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Vestník ÚNMS SR č. 8/2019

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 ISO 9004
(01 0320)

STN EN ISO 9004
(01 0320)

2.

STN ISO 2041
(01 1400)

STN ISO 2041
(01 1400)

Manažérstvo kvality. Kvalita organizácie. Usmernenie na dosiahnutie udržateľného úspechu (ISO 9004:
2018)
(EN ISO 9004: 2018)
Vydanie: september 2019
Jej vydaním sa ruší
Manažérstvo kvality. Kvalita organizácie. Návod na dosiahnutie trvalého úspechu (ISO 9004: 2018) ****)
(EN ISO 9004: 2018)
z novembra 2018
Mechanické kmitanie, otrasy a monitorovanie prevádzkového stavu. Názvoslovie
(ISO 2041: 2018)
Vydanie: september 2019
Jej vydaním sa ruší
Mechanické kmitanie a otrasy. Názvoslovie
(ISO 2041: 1990)
z decembra 1996

3.

STN ISO 9613-1
(01 1667)

Akustika. Útlm pri šírení zvuku vo vonkajšom priestore. Časť 1: Výpočet pohlcovania zvuku v atmosfére
(ISO 9613-1: 1993)
Vydanie: september 2019

4.

STN IEC 60479-1
(33 2011)

Účinky prúdu na ľudí a hospodárske zvieratá. Časť 1: Všeobecné hľadiská *)
(IEC 60479-1: 2018)
Vydanie: september 2019

5.

STN IEC 60479-2
(33 2011)

Účinky prúdu na ľudí a hospodárske zvieratá. Časť 2: Osobitné hľadiská *)
(IEC 60479-2: 2019)
Vydanie: september 2019

6.

STN EN ISO 16664
(38 5620)

Analýza plynov. Manipulácia s kalibračnými plynmi a plynnými zmesami. Pokyny (ISO 16664: 2017)
(EN ISO 16664: 2017)
Vydanie: september 2019
Jej vydaním sa ruší
Analýza plynov. Manipulácia s kalibračnými plynmi a plynnými zmesami. Pokyny (ISO 16664: 2017)
****)
(EN ISO 16664: 2017)
z januára 2018

STN EN ISO 16664
(38 5620)
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7.

STN EN ISO 22000
(56 0301)

STN EN ISO 22000
(56 0301)

8.

STN EN ISO 12944-5
(67 3110)

STN EN ISO 12944-5
(67 3110)

9.

STN EN 13369
(72 3001)

STN EN 13369
(72 3001)

10. STN EN ISO 7345
(73 0543)

STN EN ISO 7345
(73 0543)

11. STN EN 16779-1
(80 4594)

STN EN 16779-1
(80 4594)

12. STN EN 689 + AC
(83 3610)

STN EN 689
(83 3610)

Systémy manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na organizácie potravinárskeho reťazca
(ISO 22000: 2018)
(EN ISO 22000: 2018)
Vydanie: september 2019
Jej vydaním sa ruší
Systémy manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na organizácie potravinárskeho reťazca
(ISO 22000: 2018) ****)
(EN ISO 22000: 2018)
z mája 2019
Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami.
Časť 5: Ochranné náterové systémy (ISO 12944-5: 2018)
(EN ISO 12944-5: 2018)
Vydanie: september 2019
Jej vydaním sa ruší
Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami.
Časť 5: Ochranné náterové systémy (ISO 12944-5: 2018) ****)
(EN ISO 12944-5: 2018)
zo septembra 2018
Všeobecné pravidlá pre betónové prefabrikáty
(EN 13369: 2018)
Vydanie: september 2019
Jej vydaním sa ruší
Všeobecné pravidlá na betónové prefabrikáty ****)
(EN 13369: 2018)
zo septembra 2018
Tepelnotechnické vlastnosti budov a stavebných konštrukcií. Fyzikálne veličiny a definície (ISO 7345:
2018)
(EN ISO 7345: 2018)
Vydanie: september 2019
Jej vydaním sa ruší
Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Fyzikálne veličiny a definície (ISO 7345:
2018) ****)
(EN ISO 7345: 2018)
z októbra 2018
Textilné výrobky na starostlivosť o deti. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na detské
prikrývky do postieľky. Časť 1: Prikrývky (bez obliečok)
(EN 16779-1: 2018)
Vydanie: september 2019
Jej vydaním sa ruší
Textilné výrobky na starostlivosť o deti. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na detské
posteľné prikrývky. Časť 1: Prikrývky (bez obliečok) ****)
(EN 16779-1: 2018)
z januára 2019
Pracovná expozícia. Meranie inhalačnej expozície chemickým faktorom. Stratégia skúšania zhody
s limitnými hodnotami pracovnej expozície
(EN 689: 2018 + AC: 2019)
Vydanie: september 2019
Jej vydaním sa ruší
Pracovná expozícia. Meranie inhalačnej expozície chemickým látkam. Stratégia na skúšanie zhody
s limitnými hodnotami pracovnej expozície ****)
(EN 689: 2018)
z októbra 2018
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Zrušené STN
13. STN EN 23878
(42 0892)

Spekané karbidy. Skúška tvrdosti podľa Vickersa (ISO 3878: 1983)
(EN 23878: 1993)
z novembra 2000
Zrušená od 1. 9. 2019
Zrušenie na základe rozhodnutia CEN BT N 11497.

Opravy STN
14. STN EN 10210-2/O1
(42 1051)

Duté konštrukčné profily z nelegovaných a jemnozrnných ocelí vyrobené za tepla. Časť 2: Tolerancie, rozmery a vlastnosti profilu. Oprava 1
STN EN 10210-2 z októbra 2006
Vydanie: september 2019

15. STN EN 12697-35/O1
(73 6160)

Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca. Časť 35: Laboratórna výroba asfaltových zmesí. Oprava 1
STN EN 12697-35 z februára 2017
Vydanie: september 2019

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).
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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 technickej 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 15708-4
(01 5042)

STN EN 16016-4
(01 5042)

2.

STN EN ISO 10893-6
(01 5061)

STN EN ISO 10893-6
(01 5061)

3.

STN EN ISO 10893-7
(01 5061)

STN EN ISO 10893-7
(01 5061)

Nedeštruktívne skúšanie. Radiačné metódy pre počítačovú tomografiu. Časť 4: Kvalifikácia
(ISO 15708-4: 2017)
(EN ISO 15708-4: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Nedeštruktívne skúšanie – Radiačné metódy – Výpočtová tomografia – Časť 4: Kvalifikácia ****)
(EN 16016-4: 2011)
z februára 2012
Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 6: Rádiografické skúšanie zvarových spojov zváraných oceľových rúr na zisťovanie nedokonalostí (ISO 10893-6: 2019)
(EN ISO 10893-6: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 6: Skúšanie zvarových spojov zváraných oceľových rúr
prežarovaním na zisťovanie necelistvostí (ISO 10893-6: 2011)
(EN ISO 10893-6: 2011)
zo septembra 2012
Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 7: Digitálne rádiografické skúšanie zvarových spojov
zváraných oceľových rúr na zisťovanie nedokonalostí (ISO 10893-7: 2019)
(EN ISO 10893-7: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 7: Digitálne skúšanie bezšvových a zváraných oceľových rúr prežarovaním na zisťovanie chýb (ISO 10893-7: 2011) ****)
(EN ISO 10893-7: 2011)
z októbra 2011
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4.

STN EN ISO 2063-1
(03 8715)

STN EN ISO 2063-1
(03 8715)

5.

STN EN ISO 8434-1
(13 7884)

STN EN ISO 8434-1
(13 7884)

Žiarové striekanie. Zinok, hliník a ich zliatiny. Časť 1: Navrhovanie a požiadavky na kvalitu systémov ochrany proti korózii (ISO 2063-1: 2019)
(EN ISO 2063-1: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Žiarové striekanie. Zinok, hliník a ich zliatiny. Časť 1: Navrhovanie a požiadavky na kvalitu systémov
ochrany proti korózii (ISO 2063-1: 2017) ****)
(EN ISO 2063-1: 2017)
z apríla 2018
Kovové rúrkové spojky pre tekutinové mechanizmy a na všeobecné používanie. Časť 1: 24° kužeľové spojenia (ISO 8434-1: 2018)
(EN ISO 8434-1: 2018)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Kovové rúrkové spojky pre tekutinové mechanizmy a na všeobecné používanie. Časť 1: 24° kužeľové spojenia (ISO 8434-1: 2007) ****)
(EN ISO 8434-1: 2007)
z februára 2008

6.

STN EN 16860
(28 2281)

Železnice. Požiadavky a všeobecné princípy na upevnenie nákladu v železničnej nákladnej doprave
(EN 16860: 2019)
Platí od 1. 9. 2019

7.

STN EN 14535-1
(28 4011)

Železnice. Brzdové kotúče pre železničné vozidlá. Časť 1: Brzdové kotúče nalisované alebo natiahnuté za tepla na nápravu alebo hnací hriadeľ, rozmery a požiadavky na kvalitu
(EN 14535-1: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Železnice. Brzdové kotúče pre železničné vozidlá. Časť 1: Brzdové kotúče nalisované alebo natiahnuté za tepla na nápravu alebo hnací hriadeľ, rozmery a požiadavky na kvalitu (Konsolidovaný text)
(EN 14535-1: 2005+A1: 2011)
z novembra 2011

STN EN 14535-1+A1
(28 4011)

8.

STN EN 14535-2
(28 4011)

STN EN 14535-2
(28 4011)

9.

STN EN 15329
(28 4024)

STN EN 15329
(28 4024)

10. STN EN 16452+A1
(28 4025)

STN EN 16452
(28 4025)

Železnice. Brzdové kotúče pre železničné vozidlá. Časť 2: Brzdové kotúče namontované na koleso,
rozmery a požiadavky na kvalitu
(EN 14535-2: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Železnice. Brzdové kotúče pre železničné vozidlá. Časť 2: Brzdové kotúče namontované na koleso,
rozmery a požiadavky na kvalitu ****)
(EN 14535-2: 2011)
z decembra 2011
Železnice. Brzdenie. Držiaky brzdových klátikov a kliny brzdových klátikov
(EN 15329: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Železnice. Brzdenie. Držiaky brzdových klátikov a kliny brzdových klátikov koľajových vozidiel ****)
(EN 15329: 2015)
z novembra 2015
Železnice. Brzdenie. Brzdové klátiky
(EN 16452: 2015+A1: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Železnice. Brzdenie. Brzdové klátiky ****)
(EN 16452: 2015)
z novembra 2015
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11. STN EN 17095
(28 7402)

Železnice. Údržba koľajových vozidiel. Záznamy o údržbe
(EN 17095: 2019)
Platí od 1. 9. 2019

12. STN EN 16815
(30 0354)

CleANopen. Aplikačný profil pre komunálne vozidlá
(EN 16815: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
CleANopen. Aplikačný profil pre komunálne vozidlá ****)
(CEN/TR 16815: 2015)
z mája 2016

TNI CEN/TR 16815
(30 0354)

13. STN EN 17186
(30 0605)

Identifikácia kompatibility vozidiel a infraštruktúry. Grafické označenie informácií pre spotrebiteľa
na napájanie elektromobilov
(EN 17186: 2019)
Platí od 1. 9. 2019

14. STN EN ISO 18243
(30 0623)

Elektricky poháňané mopedy a motocykle. Špecifikácie skúšky a požiadavky na bezpečnosť systémov lítiovo-iónových batérií (ISO 18243: 2017)
(EN ISO 18243: 2019)
Platí od 1. 9. 2019

15. STN EN 16602-70-26
(31 0542)

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Lisovanie vysoko spoľahlivých elektrických spojení
(EN 16602-70-26: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Lisovanie vysoko spoľahlivých elektrických spojení
****)
(EN 16602-70-26: 2014)
z apríla 2015

STN EN 16602-70-26
(31 0542)

16. STN EN 16602-70-54
(31 0542)

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Ultračistenie letových konštrukčných častí
(EN 16602-70-54: 2019)
Platí od 1. 9. 2019

17. STN EN 16603-31-04
(31 0543)

Kozmická technika. Výmena údajov tepelnej analýzy
(EN 16603-31-04: 2019)
Platí od 1. 9. 2019

18. STN EN 3645-004
(31 1759)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické kruhové konektory s krytými kontaktmi, s rýchlospojkou pre
prevádzkovú teplotu 175 °C alebo 200 °C trvalo. Časť 004: Vzduchotesná zásuvka s upevnením
pomocou štvorcovej príruby. Norma na výrobok
(EN 3645-004: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Elektrické kruhové konektory s krytými kontaktmi, s rýchlospojkou pre
trvalú prevádzkovú teplotu 175 °C alebo 200 °C. Časť 004: Vzduchotesná zásuvka s upevnením
pomocou štvorcovej príruby. Norma na výrobok ****)
(EN 3645-004: 2006)
z mája 2007

STN EN 3645-004
(31 1759)

19. STN EN 3645-009
(31 1759)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické kruhové konektory s krytými kontaktmi, s rýchlospojkou pre
prevádzkovú teplotu 175 °C alebo 200 °C trvalo. Časť 009: Zásuvka s kruhovou prírubou, s upevnením pomocou poistnej matice. Norma na výrobok
(EN 3645-009: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
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STN EN 3645-009
(31 1759)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické kruhové konektory s krytými kontaktmi, s rýchlospojkou pre
trvalú prevádzkovú teplotu 175 °C alebo 200 °C. Časť 009: Zásuvka s kruhovou prírubou, s upevnením pomocou poistnej matice. Norma na výrobok ****)
(EN 3645-009: 2006)
z mája 2007

20. STN EN 3155-004
(31 1760)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické kontakty používané v spojovacích prvkoch. Časť 004: Elektrické kontakty kolíkové, typu A, lisované, triedy T. Norma na výrobok
(EN 3155-004: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Elektrické kontakty používané v spojovacích prvkoch. Časť 004: Elektrické
kontakty kolíkové, typu A, lisované, triedy T. Norma na výrobok ****)
(EN 3155-004: 2007)
z augusta 2007

STN EN 3155-004
(31 1760)

