri zváraní a podobných procesoch (ISO 20349-2: 
2017) ****) 
(EN ISO 20349-2: 2017) 
z marca 2018 

   
9. STN EN 13911 

(83 2754) 
Ochranné odevy pre hasičov. Požiadavky a skúšobné metódy na protipožiarne kukly pre hasičov 
(EN 13911: 2017) 
Vydanie: september 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 13911 
(83 2754) 

Ochranné odevy pre hasičov. Požiadavky a skúšobné metódy na protipožiarne kukly pre hasičov
****) 
(EN 13911: 2017) 
z februára 2018 

   
10. STN ISO 45001 

(83 3000) 
Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky s návodom na používanie *) 
(ISO 45001: 2018) 
Vydanie: september 2018 
(Rozpracovanie prekladom) 
Jej vydaním sa ruší 
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 STN OHSAS 18001 
(83 3000) 

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky 
(OHSAS 18001: 2007) 
z októbra 2009 

 STN OHSAS 18002 
(83 3000) 

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Návod na implementáciu OHSAS
18001: 2007 
(OHSAS 18002: 2008) 
z októbra 2009 

Zrušené STN 

 

11. STN ISO 128-24 
(01 3121) 

Technické výkresy. Všeobecné zásady zobrazovania. Časť 24: Čiary na strojníckych výkresoch 
(ISO 128-24: 1999) 
z novembra 2000 
Zrušená od 1. 9. 2018 
Norma zrušená v ISO. 
ISO 128-24: 1999 je zrušená a nahradená revidovanou verziou. 

   
12. STN ISO 4067-6 

(01 3450) 
Technické výkresy. Vonkajšie rozvody. 6. časť: Grafické symboly pre vodovody a kanalizácie 
(ISO 4067-6: 1985) 
z decembra 1997 
Zrušená od 1. 9. 2018 
ISO 4067-6: 1985 je zrušená bez náhrady. 

   
13. STN ISO 10578 

(01 4404) 
Technické výkresy. Tolerovanie smeru a polohy. Posunuté tolerančné pole 
(ISO 10578: 1992) 
z januára 1998 
Zrušená od 1. 9. 2018 
ISO 10578: 1992 je zrušená a nahradená revidovanou verziou. 

   
14. STN EN ISO 11562 

(01 4448) 
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Charakter povrchu: Profilová metóda - Metrologické 
charakteristiky fázovo korektných filtrov (ISO 11562: 1996) 
(EN ISO 11562: 1997) 
z novembra 2000 
Zrušená od 1. 9. 2018 
EN ISO 11562: 1997 je zrušená a nahradená EN ISO 16610-21: 2012. 

   
15. STN ISO 4287-2 

(01 4450) 
Drsnosť povrchu. Terminológia. Časť 2: Meranie parametrov drsnosti povrchu 
(ISO 4287-2: 1984) 
z apríla 1993 
Zrušená od 1. 9. 2018 
ISO 4287-2: 1984 je zrušená bez náhrady. 

   
16. STN ISO 4196 

(01 8005) 
Grafické značky. Používanie šípok 
(ISO 4196: 1984) 
z januára 1992 
Zrušená od 1. 9. 2018 
ISO 4196: 1984 zrušená a nahradená ISO 80416-2: 2001. 

   
17. STN ISO 7000 

(01 8017) 
Grafické značky používané na zariadeniach. Opis a význam 
(ISO 7000: 1989) 
z augusta 1997 
Zrušená od 1. 9. 2018 
ISO 7000: 1989 je zrušená a nahradená ISO 7000: 2004. 

   
18. STN ISO 7001 

(01 8021) 
Verejné informačné značky 
(ISO 7001: 1990) 
z decembra 1993 
Zrušená od 1. 9. 2018 
ISO 7001: 1990 je zrušená a nahradená ISO 7001: 2007. 
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19. STN ISO 1878 
(25 2300) 

Klasifikácia prístrojov a zariadení na meranie a hodnotenie geometrických parametrov stavu povrchu 
(ISO 1878: 1983) 
z novembra 1993 
Zrušená od 1. 9. 2018 
ISO 1878: 1983 je zrušená bez náhrady. 

   
20. STN EN 14346 

(83 8241) 
Charakterizácia odpadov. Výpočet sušiny pomocou stanovenia suchého zvyšku alebo obsahu
vody 
(EN 14346: 2006) 
z júla 2007 
Zrušená od 1. 9. 2018 
Norma zrušená v CEN bez náhrady. 

   
21. STN EN 1060-3+A2 

(85 5212) 
Neinvazívne tonometre. Časť 3: Špecifické požiadavky na elektromechanické systémy na mera-
nie tlaku krvi (Konsolidovaný text) 
(EN 1060-3: 1997+A2: 2009) 
z mája 2010 
Zrušená od 1. 9. 2018 
Norma zrušená v CEN bez náhrady. 

Zmeny STN 

22. STN EN 60335-2-89/ 
A2 
(36 1055) 

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-89: Osobitné požia-
davky na komerčné chladiace spotrebiče so zabudovanou alebo oddelenou kondenzačnou jed-
notkou alebo motorkompresorom. Zmena A2 
STN EN 60335-2-89 z novembra 2010 
(EN 60335-2-89: 2010/A2: 2017, 
mod IEC 60335-2-89: 2010/Amd 2: 2015) 
Vydanie: september 2018 
STN EN 60335-2-89 z novembra 2010 sa bez tejto zmeny A2 môže používať do 3. 7. 2020. 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 60335-2-89/A2 
(36 1055) 

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-89: Osobitné požia-
davky na komerčné chladiace spotrebiče so zabudovanou alebo oddelenou kondenzačnou jednot-
kou alebo motorkompresorom. Zmena A2 ****) 
STN EN 60335-2-89 z novembra 2010 
(EN 60335-2-89: 2010/A2: 2017, 
mod IEC 60335-2-89: 2010/Amd 2: 2015) 
z januára 2018 

   
23. STN EN ISO 12570/A2 

(73 0577) 
Tepelno-vlhkostné vlastnosti stavebných materiálov a výrobkov. Stanovenie vlhkosti sušením pri
zvýšenej teplote (ISO 12570: 2000/Amd 2: 2018). Zmena A2 
STN EN ISO 12570 z októbra 2002 
(EN ISO 12570: 2000/A2: 2018) 
Vydanie: september 2018 

Normy označené *) preberajú medzinárodné normy alebo európske normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým 
prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku. 

Normy označené ***) preberajú medzinárodné normy alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou. 

Normy označené ****) preberajú medzinárodné normy alebo európske normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku ÚNMS SR).  

Normy označené CD sú vydané iba na elektronickom nosiči CD-ROM (bez vydania tlačou). 

Upozornenie redakcie 

Vo Vestníku ÚNMS SR č. 1/2018 v Oznámení Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o prevzatí eu-
rópskych a medzinárodných noriem do sústavy STN oznámením sa v bode 103 pridáva nasledujúca poznámka: STN EN ISO 13790/NA 
z marca 2010 a STN EN ISO 13790/NA/Z1 z júla 2012 zostávajú v platnosti. 

Vo Vestníku ÚNMS SR č. 7/2018 v Oznámení Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o prevzatí eu-
rópskych a medzinárodných noriem do sústavy STN oznámením sa v bode 130 v názve opravuje text Sr ≥ MVS na Sr ≥ 40 MVA. 
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Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

o prijatí európskych noriem alebo medzinárodných noriem, ich zmien, opráv alebo zrušení 
do sústavy STN bez prekladu do štátneho jazyka 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 60/2018 Z. z. o tech-
nickej normalizácii oznamuje, že anglické verzie ďalej uvedených európskych a medzinárodných noriem získavajú postavenie 
STN. Týmto sa uvedené európske normy alebo medzinárodné normy prijímajú do sústavy slovenských technických noriem 
s nasledujúcimi označeniami a triediacimi znakmi (tieto normy sa preberajú len týmto oznámením). 
 
 
 Ing. Viera Huková 
 riaditeľka odboru technickej normalizácie 
 v. r. 

 

Schválené STN 

1. STN EN ISO 2081 
(03 8511) 

Kovové a iné anorganické povlaky. Elektrolyticky vylúčené povlaky zinku na železe alebo oceli
s dodatočnou úpravou (ISO 2081: 2018) 
(EN ISO 2081: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 2081 
(03 8511) 

Kovové a iné anorganické povlaky. Elektrolyticky vylúčené povlaky zinku na železe alebo oceli s do-
datočnou úpravou (ISO 2081: 2008) 
(EN ISO 2081: 2008) 
z augusta 2009 

   
2. STN EN IEC 60721-3-1 

(03 8900) 
Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3-1: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a stupňov
ich prísnosti. Skladovanie 
(EN IEC 60721-3-1: 2018, 
IEC 60721-3-1: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 30. 3. 2021 ruší 

 STN EN 60721-3-1 
(03 8900) 

Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a stupňov ich
prísnosti. Oddiel 1: Skladovanie 
(EN 60721-3-1: 1997, 
IEC 60721-3-1: 1997) 
z apríla 2000 

   
3. STN EN IEC 60721-3-2 

(03 8900) 
Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3-2: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a stupňov
ich prísnosti. Doprava a manipulácia 
(EN IEC 60721-3-2: 2018, 
IEC 60721-3-2: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 30. 3. 2021 ruší 

 STN EN 60721-3-2 
(03 8900) 

Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a stupňov ich
prísnosti. Oddiel 2: Doprava 
(EN 60721-3-2: 1997, 
IEC 60721-3-2: 1997) 
z apríla 2000 
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4. STN EN ISO 21904-3 
(05 0611) 

Ochrana zdravia pri zváraní a príbuzných procesoch. Požiadavky, skúšky a označovanie zariadení
na filtráciu vzduchu. Časť 3: Stanovenie efektívnosti zariadení určených na zachytávanie plynných
splodín na horáku pri zváraní 
(EN ISO 21904-3: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 

   
5. STN EN 12953-4 

(07 7605) 
Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 4: Výroba a zhotovenie tlakových častí kotla 
(EN 12953-4: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12953-4 
(07 7605) 

Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 4: Výroba a zhotovenie tlakových častí kotla 
(EN 12953-4: 2002) 
z marca 2004 

   
6. STN P CEN/TS 16244 

(12 9005) 
Vetranie nemocníc. Koherentná hierarchická štruktúra a všeobecné termíny a definície pre normy
súvisiace s vetraním nemocníc 
(CEN/TS 16244: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do marca 2020. 

   
7. STN EN 13077 

(13 6517) 
Zariadenia na zamedzenie znečistenia pitnej vody spätným prúdením. Vzduchová medzera bez
kruhového priepadu (neobmedzený). Skupina A. Typ B 
(EN 13077: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 1. 10. 2018 ruší 

 STN EN 13077 
(13 6517) 

Zariadenia na zamedzenie znečistenia pitnej vody spätným prúdením. Vzduchová medzera bez kru-
hového priepadu (neobmedzený). Skupina A. Typ B ****) 
(EN 13077: 2008) 
z novembra 2008 

   
8. STN EN 14511-1 

(14 3002) 
Klimatizačné jednotky, jednotky na chladenie kvapalín a tepelné čerpadlá na vykurovanie a chla-
denie priestoru a procesné chladiče s elektricky poháňanými kompresormi. Časť 1: Termíny a de-
finície 
(EN 14511-1: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 31. 3. 2021 ruší 

 STN EN 14511-1 
(14 3002) 

Klimatizačné jednotky, jednotky na chladenie kvapalín a tepelné čerpadlá s elektricky poháňanými
kompresormi na vykurovanie a chladenie. Časť 1: Termíny, definície a klasifikácia ****) 
(EN 14511-1: 2013) 
z januára 2014 

   
9. STN EN 14511-2 

(14 3002) 
Klimatizačné jednotky, jednotky na chladenie kvapalín a tepelné čerpadlá na vykurovanie a chla-
denie priestoru a procesné chladiče s elektricky poháňanými kompresormi. Časť 2: Skúšobné
podmienky 
(EN 14511-2: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 31. 3. 2021 ruší 

 STN EN 14511-2 
(14 3002) 

Klimatizačné jednotky, jednotky na chladenie kvapalín a tepelné čerpadlá s elektricky poháňanými
kompresormi na vykurovanie a chladenie. Časť 2: Skúšobné podmienky ****) 
(EN 14511-2: 2013) 
z januára 2014 

   
10. STN EN 14511-3 

(14 3002) 
Klimatizačné jednotky, jednotky na chladenie kvapalín a tepelné čerpadlá na vykurovanie a chla-
denie priestoru a procesné chladiče s elektricky poháňanými kompresormi. Časť 3: Skúšobné me-
tódy 
(EN 14511-3: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 31. 3. 2021 ruší 
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 STN EN 14511-3 
(14 3002) 

Klimatizačné jednotky, jednotky na chladenie kvapalín a tepelné čerpadlá s elektricky poháňanými
kompresormi na vykurovanie a chladenie. Časť 3: Skúšobné metódy ****) 
(EN 14511-3: 2013) 
z januára 2014 

   
11. STN EN 14511-4 

(14 3002) 
Klimatizačné jednotky, jednotky na chladenie kvapalín a tepelné čerpadlá na vykurovanie a chla-
denie priestoru a procesné chladiče s elektricky poháňanými kompresormi. Časť 4: Požiadavky 
(EN 14511-4: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 31. 3. 2021 ruší 

 STN EN 14511-4 
(14 3002) 

Klimatizačné jednotky, jednotky na chladenie kvapalín a tepelné čerpadlá s elektricky poháňanými
kompresormi na vykurovanie a chladenie. Časť 4: Požiadavky na prevádzku, označovanie a inštrukcie
****) 
(EN 14511-4: 2013) 
z januára 2014 

   
12. STN EN 62948 

(18 4020) 
Priemyselné siete. Bezdrôtové komunikačné siete a komunikačné profily WIA-FA 
(EN 62948: 2017, 
IEC 62948: 2017) 
Platí od 1. 9. 2018 

   
13. STN EN 12261 

(25 7864) 
Plynomery. Turbínové plynomery 
(EN 12261: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12261 
(25 7864) 

Plynomery. Turbínové plynomery 
(EN 12261: 2002) 
z februára 2004 

   
14. STN EN 81-21 

(27 4003) 
Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a nákladov.
Časť 21: Nové osobné výťahy a nákladné výťahy s prístupom osôb v existujúcich budovách 
(EN 81-21: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 81-21+A1 
(27 4003) 

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a nákladov.
Časť 21: Nové osobné výťahy a nákladné výťahy s prístupom osôb v existujúcich budovách
(Konsolidovaný text) 
(EN 81-21: 2009+A1: 2012) 
z decembra 2012 

   
15. STN EN 81-58 

(27 4003) 
Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Prehliadky a skúšky. Časť 58: Skúšanie
požiarnej odolnosti šachtových dverí 
(EN 81-58: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 31. 10. 2019 ruší 

 STN EN 81-58 
(27 4003) 

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Prehliadky a skúšky. Časť 58: Skúšanie
požiarnej odolnosti šachtových dverí 
(EN 81-58: 2003) 
z júla 2004 

   
16. STN EN 9223-100 

(31 0473) 
Manažérstvo programu. Manažérstvo konfigurácie. Časť 100: Návod na používanie zásad mana-
žérstva konfigurácie 
(EN 9223-100: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 

   
17. STN EN 9223-101 

(31 0473) 
Manažérstvo programu. Manažérstvo konfigurácie. Časť 101: Identifikácia konfigurácie 
(EN 9223-101: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
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18. STN EN 9223-102 
(31 0473) 

Manažérstvo programu. Manažérstvo konfigurácie. Časť 102: Vykazovanie stavu konfigurácie 
(EN 9223-102: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 

   
19. STN EN 9223-103 

(31 0473) 
Manažérstvo programu. Manažérstvo konfigurácie. Časť 103: Verifikácia, preskúmanie a audity
konfigurácie 
(EN 9223-103: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 

   
20. STN EN 9223-104 

(31 0473) 
Manažérstvo programu. Manažérstvo konfigurácie. Časť 104: Riadenie konfigurácie 
(EN 9223-104: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 

   
21. STN EN 9223-105 

(31 0473) 
Manažérstvo programu. Manažérstvo konfigurácie. Časť 105: Slovník 
(EN 9223-105: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 

   
22. STN EN 2795 

(31 7129) 
Letectvo a kozmonautika. Fluorokarbónová guma (FKM). Malá tlaková deformácia po stlačení.
Tvrdosť 50 IRHD 
(EN 2795: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 

   
23. STN EN 1305 

(32 5034) 
Lode vnútrozemskej plavby. Prípojky na odčerpávanie olejových zmesí 
(EN 1305: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1305 
(32 5034) 

Vnútrozemské plavidlá. Prípojky na odčerpávanie olejových zmesí 
(EN 1305: 1996) 
zo septembra 1999 

   
24. STN EN 1306 

(32 5036) 
Lode vnútrozemskej plavby. Prípojky na odčerpávanie odpadových vôd 
(EN 1306: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1306 
(32 5036) 

Vnútrozemské plavidlá. Prípojky na odčerpávanie odpadových vôd 
(EN 1306: 1996) 
zo septembra 1999 

   
25. STN P CLC/TS 50654-1 

(33 0130) 
Sieťové systémy na prenos energie jednosmerným prúdom vysokého napätia (HVDC) a pripojené
meničové stanice. Návod a zoznam parametrov na funkčné špecifikácie. Časť 1: Návod 
(CLC/TS 50654-1: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 

   
26. STN P CLC/TS 50654-2 

(33 0130) 
Sieťové systémy na prenos energie jednosmerným prúdom vysokého napätia (HVDC) a pripojené
meničové stanice. Návod a zoznam parametrov na funkčné špecifikácie. Časť 2: Zoznam parametrov
(CLC/TS 50654-2: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 

   
27. STN EN IEC 61968-3 

(33 4620) 
Integrácia aplikácií v energetických spoločnostiach. Systémové rozhrania na riadenie dodávky
elektrickej energie. Časť 3: Rozhranie pre prevádzku sietí 
(EN IEC 61968-3: 2018, 
IEC 61968-3: 2017) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 18. 5. 2021 ruší 

 STN EN 61968-3 
(33 4620) 

Integrácia aplikácií v energetických spoločnostiach. Systém rozhrania na riadenie dodávky elektric-
kej energie. Časť 3: Rozhranie prevádzok sietí ****) 
(EN 61968-3: 2004, 
IEC 61968-3: 2004) 
z októbra 2004 
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28. STN EN IEC 60519-12 
(33 5002) 

Bezpečnosť zariadení v elektrotepelných a elektromagnetických procesoch. Časť 12: Osobitné po-
žiadavky na infračervené elektrotepelné zariadenia 
(EN IEC 60519-12: 2018, 
IEC 60519-12: 2016) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 2. 3. 2021 ruší 

 STN EN 60519-12 
(33 5002) 

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 12: Osobitné požiadavky na infračervené elektrotepel-
né zariadenia ****) 
(EN 60519-12: 2013, 
IEC 60519-12: 2013) 
z januára 2014 