21. STN EN 3155-005
(31 1760)

STN EN 3155-005
(31 1760)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické kontakty používané v spojovacích prvkoch. Časť 005: Elektrické kontakty dutinkové, typu A, lisované, triedy T. Norma na výrobok
(EN 3155-005: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Elektrické kontakty používané v spojovacích prvkoch. Časť 005: Elektrické
kontakty dutinkové, typu A, lisované, triedy T. Norma na výrobok ****)
(EN 3155-005: 2006)
zo septembra 2006

22. STN EN 6059-402
(31 1832)

Letectvo a kozmonautika. Inštalácia elektrických káblov. Ochranné manžety. Skúšobné metódy.
Časť 402: Ohybové vlastnosti
(EN 6059-402: 2019)
Platí od 1. 9. 2019

23. STN EN 4400-1
(31 2303)

Letectvo a kozmonautika. Hliník a zliatiny hliníka a horčíka. Technická špecifikácia. Časť 1: Hrubé
plechy z hliníka a zo zliatiny hliníka
(EN 4400-1: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Spolu s STN EN 4400-6, STN EN 4400-3 a STN EN 4400-2 ruší
Letectvo. Výrobky z hliníka a tvárnej zliatiny hliníka. Technická špecifikácia. Časť 1: Všeobecné požiadavky (obsahuje zmenu A1: 1993) **)
(EN 2070-1: 1989,
EN 2070-1: 1989/A1: 1993)
z mája 1999
Spolu s STN EN 4400-2 ruší
Letectvo. Výrobky z hliníka a tvárnej zliatiny hliníka. Technická špecifikácia. Časť 2: Plechy, pásové
profily a platne **)
(EN 2070-2: 1989)
z mája 1999

STN EN 2070-1+A1
(31 2303)

STN EN 2070-2
(31 2303)

24. STN EN 4400-2
(31 2303)

STN EN 2070-1+A1
(31 2303)

Letectvo a kozmonautika. Hliník a zliatiny hliníka a horčíka. Technická špecifikácia. Časť 2: Plechy
a pásy z hliníka a zo zliatiny hliníka
(EN 4400-2: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Spolu s STN EN 4400-6, STN EN 4400-3 a STN EN 4400-1 ruší
Letectvo. Výrobky z hliníka a tvárnej zliatiny hliníka. Technická špecifikácia. Časť 1: Všeobecné požiadavky (obsahuje zmenu A1: 1993) **)
(EN 2070-1: 1989,
EN 2070-1: 1989/A1: 1993)
z mája 1999
Spolu s STN EN 4400-1 ruší
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STN EN 2070-2
(31 2303)

Letectvo. Výrobky z hliníka a tvárnej zliatiny hliníka. Technická špecifikácia. Časť 2: Plechy, pásové
profily a platne **)
(EN 2070-2: 1989)
z mája 1999

25. STN EN 4400-3
(31 2303)

Letectvo a kozmonautika. Hliník a zliatiny hliníka a horčíka. Technická špecifikácia. Časť 3: Tyče
a profily z hliníka a zo zliatiny hliníka
(EN 4400-3: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Letectvo. Výrobky z hliníka a tvárnej zliatiny hliníka. Technická špecifikácia. Časť 3: Tyče a lisované
profily **)
(EN 2070-3: 1989)
z mája 1999
Spolu s STN EN 4400-6, STN EN 4400-2 a STN EN 4400-1 ruší
Letectvo. Výrobky z hliníka a tvárnej zliatiny hliníka. Technická špecifikácia. Časť 1: Všeobecné požiadavky (obsahuje zmenu A1: 1993) **)
(EN 2070-1: 1989,
EN 2070-1: 1989/A1: 1993)
z mája 1999

STN EN 2070-3
(31 2303)

STN EN 2070-1+A1
(31 2303)

26. STN EN 4400-6
(31 2303)

STN EN 2070-7
(31 2303)
STN EN 2082-1+A1
(31 2373)

STN EN 2082-2
(31 2373)

STN EN 2070-1+A1
(31 2303)

Letectvo a kozmonautika. Hliník a zliatiny hliníka a horčíka. Technická špecifikácia. Časť 6: Materiál na kovanie zo zliatiny hliníka
(EN 4400-6: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Letectvo. Polotovary z hliníka a zliatiny hliníka. Technická špecifikácia. Časť 7: Materiál na kovanie **)
(EN 2070-7: 1989)
z mája 1999
Letectvo. Polotovar pre výkovky a výkovky zo zliatiny hliníka. Technická špecifikácia. Časť 1: Všeobecné požiadavky (obsahuje zmenu A1: 1993) **)
(EN 2082-1: 1989,
EN 2082-1: 1989/A1: 1993)
z mája 1999
Letectvo. Polotovar pre výkovky a výkovky zo zliatiny hliníka. Technická špecifikácia. Časť 2: Polotovary na výkovky **)
(EN 2082-2: 1989)
z mája 1999
Spolu s STN EN 4400-3, STN EN 4400-2 a STN EN 4400-1 ruší
Letectvo. Výrobky z hliníka a tvárnej zliatiny hliníka. Technická špecifikácia. Časť 1: Všeobecné požiadavky (obsahuje zmenu A1: 1993) **)
(EN 2070-1: 1989,
EN 2070-1: 1989/A1: 1993)
z mája 1999

27. STN EN 2320
(31 2330)

Letectvo a kozmonautika. Zliatina hliníka 2024-T4. Ťahané tyče a ≤ 75 mm
(EN 2320: 2019)
Platí od 1. 9. 2019

28. STN EN 2321
(31 2331)

Letectvo a kozmonautika. Zliatina hliníka 2024-T3. Tyče a profily a ≤ 150 mm
(EN 2321: 2019)
Platí od 1. 9. 2019

29. STN EN 2699
(31 2332)

Letectvo a kozmonautika. Zliatina hliníka (5086). Žíhané a vyrovnávané (H111) ťahané tyče 6 mm
≤ D ≤ 50 mm
(EN 2699: 2019)
Platí od 1. 9. 2019

30. STN EN 4289
(31 2333)

Letectvo a kozmonautika. Zliatina hliníka AL-P7175. Materiál na kovanie
(EN 4289: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
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31. STN EN 2470
(31 2861)

Letectvo a kozmonautika. Oceľ FE-PA11. Žíhané drôty na nity ťahané za studena 1 mm ≤ D ≤ 10 mm
(EN 2470: 2019)
Platí od 1. 9. 2019

32. STN EN 2876
(31 3304)

Letectvo a kozmonautika. Nízke šesťhranné matice, s bežným otvorom kľúča, zo zliatiny hliníka,
anodizované. Trieda: 450 MPa (pri teplote okolia)/120 °C
(EN 2876: 2019)
Platí od 1. 9. 2019

33. STN EN 2868
(31 3305)

Letectvo a kozmonautika. Korunové šesťhranné matice, s normálnou výškou, s bežným otvorom
kľúča, zo žiaruvzdornej ocele, postriebrené. Trieda: 1 100 MPa (pri teplote okolia)/650 °C
(EN 2868: 2019)
Platí od 1. 9. 2019

34. STN EN ISO 10087
(32 3110)

Malé plavidlá. Identifikácia plavidla. Kódovací systém (ISO 10087: 2019)
(EN ISO 10087: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Malé plavidlá. Identifikácia plavidla. Kódovací systém (ISO 10087: 2006)
(EN ISO 10087: 2006)
z októbra 2006

STN EN ISO 10087
(32 3110)

35. STN EN 13032-5
(36 0401)

Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel. Časť 5: Prezentovanie údajov pre svietidlá použité na osvetlenie pozemných komunikácií
(EN 13032-5: 2018)
Platí od 1. 9. 2019
Rozpracované prekladom.

36. STN EN 13941-1
(38 3377)

Diaľkové tepelné siete. Návrh a inštalovanie tepelne izolovaných jednorúrových a dvojrúrových
systémov rozvodov na teplú vodu. Časť 1: Návrh
(EN 13941-1: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Spolu s STN EN 13941-2 ruší
Navrhovanie a inštalácia vedení bezkanálových predizolovaných rúrových systémov tepelných sietí
(Konsolidovaný text) ****)
(EN 13941: 2009+A1: 2010)
z decembra 2010

STN EN 13941+A1
(38 3377)

37. STN EN 13941-2
(38 3377)

STN EN 13941+A1
(38 3377)

38. STN EN 14726
(42 0672)

STN EN 14726
(42 0672)

39. STN EN 1562
(42 0955)

Diaľkové tepelné siete. Návrh a inštalovanie tepelne izolovaných sietí jednorúrových a dvojrúrových systémov rozvodov na teplú vodu. Časť 2: Inštalovanie
(EN 13941-2: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Spolu s STN EN 13941-1 ruší
Navrhovanie a inštalácia vedení bezkanálových predizolovaných rúrových systémov tepelných sietí
(Konsolidovaný text) ****)
(EN 13941: 2009+A1: 2010)
z decembra 2010
Hliník a zliatiny hliníka. Stanovenie chemického zloženia hliníka a jeho zliatin optickou emisnou
spektrometriou s riadenou iskrou
(EN 14726: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Hliník a zliatiny hliníka. Chemická analýza. Pokyny pre emisnú spektrálnu analýzu s riadenou iskrou ****)
(EN 14726: 2005)
z februára 2006
Zlievarenstvo. Temperované liatiny
(EN 1562: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
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STN EN 1562
(42 0955)

40. STN EN 10283
(42 0957)

STN EN 10283
(42 0957)

41. STN EN ISO 15630-1
(42 1040)

STN EN ISO 15630-1
(42 1040)

42. STN EN ISO 15630-2
(42 1040)

STN EN ISO 15630-2
(42 1040)

43. STN EN ISO 15630-3
(42 1040)

STN EN ISO 15630-3
(42 1040)

Zlievarenstvo. Temperované liatiny ****)
(EN 1562: 2012)
z júna 2012
Odliatky z nehrdzavejúcich ocelí
(EN 10283: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Odliatky z nehrdzavejúcich ocelí ****)
(EN 10283: 2010)
z augusta 2010
Oceľ na výstuž a predpínanie betónu. Skúšobné metódy. Časť 1: Tyče, valcované drôty a drôty na
výstuž betónu (ISO 15630-1: 2019)
(EN ISO 15630-1: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Ocele na výstuž a predpínanie do betónu. Metódy skúšania. Časť 1: Tyče, valcovaný drôt a drôt na
výstuž do betónu (ISO 15630-1: 2010)
(EN ISO 15630-1: 2010)
z apríla 2012
Oceľ na výstuž a predpínanie betónu. Skúšobné metódy. Časť 2: Zvárané siete a priehradkový
nosník (ISO 15630-2: 2019)
(EN ISO 15630-2: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Oceľ na výstuž a predpínanie do betónu. Metódy skúšania. Časť 2: Zvárané siete (ISO 15630-2:
2010)
(EN ISO 15630-2: 2010)
z apríla 2012
Oceľ na výstuž a predpínanie betónu. Skúšobné metódy. Časť 3: Predpínacia oceľ (ISO 15630-3:
2019)
(EN ISO 15630-3: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Ocele na výstuž a predpínanie do betónu. Metódy skúšania. Časť 3: Ocele na predpínanie (ISO 15630-3:
2010)
(EN ISO 15630-3: 2010)
z apríla 2012

44. STN EN ISO 13520
(42 1265)

Stanovenie obsahu železa v austenitických odliatkoch z nehrdzavejúcej ocele (ISO 13520: 2015)
(EN ISO 13520: 2019)
Platí od 1. 9. 2019

45. STN EN ISO 21809-1
(45 0030)

Naftový a plynárenský priemysel. Vonkajšie povlaky na potrubia uložené v zemi alebo ponorené
používané v dopravných systémoch. Časť 1: Polyolefínové povlaky (ISO 21809-1: 2018)
(EN ISO 21809-1: 2018)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Naftový a plynárenský priemysel. Vonkajšie povlaky na potrubia uložené v zemi alebo ponorené
používané v dopravných systémoch. Časť 1: Polyolefínové povlaky (ISO 21809-1: 2011) ****)
(EN ISO 21809-1: 2011)
z januára 2012

STN EN ISO 21809-1
(45 0030)

46. STN EN ISO 23753-1
(46 5260)

Kvalita pôdy. Stanovenie aktivity dehydrogenázy v pôde. Časť 1: Metóda s použitím trifenyltetrazóliumchloridu (TTC) (ISO 23753-1: 2019)
(EN ISO 23753-1: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
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STN EN ISO 23753-1
(46 5260)

Kvalita pôdy. Stanovenie aktivity dehydrogenázy v pôde. Časť 1: Metóda s použitím trifenyltetrazóliumchloridu (TTC) (ISO 23753-1: 2005) ****)
(EN ISO 23753-1: 2011)
z novembra 2011

47. STN EN ISO 23753-2
(46 5260)

Kvalita pôdy. Stanovenie aktivity dehydrogenázy v pôde. Časť 2: Metóda s použitím jódotetrazóliumchloridu (INT) (ISO 23753-2: 2019)
(EN ISO 23753-2: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Kvalita pôdy. Stanovenie aktivity dehydrogenázy v pôde. Časť 2: Metóda s použitím jódotetrazóliumchloridu (INT) (ISO 23753-2: 2005) ****)
(EN ISO 23753-2: 2011)
z novembra 2011

STN EN ISO 23753-2
(46 5260)

48. STN EN 17009
(49 2150)

Podlahoviny z lignifikovaného materiálu iného ako drevo. Vlastnosti výrobkov, hodnotenie zhody
a označovanie
(EN 17009: 2019)
Platí od 1. 9. 2019

49. STN EN 14423+A2
(63 5461)

Upínacia spojka na hadice na paru s menovitým tlakom do 18 barov
(EN 14423: 2013+A2: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Upínacia spojka na hadice na paru s menovitým tlakom do 18 barov ****)
(EN 14423: 2013+A1: 2016)
z marca 2017

STN EN 14423+A1
(63 5461)

50. STN EN 17228
(64 0030)

Plasty. Polyméry a plasty založené na biomase a výrobky z týchto plastov. Terminológia, vlastnosti
a oznamovanie
(EN 17228: 2019)
Platí od 1. 9. 2019

51. STN EN ISO 3451-1
(64 0218)

Plasty. Stanovenie popola. Časť 1: Všeobecné metódy (ISO 3451-1: 2019)
(EN ISO 3451-1: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Plasty. Stanovenie popola. Časť 1: Všeobecné metódy (ISO 3451-1: 2008)
(EN ISO 3451-1: 2008)
z februára 2009

STN EN ISO 3451-1
(64 0218)

52. STN EN ISO 21305-1
(64 2400)

STN EN ISO 7391-1
(64 2400)

53. STN EN ISO 21305-2
(64 2400)

STN EN ISO 7391-2
(64 2400)

Plasty. Polykarbonátové (PC) materiály na tvárnenie a vytláčanie. Časť 1: Systém označovania
a základy na špecifikáciu (ISO 21305-1: 2019)
(EN ISO 21305-1: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Plasty. Polykarbonátové (PC) materiály na tvárnenie a vytláčanie. Časť 1: Systém označovania
a základy na špecifikáciu (ISO 7391-1: 2006) ****)
(EN ISO 7391-1: 2006)
z júla 2006
Plasty. Polykarbonátové (PC) materiály na tvárnenie a vytláčanie. Časť 2: Príprava skúšobných telies a stanovenie vlastností (ISO 21305-2: 2019)
(EN ISO 21305-2: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Plasty. Polykarbonátové (PC) materiály na tvárnenie a vytláčanie. Časť 2: Príprava skúšobných telies a stanovenie vlastností (ISO 7391-2: 2006) ****)
(EN ISO 7391-2: 2006)
z júla 2006
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54. STN EN ISO 19065-2
(64 2601)

STN EN ISO 6402-2
(64 2601)

55. STN EN ISO 19062-2
(64 2720)

STN EN ISO 2580-2
(64 2720)

Plasty. Akrylonitril-styrén-akrylát (ASA), akrylonitril-(etylén-propylén-dién)-styrén (AEPDS) a akrylonitril-chlórovaný polyetylén-styrén (ACS) na tvárnenie a vytláčanie. Časť 2: Príprava skúšobných telies a stanovenie vlastností (ISO 19065-2: 2019)
(EN ISO 19065-2: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Plasty. Akrylonitril-styrén-akrylát (ASA), akrylonitril/etylén-propylén-dién/styrén (AEPDS) a akrylonitril-chlórovaný polyetylén-styrén (ACS) na tvárnenie a vytláčanie. Časť 2: Príprava skúšobných telies a stanovenie vlastností (ISO 6402-2: 2003) ****)
(EN ISO 6402-2: 2003)
z júna 2004
Plasty. Akrylonitril-butadién-styrén (ABS) na tvárnenie a vytláčanie. Časť 2: Príprava skúšobných
telies a stanovenie vlastností (ISO 19062-2: 2019)
(EN ISO 19062-2: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Plasty. Akrylonitril-butadién-styrén (ABS) na tvárnenie a vytláčanie. Časť 2: Príprava skúšobných telies a stanovenie vlastností (ISO 2580-2: 2003) ****)
(EN ISO 2580-2: 2003)
z júna 2004

56. STN EN 17176-1
(64 3040)

Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou a tlakové nadzemné a podzemné kanalizačné
potrubia, stoky a závlahy. Orientovaný nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-O). Časť 1: Všeobecne
(EN 17176-1: 2019)
Platí od 1. 9. 2019

57. STN EN 17176-2
(64 3040)

Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou a tlakové nadzemné a podzemné kanalizačné
potrubia, stoky a závlahy. Orientovaný nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-O). Časť 2: Rúry
(EN 17176-2: 2019)
Platí od 1. 9. 2019

58. STN P CEN/TS 17176-3 Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou a tlakové nadzemné a podzemné kanalizačné
(64 3040)
potrubia, stoky a závlahy. Orientovaný nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-O). Časť 3: Tvarovky
(CEN/TS 17176-3: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do 30. 4. 2021.
59. STN EN 17176-5
(64 3040)

Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou a tlakové nadzemné a podzemné kanalizačné
potrubia, stoky a závlahy. Orientovaný nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-O). Časť 5: Vhodnosť
použitia systému
(EN 17176-5: 2019)
Platí od 1. 9. 2019

60. STN EN 1519-1
(64 3043)

Potrubné systémy z plastov na odvádzanie odpadových vôd (s nízkou a vysokou teplotou) z vnútra konštrukcie budov. Polyetylén (PE). Časť 1: Požiadavky na rúry, tvarovky a systém
(EN 1519-1: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Plastové potrubné systémy na kanalizácie vnútri konštrukcie budov (s nízkou a vysokou teplotou).
Polyetylén (PE). Časť 1: Požiadavky na rúry, tvarovky a systém
(EN 1519-1: 1999)
z novembra 2001

STN EN 1519-1
(64 3043)

61. STN EN ISO 21301-1
(64 3310)

Plasty. Materiály z etylén-vinylacetátu (EVAC) na tvárnenie a vytláčanie. Časť 1: Systém označovania a základy na špecifikáciu (ISO 21301-1: 2019)
(EN ISO 21301-1: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
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STN EN ISO 4613-1
(64 3310)

62. STN EN ISO 21301-2
(64 3310)

STN EN ISO 4613-2
(64 3310)

63. STN EN ISO 21309-1
(64 3320)

STN EN ISO 14663-1
(64 3320)

64. STN EN ISO 21309-2
(64 3320)

STN EN ISO 14663-2
(64 3320)

Plasty. Etylénvinylacetátové (E/VAC) materiály na tvárnenie a vytláčanie. Časť 1: Označovanie a špecifikácia (ISO 4613-1: 1993)
(EN ISO 4613-1: 1999)
z júla 2001
Plasty. Materiály z etylén-vinylacetátu (EVAC) na tvárnenie a vytláčanie. Časť 2: Príprava skúšobných telies a stanovenie vlastností (ISO 21301-2: 2019)
(EN ISO 21301-2: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Plasty. Etylénvinylacetátové (E/VAC) materiály na tvárnenie a vytláčanie. Časť 2: Príprava skúšobných telies a stanovenie vlastností (ISO 4613- 2: 1995)
(EN ISO 4613-2: 1995)
z júla 2001
Plasty. Materiály z etylén-vinylalkoholového (EVOH) kopolyméru na tvárnenie a vytláčanie. Časť 1:
Systém označovania a základy na špecifikáciu (ISO 21309-1: 2019)
(EN ISO 21309-1: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Plasty. Materiály z etylén-vinylalkoholového (EVOH) kopolyméru na tvárnenie a vytláčanie. Časť 1:
Systém označovania a základy na špecifikáciu (ISO 14663-1: 1999) ****)
(EN ISO 14663-1: 2006)
zo septembra 2006
Plasty. Materiály z etylén-vinylalkoholového (EVOH) kopolyméru na tvárnenie a vytláčanie. Časť 2:
Príprava skúšobných telies a stanovenie vlastností (ISO 21309-2: 2019)
(EN ISO 21309-2: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Plasty. Materiály z etylén-vinylalkoholového (EVOH) kopolyméru na tvárnenie a vytláčanie. Časť 2:
Príprava skúšobných telies a stanovenie vlastností (ISO 14663-2: 1999) ****)
(EN ISO 14663-2: 2006)
zo septembra 2006

65. STN EN ISO 20558-1
(64 3652)

Plasty. Materiály z polyfenylénsulfidu (PPS) na tvárnenie a vytláčanie. Časť 1: Systém označovania a základy na špecifikáciu (ISO 20558-1: 2018)
(EN ISO 20558-1: 2019)
Platí od 1. 9. 2019

66. STN EN ISO 20558-2
(64 3652)

Plasty. Materiály z polyfenylénsulfidu (PPS) na tvárnenie a vytláčanie. Časť 2: Príprava skúšobných
telies a stanovenie vlastností (ISO 20558-2: 2018)
(EN ISO 20558-2: 2019)
Platí od 1. 9. 2019

67. STN EN 15940+A1+AC Automobilové palivá. Palivo parafinická nafta zo syntézy alebo hydrogenácie. Požiadavky a skú(65 6537)
šobné metódy
(EN 15940: 2016+A1: 2018+AC: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
STN EN 15940+A1
Automobilové palivá. Palivo parafinická nafta zo syntézy alebo hydrogenácie. Požiadavky a skúšob(65 6537)
né metódy ****)
(EN 15940: 2016+A1: 2018)
z decembra 2018
68. STN EN 15416-3+A1
(66 8511)

Lepidlá na nosné drevené konštrukčné dielce, iné ako fenolické a aminoplastové. Skúšobné metódy. Časť 3: Skúška krípovej deformácie telies zaťažených v ohybe v cyklických klimatických podmienkach
(EN 15416-3: 2017+A1: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
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STN EN 15416-3
(66 8511)

69. STN EN ISO 787-9
(67 0520)

STN EN ISO 787-9
(67 0520)

70. STN EN ISO 787-14
(67 0520)

STN EN ISO 787-14
(67 0520)

71. STN EN ISO 787-25
(67 0520)

STN EN ISO 787-25
(67 0520)

72. STN EN 14081-2
(73 1716)

STN EN 14081-2+A1
(73 1716)

73. STN EN 14081-3+A1
(73 1716)

STN EN 14081-3
(73 1716)

74. STN EN 13880-6
(73 6165)

Lepidlá na nosné drevené konštrukčné dielce, iné ako fenolické a aminoplastové. Skúšobné metódy. Časť 3: Skúška krípovej deformácie telies zaťažených v ohybe v cyklických klimatických podmienkach ****)
(EN 15416-3: 2017)
z júla 2017
Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 9: Stanovenie hodnoty pH vodnej suspenzie (ISO 787-9: 2019)
(EN ISO 787-9: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 9: Stanovenie hodnoty pH vodnej suspenzie
(ISO 787-9: 1981)
(EN ISO 787-9: 1995)
z novembra 2001
Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 14: Stanovenie rezistivity vodného výluhu
(ISO 787-14: 2019)
(EN ISO 787-14: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 14: Stanovenie rezistivity vodného výluhu
(ISO 787-14: 2002) *)
(EN ISO 787-14: 2002)
z marca 2003
Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 25: Porovnanie farby v úplne tónovaných
systémoch bielych, čiernych a farebných pigmentov. Kolorimetrická metóda (ISO 787-25: 2019)
(EN ISO 787-25: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 25: Porovnanie farby v úplne tónovaných
systémoch bielych, čiernych a farebných pigmentov. Kolorimetrická metóda (ISO 787-25: 1993) ****)
(EN ISO 787-25: 2006)
z apríla 2007
Drevené konštrukcie. Pevnostne triedené konštrukčné rezivo s pravouhlým prierezom. Časť 2:
Strojové triedenie. Dodatočné požiadavky na počiatočné skúšanie typu
(EN 14081-2: 2018)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Drevené konštrukcie. Pevnostne triedené konštrukčné rezivo s pravouhlým prierezom. Časť 2: Strojové triedenie. Dodatočné požiadavky na počiatočné skúšanie typu (Konsolidovaný text) ****)
(EN 14081-2: 2010+A1: 2012)
z apríla 2013
Drevené konštrukcie. Pevnostne triedené konštrukčné rezivo s pravouhlým prierezom. Časť 3:
Strojové triedenie. Dodatočné požiadavky na vnútropodnikovú kontrolu výroby
(EN 14081-3: 2012+A1: 2018)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Drevené konštrukcie. Pevnostne triedené konštrukčné rezivo s pravouhlým prierezom. Časť 3:
Strojové triedenie. Dodatočné požiadavky na vnútropodnikovú kontrolu výroby ****)
(EN 14081-3: 2012)
z júna 2012
Zálievky používané za horúca. Časť 6: Metóda na prípravu skúšobných vzoriek
(EN 13880-6: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
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STN EN 13880-6
(73 6165)

75. STN EN 13880-7
(73 6165)

STN EN 13880-7
(73 6165)

76. STN EN 13848-1
(73 6315)

STN EN 13848-1+A1
(73 6315)

77. STN EN 14811
(73 6366)

STN EN 14811+A1
(73 6366)

78. STN EN 1295-1
(75 0210)

STN EN 1295-1
(75 0210)

Zálievky používané za horúca. Časť 6: Metóda prípravy skúšobných vzoriek ****)
(EN 13880-6: 2004)
z júla 2004
Zálievky používané za horúca. Časť 7: Funkčná skúška zálievok
(EN 13880-7: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Zálievky používané za horúca. Skúšobné metódy. Časť 7: Skúšanie funkčných charakteristík zálievok ****)
(EN 13880-7: 2003)
z apríla 2004
Železnice. Koľaj. Kvalita geometrie koľaje. Časť 1: Opis geometrie koľaje
(EN 13848-1: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Železnice. Koľaj. Kvalita geometrickej polohy koľaje. Časť 1: Opis geometrickej polohy koľaje (Konsolidovaný text)
(EN 13848-1: 2003+A1: 2008)
z januára 2009
Železnice. Koľaj. Koľajnice na zvláštne účely. Žliabkové a podobné konštrukcie
(EN 14811: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Železnice. Koľaj. Koľajnice na zvláštne účely. Žliabkové a podobné konštrukcie (Konsolidovaný text)
****)
(EN 14811: 2006+A1: 2009)
z mája 2010
Statický výpočet potrubí uložených v zemi pri rôznych zaťažovacích podmienkach. Časť 1: Všeobecné požiadavky
(EN 1295-1: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Statický výpočet potrubí uložených v zemi pri rôznych zaťažovacích podmienkach. Časť 1: Všeobecné požiadavky
(EN 1295-1: 1997)
z marca 2001

79. STN EN 17218
(75 7854)

Kvalita vody. Pokyny na odber vzoriek mezozooplanktónu z morských a brakických vôd pomocou sietí
(EN 17218: 2019)
Platí od 1. 9. 2019

80. STN EN ISO 22700
(79 3851)

Usne. Meranie farby a farebného rozdielu usne s povrchovou úpravou (ISO 22700: 2019)
(EN ISO 22700: 2019)
Platí od 1. 9. 2019

81. STN EN ISO 26082-1
(79 3867)

Usne. Fyzikálne a mechanické skúšobné metódy na stanovenie znečistenia. Časť 1: Metóda odierania (podľa Martindale) (ISO 26082-1: 2019)
(EN ISO 26082-1: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Usne. Fyzikálne a mechanické skúšobné metódy na stanovenie znečistenia. Časť 1: Metóda odierania (podľa Martindale) (ISO 26082-1: 2012) ****)
(EN ISO 26082-1: 2012)
z augusta 2012

STN EN ISO 26082-1
(79 3867)
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82. STN EN ISO 9092
(80 0002)

STN EN ISO 9092
(80 0002)

Textílie. Netkané textílie. Definícia (ISO 9092: 2019)
(EN ISO 9092: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Rozpracované prekladom.
Jej oznámením sa ruší
Textílie. Netkané textílie. Definícia (ISO 9092: 2011) ****)
(EN ISO 9092: 2011)
z februára 2012

83. STN EN 16711-3
(80 0903)

Textílie. Stanovenie obsahu kovov. Časť 3: Stanovenie uvoľňovania olova roztokom umelých slín
(EN 16711-3: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Rozpracované prekladom.