   
29. STN EN IEC 62793 

(34 1390) 
Ochrana pred bleskom. Systémy na výstrahu pred búrkou 
(EN IEC 62793: 2018, 
IEC 62793: 2016) 
Platí od 1. 9. 2018 

   
30. STN EN 50239 

(34 1525) 
Dráhové aplikácie. Systém rádiového diaľkového riadenia trakčného vozidla pri posunovaní 
(EN 50239: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 27. 11. 2020 ruší 

 STN EN 50239 
(34 1525) 

Dráhové aplikácie. Systém rádiového diaľkového riadenia trakčného vozidla pre nákladnú dopravu ***) 
(EN 50239: 1999) 
z júna 2002 

   
31. STN EN 50588-2 

(35 1130) 
Výkonové transformátory stredného výkonu s frekvenciou 50 Hz, s najvyšším napätím pre
zariadenie neprevyšujúcim 36 kV. Časť 2: Transformátory s káblovými skriňami na vysokonapäťo-
vej a/alebo nízkonapäťovej strane. Všeobecné požiadavky na transformátory s menovitým výko-
nom do 3 150 kVA vrátane 
(EN 50588-2: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 25. 12. 2020 ruší 

 STN EN 50464-2-1 
(35 1122) 

Trojfázové olejové distribučné transformátory 50 Hz, od 50 kVA do 2 500 kVA, s najvyšším napätím
zariadenia neprevyšujúcim 36 kV. Časť 2-1: Distribučné transformátory s káblovými skriňami na
strane vysokého a/alebo nízkeho napätia. Všeobecné požiadavky 
(EN 50464-2-1: 2007) 
z januára 2008 

   
32. STN EN 50588-3 

(35 1130) 
Výkonové transformátory stredného výkonu s frekvenciou 50 Hz, s najvyšším napätím pre zaria-
denie neprevyšujúcim 36 kV. Časť 3: Transformátory s káblovými skriňami na vysokonapäťovej
a/alebo nízkonapäťovej strane. Káblové skrine typu 1 pre transformátory spĺňajúce požiadavky
EN 50588-2 
(EN 50588-3: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 15. 12. 2020 ruší 

 STN EN 50464-2-2 
(35 1122) 

Trojfázové olejové distribučné transformátory 50 Hz, od 50 kVA do 2 500 kVA, s najvyšším napätím
zariadenia neprevyšujúcim 36 kV. Časť 2-2: Distribučné transformátory s káblovými skriňami na
strane vysokého a/alebo nízkeho napätia. Káblové skrine typu 1 používané na distribučných trans-
formátoroch spĺňajúcich požiadavky EN 50464-2-1 
(EN 50464-2-2: 2007) 
z januára 2008 

   
33. STN EN 50588-4 

(35 1130) 
Výkonové transformátory stredného výkonu s frekvenciou 50 Hz, s najvyšším napätím pre
zariadenie neprevyšujúcim 36 kV. Časť 4: Transformátory s káblovými skriňami na vysokonapäťo-
vej a/alebo nízkonapäťovej strane. Káblové skrine typu 2 pre transformátory spĺňajúce požiadav-
ky EN 50588-2 
(EN 50588-4: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 15. 12. 2020 ruší 
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 STN EN 50464-2-3 
(35 1122) 

Trojfázové olejové distribučné transformátory 50 Hz, od 50 kVA do 2 500 kVA, s najvyšším napätím
zariadenia neprevyšujúcim 36 kV. Časť 2-3: Distribučné transformátory s káblovými skriňami na
strane vysokého a/alebo nízkeho napätia. Káblové skrine typu 2 používané na distribučných trans-
formátoroch spĺňajúcich požiadavky EN 50464-2-1 
(EN 50464-2-3: 2007) 
z januára 2008 

   
34. STN EN 60947-5-1 

(35 4101) 
Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 5-1: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie
prvky. Elektromechanické prístroje riadiacich obvodov 
(EN 60947-5-1: 2017, 
IEC 60947-5-1: 2016) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 15. 12. 2020 ruší 

 STN EN 60947-5-1 
(35 4101) 

Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 5-1: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prv-
ky. Elektromechanické prístroje riadiacich obvodov 
(EN 60947-5-1: 2004, 
EN 60947-5-1: 2004/corr. Nov.: 2004, 
IEC 60947-5-1: 2003) 
z marca 2005 

   
35. STN EN 60669-1 

(35 4106) 
Spínače pre elektrické inštalácie v domácnostiach a podobné pevné elektrické inštalácie. Časť 1:
Všeobecné požiadavky 
(EN 60669-1: 2018, 
IEC 60669-1: 2017) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 16. 2. 2019 ruší 

 STN EN 60669-1 
(35 4106) 

Spínače pre elektrické inštalácie v domácnostiach a podobné pevné elektrické inštalácie. Časť 1:
Všeobecné požiadavky 
(EN 60669-1: 1999, 
mod IEC 60669-1: 1998) 
z marca 2002 

   
36. STN EN 62271-1 

(35 4220) 
Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 1: Spoločné špecifikácie pre spínacie a ria-
diace zariadenia na striedavý prúd 
(EN 62271-1: 2017, 
IEC 62271-1: 2017) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 16. 8. 2020 ruší 

 STN EN 62271-1 
(35 4220) 

Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 1: Spoločné špecifikácie 
(EN 62271-1: 2008, 
IEC 62271-1: 2007) 
z októbra 2009 

   
37. STN EN 62271-110 

(35 4220) 
Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 110: Spínanie indukčných záťaží 
(EN IEC 62271-110: 2018, 
IEC 62271-110: 2017) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 09. 11. 2020 ruší 

 STN EN 62271-110 
(35 4220) 

Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 110: Spínanie indukčných záťaží 
(EN 62271-110: 2012, 
IEC 62271-110: 2012, 
IEC 62271-110: 2012/Cor. 1 Oct.: 2012) 
zo septembra 2013 

   
38. STN EN 60715 

(35 4400) 
Rozmery spínacích a riadiacich zariadení nízkeho napätia. Normalizované montážne lišty na me-
chanické pripevnenie spínacích a riadiacich zariadení a príslušenstva 
(EN 60715: 2017, 
IEC 60715: 2017) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 1. 9. 2020 ruší 
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 STN EN 60715 
(35 4400) 

Rozmery spínacích a riadiacich zariadení nízkeho napätia. Normalizované montážne lišty na mecha-
nické pripevnenie elektrických zariadení v rozvádzačoch ***) 
(EN 60715: 2001, 
IEC 60715: 1981, 
IEC 60715: 1981/A1: 1995) 
z novembra 2002 

   
39. STN EN IEC 62561-2 

(35 7605) 
Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 2: Požiadavky na vodiče a na uzemňovače 
(EN IEC 62561-2: 2018, 
IEC 62561-2: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 1. 3. 2021 ruší 

 STN EN 62561-2 
(35 7605) 

Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 2: Požiadavky na vodiče a na uzemňovače 
(EN 62561-2: 2012, 
mod IEC 62561-2: 2012) 
z mája 2013 

   
40. STN EN IEC 62561-6 

(35 7605) 
Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 6: Požiadavky na počítadlá zásahov blesku (LSC) 
(EN IEC 62561-6: 2018, 
EN IEC 62561-6: 2018/AC Apr. 2018, 
IEC 62561-6: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 1. 3. 2021 ruší 

 STN EN 62561-6 
(35 7605) 

Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 6: Požiadavky na počítadlá zásahov blesku (LSC)
(EN 62561-6: 2011, 
mod IEC 62561-6: 2011) 
z júna 2012 

   
41. STN EN IEC 62561-7 

(35 7605) 
Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 7: Požiadavky na zmesi zlepšujúce uzemnenie
(EN IEC 62561-7: 2018, 
IEC 62561-7: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 1. 3. 2021 ruší 

 STN EN 62561-7 
(35 7605) 

Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 7: Požiadavky na zmesi zlepšujúce uzemnenie 
(EN 62561-7: 2012, 
mod IEC 62561-7: 2011) 
z novembra 2012 

   
42. STN EN 61191-4 

(35 9041) 
Zostavy dosiek s plošnými spojmi. Časť 4: Čiastočná špecifikácia. Požiadavky na zostavy spájkova-
né na zakončovacie kolíky 
(EN 61191-4: 2017, 
IEC 61191-4: 2017) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 30. 8. 2020 ruší 

 STN EN 61191-4 
(35 9041) 

Osadené dosky s plošnými spojmi. Časť 4: Čiastočná špecifikácia. Požiadavky na zostavy spájkované
na zakončovacie kolíky ****) 
(EN 61191-4: 1998, 
IEC 61191-4: 1998) 
z júla 2001 

   
43. STN EN IEC 60730-2-13 

(36 1950) 
Automatické elektrické riadiace zariadenia. Časť 2-13: Osobitné požiadavky na riadiace zariadenia
citlivé na vlhkosť 
(EN IEC 60730-2-13: 2018, 
IEC 60730-2-13: 2017) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 13. 4. 2021 ruší 

 STN EN 60730-2-13 
(36 1950) 

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-13: Osobitné
požiadavky na riadiace zariadenia citlivé na vlhkosť 
(EN 60730-2-13: 2008, 
mod IEC 60730-2-13: 2006) 
z augusta 2008 
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44. STN EN IEC 61010-2-

120 
(36 2000) 

Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie.
Časť 2-120: Osobitné bezpečnostné požiadavky na strojové hľadiská zariadení 
(EN IEC 61010-2-120: 2018, 
IEC 61010-2-120: 2016) 
Platí od 1. 9. 2018 

   
45. STN EN IEC 60601-2-2 

(36 4800) 
Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-2: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyh-
nutné prevádzkové vlastnosti vysokofrekvenčných chirurgických prístrojov a vysokofrekvenčných
chirurgických príslušenstiev 
(EN IEC 60601-2-2: 2018, 
IEC 60601-2-2: 2017) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 18. 5. 2021 ruší 

 STN EN 60601-2-2 
(36 4800) 

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-2: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyh-
nutné prevádzkové vlastnosti vysokofrekvenčných chirurgických prístrojov a vysokofrekvenčných
chirurgických príslušenstiev ****) 
(EN 60601-2-2: 2009, 
IEC 60601-2-2: 2009) 
z januára 2010 

   
46. STN P CLC/TS 50083-2-

3 
(36 7211) 

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 2-3: Filtre na
potlačenie rušenia LTE (4G) signálov 
(CLC/TS 50083-2-3: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 

   
47. STN EN IEC 60728-3 

(36 7211) 
Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 3: Aktívne širo-
kopásmové zariadenia pre káblové siete (TA 5) 
(EN IEC 60728-3: 2018, 
IEC 60728-3: 2017) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 1. 1. 2021 ruší 

 STN EN 60728-3 
(36 7211) 

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 3: Aktívne široko-
pásmové zariadenia pre káblové siete ****) 
(EN 60728-3: 2011, 
IEC 60728-3: 2010) 
z júna 2011 

   
48. STN EN IEC 62731 

(36 7531) 
Prevod textu na reč pre televíziu. Všeobecné požiadavky 
(EN IEC 62731: 2018, 
IEC 62731: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 14. 2. 2021 ruší 

 STN EN 62731 
(36 7531) 

Prevod textu na reč pre televíziu. Všeobecné požiadavky ****) 
(EN 62731: 2013, 
IEC 62731: 2013) 
zo septembra 2013 

   
49. STN EN 50496 

(36 7943) 
Určovanie expozície pracovníkov elektromagnetickým poliam a vyhodnocovanie rizika vo vysiela-
cej stanici 
(EN 50496: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 25. 12. 2020 ruší 

 STN EN 50496 
(36 7943) 

Určovanie expozície pracovníkov elektromagnetickými poliami a vyhodnocovanie rizika vo vysiela-
cej stanici 
(EN 50496: 2008) 
z augusta 2009 
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50. STN EN IEC 62684 
(36 8080) 

Špecifikácie interoperability spoločných vonkajších napájacích zdrojov (EPS) na použitie s mobil-
nými telefónmi, ktoré sa dajú pripojiť k počítaču na výmenu údajov 
(EN IEC 62684: 2018, 
IEC 62684: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 12. 3. 2021 ruší 

 STN EN 62684 
(36 8080) 

Špecifikácie interoperability spoločných vonkajších napájacích zdrojov (EPS) na použitie s mobilný-
mi telefónmi, ktoré sa dajú pripojiť k počítaču na výmenu údajov ****) 
(EN 62684: 2010, 
IEC 62684: 2011) 
z júna 2011 

   
51. STN EN IEC 61938 

(36 8320) 
Multimediálne systémy. Návod na navrhovanie charakteristík analógových rozhraní na dosiahnu-
tie interoperability 
(EN IEC 61938: 2018, 
IEC 61938: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 16. 2. 2021 ruší 

 STN EN 61938 
(36 8320) 

Multimediálne systémy. Návod na navrhovanie charakteristík analógových rozhraní na dosiahnutie
interoperability ****) 
(EN 61938: 2013, 
IEC 61938: 2013) 
z decembra 2013 

   
52. STN EN IEC 62919 

(37 9000) 
Riadenie obsahu. Monitorovanie a riadenie digitálneho obsahu osobných údajov 
(EN IEC 62919: 2018, 
IEC 62919: 2017) 
Platí od 1. 9. 2018 

   
53. STN EN ISO 26203-1 

(42 0320) 
Kovové materiály. Skúška ťahom pri vysokých rýchlostiach deformácií. Časť 1: Systémy pružných
tyčí (ISO 26203-1: 2018) 
(EN ISO 26203-1: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 26203-1 
(42 0320) 

Kovové materiály. Skúška ťahom pri vysokých rýchlostiach deformácií. Časť 1: Systémy pružných
tyčí (ISO 26203-1: 2010) ****) 
(EN ISO 26203-1: 2010) 
z júna 2010 

   
54. STN EN ISO 7500-1 

(42 0322) 
Kovové materiály. Kalibrácia a overovanie skúšobných strojov na jednoosovú statickú skúšku.
Časť 1: Trhacie stroje a lisy. Kalibrácia a overovanie systému merania sily (ISO 7500-1: 2018) 
(EN ISO 7500-1: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 7500-1 
(42 0322) 

Kovové materiály. Kalibrácia a overovanie skúšobných strojov na jednoosovú statickú skúšku. Časť 1:
Trhacie stroje a lisy. Kalibrácia a overovanie systému merania sily (ISO 7500-1: 2015) ****) 
(EN ISO 7500-1: 2015) 
z júna 2016 

   
55. STN EN ISO 6507-1 

(42 0374) 
Kovové materiály. Vickersova skúška tvrdosti. Časť 1: Skúšobná metóda (ISO 6507-1: 2018) 
(EN ISO 6507-1: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 6507-1 
(42 0374) 

Kovové materiály. Vickersova skúška tvrdosti. Časť 1: Skúšobná metóda (ISO 6507-1: 2005) 
(EN ISO 6507-1: 2005) 
z júna 2006 
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56. STN EN ISO 6507-2 
(42 0374) 

Kovové materiály. Vickersova skúška tvrdosti. Časť 2: Overovanie a kalibrácia skúšobných strojov
(ISO 6507-2: 2018) 
(EN ISO 6507-2: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 6507-2 
(42 0374) 

Kovové materiály. Vickersova skúška tvrdosti. Časť 2: Overovanie a kalibrácia skúšobných strojov
(ISO 6507-2: 2005) 
(EN ISO 6507-2: 2005) 
z júna 2006 

   
57. STN EN ISO 6507-3 

(42 0374) 
Kovové materiály. Vickersova skúška tvrdosti. Časť 3: Kalibrácia tvrdomerných doštičiek (ISO 6507-3:
2018) 
(EN ISO 6507-3: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 6507-3 
(42 0374) 

Kovové materiály. Vickersova skúška tvrdosti. Časť 3: Kalibrácia tvrdomerných doštičiek (ISO 6507-3:
2005) 
(EN ISO 6507-3: 2005) 
z júna 2006 

   
58. STN EN ISO 4545-1 

(42 0376) 
Kovové materiály. Knoopova skúška tvrdosti. Časť 1: Skúšobná metóda (ISO 4545-1: 2017) 
(EN ISO 4545-1: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 4545-1 
(42 0376) 

Kovové materiály. Knoopova skúška tvrdosti. Časť 1: Skúšobná metóda (ISO 4545-1: 2005) 
(EN ISO 4545-1: 2005) 
z mája 2006 

   
59. STN EN ISO 4545-2 

(42 0376) 
Kovové materiály. Knoopova skúška tvrdosti. Časť 2: Overovanie a kalibrácia skúšobných strojov
(ISO 4545-2: 2017) 
(EN ISO 4545-2: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 4545-2 
(42 0376) 

Kovové materiály. Knoopova skúška tvrdosti. Časť 2: Overovanie a kalibrácia skúšobných strojov
(ISO 4545-2: 2005) 
(EN ISO 4545-2: 2005) 
z mája 2006 

   
60. STN EN ISO 4545-3 

(42 0376) 
Kovové materiály. Knoopova skúška tvrdosti. Časť 3: Kalibrácia tvrdomerných doštičiek (ISO 4545-3:
2017) 
(EN ISO 4545-3: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 4545-3 
(42 0376) 

Kovové materiály. Knoopova skúška tvrdosti. Časť 3: Kalibrácia tvrdomerných doštičiek (ISO 4545-3:
2005) 
(EN ISO 4545-3: 2005) 
z mája 2006 

   
61. STN EN ISO 8654 

(42 0654) 
Klenoty. Farby zliatin zlata. Definícia, stupnica farieb a označovanie (ISO 8654: 2018) 
(EN ISO 8654: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 28654 
(42 0654) 

Farby zliatin zlata. Definícia, stupnica farieb a označovanie 
(EN 28654: 1992) 
z januára 2001 

   
62. STN EN ISO 10215 

(42 4306) 
Anodická oxidácia hliníka a jeho zliatin. Vizuálne stanovenie ostrosti zobrazenia anodických oxi-
dových povlakov. Grafická mriežková metóda (ISO 10215: 2018) 
(EN ISO 10215: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 
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 STN EN ISO 10215 
(42 4306) 

Anodická oxidácia hliníka a jeho zliatin. Vizuálne stanovenie ostrosti zobrazenia anodických oxido-
vých povlakov. Grafická mriežková metóda (ISO 10215: 2010) ****) 
(EN ISO 10215: 2010) 
z februára 2011 

   
63. STN EN ISO 7668 

(42 4334) 
Anodická oxidácia hliníka a jeho zliatin. Meranie zrkadlovej odrazivosti a zrkadlového lesku ano-
dických oxidových povlakov pri uhle 20°, 45°, 60° alebo 85° (ISO 7668: 2018) 
(EN ISO 7668: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 7668 
(42 4334) 

Anodická oxidácia hliníka a jeho zliatin. Meranie zrkadlovej odrazivosti a zrkadlového lesku anodic-
kých oxidových povlakov pri uhle 20°, 45°, 60° alebo 85° (ISO 7668: 2010) ****) 
(EN ISO 7668: 2010) 
z mája 2011 

   
64. STN EN ISO 19008 

(45 0050) 
Systém kódovania normatívnych nákladov na produkciu ropy a plynu a spracovateľské zariadenia
(ISO 19008: 2016) 
(EN ISO 19008: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 

   
65. STN EN ISO 14254 

(46 5243) 
Kvalita pôdy. Stanovenie výmennej acidity použitím roztoku chloridu bárnatého ako extraktu
(ISO 14254: 2018) 
(EN ISO 14254: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 14254 
(46 5243) 

Kvalita pôdy. Stanovenie výmennej acidity v extraktoch chloridu bárnatého (ISO 14254: 2001) ****) 
(EN ISO 14254: 2011) 
z októbra 2011 

   
66. STN EN ISO 11260 

(46 5254) 
Kvalita pôdy. Stanovenie výmennej kapacity katiónov a hodnoty nasýtenia zásadami pomocou
roztoku chloridu bárnatého (ISO 11260: 2018) 
(EN ISO 11260: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 11260 
(46 5254) 

Kvalita pôdy. Stanovenie výmennej kapacity katiónov a hodnoty nasýtenia zásadami pomocou
roztoku chloridu bárnatého (ISO 11260: 1994 vrátane Cor. 1: 1996) 
(EN ISO 11260: 2011) 
z júna 2003 

   
67. STN EN ISO 19085-4 

(49 6115) 
Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 4: Zvislé kotúčové formátovacie píly (ISO 19085-4: 2018) 
(EN ISO 19085-4: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 

   
68. STN EN 1329-1+A1 

(64 3224) 
Potrubné systémy z plastov na kanalizácie vnútri konštrukcie budov (s nízkou a vysokou teplo-
tou). Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U). Časť 1: Špecifikácie rúr, tvaroviek a systému 
(EN 1329-1: 2014+A1: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1329-1 
(64 3224) 

Potrubné systémy z plastov na kanalizácie vnútri konštrukcie budov (s nízkou a vysokou teplotou).
Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U). Časť 1: Špecifikácie rúr, tvaroviek a systému ****) 
z augusta 2014 

   
69. STN P CEN/TS 1329-2 

(64 3224) 
Potrubné systémy z plastov na kanalizácie vnútri konštrukcie budov (s nízkou a vysokou teplo-
tou). Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U). Časť 2: Odporúčania na posudzovanie zhody 
(CEN/TS 1329-2: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 
Táto predbežná norma je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do júna 2020. 



Vestník ÚNMS SR č. 8/2018 

 

17 

 STN P CEN/TS 1329-2 
(64 3224) 

Potrubné systémy z plastov na kanalizácie vnútri konštrukcie budov (s nízkou a vysokou teplotou).
Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U). Časť 2: Odporúčania na posudzovanie zhody ****) 
(CEN/TS 1329-2: 2012) 
z augusta 2012 

   
70. STN EN ISO 20029-1 

(64 3641) 
Plasty. Termoplastové polyesteresterové a polyéteresterové elastoméry na tvárnenie a vytláča-
nie. Časť 1: Systém označovania a základy na špecifikáciu (ISO 20029-1: 2017) 
(EN ISO 20029-1: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 14910-1 
(64 3641) 

Plasty. Termoplastové polyesteresterové a polyéteresterové elastoméry na tvárnenie a vytláčanie.
Časť 1: Systém označovania a základy na špecifikáciu (ISO 14910-1: 2013) ****) 
(EN ISO 14910-1: 2013) 
zo septembra 2013 

   
71. STN EN ISO 20029-2 

(64 3641) 
Plasty. Termoplastové polyesteresterové a polyéteresterové elastoméry na tvárnenie a vytláča-
nie. Časť 2: Príprava skúšobných telies a stanovenie vlastností (ISO 20029-2: 2017) 
(EN ISO 20029-2: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 14910-2 
(64 3641) 

Plasty. Termoplastové polyesteresterové a polyéteresterové elastoméry na tvárnenie a vytláčanie.
Časť 2: Príprava skúšobných telies a stanovenie vlastností (ISO 14910-2: 2013) ****) 
(EN ISO 14910-2: 2013) 
zo septembra 2013 

   
72. STN EN 13207 

(64 6018) 
Plasty. Fólie a rúrky z termopastov na silážovanie na použitie v poľnohospodárstve 
(EN 13207: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 13207 
(64 6018) 

Termoplastové fólie na silážovanie ****) 
(EN 13207: 2001) 
z októbra 2001 

   
73. STN EN 13655 

(64 6019) 
Plasty. Mulčovacie fólie z termoplastov, zhodnotiteľné po použití, na použitie v poľnohospodárst-
ve a v záhradkárstve 
(EN 13655: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 13655 
(64 6019) 

Plasty. Mulčovacie fólie z termoplastov na použitie v poľnohospodárstve a v záhradkárstve 
(EN 13655: 2002) 
z decembra 2003 

   
74. STN EN IEC 61125 

(65 6237) 
Izolačné kvapaliny. Skúšobné metódy hodnotenia oxidačnej stálosti. Skúšobná metóda hodnote-
nia oxidačnej stálosti izolačných kvapalín v dodanom stave 
(EN IEC 61125: 2018, 
IEC 61125: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 16. 2. 2021 ruší 

 STN EN 61125 
(65 6237) 

Nepoužité izolačné kvapaliny na uhľovodíkovej báze. Skúšobné metódy hodnotenia oxidačnej
stálosti 
(EN 61125: 1993, 
IEC 61125: 1992, 
IEC 61125: 1992/Cor. Sept. 1992) 
z novembra 2001 

   
75. STN EN 1431 

(65 7048) 
Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie znovu získaného spojiva a olejového destilátu z asfalto-
vých emulzií destiláciou 
(EN 1431: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 
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 STN EN 1431 
(65 7048) 

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie znovu získaného spojiva a olejového destilátu z asfaltových
emulzií destiláciou ****) 
(EN 1431: 2009) 
zo septembra 2009 

   
76. STN P CEN ISO/TS 

19397 
(67 3060) 

Stanovenie hrúbky náteru povlakov s použitím ultrazvukového meradla (ISO/TS 19397: 2015) 
(CEN ISO/TS 19397: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Táto predbežná norma je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do sep-
tembra 2020. 

   
77. STN EN ISO 12944-5 

(67 3110) 
Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami.
Časť 5: Ochranné náterové systémy (ISO 12944-5: 2018) 
(EN ISO 12944-5: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 12944-5 
(67 3110) 

Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami.
Časť 5: Ochranné náterové systémy (ISO 12944-5: 2007) 
(EN ISO 12944-5: 2007) 
z marca 2008 

   
78. STN EN ISO 12944-6 

(67 3110) 
Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami.
Časť 6: Laboratórne skúšobné metódy (ISO 12944-6: 2018) 
(EN ISO 12944-6: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 12944-6 
(67 3110) 

Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami.
Časť 6: Laboratórne skúšobné metódy (ISO 12944- 6:1998) ***) 
(EN ISO 12944-6: 1998) 
z decembra 2001 

   
79. STN EN ISO 12944-9 

(67 3110) 
Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami.
Časť 9: Ochranné náterové systémy a laboratórne skúšobné metódy pre príbrežné a súvisiace konšt-
rukcie (ISO 12944-9: 2018) 
(EN ISO 12944-9: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 

   
80. STN EN ISO 22477-4 

(72 1035) 
Geotechnický prieskum a skúšanie. Skúšanie geotechnických konštrukcií. Časť 4: Skúšanie pilót:
dynamické zaťažovacie skúšky (ISO 22477-4: 2018) 
(EN ISO 22477-4: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 

   
81. STN EN ISO 17892-9 

(72 1049) 
Geotechnický prieskum a skúšky. Laboratórne skúšanie zemín. Časť 9: Konsolidovaná triaxálna
tlaková skúška vodou nasýtených zemín (ISO 17892-9: 2018) 
(EN ISO 17892-9: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 

   
82. STN EN 492+A2 

(72 2660) 
Vláknocementové dosky a tvarovky. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy 
(EN 492: 2012+A2: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 30. 1. 2020 ruší 

 STN EN 492+A1 
(72 2660) 

Vláknocementové dosky a tvarovky. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy ****) 
(EN 492: 2012+A1: 2016) 
z januára 2017 

   
83. STN EN 13369 

(72 3001) 
Všeobecné pravidlá na betónové prefabrikáty 
(EN 13369: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 30. 4. 2021 ruší 
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 STN EN 13369 
(72 3001) 

Všeobecné pravidlá pre betónové prefabrikáty 
(EN 13369: 2013) 
z novembra 2013 

   
84. STN EN 12467+A2 

(72 3160) 
Vláknocementové rovinné dosky. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy 
(EN 12467: 2012+A2: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 30. 12. 2020 ruší 

 STN EN 12467+A1 
(72 3160) 

Vláknocementové rovinné dosky. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy ****) 
(EN 12467: 2012+A1: 2016) 
z januára 2017 

   
85. STN EN 12274-1 

(73 6164) 
Kalové zákryty. Skúšobné metódy. Časť 1: Vzorkovanie 
(EN 12274-1: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12274-1 
(73 6164) 

Kalové zákryty. Skúšobné metódy. Časť 1: Vzorkovanie pre extrakciu spojiva 
(EN 12274-1: 2002) 
zo septembra 2003 

   
86. STN EN 12274-2 

(73 6164) 
Kalové zákryty. Skúšobné metódy. Časť 2: Stanovenie obsahu zvyškového spojiva a príprava vzorky 
(EN 12274-2: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12274-2 
(73 6164) 

Kalové zákryty. Skúšobné metódy. Časť 2: Stanovenie obsahu zvyškového spojiva 
(EN 12274-2: 2003) 
zo septembra 2003 

   
87. STN EN 12274-3 

(73 6164) 
Kalové zákryty. Skúšobné metódy. Časť 3: Konzistencia 
(EN 12274-3: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12274-3 
(73 6164) 

Kalové zákryty. Skúšobné metódy. Časť 3: Konzistencia 
(EN 12274-3: 2002) 
zo septembra 2003 

   
88. STN EN 12274-4 

(73 6164) 
Kalové zákryty. Skúšobné metódy. Časť 4: Stanovenie súdržnosti zmesi 
(EN 12274-4: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12274-4 
(73 6164) 

Kalové zákryty. Skúšobné metódy. Časť 4: Stanovenie súdržnosti zmesi 
(EN 12274-4: 2003) 
z júla 2004 

   
89. STN EN 12274-5 

(73 6164) 
Kalové zákryty. Skúšobné metódy. Časť 5: Stanovenie minimálneho obsahu spojiva a odolnosti
proti opotrebovaniu 
(EN 12274-5: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12274-5 
(73 6164) 

Kalové zákryty. Skúšobné metódy. Časť 5: Stanovenie opotrebovania 
(EN 12274-5: 2003) 
z júla 2004 

   
90. STN EN 12274-6 

(73 6164) 
Kalové zákryty. Skúšobné metódy. Časť 6: Množstvo nanesenej zmesi 
(EN 12274-6: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12274-6 
(73 6164) 

Kalové zákryty. Skúšobné metódy. Časť 6: Množstvo nanesenej zmesi 
(EN 12274-6: 2002) 
zo septembra 2003 
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91. STN EN 12216 
(74 6253) 

Okenice, vonkajšie clony, vnútorné clony. Terminológia, slovník a definície 
(EN 12216: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12216 
(74 6253) 

Okenice, vonkajšie clony, vnútorné clony. Terminológia, slovník a definície 
(EN 12216: 2002) 
z marca 2004 

   
92. STN EN ISO 11296-1 

(75 6130) 
Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a sto-
kových sietí. Časť 1: Všeobecne (ISO 11296-1: 2018) 
(EN ISO 11296-1: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 11296-1 
(75 6130) 

Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stoko-
vých sietí. Časť 1: Všeobecne (ISO 11296-1: 2009) 
(EN ISO 11296-1: 2011, 
EN ISO 11296-1: 2011/Cor. Jun: 2011) 
z februára 2012 

   
93. STN EN 1307+A2 

(80 4450) 
Textilné podlahové krytiny. Klasifikácia 
(EN 1307: 2014+A2: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1307+A1 
(80 4450) 

Textilné podlahové krytiny. Klasifikácia ****) 
(EN 1307: 2014+A1: 2016) 
z mája 2016 

   
94. STN EN 15382 

(80 6151) 
Geosyntetické zábrany. Charakteristiky požadované v dopravnej infraštruktúre 
(EN 15382: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 31. 12. 2019 ruší 

 STN EN 15382 
(80 6151) 

Geosyntetické zábrany. Charakteristiky požadované v dopravnej infraštruktúre ****) 
(EN 15382: 2013) 
z novembra 2013 

   
95. STN EN 13492 

(80 6222) 
Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe miest na zneškodňovanie
kvapalných odpadov, medziskládok alebo druhotných nádrží 
(EN 13492: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 31. 12. 2019 ruší 

 STN EN 13492 
(80 6222) 

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe miest na zneškodňovanie kva-
palných odpadov, medziskládok alebo druhotných nádrží 
(EN 13492: 2013) 
z januára 2014 

   
96. STN EN 13493 

(80 6223) 
Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe miest na skladovanie a zneš-
kodňovanie tuhých odpadov 
(EN 13493: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 31. 12. 2019 ruší 

 STN EN 13493 
(80 6223) 

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe miest na skladovanie a zneš-
kodňovanie tuhých odpadov 
(EN 13493: 2013) 
z januára 2014 

   
97. STN EN 16993 

(80 6226) 
Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie v konštrukcii retenčných nádrží,
kontajnérov druhotných kvapalín (nad aj pod úrovňou terénu) a ďalších kontajnérov na chemi-
kálie, znečistenú vodu a vyprodukované kvapaliny 
(EN 16993: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
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98. STN EN ISO 1107 
(80 8650) 

Rybárske siete. Sieťovina. Základné termíny a definície (ISO 1107: 2017) 
(EN ISO 1107: 2017) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 1107 
(80 8650) 

Rybárske siete. Sieťovina. Základné termíny a definície (ISO 1107: 2003) 
(EN ISO 1107: 2003) 
z apríla 2004 

   
99. STN EN 1883 

(80 8803) 
Perie a páperie. Odber vzoriek na skúšky 
(EN 1883: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1883 
(80 8803) 

Perie a páperie. Odber vzoriek na skúšky *) 
(EN 1883: 1998) 
z januára 2002 

   
100. STN EN ISO 14024 

(83 9024) 
Environmentálne značky a vyhlásenia. Environmentálne označovanie typu I. Zásady a postupy
(ISO 14024: 2018) 
(EN ISO 14024: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
(Rozpracovanie prekladom) 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 14024 
(83 9024) 

Environmentálne značky a vyhlásenia. Environmentálne označovanie typu I. Zásady a postupy
(ISO 14024:1999) 
(EN ISO 14024: 2000) 
zo septembra 2001 

   
101. STN EN ISO 11073-

10427 
(84 8109) 

Zdravotnícka informatika. Komunikácia s osobným zdravotným prístrojom. Časť 10427: Špecializácia
prístroja. Monitor stavu napájania osobných zdravotníckych zariadení (ISO/IEEE 11073-10427: 2018)
(EN ISO 11073-10427: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 

   
102. STN EN ISO 7886-1 

(85 6170) 
Sterilné injekčné striekačky na jednorazové použitie. Časť 1: Striekačky na ručné použitie (ISO 7886-1:
2017) 
(EN ISO 7886-1: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 7886-1 
(85 6170) 

Sterilné injekčné striekačky na jednorazové použitie. Časť 1: Striekačky na ručné použitie (ISO 7886-1: 1993) 
(EN ISO 7886-1: 1997) 
z novembra 2000 

   
103. STN EN ISO 13408-2 

(85 6537) 
Aseptické spracovanie výrobkov na zdravotnú starostlivosť. Časť 2: Sterilizujúca filtrácia (ISO 13408-2:
2018) 
(EN ISO 13408-2: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 13408-2 
(85 6537) 

Aseptické spracovanie výrobkov na zdravotnú starostlivosť. Časť 2: Filtrácia (ISO 13408-2: 2003) ****)
(EN ISO 13408-2: 2011) 
z októbra 2011 

   
104. STN EN 1568-3 

(92 0535) 
Hasiace látky. Penidlá. Časť 3: Technické podmienky penidiel pre ťažké peny na povrchové použi-
tie na kvapaliny nemiešateľné s vodou 
(EN 1568-3: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa 31. 12. 2019 ruší 

 STN EN 1568-3 
(92 0535) 

Hasiace látky. Penidlá. Časť 3: Technické podmienky penidiel pre ťažké peny na povrchové použitie
na kvapaliny nemiešateľné s vodou 
(EN 1568-3: 2008) 
z decembra 2008 
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105. STN EN ISO 8442-9 
(94 4805) 

Materiály a predmety v styku s požívatinami. Nožiarske výrobky a stolový riad. Časť 9: Požiadavky
na keramické nože (ISO 8442-9: 2018) 
(EN ISO 8442-9: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 

   
106. STN EN ISO 28706-3 

(94 5055) 
Sklené a porcelánové smalty. Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii. Časť 3: Stanovenie
odolnosti proti chemickej korózii spôsobenej alkalickými kvapalinami použitím prístroja s hexago-
nálnou nádobou alebo s tetragonálnou sklenenou fľašou (ISO 28706-3: 2017) 
(EN ISO 28706-3: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 28706-3 
(94 5055) 

Sklené a porcelánové smalty. Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii. Časť 3: Stanovenie
odolnosti proti chemickej korózii spôsobenej alkalickými kvapalinami použitím prístroja s hexago-
nálnou nádobou (ISO 28706-3: 2008) ****) 
(EN ISO 28706-3: 2011) 
z novembra 2011 

Zrušené STN 

107. STN EN ISO 5436-2 
(99 0101) 

Geometrická špecifikácia výrobkov (GPS). Charakter povrchu: profilová metóda; etalóny. Časť 2: 
Softvérové etalóny (ISO 5436-2: 2001) ****) 
(EN ISO 5436-2: 2001) 
z novembra 2002 
Zrušená od 1. 9. 2018 
EN ISO 5436-2: 2001 zrušená a nahradená revidovanou verziou. 

Zmeny STN 

108. STN EN ISO 3183/A1 
(13 6810) 

Naftový a plynárenský priemysel. Oceľové rúry na potrubné dopravné systémy (ISO 3183: 2012).
Zmena A1 
STN EN ISO 3183 z mája 2013 
(EN ISO 3183: 2012/A1: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 

   
109. STN EN 62606/A1 

(35 4188) 
Všeobecné požiadavky na prístroje detegujúce poruchu s oblúkom. Zmena A1 
STN EN 62606 z júla 2014 
(EN 62606: 2013/A1: 2017, 
IEC 62606: 2013/Amd 1: 2017) 
Platí od 1. 9. 2018 
STN EN 62606 z júla 2014 sa bez zmeny A1 môže používať do 1. 12. 2020 

   
110. STN EN 60809/A2 

(36 0180) 
Svetelné zdroje do cestných vozidiel. Rozmery, elektrické a svetelné požiadavky. Zmena A2 
STN EN 60809 zo septembra 2015 
(EN IEC 60809: 2015/A2: 2018, 
IEC 60809: 2014/Amd 2: 2017) 
Platí od 1. 9. 2018 
STN EN 60809 zo septembra 2015 sa bez zmeny A2 môže používať do 15. 12. 2020. 