84. STN EN 16511+A1
(80 4461)

Voľne kladené dosky. Viacvrstvové polotuhé podlahové dosky s vrchnou vrstvou odolnou proti
opotrebovaniu
(EN 16511: 2014+A1: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Voľne kladené dosky. Viacvrstvové polotuhé podlahové dosky s vrchnou vrstvou odolnou proti
opotrebovaniu ****)
(EN 16511: 2014)
z novembra 2014

STN EN 16511
(80 4461)

85. STN EN ISO 1833-3
(80 8615)

STN EN ISO 1833-3
(80 8615)

86. STN EN ISO 1833-10
(80 8615)

STN EN ISO 1833-10
(80 8615)

87. STN EN ISO 1833-18
(80 8615)

STN EN ISO 1833-18
(80 8615)

88. STN EN ISO 1833-21
(80 8615)

Textílie. Kvantitatívna chemická analýza. Časť 3: Zmesi acetátových a niektorých iných vlákien
(metóda využívajúca acetón) (ISO 1833-3: 2019)
(EN ISO 1833-3: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Textílie. Kvantitatívna chemická analýza. Časť 3: Zmesi acetátových a niektorých iných vlákien (metóda využívajúca acetón) (ISO 1833-3: 2006) ****)
(EN ISO 1833-3: 2010)
z februára 2011
Textílie. Kvantitatívna chemická analýza. Časť 10: Zmesi triacetátových alebo polylaktidových
a niektorých iných vlákien (metóda využívajúca dichlórmetán) (ISO 1833-10: 2019)
(EN ISO 1833-10: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Textílie. Kvantitatívna chemická analýza. Časť 10: Zmesi triacetátových alebo polylaktidových
a niektorých iných vlákien (metóda využívajúca dichlórmetán) (ISO 1833-10: 2006) ****)
(EN ISO 1833-10: 2010)
z februára 2011
Textílie. Kvantitatívna chemická analýza. Časť 18: Zmesi hodvábu a vlny alebo chlpov (metóda
využívajúca kyselinu sírovú) (ISO 1833-18: 2019)
(EN ISO 1833-18: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Textílie. Kvantitatívna chemická analýza. Časť 18: Zmesi hodvábu a vlny alebo chlpov (metóda využívajúca kyselinu sírovú) (ISO 1833-18: 2006) ****)
(EN ISO 1833-18: 2010)
z februára 2011
Textílie. Kvantitatívna chemická analýza. Časť 21: Zmesi chlórových vlákien, niektorých modakrylových, niektorých elastanových, acetátových, triacetátových a niektorých iných vlákien (metóda
využívajúca cyklohexanón) (ISO 1833-21: 2019)
(EN ISO 1833-21: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
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STN EN ISO 1833-21
(80 8615)

Textílie. Kvantitatívna chemická analýza. Časť 21: Zmesi chlórových vlákien, niektorých modakrylových, niektorých elastanových, acetátových, triacetátových a niektorých iných vlákien (metóda
využívajúca cyklohexanón) (ISO 1833-21: 2006) ****)
(EN ISO 1833-21: 2010)
z februára 2011

89. STN EN ISO 22568-1
(83 2509)

Prostriedky na ochranu chodidiel a nôh. Požiadavky a skúšobné metódy na posudzovanie súčasti
obuvi. Časť 1: Kovové tužinky (ISO 22568-1: 2019)
(EN ISO 22568-1: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Spolu s STN EN ISO 22568-2, STN EN ISO 22568-3 a STN EN ISO 22568-4 ruší
Prostriedky na ochranu chodidiel a nôh. Požiadavky a skúšobné metódy na tužinky a na stielky
odolné proti prepichnutiu
(EN 12568: 2010)
z novembra 2010

STN EN 12568
(83 2509)

90. STN EN ISO 22568-2
(83 2509)

STN EN 12568
(83 2509)

91. STN EN ISO 22568-3
(83 2509)

STN EN 12568
(83 2509)

92. STN EN ISO 22568-4
(83 2509)

STN EN 12568
(83 2509)

Prostriedky na ochranu chodidiel a nôh. Požiadavky a skúšobné metódy na posudzovanie súčasti
obuvi. Časť 2: Nekovové tužinky (ISO 22568-2: 2019)
(EN ISO 22568-2: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Spolu s STN EN ISO 22568-1, STN EN ISO 22568-3 a STN EN ISO 22568-4 ruší
Prostriedky na ochranu chodidiel a nôh. Požiadavky a skúšobné metódy na tužinky a na stielky
odolné proti prepichnutiu
(EN 12568: 2010)
z novembra 2010
Prostriedky na ochranu chodidiel a nôh. Požiadavky a skúšobné metódy na posudzovanie súčasti
obuvi. Časť 3: Kovové stielky odolné proti prepichnutiu (ISO 22568-3: 2019)
(EN ISO 22568-3: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Spolu s STN EN ISO 22568-1, STN EN ISO 22568-2 a STN EN ISO 22568-4 ruší
Prostriedky na ochranu chodidiel a nôh. Požiadavky a skúšobné metódy na tužinky a na stielky
odolné proti prepichnutiu
(EN 12568: 2010)
z novembra 2010
Prostriedky na ochranu chodidiel a nôh. Požiadavky a skúšobné metódy na posudzovanie súčasti
obuvi. Časť 4: Nekovové stielky odolné proti prepichnutiu (ISO 22568-4: 2019)
(EN ISO 22568-4: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Spolu s STN EN ISO 22568-1, STN EN ISO 22568-2 a STN EN ISO 22568-3 ruší
Prostriedky na ochranu chodidiel a nôh. Požiadavky a skúšobné metódy na tužinky a na stielky
odolné proti prepichnutiu
(EN 12568: 2010)
z novembra 2010

93. STN EN ISO 27501
(83 3571)

Organizácia zameraná na človeka. Návod pre manažérov (ISO 27501: 2019)
(EN ISO 27501: 2019)
Platí od 1. 9. 2019

94. STN P CEN/TS 17286
(83 4617)

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Monitorovanie ortuti zachytávaním na sorbent
(CEN/TS 17286: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do 31. 3. 2021.

95. STN EN ISO
11073-10425
(84 8037)

Zdravotnícka informatika. Osobné komunikačné zdravotné zariadenie. Časť 10425: Špecializácia
zariadenia. Kontinuálny monitor hladiny glukózy (CGM) (ISO/IEEE 11073-10425: 2019)
(EN ISO 11073-10425: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
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STN EN ISO
11073-10425
(84 8037)

96. STN EN ISO 11138-7
(85 5261)

STN EN ISO 14161
(85 5261)

97. STN EN ISO 9873
(85 6072)

STN EN ISO 9873
(85 6072)

98. STN EN ISO 7492
(85 6074)

STN EN ISO 7492
(85 6074)

99. STN EN 15004-1
(92 0430)

STN EN 15004-1
(92 0430)

100. STN EN 15276-1
(92 0450)

TNI CEN/TR 15276-1
(92 0450)

101. STN EN 15276-2
(92 0450)

TNI CEN/TR 15276-2
(92 0450)

Zdravotnícka informatika. Osobné komunikačné zdravotné zariadenie. Časť 10425: Špecializácia zariadenia. Kontinuálny monitor hladiny glukózy (CGM) (ISO/IEEE 11073-10425: 2016) ****)
(EN ISO 11073-10425: 2016)
z januára 2017
Sterilizácia výrobkov na zdravotnú starostlivosť. Biologické indikátory. Časť 7: Návod na výber,
použitie a interpretáciu výsledkov (ISO 11138-7: 2019)
(EN ISO 11138-7: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Biologické indikátory. Návod na výber, použitie a interpretáciu výsledkov (ISO 14161: 2009) ****)
(EN ISO 14161: 2009)
z februára 2010
Stomatológia. Intraorálne zrkadielka (ISO 9873: 2019)
(EN ISO 9873: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Stomatológia. Intraorálne zrkadielka (ISO 9873: 2017) ****)
(EN ISO 9873: 2017)
z novembra 2017
Stomatológia. Dentálne sondy (ISO 7492: 2019)
(EN ISO 7492: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Stomatológia. Dentálne sondy (ISO 7492: 2018) ****)
(EN ISO 7492: 2018)
z augusta 2018
Stabilné hasiace zariadenia. Plynové hasiace zariadenia. Časť 1: Projektovanie, inštalovanie a údržba (mod ISO 14520-1: 2015)
(EN 15004-1: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Stabilné hasiace zariadenia. Plynové hasiace zariadenia. Časť 1: Navrhovanie, inštalácia a údržba
(mod ISO 14520-1: 2006)
(EN 15004-1: 2008)
z júna 2009
Stabilné hasiace zariadenia. Hasiace zariadenia na kondenzovaný aerosól. Časť 1: Požiadavky
a skúšobné metódy na komponenty
(EN 15276-1: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Stabilné hasiace zariadenia. Hasiace zariadenia na kondenzovaný aerosól. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na komponenty ****)
(CEN/TR 15276-1: 2009)
z apríla 2009
Stabilné hasiace zariadenia. Hasiace zariadenia na kondenzovaný aerosól. Časť 2: Projektovanie,
inštalovanie a údržba
(EN 15276-2: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Stabilné hasiace zariadenia. Hasiace zariadenia na kondenzovaný aerosól. Časť 2: Návrh, inštalácia
a údržba ****)
(CEN/TR 15276-2: 2009)
z apríla 2009
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Zrušené STN
102. STN P CEN/TS 15325
(65 7066)

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie nulovej šmykovej viskozity (ZSV) s použitím šmykového
reometra v móde tečenia ****)
(CEN/TS 15325: 2008)
z mája 2008
Zrušená od 1. 9. 2019
Zrušená v CEN bez náhrady.

103. STN P CEN/TS 15324
(65 7068)

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie ekviviskóznej teploty založené na nízkej šmykovej viskozite s použitím dynamického šmykového reometra pri nízkofrekvenčnom oscilačnom móde ****)
(CEN/TS 15324: 2008)
z augusta 2008
Zrušená od 1. 9. 2019
Zrušená v CEN bez náhrady.

104. STN P CEN/TS 15963
(65 7220)

Asfalty a asfaltové spojivá. Určovanie teploty odolnosti proti vzniku trhliny na trámčeku s vrubom
pri trojbodovom ohybe ****)
(CEN/TS 15963: 2014)
z augusta 2014
Zrušená od 1. 9. 2019
Zrušená v CEN bez náhrady.

105. STN EN 1993-4-3
(73 1405)

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 4-3: Potrubia
(EN 1993-4-3: 2007,
EN 1993-4-3: 2007/AC: 2009)
z apríla 2012
Zrušená od 1. 9. 2019
Norma zrušená v CEN bez náhrady.

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 **) preberali medzinárodné alebo európske normy schválením na priame používanie (norma pozostáva z národnej titulnej strany
a znenie nie je jej súčasťou).
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 16411
(94 3040)

TNI CEN/TR 16411
(94 3040)

Výrobky na starostlivosť o deti. Interpretácie noriem CEN/TC 252 ****)
(CEN/TR 16411: 2019)
Platí od 1. 9. 2019
Jej oznámením sa ruší
Výrobky pre deti a na starostlivosť o deti. Interpretácie noriem CEN/TC 252 zhrnuté v roku 2014 ****)
(CEN/TR 16411: 2014)
z apríla 2015

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 medzinárodnej spolupráce a členov TK sú texty návrhov prístupné cez webové sídlo
ÚNMS SR, ostatní záujemcovia si môžu návrhy vyžiadať na e-mailovej adrese: navrhynoriem@normoff.gov.sk.
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.
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 autorizácii podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 4 písm. g) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že podľa § 35 až 39 tohto zákona vydal v júli 2019 tieto rozhodnutia
z oblasti autorizácie na výkon overovania určených meradiel a úradného merania:
1.

Rozhodnutie č. UNMS/02112/2019-900/008030/2019 zo dňa 4. 7. 2019 vydané pre VMT Metrologické služby, s. r. o.,
Zárieč – Keblov 100, 013 32 Svederník, IČO: 51 410 524.

Predmetom rozhodnutia je autorizácia na výkon overovania určených meradiel.

(Položka prílohy č. 1
k vyhláške
č. 210/2000
Z. z. o meradlách
metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov)

Zavedené metódy
Merací rozsah

Položka

Druh overovaných
určených meradiel

Merače pretečeného
množstva vody
na studenú vodu (0,015 až 190)
1.
a teplú vodu
m³/h
DN 15 až DN 150
(pol. 1.3.15 a), b))

2.