   
111. STN EN 62554/A1 

(36 0222) 
Príprava vzoriek na meranie obsahu ortuti v žiarivkách. Zmena A1 
STN EN 62554 z apríla 2012 
(EN IEC 62554: 2011/A1: 2018, 
IEC 62554: 2011/Amd 1: 2017) 
Platí od 1. 9. 2018 
STN EN 62554 z apríla 2012 sa bez zmeny A1 môže používať do 22. 11. 2020. 
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112. STN EN 60570/A1 
(36 0570) 

Elektrické svietidlové prípojnicové sústavy. Zmena A1 
STN EN 60570 z júna 2004 
(EN 60570: 2003/A1: 2018, 
IEC 60570: 2003/Amd 1: 2017) 
Platí od 1. 9. 2018 
STN EN 60570 z júna 2004 sa bez zmeny A1 môže používať do 18. 5. 2021. 

   
113. STN EN 62817/A1 

(36 4622) 
Fotovoltické systémy. Posúdenie návrhu zariadení na sledovanie polohy slnka. Zmena A1 
STN EN 62817 zo septembra 2015 
(EN 62817: 2015/A1: 2017, 
IEC 62817: 2014/Amd 1: 2017) 
Platí od 1. 9. 2018 
STN EN 62817 zo septembra 2015 sa bez zmeny A1 môže používať do 1. 9. 2020 

   
114. STN EN 60601-2-43/ 

A1 
(36 4800) 

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-43: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a ne-
vyhnutné prevádzkové vlastnosti röntgenových prístrojov na intervenčné postupy. Zmena A1 
STN EN 60601-2-43 z mája 2011 
(EN 60601-2-43: 2010/A1: 2018, 
IEC 60601-2-43: 2010/Amd 1: 2017) 
Platí od 1. 9. 2018 
STN EN 60601-2-43 z mája 2011 sa bez zmeny A1 môže používať do 18. 5. 2021. 

   
115. STN EN 13445-1+A1/ 

A2 
(69 0010) 

Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 1: Všeobecne. Zmena A2 
STN EN 13445-1+A1 zo septembra 2015 
(EN 13445-1: 2014/A2: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 

   
116. STN EN 13445-3+A1/ 

A4 
(69 0010) 

Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 3: Navrhovanie. Zmena A4 
STN EN 13445-3+A1 z mája 2016 
(EN 13445-3: 2014/A4: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 

Opravy STN 

117. STN EN IEC 60730-2-
13/AC 
(36 1950) 

Automatické elektrické riadiace zariadenia. Časť 2-13: Osobitné požiadavky na riadiace zariadenia 
citlivé na vlhkosť. Oprava AC 
STN EN IEC 60730-2-13 zo septembra 2018 
(EN IEC 60730-2-13: 2018/AC Apr.: 2018, 
IEC 60730-2-13: 2017/Cor. 1: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 

   
118. STN EN 62702-1-1/AC 

(36 8405) 
Systém na archiváciu zvuku. Časť 1-1: DVD nosiče a migrácia údajov na dlhodobé skladovanie 
zvukových nahrávok. Oprava AC 
STN EN 62702-1-1 z decembra 2016 
(EN 62702-1-1: 2016/AC Apr.: 2018, 
IEC 62702-1-1: 2016/Cor. 1: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 

Normy označené *) preberajú medzinárodné normy alebo európske normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým 
prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku. 

Normy označené ***) preberajú medzinárodné normy alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou. 

Normy označené ****) preberajú medzinárodné normy alebo európske normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku ÚNMS SR). 
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Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
o prijatí technických normalizačných informácií, ich opráv alebo zrušení 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že prijal 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.  
 
 Ing. Viera Huková 
 riaditeľka odboru technickej normalizácie 
 v. r. 

Schválené TNI 

1. TNI CEN/TR 16961 
(01 1608) 

Vyjadrovanie neistoty v skúšobných protokoloch ****) 
(CEN/TR 16961: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 

   
2. TNI CEN/TR 13480-7 

(13 3410) 
Kovové priemyselné potrubia. Časť 7: Pokyny na používanie postupov posudzovania zhody 
(CEN/TR 13480-7: 2017) 
Vydanie: september 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 TNI CEN/TR 13480-7 
(13 3410) 

Kovové priemyselné potrubia. Časť 7: Pokyny na používanie postupov posudzovania zhody ****) 
(CEN/TR 13480-7: 2017) 
z januára 2018 

   
3. TNI CLC/TR 50542-1 

(34 2660) 
Dráhové aplikácie. Vlaková riadiaca jednotka pre displeje (TDC) v kabíne rušňovodiča. Časť 1:
Všeobecná architektúra ****) 
(CLC/TR 50542-1: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 TNI CLC/TR 50542-1 
(34 2660) 

Dráhové aplikácie. Vlaková riadiaca jednotka pre displeje (TDC) v kabíne rušňovodiča. Časť 1:
Všeobecná architektúra ****) 
(CLC/TR 50542-1: 2014) 
z februára 2015 

   
4. TNI CEN/TR 17167 

(36 5711) 
Komunikačné systémy pre meradlá. Sprievodná technická správa k EN 13757-2,-3 a -7. Príklady
a doplnkové informácie ****) 
(CEN/TR 17167: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 

   
5. TNI CEN/TR 17014- 

101 
(36 9639) 

Elektronické verejné obstarávanie. Rozhrania pre podnikovú interoperabilitu (BII). Elektronické
predloženie ponuky. Časť 101: Prehľad ****) 
(CEN/TR 17014-101: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 

   
6. TNI CEN/TR 17015- 

101 
(36 9639) 

Elektronické verejné obstarávanie. Rozhrania pre podnikovú interoperabilitu (BII). Elektronický
katalóg. Časť 101: Prehľad ****) 
(CEN/TR 17015-101: 2018) 
Platí od 1. 9. 2018 
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Zrušené TNI 

7. TNI ISO/TR 7239 
(01 8022) 

Vypracovanie a zásady používania verejných informačných značiek 
(ISO/TR 7239: 1984) 
z mája 2000 
Zrušená od 1. 9. 2018 
ISO/TR 7239: 1984 zrušená bez náhrady. 

Dokumenty bez označenia hviezdičkami sa vydávajú v štátnom jazyku. 

Dokumenty označené ****) sa preberajú bez prekladu do štátneho jazyka. 
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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, že zoznamy úloh zaradených do plánu technickej 
normalizácie podľa § 8 ods. 1 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii sú zverejňované na webovom sídle ÚNMS SR na 
www.unms.sk v časti Technická normalizácia – Plán technickej normalizácie. 
 
Každý, kto má záujem stať sa účastníkom pripomienkového konania k návrhom konkrétnych STN, sa môže prihlásiť do 4 týždňov 
od zverejnenia zoznamu u spracovateľa, ktorého adresa je uvedená pri konkrétnej úlohe alebo na emailovej adrese 
navrhynoriem@normoff.gov.sk, ak z dôvodu ochrany osobných údajov nie je uvedená adresa. 
  

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

 

Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky  

o verejnom prerokovaní návrhov európskych noriem a medzinárodných noriem 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 písm. b) bod 1. a 2. zákona 
č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii oznamuje, že zoznamy návrhov európskych noriem a medzinárodných noriem a iných 
dokumentov sú zverejňované na verejné prerokovanie na webovom sídle 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 môžu návrhy vyžiadať na uvedenej e-mailovej adrese. V prípade požiadavky na 
dodanie papierovej verzie návrhu bude záujemcovi účtovaný poplatok za kopírovanie a poplatok za službu spojenú s balným 
a poštovným. 

Pripomienky k textom návrhov noriem a ďalších dokumentov je potrebné zaslať najneskôr 4 týždne pred termínom na odpoveď 
národných členov uvedenom pri každom 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 vložené 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 § 9 ods. 2 písm. c zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej 
normalizácii a podľa čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii oznamuje, že 
zoznamy návrhov pôvodných STN sú zverejňované na verejné prerokovanie na webovom sídle 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 dátumu, ktorý je uvedený pri 
každom návrhu. Text návrhu konkrétnej normy v elektronickej forme zašle ÚNMS SR na požiadanie. V prípade požiadavky na 
dodanie papierovej verzie návrhu bude záujemcovi účtovaný poplatok za kopírovanie a poplatok za službu spojenú s balným 
a poštovným. 

Pripomienky musia byť vložené do priloženého formulára v slovenskom jazyku. Formulár na pripomienky je zverejnený na 
webovom sídle www.unms.sk. 
 
 Ing. Viera Huková 
 riaditeľka odboru technickej normalizácie 
 v. r. 
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2. METROLÓGIA 

Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

o schválení typu meradiel 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v súlade s § 4 písm. g) bod 2. zákona č. 157/2018 Z. z. 
o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznamuje, že Slovenský metrologický ústav v období 
od 29. januára 2018 do 25. júna 2018 vydal podľa § 21 ods. 1 a § 56 ods. 2 zákona rozhodnutia o schválení typov meradiel. 

Ing. Zbyněk Schreier, CSc. 
riaditeľ odboru metrológie 

 v.r. 

 
Značka schváleného typu Názov, typ meradla Výrobca 

TSK 143/18 – 067 Vyhodnocovacia jednotka meradiel 
pretečeného množstva plynu, 
INMAT 57/57D 

ZPA Nová Paka, a. s., Česká republika 

TSK 153/18 – 073 Momentový kľúč, 0714 71 xx Adolf Würth GmbH & Co. KG, Nemecko 

TSK 153/18 – 074 Momentový kľúč, 775 Torsiomax STAHL WILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, 
Nemecko 

TSK 153/18 – 075 Momentový kľúč, 760 Torsiometer STAHL WILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, 
Nemecko 

TSK 153/18 – 076 Momentový kľúč, 730N; 730Na STAHL WILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, 
Nemecko 

TSK 153/18 – 077 Momentový kľúč, 730 Quick STAHL WILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, 
Nemecko 

TSK 153/18 – 078 Momentový kľúč, 730 Fix STAHL WILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, 
Nemecko 

TSK 221/18 – 127 Trojfázový statický elektromer, 
aMeter 300 

Wasion Group Co., Ltd., Čínska ľudová 
republika 

TSK 221/18 – 128 Jednofázový statický elektromer, 
DDSD285 

Holley Technology, Ltd., Čínska ľudová 
republika 

TSK 142/18 – 150 Elektromagnetický prietokomer, 
Promag 50 

Endress+Hauser Flowtec AG, Švajčiarsko 
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TSK 128/14 – 009 
Revízia 1 

Váhy s automatickou činnosťou na 
váženie cestných vozidiel za pohybu, 
VM-1.2; VM-2.2 

Tenzováhy, s.r.o., Česká republika 

TSK 452/08 – 005 
Revízia 2 

Analyzátor dychu, AlcoQuant 6020 
plus 

EnviteC – Wismar GmbH, Nemecko 

TSK 162/11 – 015 
Revízia 2 

Radarový merač rýchlosti, RAMER 10 RAMET, a. s., Česká republika 

P TSK 162/18 – 022 Cestný laserový rýchlomer, Poliscan 
FM1 

Vitronic Dr. – Ing. Stein 
Bildverarbeitungssysteme GmbH, Nemecko 

P TSK 453/17 – 005 
Revízia 1 

Procesný plynový chromatograf, 
PGC 9303 

RMG Messtechnik GmbH, Nemecko 

TSK 162/09 – 013 
Revízia 2 

Laserový merač rýchlosti,  
Micro Digi-CAM, LTI 20-20 TruCam; 
Micro Digi-CAM, LTI 20-20 TruCam II 

LASER Technology, Inc., USA 
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5. RÔZNE 

Oznámenie 
Informačného strediska Svetovej obchodnej organizácie (WTO) 

o notifikáciách členov Dohody o technických prekážkach obchodu 
a Dohody o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení WTO 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR – Informačné stredisko WTO – oznamuje, že v júli 2018 notifikovali 
členovia dohôd ďalej uvedené návrhy technických predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody. Notifikácie, príp. návrhy 
dokumentov si možno vyžiadať prostredníctvom IS WTO osobne alebo písomne na adrese: 
 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 
Informačné stredisko WTO 
Štefanovičova ul. č. 3 
810 05 Bratislava 

telefón:  02/57485 323 
e-mail:  infonot@normoff.gov.sk 

 Ing. Pavol Pavlis 
 predseda ÚNMS SR 
 v. r. 

Predpisy notifikované v Dohode o technických prekážkach obchodu 

Číslo/Dátum Notifikujúca strana Charakteristika notifikácie Pripomienková
doba 

TBT/ARE/421 
5. 7. 2018 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

pneumatiky na osobné automobily 

Technický predpis GSO ustanovujúci požiadavky na uvedené 
pneumatiky (nomenklatúra, označovanie, rozmery, prípustné 
zaťaženia a tlaky), obchodovanie v krajinách Golfskej kooperač-
nej rady (GCC). 
 

60 dní 

TBT/ARE/422 
5. 7. 2018 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

pneumatiky na osobné automobily 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené pneu-
matiky (všeobecné požiadavky), obchodovanie v krajinách 
Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 

TBT/ARE/423 
5. 7. 2018 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

pneumatiky na osobné automobily 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené pneu-
matiky (skúšobné metódy), obchodovanie v krajinách Golfskej 
kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 

TBT/ARE/424 
5. 7. 2018 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

pneumatiky na osobné automobily 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené pneu-
matiky a pneumatiky určené na dočasné použitie, vrátane skú-
šobných metód, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperač-
nej rady (GCC). 
 

60 dní 
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TBT/ARE/425 
5. 7. 2018 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

pneumatiky na osobné automobily 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené pneu-
matiky (dezény, trakčná a tepelná odolnosť), obchodovanie 
v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 

TBT/ARE/426 
5. 7. 2018 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

pneumatiky na osobné automobily 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené pneu-
matiky (skúšanie a klasifikácia podľa odolnosti voči teplotám), 
obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 
 

TBT/ARE/427 
12. 7. 2018 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

mäso hydiny, chladené alebo mrazené kurčatá (brojlery) vhod-

né na ľudskú konzumáciu 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené komo-
dity, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 

TBT/ARE/428 
12. 7. 2018 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

pšeničná múka na výrobu chleba 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedenú komoditu, 
obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 
 

TBT/ARE/429 
12. 7. 2018 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

chladené ryby, celé alebo ich časti 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené komodity, 
obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 
 

TBT/ARE/430 
12. 7. 2018 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

chladené krevety 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené komodity, 
obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 

TBT/ARE/431 
12. 7. 2018 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

pomaranče, grapefruity a iné citrusové ovocie  

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené komodity, 
obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 
 

TBT/ARE/432 
12. 7. 2018 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

ovocné šťavy, nektáre a iné ovocné nápoje 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedenú komoditu, 
obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 
 

TBT/ARE/433 
13. 7. 2018 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

mliečne výrobky, nápoje Laban vrátane ochutených nápojov Laban 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené komodity, 
obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 

TBT/ARE/434 
13. 7. 2018 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

mletá červená paprika 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedenú komoditu, 
obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 
 

TBT/ARE/435 
16. 7. 2018 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

čerstvé (nelisované) plody rôznych druhov datľovej palmy vhod-

né na priamu konzumáciu 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedenú komoditu, 
obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 

TBT/ARE/436 
16. 7. 2018 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

mliečne výrobky, spracované syry vrátane roztierateľných syro-

vých výrobkov s pridaním tuku 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené komodity, 
obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 
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TBT/ARE/437 
31. 7. 2018 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

mliečne výrobky, syr Paneer 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené komodity, 
obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 
 

TBT/ARE/438 
31. 7. 2018 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

mliečne výrobky, syr Ricotta 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené komodity, 
obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 

TBT/ARG/335 
6. 7. 2018 
 

Argentína skladovacie nádoby na zemný plyn určený pre vozidlá (VNG) 

Technický predpis MERCOSUR stanovujúci požiadavky na venti-
ly na uvedené zásobníky plynu. 

 

neaplikuje sa 
 

TBT/ARG/336 
19. 7. 2018 
 

Argentína flexibilné obaľovacie hliníkové trubky 

Požiadavky na technickú kvalitu uvedených výrobkov, certifikácia. 
 

30 dní 
 

TBT/ARG/337 
6. 7. 2018 
 

Argentína solárne kolektory a kompaktné solárne systémy 

Požiadavky na technickú kvalitu uvedených výrobkov, certifikácia. 
 

neaplikuje sa 

TBT/ARM/85 
16. 7. 2018 
 

Arménsko podzemné koľajové vozidlá 

Návrh technického predpisu Eurázijskej hospodárskej únie 
o bezpečnosti podzemných koľajových vozidiel. 
 

neaplikuje sa 

TBT/ARM/86 
16. 7. 2018 
 

Arménsko ľahká koľajová doprava 

Návrh technického predpisu Eurázijskej hospodárskej únie 
o bezpečnosti ľahkej koľajovej dopravy, električiek. 
 

neaplikuje sa 

TBT/BRA/829 
2. 7. 2018 
 

Brazília ryby, mäkkýše a kôrovce 

Návrh technického predpisu MERCOSUR, ktorým sa ustanovuje 
metrologická kontrola na stanovenie čistého obsahu balených, 
ľadovou vrstvou obalených rýb, mäkkýšov a kôrovcov (podiel 
konzumovateľnej zložky, súlad s údajmi na obale). 

 

neaplikuje sa 
 

TBT/BRA/830 
9. 7. 2018 
 

Brazília kondenzované mlieko 

Otvorenie 60-dňovej verejnej konzultácie k technickému pred-
pisu, ktorým sa stanovujú požiadavky na identifikáciu a kvalitu 
kondenzovaného mlieka. 
 

3. 9. 2018 
 

TBT/BRA/831 
16. 7. 2018 
 

Brazília živé ošípané 

Otvorenie 90-dňovej verejnej konzultácie k technickému pred-
pisu, ktorým sa stanovujú požiadavky na správnu manipulačnú 
prax fariem produkujúcich ošípané určené na predaj. 
 

10. 10. 2018 
 

TBT/BRA/832 
19. 7. 2018 
 

Brazília živočíchy, rastliny, odvodené a vedľajšie rastlinné a živočíšne 

produkty 

Technické predpisy, ktorými sa revidujú požiadavky a postupy 
inšpekcie, kontroly kvality a systémy analýzy rizík pre dovoz ži-
vočíchov, rastlín, odvodených a vedľajších rastlinných a živo-
číšnych produktov. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/BRA/833 
23. 7. 2018 
 

Brazília diagnostické výrobky in vitro 

Návrh uznesenia, ktorým sa mení a dopĺňa normatívny doku-
ment ustanovujúci udeľovanie povolení pre diagnostické výrob-
ky in vitro. 
 