Prietokomery
– členy meračov
tepla
DN 15 až DN 150
(pol. 3.1.5 b))

Odporové snímače
teploty – členy
3.
merača tepla
(pol. 3.1.5 c))

Rozšírená neistota U
(k=2)

0,21 %
z meranej
hodnoty

Druh

Hmotnostná metóda
s letmým štartom
(0,015 – 100) m³/h
Objemová metóda
s letmým štartom
(40 - 190) m³/h

Dokumentácia

Ostatné
špecifikácie

Miesto overenia:
Metrologické
laboratórium
PI-P03-2-2-6_2,3
PI-P03-2-2-6_2,3 MID

Médium pri overovaní:
Studená voda
a teplá voda
Teplota teplej vody:
(50 ± 5) °C
Miesto overenia:
Metrologické
laboratórium

(0,015 až 190)
m³/h

0,21 %
z meranej
hodnoty

0,08 °C
pre overenie
triedy B
(0 až 150) °C
0,033 °C
pre párovanie
triedy 5

Hmotnostná metóda
s letmým štartom
(0,015 – 100) m³/h
PI-P03-2-2-6_2,3
Médium pri overovaní:
Objemová metóda PI-P03-2-2-6_2,3 MID
Studená voda a teplá
s letmým štartom
vodaTeplota teplej
(40 – 190) m³/h
vody:
(50 ± 5) °C

Priame porovnanie
s etalónovým
odporovým
snímačom teploty

Miesto overenia:
Metrologické
laboratórium
PI-P03-2-2-6_5

Médium pri overovaní:
Zmes ľadu a vody, olej
Snímače teploty
s 2-vodičovým
vnútorným zapojením
(pokračovanie)
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(dokončenie)

(Položka prílohy č. 1
k vyhláške
č. 210/2000
Z. z. o meradlách
metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov)

Zavedené metódy
Merací rozsah

Položka

Druh overovaných
určených meradiel

Odporové snímače
teploty – členy
4.
(0 až 150) °C
merača tepla
(pol. 3.1.5 c))

Kalorimetrické počíTeplotný
tadlá elektronické –
5.
rozdiel
členy meračov tepla
(3 až 180) °C
(pol. 3.1.5 d))

Rozšírená neistota U
(k=2)

0,08 °C
pre overenie
0,033 °C
pre párovanie

Druh

Dokumentácia

Priame porovnanie
s etalónovým odporoPI-P03-2-2-6_5 MID
vým
snímačom teploty

Miesto overenia:
Metrologické
laboratórium
Médium pri overovaní:
Zmes ľadu a vody, olej
Snímače teploty
s 2-vodičovým
vnútorným zapojením

0,34 %
pri Δtmin
0,10 % pri
Δt 10
0,1 % pri
Δt ˂ Δtmax

Metóda simulácie
vstupu teploty
a prietoku

PI-P03-2-2-6_4

0,10 % pri
ΔΘ = 10 K

Miesto overenia:
Metrologické
laboratórium

Miesto overenia:
Metrologické laboratórium

0,34 %
pri ΔΘmin
Kalorimetrické počíTeplotný
tadlá elektronické –
6.
rozdiel
členy meračov tepla
(3 až 180) K
(pol. 3.1.5 d))

Ostatné
špecifikácie

Metóda simulácie
vstupu teploty
a prietoku

PI-P03-2-2-6_4 MID

0,1 % pri
ΔΘ ˂ ΔΘmax

Prevodníky tlaku –
0,08 % z rozsahu Priame porovnanie
7. členy meračov tepla (0 až 6) MPa
zariadenia
s etalónom tlaku
(pol. 3.1.5 e))

PI-P03-2-2-6_6

Médium pri overovaní:
Zmes ľadu a vody, olej
Snímače teploty
s 2-vodičovým vnútorným zapojením
Miesto overenia:
Metrologické
laboratórium
Médium pri overovaní:
tr. olej

Pridelená overovacia značka: M32.
Platnosť rozhodnutia: do 8. 7. 2024.

2.

Rozhodnutie č. UNMS/00390/2019-900/007944/2019 zo dňa 4. 7. 2019 vydané pre AUTOMARKT s. r. o., Tehelná 4, 902 01
Pezinok, IČO: 36 284 041.

Predmetom rozhodnutia je zrušenie autorizácie na výkon overovania určených meradiel (záznamových zariadení v cestnej doprave) udelenej Rozhodnutím č. 2017/900/006570/01383 zo dňa 5. 4. 2017 z dôvodu, že aj po uplynutí lehoty pozastavenia autorizácie trvajú dôvody, pre ktoré autorizovaná osoba nemôže riadne vykonávať činnosť, ktorá je predmetom autorizácie a autorizovaná osoba trvalo nemôže riadne vykonávať činnosť, ktorá je predmetom autorizácie.
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3.

Rozhodnutie č. UNMS/02103/2019-900/007910/2019 zo dňa 4. 7. 2019 vydané pre VUJE, a. s., Okružná 5, 918 64 Trnava,
IČO: 31 450 474.

Predmetom rozhodnutia je zmena autorizácie na výkon overovania určených meradiel (kombinovaných snímačov teploty určených pre jadrové elektrárne typu VVER 440) udelenej Rozhodnutím č. 2018/900/004427/00893 zo dňa 16. 4. 2018 z dôvodu
zmeny označenia (evidenčného čísla) všeobecnej časti príručky kvality autorizovanej osoby.
4.

Rozhodnutie č. UNMS/02473/2019-900/007667/2019 zo dňa 4. 7. 2019 vydané pre TACHOGRAFY, s. r. o., Veľká Okružná
1238, 958 01 Partizánske IČO: 46 085 360.

Predmetom rozhodnutia je zmena autorizácie na výkon overovania určených meradiel (záznamových zariadení v cestnej doprave)
udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2014/900/004576/01844 zo dňa 5. 8. 2014 na základe vydania novej príručky kvality.
5.

Rozhodnutie č. UNMS/02306/2019-900/008651/2019 zo dňa 24. 7. 2019 vydané pre SLOVEKO s. r. o., Vojenská 7, 040 01
Košice IČO: 36 197 874.

Predmetom rozhodnutia je zmena autorizácie na výkon úradného merania celkovej hmotnosti a zaťaženia náprav cestných vozidiel udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2013/900/001570/00669 zo dňa 8. 4. 2013 na základe zmeny technického vybavenia
autorizovanej osoby na pracovisku Krajná Poľana – smer Vyšný Komárnik.
6.

Rozhodnutie č. UNMS/02595/2019-900/007956/2019 zo dňa 24. 7. 2019 vydané pre ZEN – SERVIS, spol. s r. o., Lietavská 9,
851 06 Bratislava, IČO: 35 919 671.

Predmetom rozhodnutia je zmena autorizácie na výkon overovania určených meradiel (meračov pretečeného množstva vody
a meračov tepla a ich členov) udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2019/900/001065/00441 zo dňa 28. 1. 2019 na základe
vydania novej príručky kvality.
7.

Rozhodnutie č. UNMS/02749/2019-900/008813/2019 zo dňa 24. 7. 2019 vydané pre ROBSON, s. r. o., Dlhá 106, 949 07
Nitra, IČO: 36 552 321.

Predmetom rozhodnutia je zmena autorizácie na výkon overovania určených meradiel (záznamových zariadení v cestnej doprave) udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2015/900/005662/01952 zo dňa 19. 8. 2015 na základe zmeny zodpovedného zástupcu autorizovanej osoby.
8.

Rozhodnutie č. UNMS/02245/2019-900/008893/2019 zo dňa 25. 7. 2019 vydané pre Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 967/3, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 31 821 987.

Predmetom rozhodnutia je autorizácia na výkon overovania určených meradiel.

Materializované
dĺžkové miery –
1.
kovové
(pol. 1.1.1 a))

Rozšírená neistota U
(k=2)

(0,14 + 0,03 L) mm
do 50 m

kde L je číselná hodnota dĺžky
v metroch

Druh

Dokumentácia

(Položka prílohy
č. 1 k vyhláške
č. 210/2000 Z. z.
o meradlách
a metrologickej
kontrole v znení
neskorších predpisov)

Zavedené metódy

Merací rozsah

Položka

Druh overovaných určených
meradiel

Priame porovnávanie
overovaného meradla
s etalónovým meradlom,
chyba meradla sa stanoví
pomocou mikroskopu
s elektronickým odčítaním

Pracovný
postup
MPI-105

Ostatné
špecifikácie

Trieda
presnosti II
Overovanie
v laboratóriu
(pokračovanie)
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(dokončenie)

2.

Skúšobné sitá
(pol. 1.1.6)

(0,020 –
125,000) mm

Rozšírená neistota U
(k=2)

Dokumentácia

(Položka prílohy
č. 1 k vyhláške
č. 210/2000 Z. z.
o meradlách
a metrologickej
kontrole v znení
neskorších predpisov)

Zavedené metódy

Merací rozsah

Položka

Druh overovaných určených
meradiel

Druh

v rozsahu
(0,020 – 3,550) mm
1 μm

v rozsahu
(0,020 – 3,550) mm
preosievanie skúšobného
materiálu

v rozsahu
(4,00 – 7,10) mm
8 μm

v rozsahu
(4,00 – 7,10) mm
priame optické meranie

v rozsahu
(8,00 – 125,00) mm

v rozsahu
(8,00 – 125,00) mm
priame meranie posuvným
meradlom

24 μm

Pracovný
postup
MPI-101

Ostatné
špecifikácie

Overovanie
v laboratóriu

0,04 % pre etalón
triedy presnosti 00

3.

Skúšobné trhacie
stroje a lisy
50 N až 5 MN
(pol. 2.4.1)

0,06 % pre etalón
triedy presnosti 0.5

Priame porovnávanie
meradla sily skúšobného
stroja s etalónovým
meradlom sily

0,12 % pre etalón
triedy presnosti 1

Pracovný
postup
MPI-102

Triedy presnosti
1,2 a 3
Overovanie
na mieste
inštalácie stroja

0,24 % pre etalón
triedy presnosti 2

4.

5.

Tvrdomery
na betón
(pol. 2.4.4)

Napínacie
zariadenia
na predpätý
betón
(pol. 2.4.5)

Energia úderu
(0,735 –
2,207) J

20 kN
až 5 MN

0,6 dielika

0,19 % pre etalón
triedy presnosti 1
0,28 % pre etalón
triedy presnosti 2

Stanovenie hodnoty
odrazu na etalónovej nákove

Priame porovnávanie
meradla sily s etalónovým meradlom, v prípade meradla
sily v iných jednotkách ako
v Newtonoch sa stanoví
kalibračný vzťah

Pracovný
postup
MPI-104

Tvrdomery
Original Schmidt
typ L a N
Overovanie
v laboratóriu
Triedy presnosti
1a2

Pracovný
postup
MPI-103

Overovanie
na mieste inštalácie napínacieho
zariadenia

Pridelená overovacia značka: M75.
Platnosť rozhodnutia: do 6. 8. 2024.
Ing. Zbyněk Schreier, CSc.
riaditeľ odboru metrológie
v. r.
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3. SKÚŠOBNÍCTVO

OZNÁMENIE
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o udelení autorizácie
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 písm. g) bod 1. zákona č. 56/2018 Z. z.
o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že
vydal:
I. rozhodnutie č. UNMS/008112/2019-801/02679/2019 zo dňa 19.07.2019, ktoré mení autorizáciu udelenú rozhodnutím
č. 2016/800/007005/02325 zo dňa 26. 07. 2016 autorizovanej osobe v znení rozhodnutia č. UNMS/00742/2019-801/
001490/2019 zo dňa 07.05.2019 pre EVPÚ a.s., SKTC-101, NO 1293, Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 31 562 507, tak,
že:
sa slová
„1. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 569/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro v znení neskorších predpisov,
2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky,
3. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite,
4. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu“
nahrádzajú slovami
„1. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 569/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro v znení neskorších predpisov,
2. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite,
3. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu“
a slová
„Technické predpisy:
1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 569/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro v znení neskorších predpisov.
Rozsah autorizácie podľa prílohy č. 2 v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-012 a S-042:
Diagnostické zdravotnícke
pomôcky in vitro

Postupy posudzovania zhody

Články/Prílohy

Obmedzenia

*IVD 0100 – Činidlá a reagenčné produkty vrátane príslušných kalibračných a kontrolných materiálov na stanovenie nasledujúcich
krvných skupín
- *IVD 0101 – ABO systém

Úplný systém zabezpečovania kvality

Príloha IV

- *IVD 0102 - Rhesus (C, c, D, E, e)

Úplný systém zabezpečovania kvality

Príloha IV

- *IVD 0103 - Anti-Kell so systému Kell

Úplný systém zabezpečovania kvality

Príloha IV

*IVD 0200 – Činidlá a reagenčné produkty vrátane príšlušných kalibračných a kontrolných materiálov na detekciu, potvrdenie
a kvantifikáciu markerov
- *IVD 0201 - infekcie HIV (HIV 1 a 2)

Úplný systém zabezpečovania kvality

Príloha IV

- *IVD 0202 - HTLV I a II

Úplný systém zabezpečovania kvality

Príloha IV

- *IVD 0203 - hepatitídy B, C a D

Úplný systém zabezpečovania kvality

Príloha IV

Úplný systém zabezpečovania kvality

Príloha IV

- *IVD 0204 – Creutzfeldt-Jakob disease
(vCJD)

(pokračovanie)
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(dokončenie)
Diagnostické zdravotnícke
pomôcky in vitro

Postupy posudzovania zhody

Články/Prílohy

Obmedzenia

*IVD 0300 – Činidlá a reagenčné produkty vrátane príslušných kalibračných a kontrolných materiálov na stanovenie, zisťovanie,
detekciu, kvantifikáciu, diagnostiku a hodnotenie
- *IVD 0303 – vrodených infekcií:
rubeola, toxoplazmóza v ľudských
vzorkách

Úplný systém zabezpečovania kvality

Príloha IV

- *IVD 0305 – ľudských infekcií:
cytomegalovírus, chlamýdia

Úplný systém zabezpečovania kvality

Príloha IV

- *IVD 0306 – HLA tkanivových skupín:
GRD, A, B

Úplný systém zabezpečovania kvality

Príloha IV

- *IVD 0309 – pomôcok na
samodiagnostiku: pomôcky na meranie
hladiny cukru v krvi.

Úplný systém zabezpečovania kvality

Príloha IV

*IVD 0400 – Samovyšetrovacie zdravotnícke pomôcky
- *IVD 0401 – klinicko-chemické

- *IVD 0402 – hematologické

- *IVD 0403 – imunologické

- *IVD 0404 – molekulárno-biologické

- *IVD 0405 – tehotenské a ovulačné

- *IVD 0406 – nádoby na vzorky

Skúška navrhovania
samodiagnostickej ZP

Príloha III

Úplný systém zabezpečovania kvality

Príloha IV

Skúška navrhovania
samodiagnostickej ZP

Príloha III

Úplný systém zabezpečovania kvality

Príloha IV

Skúška navrhovania
samodiagnostickej ZP

Príloha III

Úplný systém zabezpečovania kvality

Príloha IV

Skúška navrhovania
samodiagnostickej ZP

Príloha III

Úplný systém zabezpečovania kvality

Príloha IV

Skúška navrhovania
samodiagnostickej ZP

Príloha III

Úplný systém zabezpečovania kvality

Príloha IV

Skúška navrhovania
samodiagnostickej ZP

Príloha III

Úplný systém zabezpečovania kvality

Príloha IV

Horizontálna technická pôsobnosť

Príloha III – bod 6

Príloha III – bod 6

Príloha III – bod 6

Príloha III – bod 6

Príloha III – bod 6

Príloha III – bod 6

Obmedzenia

*MDS 7205 – Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro obsahujúce
softvér/využívajúce softvér/riadené softvérom
*MDS 7206 – Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro
v sterilných podmienkach

Sterilizácia etylénoxidom (EOG), vrátane
aseptického spracovania, sterilizácia
nízkoteplotnou parou a formaldehydom,
sterilizácia vlhkým teplom, sterilizácia žiarením
(napr. gama žiarením, röntgenovým žiarením,
elektrónovým lúčom)

*MDS 7209 – Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro využívajúce biologicky
aktívne pomôcky a/alebo materiály
*MDS 7210 – Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro využívajúce látky
ľudského pôvodu
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2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky.
Rozsah autorizácie je vymedzený v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-012 a č. S-042 pre:
osobné ochranné prostriedky na ochranu očí pred:
 elektrickými rizikami,
 teplom (teplota  100 C), (extrémna teplota  100 C, oheň a plameň),
 pred mechanickými rizikami,
 neionizačným žiarením vrátane optického a elektromagnetického.
Postupy posudzovania zhody:
 ES skúška typu podľa § 6,
 ES systém riadenia kvality výrobku podľa § 7,
 ES systém zabezpečenia kvality výroby podľa § 8.
3. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite.
Rozsah je definovaný v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-012 a č. S-042 pre elektrické a elektronické zariadenia
podľa § 2 písm a).
Postup posudzovania zhody:
 EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 3 časť A.
4. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu.
Rozsah autorizácie je vymedzený podľa § 2 písm. a) v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-012 a č. S-042:
Postupy posudzovania zhody:
 EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 3,
 zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality (modul H) podľa prílohy č. 4.“
sa nahrádzajú slovami
„Technické predpisy:
1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 569/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro v znení neskorších predpisov.
Rozsah autorizácie podľa prílohy č. 2 v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-012 a S-042:
Diagnostické zdravotnícke
pomôcky in vitro

Postupy posudzovania zhody

Články/Prílohy

Obmedzenia

*IVD 0100 – Činidlá a reagenčné produkty vrátane príslušných kalibračných a kontrolných materiálov na stanovenie nasledujúcich
krvných skupín
- *IVD 0101 – ABO systém

Úplný systém zabezpečovania kvality

Príloha IV

- *IVD 0102 – Rhesus (C, c, D, E, e)

Úplný systém zabezpečovania kvality

Príloha IV

- *IVD 0103 – Anti-Kell so systému Kell

Úplný systém zabezpečovania kvality

Príloha IV

*IVD 0200 – Činidlá a reagenčné produkty vrátane príšlušných kalibračných a kontrolných materiálov na detekciu, potvrdenie
a kvantifikáciu markerov
- *IVD 0201 – infekcie HIV (HIV 1 a 2)

Úplný systém zabezpečovania kvality

Príloha IV

- *IVD 0202 – HTLV I a II

Úplný systém zabezpečovania kvality

Príloha IV

- *IVD 0203 – hepatitídy B, C a D

Úplný systém zabezpečovania kvality

Príloha IV

Úplný systém zabezpečovania kvality

Príloha IV

- *IVD 0204 – Creutzfeldt-Jakob disease
(vCJD)

(pokračovanie)
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(dokončenie)
Diagnostické zdravotnícke
pomôcky in vitro

Postupy posudzovania zhody

Články/Prílohy

Obmedzenia

*IVD 0300 – Činidlá a reagenčné produkty vrátane príslušných kalibračných a kontrolných materiálov na stanovenie, zisťovanie,
detekciu, kvantifikáciu, diagnostiku a hodnotenie
- *IVD 0303 – vrodených infekcií:
rubeola, toxoplazmóza v ľudských
vzorkách

Úplný systém zabezpečovania kvality

Príloha IV

- *IVD 0305 – ľudských infekcií:
cytomegalovírus, chlamýdia

Úplný systém zabezpečovania kvality

Príloha IV

- *IVD 0306 – HLA tkanivových skupín:
GRD, A, B

Úplný systém zabezpečovania kvality

Príloha IV

- *IVD 0309 – pomôcok na
samodiagnostiku: pomôcky na meranie
hladiny cukru v krvi.

Úplný systém zabezpečovania kvality

Príloha IV

*IVD 0400 – Samovyšetrovacie zdravotnícke pomôcky
- *IVD 0401 – klinicko-chemické
- *IVD 0402 – hematologické
- *IVD 0403 – imunologické
- *IVD 0404 – molekulárno-biologické
- *IVD 0405 – tehotenské a ovulačné
- *IVD 0406 – nádoby na vzorky

Skúška navrhovania samodiagnostickej ZP

Príloha III

Úplný systém zabezpečovania kvality

Príloha IV

Skúška navrhovania samodiagnostickej ZP

Príloha III

Úplný systém zabezpečovania kvality

Príloha IV

Skúška navrhovania samodiagnostickej ZP

Príloha III

Úplný systém zabezpečovania kvality

Príloha IV

Skúška navrhovania samodiagnostickej ZP

Príloha III

Úplný systém zabezpečovania kvality

Príloha IV

Skúška navrhovania samodiagnostickej ZP

Príloha III

Úplný systém zabezpečovania kvality

Príloha IV

Skúška navrhovania samodiagnostickej ZP

Príloha III

Úplný systém zabezpečovania kvality

Príloha IV

Horizontálna technická pôsobnosť

Príloha III – bod 6
Príloha III – bod 6
Príloha III – bod 6
Príloha III – bod 6
Príloha III – bod 6
Príloha III – bod 6

Obmedzenia

*MDS 7205 – Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro obsahujúce
softvér/využívajúce softvér/riadené softvérom
*MDS 7206 – Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro v sterilných podmienkach

Sterilizácia etylénoxidom (EOG), vrátane
aseptického spracovania, sterilizácia
nízkoteplotnou parou a formaldehydom,
sterilizácia vlhkým teplom, sterilizácia
žiarením (napr. gama žiarením,
röntgenovým žiarením, elektrónovým
lúčom)

*MDS 7209 – Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro využívajúce biologicky aktívne
pomôcky a/alebo materiály
*MDS 7210 – Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro využívajúce látky ľudského
pôvodu

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite.
Rozsah je definovaný v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-012 a č. S-042 pre elektrické a elektronické zariadenia podľa §
2 písm a).
Postup posudzovania zhody:
 EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 3 časť A.
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3. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu.
Rozsah autorizácie je vymedzený podľa § 2 písm. a) v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-012 a č. S-042:
Postupy posudzovania zhody:
 EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 3,
 zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality (modul H) podľa prílohy č. 4.“
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Platnosť autorizácie je do dňa 7. 9. 2020.

II. rozhodnutie č. UNMS/01663/2019-801/008710/2019 zo dňa 25. 07. 2019, ktoré mení autorizáciu udelenú rozhodnutím
č. 2017/801/012414/03566 zo dňa 03. 01. 2018 pre Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave,
organizačná zložka Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, Rovinka, SKTC-106, NO 1300, Majerská 326/47, 900 41
Rovinka, IČO: 00 156 582, tak, že:
tak, že sa slová
„na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 222/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore v znení nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 26/2006 Z. z.“
nahrádzajú slovami
„na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 78/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore.“
a slová
„V mene autorizovanej osoby koná:
1. Ing. Marián Ježík, Veľká Hradná 71, 913 24 Veľká Hradná
2. Ing. Erika Franková, Ľubovnianska 3, 851 07 Bratislava
Technické predpisy:
1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 222/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 26/2006 Z. z.
Rozsah autorizácie podľa prílohy č. 1 o definíciách zariadení podliehajúcich uvedenému nariadeniu vlády.
Postupy posudzovania zhody:
– vnútorná kontrola výroby s posudzovaním technickej dokumentácie a periodickou kontrolou (modul A1) podľa prílohy
č. 6 nariadenia vlády,“
sa nahrádzajú slovami
„V mene autorizovanej osoby koná:
1. Ing. Marián Ježík, Veľká Hradná 71, 913 24 Veľká Hradná,
2. Ing. Erika Franková, Ľubovnianska 3, 851 07 Bratislava.
Spôsob konania osôb oprávnených konať v mene autorizovanej osoby:
Osoby oprávnené konať v mene autorizovanej osoby konajú samostatne.
Rozsah konania osôb oprávnených konať v mene autorizovanej osoby:
Ing. Marián Ježík – schvaľovanie a podpisovanie protokolov,
Ing. Erika Franková – podpisovanie protokolov a schvaľovanie záverečných správ.
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Technické predpisy:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 78/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore (ďalej len „nariadenie vlády“)
Rozsah autorizácie podľa § 10 nariadenia vlády v rozsahu osvedčenia o akreditácii S-097.
Postupy posudzovania zhody:
–

vnútorná kontrola výroby s posudzovaním technickej dokumentácie a pravidelnou kontrolou podľa § 7 ods. 1 písm.
a) nariadenia vlády.“

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Platnosť autorizácie je do dňa 18. 7. 2021.

Ing. Monika Laurovičová
riaditeľka odboru skúšobníctva a európskych záležitostí
v. r.
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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 2019 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/ARG/370
23. 7. 2019

Argentína

cesnak v prirodzenom stave (in natura)
Technický predpis MERCOSUR, požiadavky na identifikáciu
a kvalitu uvedeného produktu.

13. 9. 2019

TBT/ARG/371
7. 7. 2019

Argentína

potravinársky kazeín, kazeín určený na ľudskú spotrebu
Technický predpis MERCOSUR, požiadavky na identifikáciu
a kvalitu uvedeného produktu.

13. 9. 2019

TBT/AUS/110
11. 7. 2019

Austrália

poľnohospodárske produkty, mliečne výrobky, mäso, vajcia,
med, spracované potraviny, morské živočíchy, odvodené výrobky s obsahom mäsa (napríklad krmivo pre domáce zvieratá), kožky a kože
Zmeny požiadaviek na austrálske exportné certifikáty a pečate na kontajneroch so zásielkami. Požiadavky sú v súlade so
Zákonom o exportnej kontrole a budú zavádzané postupne.

neaplikuje sa

TBT/AUS/111
17. 7. 2019

Austrália

štvorkolky definované ako terénne vozidlá poháňané mechanickou energiou, určené na jazdu na 4 kolesách, vybavené
sedadlom a riadidlami
Norma na štvorkolky (Quad Bikes) 2019, požiadavky na dizajn, konštrukciu a výkon, označenie a varovné upozornenia.

neaplikuje sa
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TBT/BOL/16
4. 7. 2019

Bolívia

bezšvíkové tlakové fľaše vyrobené zo železa alebo ocele
Technický predpis, požiadavky na výrobky.

60 dní

TBT/BRA/885
2. 7. 2019

Brazília

liečivá
Návrh uznesenia, ktorým sa ustanovujú kritériá a časové limity týkajúce povolení na uvedenie liečiv na trh, oznamovacie
povinnosti a ďalšie opatrenia v oblasti liečiv.

neaplikuje sa

TBT/BRA/886
4. 7. 2019

Brazília

bezpečnostné pásy
Technický predpis MERCOSUR o kotvových úchytkách bezpečnostných pásov a ukotvení detských zadržiavacích zariadení (autosedačiek).

neaplikuje sa

TBT/BRA/887
4. 7. 2019

Brazília

motorové vozidlá a prívesy
Technický predpis MERCOSUR ustanovujúci požiadavky na
uvedené vozidlá vrátane ich klasifikácie, certifikácie a registrácie v štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami MERCOSUR.

neaplikuje sa

TBT/BRA/888
5. 7. 2019

Brazília

technologická produkcia, rozvoj technológií
Zmeny a doplnky k vyhláške č. 9557/2018, týkajúce sa žiadostí o registráciu a plnenie záväzkov v súvislosti s programom
Rota 2030 (Projekty mobility, logistiky, rozvoja a technologickej produkcie).

neaplikuje sa

TBT/BRA/889
11. 7. 2019

Brazília

regulačné opatrenia s nízkym dopadom na spoločnosť
Uznesenie o preskúmaní archívu regulačných opatrení a zrušenie regulačných opatrení s nízkym dopadom na spoločnosť,
vrátane niektorých vyhlášok týkajúcich sa posudzovania zhody.

60 dní

TBT/BRA/890
12. 7. 2019

Brazília

všeobecná regulácia výrobkov a služieb
Národný inštitút pre metrológiu, kvalitu a technológie
(INMETRO) otvára proces vypracovania Všeobecnej regulácie
výrobkov a služieb v rámci regulačnej pôsobnosti INMETRO.

60 dní

TBT/CAN/593
3. 7. 2019

Kanada

kompozitné výrobky z dreva ovplyvnené formaldehydom
Predpisy ustanovujúce limitné hodnoty emisií formaldehydu
z kompozitných výrobkov ponúkaných na predaj a dovážaných do Kanady s obmedzeným počtom výnimiek.