19. 8. 2018 
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TBT/CAN/558 
10. 7. 2018 
 

Kanada 
 

pneumatiky motorových vozidiel, systémy bezpečnostných 

pásov, detské autosedačky 

Predpisy, ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v súla-
de so zákonom o bezpečnosti motorových vozidiel. 
 

13. 9. 2018 

TBT/CAN/559 
19. 7. 2018 
 

Kanada 
 

rádiové komunikácie 

Konzultačný dokument k ustanoveniu špecifikácií RSS-HAC (1. 
vydanie) týkajúce sa kompatibility sluchových pomôcok 
(strojčekov do ucha) a funkcie ovládania hlasitosti pre konkrét-
ne rádiové zariadenia. 
 

24. 9. 2018 
 

TBT/CAN/560 
24. 7. 2018 
 

Kanada 
 

telekomunikácie 

Vydanie normy pre zariadenia spôsobujúce interferenciu, ICES-
GEN (1. vydanie) stanovujúcej všeobecné požiadavky na zhodu 
zariadení spôsobujúcich interferenciu. 
 

4. 10. 2018 
 

TBT/CAN/561 
27. 7. 2018 
 

Kanada 
 

všetky rastlinné, živočíšne a potravinové komodity 

Kanadský úrad pre inšpekciu potravín (CFIA) spúšťa systém na 
elektronickú certifikáciu uvedených komodít. Systém bude 
uvádzaný do činnosti postupne v rokoch 2018 – 2020. 
 

4. 10. 2018 
 

TBT/CHL/447 
10. 7. 2018 
 

Čile 
 

mäso hydiny 

Verejná konzultácia k zmenám a doplnkom zdravotných 
predpisov na potraviny pokiaľ ide o posilnenie bezpečnosti 
hydinového mäsa, riadenie mikrobiologických rizík a informácie 
poskytované spotrebiteľovi. 
 

60 dní 

TBT/CHL/448 
24. 7. 2018 
 

Čile 
 

viacvrstvové potrubia/trubky s hliníkovou vnútornou vrstvou 

a príslušné inštalačné prvky určené na plynné palivá 

Požiadavky na bezpečnostné analýzy a/alebo protokoly o skúš-
kach uvedených plynových výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/CHL/449 
26. 7. 2018 
 

Čile 
 

kovové nádoby naplnené skvapalneným ropným plynom (LPG), 

s ventilmi alebo bez nich, určené na použitie v prenosných ply-

nových zariadeniach 

Požiadavky na bezpečnostné analýzy a/alebo protokoly o skúš-
kach uvedených plynových výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/CHN/1276 
9. 7. 2018 
 

Čína 
 

komerčný zemný plyn prepravovaný potrubím  

Národná norma, požiadavky na uvedenú komoditu, kvalita, 
skúšobné metódy a pravidlá inšpekcie zemného plynu. 
 

60 dní 

TBT/CHN/1277 
9. 7. 2018 
 

Čína 
 

mikroprocesorové systémy 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky informačných 
technológií. 
 

60 dní 

TBT/CHN/1278 
10. 7. 2018 
 

Čína 
 

portlandský cement na bežné použitie 

Národná norma, aktualizácia požiadaviek na uvedenú komoditu. 
 

60 dní 

TBT/CHN/1279 
30. 7. 2018 
 

Čína 
 

ručné detektory kovov 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 

TBT/CHN/1280 
30. 7. 2018 
 

Čína 
 

prehliadacie detektory kovov (vo forme rámov cez ktoré sa 

prechádza) 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
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TBT/CHN/1281 
30. 7. 2018 
 

Čína 
 

röntgenové bezpečnostné kontrolné systémy, všeobecné tech-

nické požiadavky 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 

TBT/CHN/1282 
30. 7. 2018 
 

Čína 
 

röntgenové bezpečnostné kontrolné systémy, systémy na bez-

pečnostnú prehliadku batožiny 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 

TBT/CHN/1283 
30. 7. 2018 
 

Čína 
 

röntgenové bezpečnostné kontrolné systémy, systémy na bez-

pečnostnú prehliadku nákladov 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 

TBT/CHN/1284 
30. 7. 2018 
 

Čína 
 

röntgenové bezpečnostné kontrolné systémy, systémy na bez-

pečnostnú prehliadku ľudí 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 

 

60 dní 

TBT/CHN/1285 
30. 7. 2018 
 

Čína 
 

röntgenové bezpečnostné kontrolné systémy, systémy na bezpeč-

nostnú prehliadku objektov s využitím spätného rozptylu 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 

TBT/CRI/177 
9. 7. 2018 
 

Kostarika použité odevy (second-hand) 

Technický predpis stanovujúci požiadavky na použité odevy 
dovážané voľne ložené do krajiny, hygienické podmienky, colné 
vybavovanie. 
 

60 dní 

TBT/CRI/178 
24. 7. 2018 
 

Kostarika osivá, obchodovanie s osivami 

Kostarický technický predpis RTCR ustanovujúci požiadavky 
a postupy pri dovoze a vývoze uvedených komodít. 
 

60 dní 

TBT/EU/581 
5. 7. 2018 
 

Európska únia 
 

servery a zariadenia na ukladanie dát 

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa implemen-
tuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ 
ide o požiadavky na ekodizajn serverov a zariadení na uklada-
nie dát, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (EÚ) 
č. 617/2013. Záväzné požiadavky na energetickú účinnosť a ma-
teriálovú účinnosť uvedených výrobkov. Výrobky, ktoré nespĺ-
ňajú tieto požiadavky nebudú môcť byť umiestnené na trh EÚ. 
 

60 dní 

TBT/EU/582 
5. 7. 2018 
 

Európska únia 
 

prípravky na ochranu rastlín obsahujúce uvedenú látku 

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie týkajúci sa neobnove-
nia schválenia účinnej látky Quinoxyfen v súlade s nariadením Eu-
rópskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní 
prípravkov na ochranu rastlín na trh, ktorým sa mení a dopĺňa vy-
konávacie nariadenie Komisie (EÚ) 540/2011. Prípravky na och-
ranu rastlín obsahujúce uvedenú látku budú stiahnuté z trhu. 

 

60 dní 

TBT/EU/583 
5. 7. 2018 
 

Európska únia 
 

prípravky na ochranu rastlín obsahujúce uvedenú látku 

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie týkajúci sa neobnove-
nia schválenia účinnej látky Etoxazole v súlade s nariadením Eu-
rópskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní príp-
ravkov na ochranu rastlín na trh, ktorým sa mení a dopĺňa vyko-
návacie nariadenie Komisie (EÚ) 540/2011. Prípravky na ochranu 
rastlín obsahujúce uvedenú látku budú stiahnuté z trhu. 

 

60 dní 
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TBT/EU/584 
17. 7. 2018 
 

Európska únia 
 

vozidlá, prívesy, dvojkolesové a trojkolesové vozidlá, štvorkolky, 

poľnohospodárske a lesnícke vozidlá, technické jednotky a mo-

tory určené na použitie v mimocestných mobilných zariadeniach 

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa 
dopĺňajú právne predpisy EÚ o typovom schvaľovaní vzhľadom 
na vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ. 
 

60 dní 

TBT/EU/585 
17. 7. 2018 
 

Európska únia 
 

surové a spracované produkty poľnohospodárstva a vodných cho-

vov odvodené od ekologickej poľnohospodárskej produkcie 

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
(ES) č. 889/2008 ustanovujúce podrobné pravidlá implemen-
tácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej poľnohos-
podárskej produkcii pokiaľ ide o ekologickú produkciu, označo-
vanie a kontroly ekologických výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/EU/586 
20. 7. 2018 
 

Európska únia 
 

nebezpečné látky 

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa na účely prispôsobenia 
technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie 
(ES) č. 1272/2008 Európskeho parlamentu a Rady o klasifikácii, 
označovaní a balení látok a zmesí. 
 

60 dní 

TBT/EU/587 
24. 7. 2018 
 

Európska únia 
 

interoperabilita železníc, podsystémy a vozidlá 

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie o vzorových vyhláse-
niach „EC“ a certifikátoch pre komponenty a subsystémy inte-
roperability železníc. Návrh ustanovuje vzory vyhlásenia „EC“ 
o zhode alebo vhodnosti na používanie, vyhlásenia „EC“ 
o overení, vzory predbežného vyhlásenia o overení a certifikáty 
o overení vzťahujúce sa na komponenty alebo subsystémy inte-
roperability železníc, ako aj vzory vyhlásenia o zhode pre želez-
ničné vozidlá. 

 

60 dní 

TBT/EU/588 
24. 7. 2018 
 

Európska únia 
 

kozmetické výrobky 

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II 
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 
o kozmetických výrobkoch. Zákaz používania látky 2-Chloro-p-

Phenylenediamine a jej sulfátových a dihydrochloridových solí 
do výrobkov na farbenie vlasov, obočia a mihalníc. 

 

60 dní 

TBT/EU/589 
24. 7. 2018 
 

Európska únia 
 

mobilné telefóny s pokročilými funkciami (všeobecne známe 

ako "smartfóny") 

Návrh delegovaného nariadenia Komisie, ktorým sa dopĺňa 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ, pokiaľ 
ide o uplatňovanie základných požiadaviek uvedených v článku 
3 (3) (g) uvedenej smernice s cieľom zabezpečiť lokalizáciu 
volajúceho z mobilného zariadenia v núdzovej situácii. 
 

60 dní 

TBT/EU/560 
24. 7. 2018 
 

Európska únia 
 

Yohimbe (johimbín) 

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III 
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, 
pokiaľ ide o Yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum), Pierre 
ex Beille). Zákaz pridávania uvedenej zložky do potravín alebo 
jej používania pri výrobe potravín na základe posúdenia Eu-
rópskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). 
 

60 dní 
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TBT/IND/81 
24. 7. 2018 
 

India 
 

potraviny, informovanie spotrebiteľa 

Normy na bezpečnosť potravín, aktualizácia požiadaviek na 
informácie povinne uvádzané podnikmi poskytujúcimi stravo-
vacie služby. Požiadavky sa týkajú kalorickej hodnoty, alergé-
nov, lepku a podobne. 
 

60 dní 

TBT/IND/82 
24. 7. 2018 
 

India 
 

žeriavy vrátane mobilných žeriavov 

Požiadavky na bezpečnosť uvedených zariadení, súlad s indic-
kými normami. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1012 
24. 7. 2018 

Izrael ovládacie zariadenia svetelných zdrojov, osobitné požiadavky 

na elektronické ovládacie zariadenia žiariviek napájané strie-

davým a/alebo jednosmerným prúdom 

Revízia záväznej normy SI 61347, časť 2.3. 
 

60 dní 
 

TBT/ISR/1013 
24. 1. 2018 

Izrael chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu, kyselina 

chlorovodíková 

Revízia záväznej normy SI 5438, časť 1. 

 

60 dní 
 

TBT/ISR/1014 
31. 7. 2018 

Izrael obaly na potraviny, hermeticky uzavreté a pevné kovové obaly 

na potravinárske výrobky  

Revízia záväznej normy SI 136, časť 1. 
 

60 dní 
 

TBT/ISR/1015 
31. 1. 2018 

Izrael keramické strešné škridly a tvarovky 

Revízia záväznej normy SI 215, časť 1. 
 

60 dní 
 

TBT/ISR/1016 
31. 1. 2018 

Izrael betónové strešné škridly a tvarovky 

Revízia záväznej normy SI 215, časť 2. 
 

60 dní 
 

TBT/JPN/602 
3. 7. 2018 

Japonsko bežné hnojivá vyrobené z potravinárskych odpadov 

Zmeny a doplnky normy na uvedené hnojivá. 
 

30 dní 
 

TBT/JPN/603 
5. 7. 2018 

Japonsko ekologická rastlinná a živočíšna výroba, odvodené výrobky 

Revízia noriem platných pre oblasť ekologickej produkcie. 
 

60 dní 
 

TBT/JPN/604 
22. 7. 2018 

Japonsko farmaceutické biologické výrobky 

Minimálne požiadavky na uvedené výrobky, revízia normy na 
čerstvú mrazenú ľudskú plazmu. 
 

30 dní 
 

TBT/KEN/713 
23. 7. 2018 
 

Keňa 
 

čierny čaj 

Návrh východoafrickej normy (DEAS), požiadavky na výrobky. 
 

14. 9. 2018 
 

TBT/KEN/714 
23. 7. 2018 
 

Keňa 
 

zelený čaj 

Návrh východoafrickej normy (DEAS), požiadavky na výrobky. 
 

14. 9. 2018 
 

TBT/KEN/715 
23. 7. 2018 
 

Keňa 
 

aromatizovaný čierny čaj 

Návrh východoafrickej normy (DEAS), požiadavky na výrobky. 
 

14. 9. 2018 
 

TBT/KEN/716 
23. 7. 2018 
 

Keňa 
 

instantný čaj 

Návrh východoafrickej normy (DEAS), požiadavky na výrobky. 
 

14. 9. 2018 
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TBT/KEN/717 
31. 7. 2018 
 

Keňa 
 

primerané podmienky zaobchádzania (welfare), so zvieratami, 

ktoré sú súčasťou potravinového reťazca 

Národná norma, požiadavky v uvedenej oblasti. 
 

9. 9. 2018 
 

TBT/KEN/718 
31. 7. 2018 
 

Keňa 
 

marinované mäso 

Národná norma, požiadavky na výrobky, kvalitu a bezpečnosť. 
 

9. 9. 2018 

TBT/KEN/719 
31. 7. 2018 
 

Keňa 
 

vyprážané mäso 

Národná norma, požiadavky na výrobky, kvalitu a bezpečnosť. 
 

9. 9. 2018 

TBT/KEN/720 
31. 7. 2018 
 

Keňa 
 

seno ako krmivo pre zvieratá, strukovinové seno 

Národná norma, požiadavky na produkt. 

 

10. 9. 2018 

TBT/KEN/721 
31. 7. 2018 
 

Keňa 
 

seno ako krmivo pre zvieratá, trávne seno 

Národná norma, požiadavky na produkt. 

 

10. 9. 2018 

TBT/KOR/782 
24. 7. 2018 
 

Kórea 
 

ekologická poľnohospodárska produkcia 

Zmeny a doplnky zákona o podpore poľnohospodárstva a ry-
bárstva šetrného k životnému prostrediu, manažment a podpo-
ra produkcie ekologických potravín. 
 

60 dní 

TBT/KWT/416 
5. 7. 2018 
 

Kuvajt 
 

emulzné farby na vnútorné použitie 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 

60 dní 

TBT/KWT/417 
5. 7. 2018 
 

Kuvajt 
 

emulzné farby na použitie v interiéri aj exteriéri 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/KWT/418 
5. 7. 2018 
 

Kuvajt 
 

lesklé olejové farby určené na použitie v interiéri aj exteriéri  

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/KWT/419 
5. 7. 2018 
 

Kuvajt 
 

matné farby vhodné ako základná alebo finálna vrstva určené 

na použitie v interiéri 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/KWT/420 
5. 7. 2018 
 

Kuvajt 
 

farby vhodné ako základná alebo finálna vrstva určené na pou-

žitie v interiéri aj exteriéri 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/LBR/2 
26. 7. 2018 
 

Libéria 
 

čerpacie stanice plynných palív 

Predpis stanovujúci požiadavky na uvedené čerpacie stanice. 
 

15. 9. 2018 

TBT/LBR/3 
26. 7. 2018 
 

Libéria 
 

kontajnery na stlačený alebo skvapalnený plyn, vyrobené zo že-

leza alebo ocele 

Predpis stanovujúci požiadavky na uvedené kontajnery. 
 

60 dní 

TBT/MEX/425 
6. 7. 2018 

Mexiko 
 

regulácia chemických, farmaceutických, biologických a potravi-

nových výrobkov určených pre zvieratá pri ich chove, ošetrova-

ní, alebo ako krmivo 

Národná norma ustanovujúca zmeny a doplnky požiadaviek 
v danej oblasti. Bezpečnosť a ochrana zdravia zvierat. 
 

neaplikuje sa 
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TBT/MEX/426 
20. 7. 2018 
 

Mexiko 
 

mobilné koncové zariadenia 

Národná norma ustanovujúca požiadavky na mobilné koncové 
zariadenia, ktoré môžu využívať rádiové frekvenčné spektrum 
alebo sa môžu pripojiť k verejnej komunikačnej sieti. 
 

11. 9. 2018 

TBT/PAK/115 
16. 7. 2018 
 

Pakistan 
 

svetelné zdroje LED s predradníkom, určené na všeobecné os-

vetľovacie účely 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/PAK/116 
16. 7. 2018 
 

Pakistan 
 

moduly LED, určené na všeobecné osvetľovacie účely, účinnosť 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/PAK/117 
16. 7. 2018 
 

Pakistan 
 

moduly LED, určené na všeobecné osvetľovacie účely, bezpečnosť 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/PAK/118 
16. 7. 2018 
 

Pakistan 
 

elektronické predradníky pre žiarivky 

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní  
 

TBT/RWA/144 
20. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

krmivá pre kozy určené na produkciu mlieka 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/145 
20. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

látky pridávané do benzínových alebo dieselových palív 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/146 
20. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

kvalita vody, chemické látky používané na úpravu vody určené 

na ľudskú spotrebu, chlorid sodný 

Požiadavky v danej oblasti. 
 

60 dní 

TBT/RWA/147 
20. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

maslo určené na ľudskú spotrebu alebo na ďalšie spracovanie  

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/148 
20. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

mlieko ošetrené ultra vysokou teplotou (UHT) 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/149 
20. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

čierny čaj 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/150 
20. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

jogurt 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/151 
23. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

mlieko a smotana vo forme prášku určené na konzumáciu alebo 

na ďalšie spracovanie 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/152 
23. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

surové kravské mlieko 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/153 
23. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

pasterizované mlieko 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/154 
23. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

mliečne zmrzliny 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
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TBT/RWA/155 
23. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

sladené kondenzované mlieko 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/156 
23. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

fluoridované a nefluoridované zubné pasty 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/157 
23. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

topené maslo ghee 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/158 
23. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

repelentné prípravky aplikované na pokožku vo forme tekutín, 

krémov, gélov atď. 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/159 
23. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

repelentné prípravky aplikované na pokožku pomocou vlhče-

ných utierok  

Požiadavky na výrobky. 

 

60 dní 

TBT/RWA/160 
23. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

repelentné prípravky aplikované na pokožku pomocou kúpeľo-

vých mydiel 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/161 
23. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

repelentné prípravky aplikované na pokožku pomocou sprayov 

a guľôčkových aplikátorov 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/162 
23. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

repelentné prípravky aplikované na pokožku ako náramky, 

náplasti a podobne 

Požiadavky na výrobky. 