12. 9. 2019

TBT/CAN/594
4. 7. 2019

Kanada

určité výrobky vrátane výrobkov osobnej starostlivosti, výrobkov na údržbu automobilov a domácnosti, lepidiel, odstraňovačov lepidiel, tmelov, tesnení atď.
Návrh limitných hodnôt koncentrácie prchavých organických
zlúčenín (VOC) pre určité výrobky. Zákaz výroby a dovozu
výrobkov, ktoré prekračujú predpísané limitné hodnoty.

19. 9. 2019

TBT/CAN/595
16. 7. 2019

Kanada

látky poškodzujúce ozónovú vrstvu (ODSs) a fluórované uhľovodíky (HFCs)
Návrh predpisov, ktorými sa menia a dopĺňajú predpisy o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu a ich alternatívach.
Opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov v súlade
s kanadským zákonom o ochrane životného prostredia z roku
(CEPA).

29. 8. 2019
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TBT/CHL/482
2. 7. 2019

Čile

nekovové (elastomérne) ohybné hadice určené pre plynové
spotrebiče používané v domácnostiach a na podobné účely
Požiadavky na analýzy bezpečnosti a/alebo protokoly o skúškach uvedených výrobkov.

60 dní

TBT/CHL/483
5. 7. 2019

Čile

bezpečnostné prvky a iné príslušné výrobky určené pre cestujúcich na bicykli
Predpisy ustanovujúce technické špecifikácie na uvedené
výrobky a príslušenstvo v súlade so zákonom o koexistencii
rôznych dopravných prostriedkov.

60 dní

TBT/CHL/484
8. 7. 2019

Čile

nočné svietidlá zapájané do sieťových zásuviek
Požiadavky na analýzy bezpečnosti a/alebo protokoly o skúškach uvedených výrobkov.

60 dní

TBT/CHL/485
11. 7. 2019

Čile

prístroje na čistenie povrchov s použitím pary určené na použitie v domácnostiach
Požiadavky na analýzy bezpečnosti a/alebo
protokoly o skúškach uvedených výrobkov.

60 dní

TBT/CHL/486
11. 7. 2019

Čile

prenosné svietidlá/kryty svietidiel, ktoré môžu byť lákavé pre
deti (zobrazujúce skutočné alebo imaginárne bytosti alebo
zvieratá)
Požiadavky na analýzy bezpečnosti a/alebo protokoly o skúškach uvedených výrobkov.

60 dní

TBT/CHL/487
15. 7. 2019

Čile

externé zdroje energie pre počítače a nabíjačky pre tablety
Požiadavky na analýzy bezpečnosti a/alebo protokoly o skúškach uvedených výrobkov.

60 dní

TBT/CHL/488
24. 7. 2019

Čile

vertikálne naparovacie/žehliace zariadenia
Požiadavky na analýzy bezpečnosti a/alebo protokoly o skúškach uvedených výrobkov.

60 dní

TBT/CHL/489
25. 7. 2019

Čile

výrobky následnej dojčenskej výživy a výživové výrobky určené
pre deti staršie ako 12 mesiacov
Aktualizácia a harmonizácia požiadaviek na uvedené výrobky
vrátane ich označovania. Začlenenie do národnej stratégie
pre oblasť výživy a potravín.

60 dní

TBT/CHL/490
25. 7. 2019

Čile

plynové spotrebiče (sporáky) na prípravu jedla v domácnostiach
Požiadavky na analýzy bezpečnosti a/alebo protokoly o skúškach uvedených výrobkov.

60 dní

TBT/CHL/491
25. 7. 2019

Čile

prenosné opätovne naplniteľné zvárané oceľové fľaše na skvapalnený ropný plyn (LPG)
Požiadavky na analýzy bezpečnosti a/alebo protokoly o skúškach uvedených výrobkov.

60 dní

TBT/CHL/492
25. 7. 2019

Čile

regulátory tlaku zemného plynu (tlak od 5 do 100 barov)
Požiadavky na analýzy bezpečnosti a/alebo protokoly o skúškach uvedených výrobkov.

60 dní
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TBT/CHN/1332
16. 7. 2019

Čína

sterilné injekčné striekačky na jedno použitie
Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky.

60 dní

TBT/CHN/1333
16. 7. 2019

Čína

bezpečnostné systémy na pripútanie detských pasažierov v motorových vozidlách
Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky.

60 dní

TBT/CHN/1334
16. 7. 2019

Čína

systémy na obmedzovania rýchlosti motorových vozidiel
Národná norma, definície uvedených systémov, požiadavky
a skúšobné metódy.

60 dní

TBT/CHN/1335
16. 7. 2019

Čína

cestné vozidlá všeobecne, identifikačné číslo vozidla VIN
(Vehicle Identification Number)
Národná norma, požiadavky týkajúce sa označovania identifikačným číslom vozidla VIN.

60 dní

TBT/CHN/1336
16. 7. 2019

Čína

cestné vozidlá všeobecne, svetový kód výrobcu WMI (World
Manufacturer Identifier)
Národná norma, požiadavky týkajúce sa označovania svetovým kódom výrobcu WMI.

60 dní

TBT/CHN/1337
16. 7. 2019

Čína

systémy proti narušeniu, alarmy
Národná norma, klasifikácia výrobkov, kategórie používania
a funkčné požiadavky, označovanie výrobkov atď.

60 dní

TBT/CHN/1338
16. 7. 2019

Čína

kovové nádrže pri atmosférickom tlaku
Národná norma, požiadavky na cisterny na prepravu nebezpečných tovarov v kvapalnom stave, časť 1: Technické požiadavky na kovové nádrže pri atmosférickom tlaku.

60 dní

TBT/CHN/1339
16. 7. 2019

Čína

materiály používané v interiéri autobusov
Národná norma, požiadavky a skúšobné metódy horľavosti
materiálov používaných v interiéri autobusov.

60 dní

TBT/CHN/1340
16. 7. 2019

Čína

sedadlá automobilov a ich ukotvenie, opierky hlavy v automobiloch
Národná norma, požiadavky a skúšobné metódy uvedených
automobilových súčastí.

60 dní

TBT/CHN/1341
16. 7. 2019

Čína

detergentné prísady do motorového benzínu
Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky, skúšky a označovanie.

60 dní

TBT/CHN/1342
16. 7. 2019

Čína

osobné automobily, vozidlá využívajúce nové energie
Zmeny a doplnky predpisov o priemernej spotrebe palív osobných automobilov a požiadavky (kreditné kvóty) pre vozidlá
využívajúce nové energie na roky 2021-2023.

60 dní

TBT/CIV/1
15. 7. 2019

Pobrežie Slonoviny

jazdené vozidlá (second-hand vehicles)
Vyhláška, ktorou sa obmedzuje vek jazdených vozidiel dovážaných na Pobrežie Slonoviny).

neaplikuje sa
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TBT/CIV/2
15. 7. 2019

Pobrežie Slonoviny

vozidlá používané na verejnú alebo súkromnú prepravu cestujúcich alebo nákladov
Vyhláška, ktorou sa určuje počet rokov, počas ktorých môžu
uvedené vozidlá ostať v prevádzke. Ochrana verejnosti,
ochrana životného prostredia.

neaplikuje sa

TBT/CIV/3
15. 7. 2019

Pobrežie Slonoviny

biologicky odbúrateľné a biologicky neodbúrateľné plastové
vrecká a tašky, Vyhláška, ktorou sa zakazuje výroba, dovoz,
predaj, držba a používanie plastových vreciek a tašiek.

neaplikuje sa

TBT/CIV/4
15. 7. 2019

Pobrežie Slonoviny

dovážané výrobky
Vyhláška ktorou sa schvaľujú dohody o koncesiách na služby
týkajúce sa posudzovania zhody tovarov dovážaných na Pobrežie Slonoviny.

neaplikuje sa

TBT/CZE/237
9. 7. 2019

Česká republika

metrológia
Návrh opatrenia všeobecnej povahy číslo 0111-OOP-C062-19,
ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na
stanovené meradlá na účely preskúšania meradla na žiadosť
osoby, ktorá môže byť dotknutá jeho nesprávnym meraním:
„tachografy s registráciou pracovnej činnosti vodičov motorových vozidiel, ktoré sú nimi povinne vybavené – digitálne
tachografy“.

26. 9. 2019

TBT/CZE/238
9. 7. 2019

Česká republika

metrológia
Návrh opatrenia všeobecnej povahy číslo 0111-OOP-C098-19,
ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na
stanovené meradlá, vrátane metód skúšania pre schvaľovanie
typu a overovanie stanovených meradiel: „butyrometre“.

18. 9. 2019

TBT/CZE/239
9. 7. 2019

Česká republika

metrológia
Návrh opatrenia všeobecnej povahy číslo 0111-OOP-C042-19,
ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na
stanovené meradlá na účely preskúšania meradla na žiadosť
osoby, ktorá môže byť dotknutá jeho nesprávnym meraním:
„tachografy s registráciou pracovnej činnosti vodičov motorových vozidiel, ktoré sú nimi povinne vybavené – analógové
tachografy“.

26. 9. 2019

TBT/CZE/240
9. 7. 2019

Česká republika

metrológia
Návrh opatrenia všeobecnej povahy číslo 0111-OOP-C092-18,
ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na
stanovené meradlá, vrátane metód skúšania pri schvaľovaní
typu a pri overovaní stanovených meradiel: „snímače prietoku nosného média s dýzou“.

18. 9. 2019

TBT/CZE/241
9. 7. 2019

Česká republika

metrológia
Návrh opatrenia všeobecnej povahy číslo 0111-OOP-C097-18,
ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na
stanovené meradlá vrátane metód skúšania pri schvaľovaní
typu a overovaní stanovených meradiel: „meradlá objemovej
aktivity 222Rn vo vzduchu a vode a ekvivalentnej objemovej
aktivity 222Rn vo vzduchu, a to ako okamžitých hodnôt, tak
krátkodobých i dlhodobých priemerov“.

23. 9. 2019
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TBT/CZE/242
9. 7. 2019

Česká republika

metrológia
Návrh opatrenia všeobecnej povahy číslo 0111-OOP-C088-18,
ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na
stanovené meradlá vrátane metód skúšania na overovanie
stanovených meradiel: „prístrojové transformátory prúdu“.

23. 9. 2019

TBT/CZE/243
9. 7. 2019

Česká republika

metrológia
Návrh opatrenia všeobecnej povahy číslo: 0111-OOP-C09318, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky
na stanovené meradlá vrátane skúšobných metód pre schvaľovanie typu a pre overovanie stanovených meradiel: „snímače prietoku nosného média s Venturiho trubicou“.

20. 9. 2019

TBT/CZE/244
9. 7. 2019

Česká republika

metrológia
Návrh opatrenia všeobecnej povahy číslo: 0111-OOP-C09018, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky
na stanovené meradlá, vrátane metód skúšania pri schvaľovaní typu a pri overovaní stanovených meradiel: „snímače
prietoku plynu s dýzou“.

18. 9. 2019

TBT/CZE/245
9. 7. 2019

Česká republika

metrológia
Návrh opatrenia všeobecnej povahy číslo: 0111-OOP-C09118, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky
na stanovené meradlá, vrátane metód skúšania pri schvaľovaní typu a pri overovaní stanovených meradiel: „snímače
prietoku plynu s Venturiho trubicou“.

18. 9. 2019

TBT/EU/668
12. 7. 2019

Európska únia

položky/výrobky z polyvinylchloridu (PVC) obsahujúce olovo
a zlúčeniny olova
Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa príloha
XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), pokiaľ ide o olovo a jeho
zlúčeniny.
Zákaz týkajúci sa olova a zlúčenín olova vo výrobkoch vyrobených z polymérov alebo kopolymérov vinylchloridu, ako aj ich
uvádzania na trh, ak je koncentrácia olova rovná alebo väčšia
ako 0,1 % hmotnosti PVC materiálu. Časovo obmedzené výnimky z tohto limitu.

60 dní

TBT/EU/669
19. 7. 2019

Európska únia

nebezpečné látky a zmesi
Návrh delegovaného nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
pokiaľ ide o informácie týkajúce mimoriadnych zdravotných
reakcií (information relating to emergency health response).
Orgány menované členskými štátmi dostanú informácie od
dovozcov a následných užívateľov o nebezpečných chemických zmesiach uvádzaných na trh. Harmonizácia poskytovaných informácií.

60 dní
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TBT/EU/670
23. 7. 2019

Európska únia

surové a spracované poľnohospodárske výrobky vrátane produktov vodnej kultúry pochádzajúce z ekologických spôsobov
produkcie, vrátane výrobkov detskej výživy, vín, hnojív, prípravkov na ochranu rastlín, prídavných látok a krmív
Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008 ustanovujúce podrobné
pravidlá na implementáciu nariadenia Rady (ES) č. 834/2007
o ekologickej produkcii, a označovaní ekologických výrobkov
s ohľadom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu.
Umožnenie nových vstupov, ktoré majú byť povolené na
použitie v ekologickej produkcii, ak sú posúdené Komisiou
a uznané za zlučiteľné s ekologickým poľnohospodárstvom.

60 dní

TBT/EU/671
24. 7. 2019

Európska únia

ekologické spôsoby produkcie, ekologické produkty
Návrh delegovaného nariadenia Komisie, ktorým sa mení
a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o určité podrobné pravidlá
ekologickej produkcie. Dodatočné pravidlá pre rôzne kategórie ekologických produktov, napríklad postupy na produkciu
klíčkov vlhčením semien, kŕmenie včelstiev, krmivo pre mäsožravé druhy pestované vo vodnej kultúre atď.

60 dní

TBT/EU/672
24. 7. 2019

Európska únia

chemické látky
Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie o neobnovení
schválenia účinnej látky Thiacloprid v súlade s nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní
prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zmene a doplnení
príloh k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011.
Lehota odkladu pre zásoby výrobkov obsahujúcich túto látku
bude povolená maximálne na 12 mesiacov.