 

60 dní 

TBT/RWA/163 
23. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

repelentné prípravky aplikované do priestoru vo forme cie-

vok/špirál 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/164 
23. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

repelentné prípravky aplikované do priestoru vo forme aero-

sólových rozprašovačov 

Požiadavky na výrobky. 

 

60 dní 

TBT/RWA/165 
23. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

repelentné prípravky aplikované do priestoru vo forme sviečok 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/166 
23. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

repelentné prípravky aplikované do priestoru vo forme tekutých 

odparovačov 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/167 
23. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

repelentné prípravky aplikované do priestoru vo forme odparo-

vacích štítkov/podložiek 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/168 
23. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

repelentné prípravky aplikované do priestoru vo forme tab-

liet/vodorozpustných tabliet 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
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TBT/RWA/169 
23. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

repelentné prípravky aplikované do priestoru vo forme kvapal-

ných detergentov aplikovaných na tvrdé povrchy 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/170 
24. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

zelený čaj 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/171 
24. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

aromatizovaný čierny čaj 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/172 
24. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

instantný čaj 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/173 
24. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

látky pridávané do benzínových alebo dieselových palív 

Požiadavky na výrobky. (notifikácia G/TBT/N/RWA/145 
a G/TBT/N/RWA/173 sú identické) 

 

60 dní 

TBT/RWA/174 
24. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

insekticídne prípravky obsahujúce Pyrethrin a Permethrin apli-

kované postrekom do priestoru 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/175 
24. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

antiseptické výrobky obsahujúce látku Chlorhexidine gluconate, 

riediteľné vodou a určené na použitie na živé tkanivá  

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/176 
24. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

kvapalné syntetické detergenty s dezinfekčným účinkom 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/177 
24. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

pukance (popcorn) 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/178 
24. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

bylinné čaje (pozostávajúce z plodov, listov, kvetov, koreňov 

alebo akejkoľvek inej časti rastlín) 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/179 
24. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

alkoholické nápoje 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/180 
24. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

kvalita vody, chemické látky používané na úpravu vody určené 

na ľudskú spotrebu, chlorid sodný 

Požiadavky v danej oblasti. (notifikácia G/TBT/N/RWA/146 
a G/TBT/N/RWA/1703 sú identické) 
 

60 dní 

TBT/RWA/181 
24. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

repelentné prípravky aplikované do priestoru vo forme papiero-

vých kartičiek, ktoré po zapálení vylučujú látky odpudzujúce 

hmyz 

Požiadavky na výrobky. 

 

60 dní 

TBT/RWA/182 
24. 7. 2018 
 

Rwanda 
 

repelentné prípravky aplikované do priestoru 

Pokyny k vykonávaniu skúšok účinnosti repelentných príprav-
kov aplikovaných do priestoru v rôznych formách. 
 

60 dní 
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TBT/SAU/1076 
16. 7. 2018 
 

Saudská Arábia 
 

prívesy 

Technický predpis stanovujúci všeobecné požiadavky na príve-
sy a návesy. 
 

60 dní 

TBT/SAU/1077 
20. 7. 2018 
 

Saudská Arábia 
 

pyrotechnické výrobky 

Technický predpis stanovujúci požiadavky na uvedené výrobky, 
postupy posudzovania zhody, označovanie. 
 

60 dní 

TBT/SAU/1078 
20. 7. 2018 
 

Saudská Arábia 
 

elektrické batérie 

Technický predpis stanovujúci požiadavky na uvedené výrobky, 
všeobecná bezpečnosť elektrických batérií. 
 

60 dní 

TBT/SAU/1079 
20. 7. 2018 
 

Saudská Arábia 
 

upravené vozidlá a vozidlá vyrábané v obmedzených počtoch 

Technický predpis stanovujúci požiadavky na uvedené vozidlá. 
 

60 dní 

TBT/SAU/1080 
20. 7. 2018 
 

Saudská Arábia 
 

ľahké úžitkové vozidlá upravené pridaním, nahradením alebo 

zmenou vo vybavení alebo v systéme vozidla 

Technický predpis stanovujúci požiadavky na uvedené vozidlá. 
 

60 dní 

TBT/SAU/1081 
20. 7. 2018 
 

Saudská Arábia 
 

osobné ochranné odevy a pomôcky 

Technický predpis stanovujúci požiadavky na uvedené výrobky, 
postupy posudzovania zhody, označovanie. 
 

60 dní 
 

TBT/SGP/43 
3. 7. 2018 
 

Singapur 
 

sanitárne výrobky so spotrebou vody, vodovodné batérie, spla-

chovacie nádrže atď. 

Klasifikácia uvedených výrobkov, podľa hospodárneho využíva-
nia vody. 
 

60 dní 
 

TBT/SGP/44 
18. 7. 2018 
 

Singapur 
 

zdroje svetla 

Zavedenie povinnej schémy energetického označovania (MELS). 
Informovanie spotrebiteľa a podpora voľby energeticky 
úspornejších výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/THA/515 
26. 7. 2018 
 

Thajsko 
 

rádiové komunikácie 

Aktualizácia minimálnych technických požiadaviek na rádiové 
komunikačné zariadenia používané v pozemnej mobilnej službe 
s využitím VHF/UHF na rečovú komunikáciu. 
 

60 dní 

TBT/THA/516 
26. 7. 2018 
 

Thajsko 
 

rádiové komunikácie 

Aktualizácia minimálnych technických požiadaviek na rádiové 
komunikačné zariadenia používané v pozemnej mobilnej službe 
s využitím VHF/UHF na rečovú a/alebo dátovú komunikáciu. 
 

60 dní 

TBT/TPKM/327 
5. 7. 2018 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

WC dosky s elektronicky riadenými prvkami 

Požiadavky na výrobky, prevencia rizík popálenia alebo elektric-
kého šoku, kontroly uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/TPKM/328 
12. 7. 2018 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

automobilové pneumatiky 

Požiadavky v súlade so zákonom o kontrole komodít. 
 

60 dní 
 

TBT/TPKM/329 
12. 7. 2018 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

čističky vzduchu (air cleaners) 

Minimálne požiadavky na energetickú účinnosť uvedených 
výrobkov. 
 

60 dní 
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TBT/TPKM/330 
12. 7. 2018 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

kovové flexibilné hadice na plyn, plastové hadice na palivový 

plyn, gumené hadice a hadicové súpravy na vykurovací plyn 

Požiadavky na výrobky, bezpečnosť, kontroly uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/TPKM/331 
31. 7. 2018 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

zásobníkové zariadenia na výdaj vody (dávkovače vody) 

Požiadavky na výrobky, bezpečnosť, kontroly uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/TPKM/332 
31. 7. 2018 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

tvárové masky na ochranu proti jemným časticiam (PM 2,5) 

Požiadavky na výrobky, bezpečnosť, kontroly uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/TUN/26 
16. 7. 2018 
 

Tunisko tuniaky a ryby bonito v konzerve 

Požiadavky na výrobky, povinné údaje na etiketách. 
 

60 dní 
 

TBT/TUR/119 
19. 7. 2018 
 

Turecko výrobky určené ako úplná náhrada jedla pri diéte na kontro-

lu/znižovanie hmotnosti 

Komuniké tureckého potravinového kódexu o požiadavkách na 
uvedené výrobky, povinné údaje na etiketách. 
 

60 dní 
 

TBT/TUR/120 
19. 7. 2018 
 

Turecko výrobky dojčenskej výživy a následnej výživy 

Komuniké tureckého potravinového kódexu o požiadavkách na 
zloženie uvedených výrobkov a povinné údaje na etiketách. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/192 
5. 7. 2018 
 

Tanzánia 
 

textilné výrobky, uteráky 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/193 
5. 7. 2018 
 

Tanzánia 
 

obuv 

Národná norma, požiadavky na určité komponenty obuvi (šnúr-
ky a očká, spony, kovové komponenty atď.). 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/194 
5. 7. 2018 
 

Tanzánia 
 

obuv 

Národná norma, požiadavky na plátennú obuv s podrážkou 
z gumy alebo plastových materiálov (TPR, PVC, PU, EVA) . 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/195 
5. 7. 2018 
 

Tanzánia 
 

obuv 

Národná norma, požiadavky na všetky druhy športovej obuvi. 

 

60 dní 
 

TBT/TZA/196 
5. 7. 2018 
 

Tanzánia 
 

textilné výrobky, kikoi (typický africký odev) 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 

 

60 dní 
 

TBT/TZA/197 
5. 7. 2018 
 

Tanzánia 
 

textilné výrobky, dera (typický africký odev) 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 

 

60 dní 
 

TBT/TZA/198 
5. 7. 2018 
 

Tanzánia 
 

pletené tkaniny vhodné na odevné účely 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 

60 dní 
 

TBT/TZA/199 
5. 7. 2018 
 

Tanzánia 
 

textilné výrobky, Cotton Khanga (vzorované bavlnené tkaniny) 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 

 

60 dní 
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TBT/TZA/200 
5. 7. 2018 
 

Tanzánia 
 

textilné výrobky, Cotton Khanga (vzorované bavlnené tkaniny) 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
(notifikácia G/TBT/N/TZA/199 a G/TBT/N/TZA/200 sú iden-
tické) 

60 dní 
 

TBT/TZA/201 
5. 7. 2018 
 

Tanzánia 
 

povrazy/laná vyrobené z prírodných vlákien  

Národná norma, požiadavky na výrobky. 

60 dní 
 

TBT/TZA/202 
5. 7. 2018 
 

Tanzánia 
 

povrazy/laná vyrobené z umelých vlákien  

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/203 
5. 7. 2018 
 

Tanzánia 
 

špagáty vyrobené z umelých mnohovláknitých vlákien 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/204 
5. 7. 2018 
 

Tanzánia 
 

koža určená na výrobu pánskych, dámskych a detských odevov 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/205 
5. 7. 2018 
 

Tanzánia 
 

polypropylénové špagáty na balíky 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/206 
5. 7. 2018 
 

Tanzánia 
 

prírodné sisalové špagáty určené pre poľnohospodárske balíko-

vače a podobné zariadenia 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/207 
5. 7. 2018 
 

Tanzánia 
 

špagáty vyrobené z prírodných vlákien 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/208 
24. 7. 2018 
 

Tanzánia 
 

výrobky zo železa a ocele, oceľové profily valcované za studena, 

hrúbka do 8 mm určené na použitie v stavebníctve alebo na 

všeobecné účely 

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/209 
24. 7. 2018 
 

Tanzánia 
 

výrobky zo železa a ocele, oceľ na spevnenie betónu, hladké tyče 

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/210 
24. 7. 2018 
 

Tanzánia 
 

výrobky zo železa a ocele, oceľ na spevnenie betónu, rebrované 

tyče 

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/211 
24. 7. 2018 
 

Tanzánia 
 

výrobky zo železa a ocele, oceľ na spevnenie betónu, zvárané 

siete 

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/212 
24. 7. 2018 
 

Tanzánia 
 

výrobky zo železa a ocele, oceľové plechy a zvitky potiahnuté 

kovom určené na vonkajšie použitie 

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/213 
24. 7. 2018 
 

Tanzánia 
 

výrobky zo železa a ocele, oceľové klince a oceľové drôty na 

všeobecné použitie 

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky. 

 

60 dní 
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TBT/TZA/214 
5. 7. 2018 
 

Tanzánia 
 

výrobky zo železa a ocele, pozinkované hladké a vlnité oceľové 

plechy určené ako strešné krytiny, oplotenie a na všeobecné 

použitie 

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/859 
4. 7. 2018 
 

Uganda 
 

výrobky zo železa a ocele, oceľové profily valcované za studena, 

hrúbka do 8 mm určené na použitie v stavebníctve  

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/860 
5. 7. 2018 
 

Uganda 
 

výrobky zo železa a ocele, oceľové plechy a zvitky potiahnuté 

kovom určené na vonkajšie použitie 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/861 
5. 7. 2018 
 

Uganda 
 

výrobky zo železa a ocele, klince z mäkkej ocele 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 

60 dní 
 

TBT/UGA/862 
5. 7. 2018 
 

Uganda 
 

cement, zloženie, špecifikácie a kritériá na preukazovanie zhody 

cementov na všeobecné použitie 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/863 
9. 7. 2018 
 

Uganda 
 

cement, hodnotenie zhody 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 

 

60 dní 
 

TBT/UGA/864 
9. 7. 2018 
 

Uganda 
 

metódy skúšania cementu, stanovenie pevnosti 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 

 

60 dní 
 

TBT/UGA/865 
9. 7. 2018 
 

Uganda 
 

metódy skúšania cementu, chemické analýzy 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 

 

60 dní 
 

TBT/UGA/866 
9. 7. 2018 
 

Uganda 
 

metódy skúšania cementu, stanovenie času tuhnutia a objemo-

vej stálosti 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/867 
9. 7. 2018 
 

Uganda 
 

metódy skúšania cementu, kvantitatívne stanovenie hlavných 

zložiek 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 

 

60 dní 
 

TBT/UGA/868 
9. 7. 2018 
 

Uganda 
 

metódy skúšania cementu, skúška puzolanity puzolánových ce-

mentov 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/869 
9. 7. 2018 
 

Uganda 
 

metódy skúšania cementu, stanovenie jemnosti mletia 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/870 
9. 7. 2018 
 

Uganda 
 

metódy skúšania cementu, postupy na odber a úpravu vzoriek 

cementu 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 



Vestník ÚNMS SR č. 8/2018 

 

45 

TBT/UGA/871 
9. 7. 2018 
 

Uganda 
 

metódy skúšania cementu, stanovenie hydratačného tepla, roz-

púšťacia metóda 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/872 
13. 7. 2018 
 

Uganda 
 

ochranné odevy 

Národná norma, požiadavky a postupy skúšania ochranných 
odevov, možnosti pohybu, ergonomické merania a subjektívne 
hodnotenie ľudských účastníkov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/873 
13. 7. 2018 
 

Uganda 
 

rôzne nádrže čistené odmasťovaním, parami alebo za studena, 

prívesy, lode/člny alebo jamy 

Národná norma, požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti 
pracovníkov vykonávajúcich činnosti v špecifických podmien-
kach bez možnosti vetrania. 

 

60 dní 
 

TBT/UGA/874 
13. 7. 2018 
 

Uganda 
 

farby/nátery na dopravné značenia 

Národná norma, požiadavky na skúšky uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/875 
13. 7. 2018 
 

Uganda 
 

ekologické nátery, odolnosť voči oderu 

Národná norma, požiadavky na skúšky uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/876 
13. 7. 2018 
 

Uganda 
 

lakované panely, plastové dosky, vzorkovníky farieb  

Národná norma, požiadavky na štandardnú prax pri výpočte 
tolerancií farieb a farebných rozdielov podľa prístrojovo me-
raných súradníc farieb. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/877 
13. 7. 2018 
 

Uganda 
 

farby a nátery 

Národná norma, požiadavky na skúšobné metódy, pomocou 
ktorých sa hodnotí konzistentnosť farieb a náterov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/878 
13. 7. 2018 
 

Uganda 
 

vozovky a parkoviská 

Národná norma, postupy na určovanie stavu vozoviek a par-
kovacích plôch prostredníctvom vizuálnych prieskumov s pou-
žitím metódy kalkulácie stavu vozovky (PCI). 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/879 
13. 7. 2018 
 

Uganda 
 

chodníky 

Národná norma, postupy na určovanie odolnosti chodníkov 
a iných plôch z hľadiska rizika pošmyknutia. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/880 
13. 7. 2018 
 

Uganda 
 

značenie na vozovkách, značenie prechodov 

Národná norma, požiadavky na skúšky materiálov určených na 
retroreflexné značenie na vozovkách. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/881 
13. 7. 2018 
 

Uganda 
 

farby a nátery 

Národná norma, požiadavky na určenie krycej schopnosti náterov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/882 
13. 7. 2018 
 

Uganda 
 

farby a nátery 

Národná norma, požiadavky na skúšobné metódy hustoty kva-
palných náterov, tušov a podobných výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/883 
13. 7. 2018 
 

Uganda 
 

farby a nátery 

Národná norma, požiadavky na skúšobné metódy stanovenia 
hmotnostného percenta prchavého obsahu náterov. 
 

60 dní 
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TBT/UGA/884 
13. 7. 2018 
 

Uganda 
 

farby a nátery 

Národná norma, požiadavky na meranie stupňa disperzie 
(bežne označovaného ako "jemnosť roztierania") farieb a ná-
terov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/885 
13. 7. 2018 
 

Uganda 
 

farby a nátery 

Národná norma, požiadavky na štandardnú prax pri výpočte 
indexov žltosti a belosti na základe prístrojovo meraných 
súradníc farieb. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/886 
13. 7. 2018 
 

Uganda 
 

farby a nátery 

Národná norma, požiadavky na skúšobné metódy zisťovania 
koncentrácie olova, kadmia a kobaltu vo farbách a náteroch. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/887 
13. 7. 2018 
 

Uganda 
 

farby a nátery 

Národná norma, požiadavky na skúšobné postupy na určenie 
stupňa roztekania/rozmazávania sa farieb/náterov používaných 
na dopravné a cestné označovanie. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/888 
13. 7. 2018 
 

Uganda 
 

sklené guľôčky (glass spheres) používané ako retroreflexné mé-

diá pri označovaní vozoviek/chodníkov 

Národná norma, požiadavky na sitový rozbor (rozbor preosie-
vaním) uvedených guľôčok. Funkciou tejto skúšky je meranie 
veľkosti sklených guľôčok a určenie súladu s príslušnými špecifi-
káciami. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/889 
13. 7. 2018 
 

Uganda 
 

sklené guľôčky (glass spheres) používané ako retroreflexné mé-

diá pri označovaní vozoviek/chodníkov  

Národná norma, metódy stanovenia percentuálneho podielu 
pravých/pravidelných (sférických) guľôčok a guľôčok nepravi-
delného tvaru v celkovom množstve sklených guľôčok určených 
na retroreflexné označovanie vozoviek/chodníkov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/890 
13. 7. 2018 
 

Uganda 
 

sklené guľôčky (glass spheres) používané ako retroreflexné mé-

diá pri označovaní vozoviek/chodníkov  

Národná norma, požiadavky a metódy skúšania a odberu vzo-
riek sklenených guľôčok, ktoré majú byť aplikované formou 
rozhadzovania alebo postreku na retroreflexné označenie vo-
zovky/chodníka.  
 

60 dní 
 

TBT/UGA/891 
13. 7. 2018 
 

Uganda 
 

farby a nátery 

Národná norma, požiadavky, metódy odberu vzoriek a skúšky 
farieb a náterov vhodných na trvalé označovanie dopravných 
asfaltových alebo betónových povrchov ciest alebo pristávacích 
dráh. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/892 
13. 7. 2018 
 

Uganda 
 

bavlnená nemocničná bielizeň/ postelné obliečky 

Národná norma, podrobné požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/893 
13. 7. 2018 
 

Uganda 
 

bavlnené tkaniny 

Národná norma, požiadavky na chirurgické plášte a iné pred-
mety z bavlnenej tkaniny používané v operačných sálach. 
 

60 dní 
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TBT/UGA/894 
17. 7. 2018 
 

Uganda 
 

farby a nátery 

Národná norma, požiadavky na skúšobné metódy na zisťovanie 
koncentrácie chrómu vo farbách a náteroch. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/895 
17. 7. 2018 
 

Uganda 
 

farby a nátery 

Národná norma, ustanovujúca pokyny na posudzovanie vrstiev 
náterov nanesených pomocou štetcov a valčekov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/896 
27. 7. 2018 
 

Uganda 
 

fluoridované a nefluoridované zubné pasty 

Východoafrická/národná norma, požiadavky na výrobky. 

60 dní 
 

TBT/USA/1378 
10. 7. 2018 
 

USA 
 

farby a laky na báze olova  

Revízia noriem zameraná na definovanie náterových farieb na 
báze olova (LBP), znižovanie rizík pôsobenia oloveného prachu. 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1379 
16. 7. 2018 
 

USA 
 

letová spôsobilosť 

Návrh Federálnej správy pre letectvo (FAA) ustanovujúci nové 
požiadavky na letovú spôsobilosť s ohľadom na činnosť motora 
pri stretnutí lietadla s vtáctvom, ktoré sa môže dostať k turbí-
novým lopatkám ventilátora motora. Požiadavky na získanie 
certifikátu letovej spôsobilosti. 
 

4. 9. 2018 
 

TBT/USA/1380 
16. 7. 2018 
 

USA 
 

dieselové palivá na báze biomasy 

Program pre obnoviteľné palivá, normy na rok 2019 a objem 
nafty na báze biomasy na rok 2020. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/USA/1381 
16. 7. 2018 
 

USA 
 

emisie ropných rafinérií 

Národné emisné normy pre nebezpečné látky znečisťujúce ovz-
dušie a výkonové normy pre nové zdroje. Dodatky týkajúce sa 
sektora ropných rafinérií. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/USA/1382 
17. 7. 2018 
 

USA 
 

rastliny a rastlinné produkty 

Návrh na ustanoviť výnimku z požiadaviek zákona (Lacey Act) na 
deklarovanie výrobkov obsahujúcich minimálne množstvo rastlin-
ných materiálov. Opatrenie na uľahčenie obchodovania. 
 

7. 9. 2018 
 

TBT/USA/1383 
17. 7. 2018 
 

USA 
 

rastliny a rastlinné produkty 

Plán na implementáciu zákona (Lacey Act) pokiaľ ide o kompo-
zitné rastlinné materiály. 
 

7. 9. 2018 
 

TBT/USA/1384 
19. 7. 2018 
 

USA 
 

garážové brány s automatickým ovládaním 

Požiadavky na bezpečnosť zariadení na automatické ovládanie 
garážových brán. 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1385 
19. 7. 2018 
 

USA 
 

lietadlá prepravnej kategórie 

Návrh Federálnej leteckej správy (FAA) určujúci požiadavky 
týkajúce sa konštrukcie uvedených lietadiel vo vzťahu k ich za-
ťaženiu. Posilnenie ovládateľnosti v kritických situáciách. 
  

15. 10. 2018 

TBT/VNM/131 
5. 7. 2018 
 

Vietnam zariadenia používané v záhradníctve, ručné zariadenia na seka-

nie trávy 

Technický predpis stanovujúci požiadavky na výrobky, bezpečnosť. 
 

60 dní 
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TBT/VNM/132 
5. 7. 2018 
 

Vietnam zariadenia používané v poľnohospodárstve, poľnohospodárske 

traktory 

Technický predpis stanovujúci požiadavky na výrobky, bezpečnosť. 
 

60 dní 
 

TBT/VNM/133 
5. 7. 2018 
 

Vietnam zariadenia používané v poľnohospodárstve, kombajny na zber 

ryže 

Technický predpis stanovujúci požiadavky na výrobky, bezpečnosť. 

60 dní 
 

TBT/ZAF/231 
5. 7. 2018 
 

Južná Afrika cigaretové, cigarové a fajkové zapaľovače 

Povinné špecifikácie na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ZAF/232 
26. 7. 2018 
 

Južná Afrika spracované mäsové výrobky určené na priamu konzumáciu (RTE) 

Klasifikácia uvedených výrobkov, označovanie na etiketách. 
 

60 dní 
 

Predpisy notifikované v Dohode o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení 

Číslo/Dátum Notifikujúca strana Charakteristika notifikácie Pripomienková
doba 

SPS/ARE/152 
5. 7. 2018 

Spojené arabské 
emiráty 

potraviny 

Nový inteligentný systém (smart system) na vydávanie zdra-
votných certifikátov na vývoz všetkých druhov potravinárskych 
výrobkov v časti Dubaj. 
 

neaplikuje sa 

SPS/ARE/153 
9. 7. 2018 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

mäso hydiny, chladené alebo mrazené kurčatá (brojlery) vhod-

né na ľudskú konzumáciu 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené komo-
dity, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 
 

SPS/ARE/154 
9. 7. 2018 

Spojené arabské 
emiráty 

chladené krevety 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené komo-
dity, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 
 

SPS/ARE/155 
9. 7. 2018 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

chladené ryby, celé alebo ich časti 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené komo-
dity, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 
 

SPS/ARE/156 
9. 7. 2018 

Spojené arabské 
emiráty 

pomaranče, grapefruity a iné citrusové ovocie  

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené komo-
dity, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 
 

SPS/ARE/157 
9. 7. 2018 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

ovocné šťavy, nektáre a iné ovocné nápoje 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedenú komo-
ditu, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 
 

SPS/ARE/158 
9. 7. 2018 

Spojené arabské 
emiráty 

mletá červená paprika 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedenú komo-
ditu, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 
 

SPS/ARE/159 
9. 7. 2018 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

čerstvé (nelisované) plody rôznych druhov datľovej palmy 

vhodné na priamu konzumáciu 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedenú komo-
ditu, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 
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SPS/ARE/160 
10. 7. 2018 

Spojené arabské 
emiráty 

mliečne výrobky, spracované syry vrátane roztierateľných syro-

vých výrobkov s pridaním tuku 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené komo-
dity, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 
 

SPS/ARE/161 
10. 7. 2018 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

chlieb zo pšeničnej múky 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na produkciu uve-
deného chleba, obchodovanie v krajinách Golfskej 
kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 
 

SPS/ARE/162 
10. 7. 2018 

Spojené arabské 
emiráty 

mliečne výrobky, nápoje Laban vrátane ochutených nápojov Laban 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené komodi-
ty, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 
 

SPS/ARG/216 
16. 7. 2018 

Argentína čerstvé banány (Musa spp.), pochádzajúce z Kolumbie 

Požiadavky pri dovoze komodity. 
 

neaplikuje sa 

SPS/ARG/217 
16. 7. 2018 

Argentína čerstvé citrusy (Citrus latifolia), pochádzajúce z Mexika 

Požiadavky pri dovoze komodity. 
 

neaplikuje sa 

SPS/ARG/218 
16. 7. 2018 

Argentína plody citrónovníkovca trojlistého (Poncirus trifoliata), pochád-

zajúce z USA 

Požiadavky pri dovoze komodity. 
 

neaplikuje sa 

SPS/ARM/28 
16. 7. 2018 

Arménsko pšenica, prevencia šírenia činiteľov sneti pšenice (Tilletia cont-

roversa Kuhn) 

Návrh rozhodnutia Rady eurázijskej hospodárskej komisie 
o zmenách a doplnkoch spoločného zoznamu položiek podlie-
hajúcich karanténnej kontrole. 
 

neaplikuje sa 

SPS/AUS/453 
5. 7. 2018 
 

Austrália 
 

potraviny všeobecne 

Návrh zmien a doplnkov zoznamu č. 20 kódexu austrálskych 
a novozélandských noriem na potraviny (návrh z 3. júla 2018). 
Bezpečné a účinné používanie poľnohospodárskych a veteri-
nárnych chemických látok Emamectin, Etoxazole, Flumioxazin, 
Metamitron, Propiconazole, Sedaxane a Metamitron. 
 

9. 9. 2018 
 

SPS/AUS/454 
13. 7. 2018 
 

Austrália 
 

čerstvé ďatle pochádzajúce z určených krajín 

Správa k návrhu revízie požiadaviek na zaistenie biologickej 
bezpečnosti pri dovoze čerstvých datlí z oblasti Stredného vý-
chodu a severnej Afriky. 
 

28. 9. 2018 
 

SPS/BRA/1418 
19. 7. 2018 
 

Brazília 
 

substrát ako surovina, hotový výrobok alebo sprievodná komo-

dita k rastlinám 

Fytosanitárne požiadavky vzťahujúce sa na substrát vstupujúci 
na územie Brazílie. 
 

60 dní 
 

SPS/BRA/1419 
20. 7. 2018 
 

Brazília kakao, avokádo, kivi, ovos, raž a iné komodity ovplyvnené uve-

denou látkou 

Thiophanate methyl, návrh na stanovenie maximálnych limit-
ných hodnôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komodi-
tách. 
 

60 dní 
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SPS/BRA/1420 
20. 7. 2018 
 

Brazília pšenica, kukurica a iné komodity ovplyvnené uvedenou látkou 

Triclopyr, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt 
rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/CAN/1178 
17. 7. 2018 
 

Kanada 
 

gellanová guma 

Zmeny a doplnky zoznamu povolených emulgačných, želírova-
cích, stabilizačných alebo zahusťovacích činidiel v zmysle 
umožnenia používania gellanovej gumy do niektorých štandar-
dizovaných výrobkov (ochutené mlieka). 
 

21. 9. 2018 

SPS/CAN/1179 
17. 7. 2018 
 

Kanada 
 

strukoviny, bobuľové ovocie a iné komodity ovplyvnené uvede-

nou látkou  

Fomesafen, návrh na stanovenie maximálnych limitných hod-
nôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

24. 9. 2018 

SPS/CAN/1180 
18. 7. 2018 
 

Kanada 
 

sušený lúpaný hrach, brokolica a iné komodity ovplyvnené uve-

denou látkou  

Methomyl, návrh na stanovenie maximálnych limitných 
hodnôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

24. 9. 2018 

SPS/CAN/1181 
18. 7. 2018 
 

Kanada 
 

plodonosná zelenina a iné komodity ovplyvnené uvedenou látkou  

Novaluron návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt 
rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

24. 9. 2018 

SPS/CAN/1182 
18. 7. 2018 
 

Kanada 
 

horčičné semienka a iné komodity ovplyvnené uvedenou látkou  

Sethoxydim, návrh na stanovenie maximálnych limitných hod-
nôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

25. 9. 2018 

SPS/CAN/1183 
18. 7. 2018 
 

Kanada 
 

listová zelenina a iné komodity ovplyvnené uvedenou látkou  

Mandipropamid, návrh na stanovenie maximálnych limitných 
hodnôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

25. 9. 2018 

SPS/CAN/1184 
19. 7. 2018 
 

Kanada 
 

čaj, cirok, sója, suché strukoviny, cukrová trstina a iné komodi-

ty ovplyvnené uvedenou látkou  

Flubendiamide, návrh na stanovenie maximálnych limitných 
hodnôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

25. 9. 2018 

SPS/CAN/1185 
20. 7. 2018 
 

Kanada 
 

suchý chmeľ, kôstkové ovocie, reďkovky a iné komodity ovplyv-

nené uvedenou látkou  

Trifloxystrobin, návrh na stanovenie maximálnych limitných 
hodnôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

30. 9. 2018 

SPS/CAN/1186 
20. 7. 2018 
 

Kanada 
 

nízko rastúce bobuľoviny a iné komodity ovplyvnené uvedenou 

látkou  

Quinclorac, návrh na stanovenie maximálnych limitných 
hodnôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

30. 9. 2018 

SPS/CAN/1187 
25. 7. 2018 
 

Kanada 
 

glukózaoxidáza 

Zmeny a doplnky zoznamu povolených potravinových enzý-
mov zmysle umožnenia používania glukózaoxidázy odvodenej 
od Trichoderma reesei RF11400 do niektorých obilninových a 
pekárskych výrobkoch, určitých výrobkov z tekutých vajec a do 
cestovín. 
 

30. 9. 2018 
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SPS/CAN/1188 
25. 7. 2018 
 

Kanada 
 

zemiaky a iné komodity ovplyvnené uvedenou látkou  

Mancozeb a Metiram, návrh na stanovenie maximálnych limitných 
hodnôt rezíduí fungicídnych látok v/na uvedených komoditách. 
 

2. 10. 2018 

SPS/CAN/1189 
25. 7. 2018 
 

Kanada 
 

kôstkové ovocie a iné komodity ovplyvnené uvedenou látkou  

Rimsulfuron, návrh na stanovenie maximálnych limitných hod-
nôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

1. 10. 2018 

SPS/CAN/1190 
25. 7. 2018 
 

Kanada 
 

slnečnice a iné komodity ovplyvnené uvedenou látkou  

Pyroxasulfone, návrh na stanovenie maximálnych limitných 
hodnôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

1. 10. 2018 

SPS/CAN/1191 
25. 7. 2018 
 

Kanada 
 

sacharózové estery mastných kyselín 

Zmeny a doplnky zoznamu povolených emulgačných, želírovacích, 
stabilizačných alebo zahusťovacích činidiel v zmysle umožnenia 
používania sacharózových esterov mastných kyselín do niektorých 
výrobkov (dehydrované omáčky a polievky, mliečne nápoje). 
 

30. 9. 2018 

SPS/CAN/1192 
27. 7. 2018 
 

Kanada 
 

všetky rastlinné, živočíšne a potravinové komodity 

Kanadský úrad pre inšpekciu potravín (CFIA) spúšťa systém na 
elektronickú certifikáciu uvedených komodít. Systém bude 
uvádzaný do činnosti postupne v rokoch 2018 – 2020. 
 

25. 9. 2018 
 

SPS/CHL/574 
16. 7. 2018 
 

Čile 
 

mäso hydiny 

Zmeny a doplnky zdravotných predpisov o potravinách v zmys-
le posilnenia poskytovania informácií o bezpečnej príprave hy-
dinového mäsa a súvisiacich mikrobiologických rizikách. 
 

60 dní 

SPS/CHL/575 
20. 7. 2018 
 

Čile 
 

rastliny kapary tŕňovitej (Capparis spinosa) pochádzajúce z Ar-

gentíny) 

Požiadavky pri dovoze komodity. 
 

 

SPS/CHN/1081 
1. 7. 2018 
 

Čína 
 

potravinové výrobky na báze obilnín určene pre dojčatá a malé deti 

Oznámenie o ustanovení dočasných limitných hodnôt pre prí-
tomnosť kadmia v uvedených výrobkoch. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/CRI/200 
5. 7. 2018 
 

Kostarika 
 

produkty živočíšneho pôvodu a odvodené živočíšneho pôvodu  

Uznesenie SENASA ustanovujúce požiadavky na uvedené pro-
dukty prinášané do Kostariky na osobnú spotrebu (napríklad 
v batožine turistov). 
 

neaplikuje sa  

SPS/ECU/210 
13. 7. 2018 
 

Ekvádor 
 

semeno bielej horčice (Sinapis alba) určené na výsev, pochád-

zajúce z Izraela 

Požiadavky pri dovoze komodity. 
 

2. 9. 2018 

SPS/EU/261 
4. 7. 2018 
 

Európska únia 
 

krmivá a potraviny neživočíšneho pôvodu (napríklad zelenina 

okra, bobule goji atď.) 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/941 z 2. júla 2018, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 669/2009, ktorým 
sa implementuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 882/2004 pokiaľ ide o zvýšenú úroveň úradných kontrol 
pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, 
a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 885/2014. 
 

60 dní 
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SPS/EU/262 
13. 7. 2018 
 

Európska únia 
 

obilniny, potraviny živočíšneho pôvodu a určité produkty rast-

linného pôvodu vrátane ovocia a zeleniny 

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy 
II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí látky Linu-

ron v/na určitých produktoch. 
 

neaplikuje sa 

SPS/EU/263 
17. 7. 2018 
 

Európska únia 
 

obilniny, potraviny živočíšneho pôvodu a určité produkty rast-

linného pôvodu vrátane ovocia a zeleniny 

Návrh nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa mení a dopĺňa prílo-
ha II a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí látky Ipro-

dione v určitých komoditách. 
 

60 dní 

SPS/EU/264 
19. 7. 2018 
 

Európska únia 
 

obilniny, potraviny živočíšneho pôvodu a určité produkty rast-

linného pôvodu vrátane ovocia a zeleniny 

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy 
II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí látok Bup-

rofezin, Diflubenzuron, Ethoxysulfuron, Ioxynil, Molinate, Pico-

xystrobin a Tepraloxydim v/na určitých komoditách. 
 

neaplikuje sa 

SPS/EU/265 
26. 7. 2018 
 

Európska únia 
 

nové potraviny 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/991 z 12. júla 2018, 
ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Ra-
dy (EÚ) 2015/2283 povoľuje uvedenie na trh pre hydrolyzát ly-

zozýmu z bielkov slepačích vajec ako novej potraviny, a ktorým 
sa mení a dopĺňa vykonávacia smernica. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/EU/266 
27. 7. 2018 
 

Európska únia 
 

nové potraviny 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1011 z 17. júla 
2018, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje rozšírenie použitia húb ošet-
rených UV žiarením ako novej potraviny, a ktorým sa mení 
vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470. 
 

neaplikuje sa 

SPS/EU/267 
27. 7. 2018 
 

Európska únia 
 

nové potraviny 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1018 z 18. júla 
2018, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje rozšírenie používania 
pekárskeho droždia (Saccharomyces cerevisiae) ošetreného UV 
žiarením ako novej potraviny, a ktorým sa mení vykonávacie 
nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470. 
 

neaplikuje sa 

SPS/GHA/4 
11. 7. 2018 
 

Ghana 
 

ryby tilapia 

Zákaz dovozu rýb druhu tilapia a okrasných rýb vrátane gamét, 
opatrenia na prevenciu šírenia vírusového ochorenia Tilapia 

Lake Virus. 
 

neaplikuje sa 

SPS/HKG/43 
19. 7. 2018 
 

Hongkong 
 

kraby rodu Eriocheir určené na ľudskú konzumáciu 

Regulácia obchodovania s uvedenými krabmi, legálne zdroje, 
zdravotné certifikáty a povolenia. 
 

 



Vestník ÚNMS SR č. 8/2018 

 

53 

SPS/IND/221 
26. 7. 2018 
 

India 
 

sirupy a šerbety 

Normy na bezpečnosť potravín. Zmeny a doplnky predpisov 
(2018) v zmysle revízie noriem na syntetické sirupy tvorené 
zmesou cukru, dextrózy alebo glukózy. 
 

60 dní 

SPS/IND/222 
27. 7. 2018 
 

India 
 

spracovateľské pomôcky pri výrobe potravín 

Normy na bezpečnosť potravín. Zmeny a doplnky predpisov 
(2018) v zmysle zavedenia prílohy C - spracovateľské pomôcky. 
 

60 dní 

SPS/JPN/581 
30. 7. 2018 
 

Japonsko 
 

mäso a jedlé vnútornosti, ryby a kôrovce, mliečne výrobky, 

živočíšne produkty, zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie 

a orechy, káva, čaj, obilniny, olejnaté ovocie, živočíšne a rast-

linné tuky a oleje 

Dimethenamid, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí 
chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

60 dní 

SPS/JPN/582 
30. 7. 2018 
 

Japonsko 
 

mäso a jedlé vnútornosti, ryby a kôrovce, mliečne výrobky, 

živočíšne produkty, zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie 

a orechy, káva, čaj, obilniny, olejnaté ovocie, živočíšne a rast-

linné tuky a oleje 

Fluxapyroxad, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí 
chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

60 dní 

SPS/JPN/583 
21. 7. 2018 
 

Japonsko 
 

zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie a orechy, káva, čaj, ko-

renia, olejnaté ovocie, rôzne zrná, semená a plody 

Gibberellin, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí che-
mickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

60 dní 
 

SPS/JPN/584 
30. 7. 2018 
 

Japonsko 
 

mäso a jedlé vnútornosti, ryby a kôrovce, mliečne výrobky, 

vajcia, med, živočíšne produkty, zelenina, určité korene a hľuzy, 

ovocie a orechy, káva, čaj, obilniny, olejnaté ovocie, živočíšne 

a rastlinné tuky a oleje 

Heptachlor, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí che-
mickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

60 dní 

SPS/JPN/585 
30. 7. 2018 
 

Japonsko 
 

mäso a jedlé vnútornosti, ryby a kôrovce, mliečne výrobky, 

živočíšne produkty, zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie 

a orechy, káva, čaj, obilniny, olejnaté ovocie, živočíšne a rast-

linné tuky a oleje 

Fluvalinate, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí che-
mickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

60 dní 

SPS/JPN/586 
30. 7. 2018 
 

Japonsko 
 

mäso a jedlé vnútornosti, ryby a kôrovce, mliečne výrobky, 

živočíšne produkty, zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie 

a orechy, káva, čaj, obilniny, olejnaté ovocie, živočíšne a rast-

linné tuky a oleje 

Teflubenzuron, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí 
chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

60 dní 

SPS/JPN/587 
30. 7. 2018 
 

Japonsko 
 

mäso a jedlé vnútornosti, ryby a kôrovce, mliečne výrobky, vaj-

cia, med, živočíšne produkty, zelenina, určité korene a hľuzy, 

ovocie a orechy, káva, čaj, obilniny, olejnaté ovocie, živočíšne 

a rastlinné tuky a oleje, nápoje, liehoviny a ocot 

2,4-D, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí chemickej 
pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 

 

60 dní 
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SPS/JPN/588 
30. 7. 2018 
 

Japonsko 
 

mäso a jedlé vnútornosti, ryby a kôrovce, mliečne výrobky, ži-

vočíšne produkty, zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie a ore-

chy, káva, čaj, obilniny, olejnaté ovocie, živočíšne a rastlinné 

tuky a oleje, kakao a kakaové výrobky 

Chlorfluazuron, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí 
chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

60 dní 

SPS/JPN/589 
30. 7. 2018 
 

Japonsko 
 

mäso a jedlé vnútornosti, ryby a kôrovce, mliečne výrobky, 

živočíšne produkty, zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie 

a orechy, káva, čaj, obilniny, olejnaté ovocie, živočíšne a rast-

linné tuky a oleje, odpady potravinárskeho priemyslu 

Chlormequat, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí 
chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

60 dní 

SPS/JPN/590 
30. 7. 2018 
 

Japonsko 
 

mäso a jedlé vnútornosti, ryby a kôrovce, mliečne výrobky, ži-

vočíšne produkty, zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie a ore-

chy, káva, čaj, obilniny, olejnaté ovocie, živočíšne a rastlinné 

tuky a oleje, kakao a kakaové výrobky 

Metalaxyl a Metalaxyl-M, revízia maximálnych limitných hodnôt 
rezíduí chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

60 dní 

SPS/JPN/591 
30. 7. 2018 
 

Japonsko 
 

mäso a jedlé vnútornosti, ryby a kôrovce, mliečne výrobky, 

živočíšne produkty, zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie 

a orechy, káva, čaj, obilniny, olejnaté ovocie, živočíšne a rast-

linné tuky a oleje, odpady potravinárskeho priemyslu 

Spinosad, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí che-
mickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

60 dní 

SPS/JPN/592 
30. 7. 2018 
 

Japonsko 
 

selenit sodný a biotín 

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na potraviny a prídavné 
látky do potravín. Revízia existujúcich noriem, používanie uve-
dených látok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/KEN/72 
24. 7. 2018 
 

Keňa 
 

čierny čaj 

Návrh východoafrickej normy (DEAS), požiadavky na výrobky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/KEN/73 
24. 7. 2018 
 

Keňa 
 

zelený čaj 

Návrh východoafrickej normy (DEAS), požiadavky na výrobky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/KEN/74 
24. 7. 2018 
 

Keňa 
 

ochutený čierny čaj 

Návrh východoafrickej normy (DEAS), požiadavky na výrobky. 

neaplikuje sa 

SPS/KEN/75 
24. 7. 2018 
 

Keňa 
 

instantný čaj 

Návrh východoafrickej normy (DEAS), požiadavky na výrobky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/KOR/604 
2. 7. 2018 
 

Kórea 
 

potraviny a súvisiace položky 

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na potraviny a súvisiace 
položky zahrňujú požiadavky na obaly na potraviny (lunch 
boxes), dezinfekciu ovocia a zeleniny pred balením atď. 
 

60 dní 

SPS/KOR/605 
13. 7. 2018 
 

Kórea 
 

zdravotne funkčné potraviny, funkčné zložky 

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na zdravotne funkčné 
potraviny (definované funkčné zložky, požadovaná dokumen-
tácia, povinné údaje). 
 

60 dní 
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SPS/KOR/606 
20. 7. 2018 
 

Kórea 
 

rezíduá pesticídnych látok 

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na potraviny (reví-
zia/ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí pre 54 
pesticídnych látok a 11 veterinárnych liečiv). 
 

60 dní 

SPS/KOR/607 
25. 7. 2018 
 

Kórea 
 

živočíšne produkty, karanténne položky a položky, ktoré nie sú 

predmetom karantény 

Zmeny a doplnky noriem týkajúcich sa klasifikácie špecifických 
položiek podľa toho či podliehajú karanténnym požiadavkám. 
 

60 dní 

SPS/KOR/608 
25. 7. 2018 
 

Kórea 
 

ekologická poľnohospodárska produkcia 

Zmeny a doplnky zákona o podpore poľnohospodárstva a ry-
bárstva šetrného k životnému prostrediu, manažment a pod-
pora produkcie ekologických potravín. 
 

60 dní 

SPS/KOR/609 
27. 7. 2018 
 

Kórea 
 

potraviny 

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na potraviny zahrňujúce 
ustanovenie kategórií potravín pre dojčatá/malé deti, potravín 
odporúčaných pre seniorov, reguláciu potravín z hľadiska prí-
tomnosti niektorých látok (patogény, ťažké kovy atď.). 
 

60 dní 

SPS/KOR/610 
27. 7. 2018 
 

Kórea 
 

potraviny 

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na potraviny zahrňujúce 
normy na výrobné procesy potravín odporúčaných pre senio-
rov, reguláciu a podmienky použitia niektorých zložiek (naprík-
lad semeno rakytníka). 
 

60 dní 

SPS/MDG/37 
10. 7. 2018 
 

Madagaskar 
 

hydina, produkty hydiny, a iné položky pochádzajúce z krajín 

ovplyvnených výskytom HPAI 

Dočasný zákaz dovozu zvierat, výrobkov živočíšneho pôvodu 
a iných položiek. Prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej 
chrípky (HPAI). 
 

neaplikuje sa 

SPS/MEX/352 
4. 7. 2018 
 

Mexiko 
 

rastliny orchideí Masdevallia spp. z Kolumbie 

Fytosanitárne požiadavky pri dovoze uvedenej komodity. 
 

60 dní 

SPS/MEX/353 
4. 7. 2018 
 

Mexiko 
 

rastliny orchideí Cattleya spp. z Kolumbie 

Fytosanitárne požiadavky pri dovoze uvedenej komodity. 
 

60 dní 
 

SPS/MEX/354 
4. 7. 2018 
 

Mexiko 
 

čerstvé jablká (Malus domestica) z Uruguaja 

Fytosanitárne požiadavky pri dovoze uvedenej komodity. 
 

60 dní 
 

SPS/MEX/355 
31. 7. 2018 
 

Mexiko 
 

čerstvé alebo mrazené krevety z Hondurasu 

Fytosanitárne požiadavky pri dovoze uvedenej komodity. 
 

60 dní 
 

SPS/MUS/17 
31. 7. 2018 

Maurícius pesticídne látky 

Zákon o pesticídnych látkach zameraný na reguláciu, kontrolu 
a monitorovanie dovozu a používania pesticídov. Minimalizá-
cia rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie. 
 

60 dní 

SPS/MYS/ 
19. 7. 2018 
 

Malajzia rezíduá pesticídnych látok 

Zmeny a doplnky predpisov o potravinách, zaradenie nových 
pesticídnych látok do prílohy uvedených predpisov. 
 

60 dní 
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SPS/NZL/579 
25. 7. 2018 

Nový Zéland ryby sumce a tilapia určené na ľudskú konzumáciu pochádza-

júce z Thajska 

Dovozná zdravotná norma, regulácia dovozu uvedenej komodity. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/PER/777 
3. 7. 2018 
 

Peru 
 

živočíchy Suricata suricatta pochádzajúce z Ekvádoru 

Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedených zvierat. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PER/778 
11. 7. 2018 
 

Peru 
 

rastliny, rastlinné produkty a iné regulované položky pochádza-

júce z Kene a Ugandy 

Zdravotné požiadavky pri dovoze určených komodít. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PER/779 
11. 7. 2018 
 

Peru 
 

semeno eukalyptu (Eucalyptus spp.) pochádzajúce z Argentíny 

Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedenej komodity. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PER/780 
11. 7. 2018 
 

Peru 
 

rastliny, rastlinné produkty a iné regulované položky pochádza-

júce z USA 

Zdravotné požiadavky pri dovoze určených komodít. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PER/781 
12. 7. 2018 
 

Peru 
 

rastliny, rastlinné produkty a iné regulované položky pochádza-

júce z Bolívie 

Zdravotné požiadavky pri dovoze určených komodít. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PER/782 
13. 7. 2018 
 

Peru 
 

semeno mätonohu (ryegrass) pochádzajúce z Uruguaja 

Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedenej komodity. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PER/783 
13. 7. 2018 
 

Peru 
 

semeno ľanu Linum usitatissimum pochádzajúce z USA 

Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedenej komodity (aktuali-
zácia podľa aktuálnej analýzy rizík škodcov). 
 

30 dní 

SPS/PER/784 
19. 7. 2018 
 

Peru 
 

rastliny, rastlinné produkty a iné regulované položky pochádza-

júce z Argentíny 

Zdravotné požiadavky pri dovoze určených komodít. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PER/785 
20. 7. 2018 
 

Peru 
 

rastliny orchideí Phalaenopsis spp. in vitro pochádzajúce z Ho-

landska 

Zdravotné požiadavky pri dovoze komodity. 
 

60 dní 

SPS/RUS/151 
4. 7. 2018 
 

Ruská federácia 
 

sadenice ruží z Grécka 

List Federálnej služby pre veterinárny a fytosanitárny dohľad 
ustanovujúci dočasný zákaz dovozu uvedených komodít. Pre-
vencia šírenia škodcu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow 

et.al. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/RUS/152 
31. 7. 2018 
 

Ruská federácia 
 

položky podliehajúce kontrole 

Návrh rozhodnutia Rady eurázijskej hospodárskej komisie 
o zmenách a doplnkoch časti 1, kapitola II Spoločného hygie-
nického a zdravotného predpisu o výrobkoch (tovaroch), ktoré 
podliehajú hygienickej a epidemiologickej kontrole. Opatrenia 
sa týkajú látok monochloropropanediol, (3-MCPD), glycidol 
a ich testerov. 
 

60 dní 
 

SPS/SAU/356 
3. 7. 2018 
 

Saudská Arábia 
 

hovädzí dobytok z Južnej Afriky 

Dočasný zákaz dovozu uvedených zvierat, prevencia šírenia 
ochorenia Rift Valley Fever (RVF). 
 

neaplikuje sa 
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SPS/SAU/357 
3. 7. 2018 
 

Saudská Arábia 
 

živá hydina, mäso, vajcia a iné produkty hydiny pochádzajúce 

z Nepálu 

Dočasný zákaz dovozu uvedených komodít, prevencia šírenia 
vysoko patogénnej vtáčej chrípky (HPAI). 
 

neaplikuje sa 

SPS/SAU/358 
5. 7. 2018 
 

Saudská Arábia 
 

mäso hydiny, vajcia a iné produkty hydiny pochádzajúce z Ghany 

Dočasný zákaz dovozu uvedených komodít, prevencia šírenia 
vysoko patogénnej vtáčej chrípky (HPAI). 
 

60 dní 

SPS/TPKM/464 
17. 7. 2018 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

potraviny, prídavné látky do potravín, obaly na potraviny, náči-

nie a iné predmety prichádzajúce do styku s potravinami 

Požiadavky na kontroly realizované Správou pre potraviny 
a liečivá a/alebo Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí 
pri dovoze uvedených komodít. Bezpečnosť potravín. 
 

60 dní 

SPS/TPKM/465 
27. 7. 2018 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

rastliny a rastlinné produkty 

Zmeny a doplnky karanténnych predpisov aplikovaných v prí-
pade prechodu/transferu rastlín alebo rastlinných produktov 
cez krajiny alebo oblasti, v ktorých bol identifikovaný výskyt 
určitých ochorení alebo škodcov. Relevantné kontrolné 
opatrenia v súlade so zákonom o ochrane a karanténe rastlín. 
 

60 dní 

SPS/TUN/2 
17. 7. 2018 

Tunisko 
 

tuniaky a ryby bonito v konzerve 

Požiadavky na výrobky, povinné údaje na etiketách. 
 

neaplikuje sa 

SPS/TUR/99 
19. 7. 2018 
 

Turecko výrobky dojčenskej výživy a následnej výživy 

Komuniké tureckého potravinového kódexu o požiadavkách na 
zloženie uvedených výrobkov a povinné údaje na etiketách. 
 

15. 9. 2018 
 

SPS/TUR/100 
19. 7. 2018 
 

Turecko výrobky určené ako úplná náhrada jedla pri diéte na kontro-

lu/znižovanie hmotnosti 

Komuniké tureckého potravinového kódexu o požiadavkách na 
uvedené výrobky, povinné údaje na etiketách. 
 

15. 9. 2018 

SPS/USA/3009 
2. 7. 2018 
 

USA tekvicová zelenina, kôstkové ovocie, citrusy, a iné komodity 

ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky 

Tolfenpyrad, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezí-
duí uvedenej látky. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/USA/3010 
2. 7. 2018 
 

USA krmivové plodiny, krmivá pre zvieratá, živočíšne produkty a od-

vodené výrobky ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky 

Acetochlor, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí 
uvedenej látky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/USA/3011 
2. 7. 2018 
 

USA pšenica ako krmovina a iné komodity ovplyvnené rezíduami 

pesticídnej látky 

Thiencarbazone-methyl, ustanovenie maximálnych limitných 
hodnôt rezíduí uvedenej látky. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/USA/3012 
2. 7. 2018 
 

USA trávy a sená určené ako krmivá a iné komodity ovplyvnené re-

zíduami pesticídnej látky 

Benzovindiflupyr, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt 
rezíduí uvedenej látky. 
 

neaplikuje sa 
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SPS/USA/3013 
2. 7. 2018 
 

USA Teff (bezlepková pseudoobilnina) ako krmivo, zrno, seno, 

slama a iné komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky 

Fluroxypyr, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí 
uvedenej látky. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/USA/3014 
27. 7. 2018 
 

USA Teff (bezlepková pseudoobilnina) ako krmivo, zrno, seno, 

slama a iné komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky 

Pyroxsulam, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt 
rezíduí uvedenej látky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/ZAF/61 
2. 7. 2018 
 

Južná Afrika potraviny určené na ľudskú spotrebu 

Predpis ustanovujúci všeobecné hygienické požiadavky na pot-
ravinové priestory, prepravu potravín a súvisiace záležitostí. 
 

60 dní 

SPS/ZAF/62 
27. 7. 2018 
 

Južná Afrika spracované mäsové výrobky, hygienické a mikrobiologické po-

žiadavky, regulácia činiteľov spôsobujúcich choroby 

Povinné špecifikácie na spracované mäsové výrobky, povinné 
uplatňovanie analýzy rizík a systému kritických kontrolných bo-
dov (systém HACCP). 
 

60 dní 
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6. PREVZATÉ INFORMÁCIE 

Oznámenie 
Slovenského plynárenského a naftového zväzu 

o príprave technických pravidiel plynu TPP v zmysle čl. II. bod 1. ods. c a čl. XII. ods. b stanov SPNZ – zväzu registrovaného podľa 
§ 6 zákona č. 83/1990 Zb. pod č. j. VVS/1-2200/90-237-7. 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť za účastníka pripomienkového konania návrhov technických pravidiel plynu TPP, ktoré sú podľa 
zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a STN EN 45020, čl. 1.5 považované za uznané 
technické pravidlo, do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu na adrese:  
 

 
Slovenská plynárenská agentúra, s. r. o. 
Mlynské nivy 44/a 
821 09 Bratislava 2 

 
tel./fax: 02/5341 1857, 5341 1858 
mail: vesela@sgoa.sk  

 
 
 
 
Pripravované návrhy:  

 
Číslo  Názov 
 
TPP 920 04 Aktívna protikorózna ochrana prepravných a distribučných plynovodov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Ján Klepáč, MGBM, v. r. 
 poverený za SPNZ 
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V prípade záujmu o odber Vestníka ÚNMS SR zašlite objednávku na adresu:  

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Štefanovičova 3 
P. O. Box 76 
810 05 Bratislava 15 

IČO 30810710 

DIČ 2020850711 

Telefón: 0948/876 002 

Fax: 02/654 28 845 

Ak ste Vestník odoberali v roku 2017, zašleme faktúru na odber aj na rok 2018. 

Prihlásiť sa na odber Vestníka ÚNMS SR možno po celý rok. 

Objednať si možno i jednotlivé čísla. 
V písomnom styku uvádzajte vždy Vaše IČO, DIČ, IČ DPH. 
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