60 dní

TBT/GHA/11
16. 7. 2019

Ghana

homologácia modelu motorového vozidla a jeho variantov
Národná norma opierajúca sa o normy EHK OSN, administratívne procesy v danej oblasti.

60 dní

TBT/GHA/12
16. 7. 2019

Ghana

motorové vozidlá kategórie M1
Národná norma, povinné špecifikácie na uvedené vozidlá.

60 dní

TBT/GHA/13
16. 7. 2019

Ghana

motorové vozidlá kategórie N1
Národná norma, povinné špecifikácie na uvedené vozidlá.

60 dní

TBT/GHA/14
16. 7. 2019

Ghana

motorové vozidlá kategórie M2
Národná norma, povinné špecifikácie na uvedené vozidlá.

60 dní

TBT/IND/102
11. 7. 2019

India

označovanie spotrebiteľsky balených potravín
Predpisy o bezpečnosti potravín (2019), nové požiadavky na
označovanie spotrebiteľsky balených potravín.

60 dní

TBT/IND/103
26. 7. 2019

India

odber vzoriek a analýzy potravín
Predpisy o bezpečnosti potravín (2019), nové požiadavky na
schvaľovanie pomôcok (súprav) a metód na rýchly rozbor
potravín.

60 dní

TBT/IND/104
26. 7. 2019

India

alkoholické nápoje
Predpisy o bezpečnosti potravín (2019), nové požiadavky na
alkoholické nápoje s nízkym obsahom alkoholu iné ako víno
a pivo, geografické označovanie a iné požiadavky.

60 dní
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TBT/ISR/1052
11. 7. 2019

Izrael

holiace strojčeky, strojčeky na strihanie vlasov a podobné
elektrické výrobky
Požiadavky normy SI 900, časť 2.8, týkajúce sa holiacich strojčekov, strojčekov na strihanie vlasov a podobných výrobkov
sa vyhlasujú za záväzné. Ochrana bezpečnosti ľudí.

60 dní

TBT/ISR/1053
11. 7. 2019

Izrael

nabíjačky batérií
Požiadavky normy SI 900, časť 2.29, týkajúce sa nabíjačiek
batérií sa vyhlasujú za záväzné. Ochrana bezpečnosti ľudí.

60 dní

TBT/ISR/1054
11. 7. 2019

Izrael

elektrické masážne prístroje
Požiadavky normy SI 900, časť 2.32, týkajúce sa elektrických
masážnych prístrojov sa vyhlasujú za záväzné. Ochrana bezpečnosti ľudí.

60 dní

elektrické výrobky určené do akvárií a záhradných jazierok
Požiadavky normy SI 900, časť 2.55, týkajúce sa elektrických
elektrické výrobkov do akvárií a záhradných jazierok sa vyhlasujú za záväzné. Ochrana bezpečnosti ľudí.

60 dní

TBT/ISR/1055
11. 7. 2019

TBT/ISR/1056
11. 7. 2019

Izrael

výrobky na dodávku elektrickej energie do elektrických oplotení
Požiadavky normy SI 900, časť 2.76, týkajúce sa výrobkov na
dodávku elektrickej energie do elektrických oplotení sa vyhlasujú za záväzné. Ochrana bezpečnosti ľudí.

60 dní

TBT/ISR/1057
12. 7. 2019

Izrael

ručne vedené elektricky poháňané kosačky trávy
Požiadavky normy SI 900, časť 2.77, týkajúce sa ručne vedených elektricky poháňaných kosačiek trávy sa vyhlasujú za
záväzné. Ochrana bezpečnosti ľudí.

60 dní

TBT/ISR/1058
12. 7. 2019

Izrael

pojazdové a ručné zastrihávače trávnikov a okrajov trávnikov
Požiadavky normy SI 900, časť 2.91 týkajúce sa pojazdových
a ručných zastrihávače trávnikov a okrajov trávnikov sa vyhlasujú za záväzné. Ochrana bezpečnosti ľudí.

60 dní

TBT/ISR/1059
12. 7. 2019

Izrael

elektrické výrobky na ovládanie žalúzií, markíz, roliet a podobných výrobkov
Požiadavky normy SI 900, časť 2.97 týkajúce sa ovládačov
žalúzií, markíz, roliet a podobných výrobkov sa vyhlasujú za
záväzné. Ochrana bezpečnosti ľudí.

60 dní

TBT/ISR/1060
12. 7. 2019

Izrael

elektrické zvlhčovače
Požiadavky normy SI 900, časť 2.98 týkajúce sa zvlhčovačov sa
vyhlasujú za záväzné. Ochrana bezpečnosti ľudí.

60 dní

TBT/ISR/1061
16. 7. 2019

Izrael

trampolíny používané v domácnostiach
Požiadavky normy SI 562, časť 14 týkajúce sa trampolín používaných v domácnostiach sa vyhlasujú za záväzné. Ochrana
bezpečnosti ľudí.

60 dní

TBT/ISR/1062
16. 7. 2019

Izrael

dočasne inštalované stavebné výťahy určené pre osoby a materiály
Požiadavky normy SI 12159, týkajúce sa dočasných stavebných výťahov pre osoby a materiály sa vyhlasujú za záväzné.
Ochrana bezpečnosti ľudí.

60 dní
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TBT/ISR/1063
17. 7. 2019

Izrael

nosné zariadenia vybavené rámom určené na prenášanie
malých detí na chrbte (framed back baby carriers)
Požiadavky normy SI 13209, časť 1, týkajúce sa uvedených
detských nosičov sa vyhlasujú za záväzné. Ochrana bezpečnosti ľudí.

60 dní

TBT/ISR/1064
17. 7. 2019

Izrael

nosné zariadenia bez rámu určené na prenášanie malých detí
(soft baby carriers)
Požiadavky normy SI 13209, časť 2, týkajúce sa uvedených
detských nosičov sa vyhlasujú za záväzné. Ochrana bezpečnosti ľudí.

60 dní

TBT/ISR/1065
17. 7. 2019

Izrael

popruhové (pásové) nosné zariadenia určené na prenášanie
malých detí (sling baby carriers)
Požiadavky normy SI 13209, časť 3, týkajúce sa uvedených
detských nosičov sa vyhlasujú za záväzné. Ochrana bezpečnosti ľudí.

60 dní

TBT/ISR/1066
23. 7. 2019

Izrael

prepäťové ochranné zariadenia pripojené na nízkonapäťové
systémy elektrickej energie
Požiadavky normy 61643, časť 11, týkajúce sa uvedených
elektrických výrobkov sa vyhlasujú za záväzné. Ochrana bezpečnosti ľudí.

60 dní

TBT/ISR/1067
23. 7. 2019

Izrael

elektrické vozidlá, nabíjanie elektrických vozidiel
Požiadavky normy SI62196, časť 1, týkajúce sa uvedených
elektrických výrobkov sa vyhlasujú za záväzné. Ochrana bezpečnosti ľudí.

60 dní

TBT/ISR/1068
23. 7. 2019

Izrael

elektrické vozidlá, nabíjanie elektrických vozidiel
Požiadavky normy SI 62196, časť 2, týkajúce sa uvedených
elektrických výrobkov sa vyhlasujú za záväzné. Ochrana bezpečnosti ľudí.

60 dní

TBT/ISR/1069
23. 7. 2019

Izrael

elektrické vozidlá, nabíjanie elektrických vozidiel
Požiadavky normy SI 62196, časť 3, týkajúce sa uvedených
elektrických výrobkov sa vyhlasujú za záväzné. Ochrana bezpečnosti ľudí.

60 dní

TBT/ISR/1070
29. 7. 2019

Izrael

hračky, migrácia určitých chemických prvkov z hračiek
Revízia záväznej normy SI 562, časť 3, súlad s medzinárodnou
normou EN-71-3: 2013 s malými odchýlkami v hebrejskej
verzii. Bezpečnosť hračiek.

60 dní

TBT/ISR/1071
29. 7. 2019

Izrael

hračky, farby na maľovanie pomocou prstov
Revízia záväznej normy SI 562, časť 7, súlad s medzinárodnou
normou EN-71-7: 2014 s malými odchýlkami v hebrejskej
verzii. Bezpečnosť hračiek.

60 dní

TBT/ISR/1072
29. 7. 2019

Izrael

hračky, hojdačky, šmýkačky a podobné výrobky určené na
aktivity detí v domácom prostredí
Revízia záväznej normy SI 562 časť 8, súlad s medzinárodnou
normou EN-71-8: 2018 s malými odchýlkami v hebrejskej
verzii. Bezpečnosť hračiek.

60 dní
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TBT/ISR/1073
31. 7. 2019

Izrael

arašidové maslo a iné sladké nátierky na báze tuku
Revízia záväznej normy SI 760.

60 dní

TBT/ISR/1074
31. 7. 2019

Izrael

olivový olej
Revízia záväznej normy SI 191.

60 dní

TBT/ISR/1075
31. 7. 2019

Izrael

konzervované mäsové výrobky
Záväzné normy SI 389 a SI 1085 budú nahradené záväznou
normou SI 389. Povolenie nových výrobkov a obalov (vrátane
ohybných obalov), požiadavky na komerčnú sterilitu atď.

60 dní

TBT/JPN/627
19. 7. 2019

Japonsko

rádiové siete, siete piatej generácie (5G)
Čiastočná revízia vykonávacích predpisov k zákonu o rádiových komunikáciách. Umožnenie využívania siete 5G.

60 dní

TBT/JPN/628
23. 7. 2019

Japonsko

fluórované uhľovodíky
Revízia predpisov v súlade so zákonom o racionálnom používanie a primeranom nakladaní s fluórovanými uhľovodíkmi.

60 dní

TBT/KAZ/24
5. 7. 2019

Kazachstan

zariadenia určené do výbušného prostredia
Zmeny a doplnky technického predpisu colnej únie „Bezpečnosť zariadení určených do výbušného prostredia (TR CU
012/2011). Dodatočné požiadavky na výrobky s káblami
a elektronické zariadenia používané v banskom prostredí
s nebezpečenstvom výskytu metánu.

60 dní

TBT/KOR/840
3. 7. 2019

Kórea

drevo, drevené štiepky
Rozmery, kvalita a označovanie kvality uvedených drevených
výrobkov. Požiadavky v súlade so zákonom o trvalo udržateľnom využívaní lesov.

60 dní

TBT/KOR/841
3. 7. 2019

Kórea

zvieratá využívané v laboratóriách
Zákon o zvieratách určených pre laboratóriá. Zvláštne požiadavky na zdroje z ktorých zvieratá pochádzajú, požiadavky na
subjekty činné v tejto oblasti.

60 dní

TBT/KOR/842
3. 7. 2019

Kórea

hygienické výrobky
Zmeny a doplnky noriem a špecifikácie na hygienické výrobky.
Regulácia prítomnosti metanolu a formaldehydu v hygienických vlhkých utierkach, vatových tampónoch, detských plienkach a iných výrobkoch.

60 dní

TBT/KOR/843
3. 7. 2019

Kórea

nabíjačky do automobilov, káble, slúchadlá, počítačové myši,
reproduktory atď.
Zmeny a doplnky vyhlášky o uplatňovaní zákona o podpore
šetrenia a recyklácie zdrojov.

60 dní

TBT/KOR/844
3. 7. 2019

Kórea

nabíjačky do automobilov, káble, slúchadlá, počítačové myši,
reproduktory atď.
Čiastkové zmeny a doplnky vykonávacieho predpisu k zákonu
o normách na obalové materiály a spôsoby balenia výrobkov.
Komplexné opatrenia na recykláciu odpadov s cieľom znížiť
produkciu odpadov vrátane obalových materiálov.

60 dní
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TBT/KOR/845
12. 7. 2019

Kórea

elektrické výrobky na zabezpečenie mobility osôb (elektrické
vozíky)
Revízia bezpečnostných kritérií na uvedené výrobky, posúdenie z hľadiska hmotnosti prepravovanej osoby, osvetlenia,
hlučnosti atď.

60 dní

TBT/KOR/846
16. 7. 2019

Kórea

telekomunikačné koncové zariadenia
Technické špecifikácie telekomunikačných koncových zariadení vrátane umožnenia využitia trendov nových technológií.

60 dní

TBT/KOR/847
16. 7. 2019

Kórea

potraviny ovplyvnené genetickou modifikáciou
Zmeny a doplnky noriem na označovanie geneticky modifikovaných potravín.

60 dní

TBT/KOR/848
23. 7. 2019

Kórea

primárne batérie
Bezpečnostné kritéria pre primárne batérie vrátane primárnych gombíkových batérií.

60 dní

TBT/KOR/849
25. 7. 2019

Kórea

kvázi liečivá
Zmeny a doplnky rozsahu sortimentu kvázi liečiv. Zaradenie
vankúšikov (tampónov) ako prostriedkov na tlmenie popôrodného krvácania medzi kvázi liečivá.

60 dní

TBT/MAR/27
29. 7. 2019

Maroko

nealkoholické nápoje
Vyhláška ustanovujúca referenčný rámec pre obchodovanie
s nealkoholickými nápojmi, bezpečnosť a kvalita výrobkov, informovanie spotrebiteľa, uľahčovanie obchodovania.

neaplikuje sa

TBT/MNE/1
22. 7. 2019

Čierna Hora

spotrebiče spaľujúce plynné palivá
Technické požiadavky na uvedené výrobky, postupy posudzovania zhody, označovanie zhody spotrebičov.

neaplikuje sa

TBT/MNE/2
22. 7. 2019

Čierna Hora

metrológia, meradlá
Metrologické a technické a požiadavky na meradlá, postupy
posudzovania zhody, požiadavky na orgány posudzovania
zhody a označovanie meradiel.

neaplikuje sa

TBT/MNE/3
22. 7. 2019

Čierna Hora

tlakové zariadenia
Technické požiadavky na uvedené výrobky, dizajn, konštrukcia a posudzovanie zhody tlakových zariadení.

neaplikuje sa

TBT/MNE/4
22. 7. 2019

Čierna Hora

aerosólové rozprašovače
Technické požiadavky na uvedené výrobky.

neaplikuje sa

TBT/MNE/5
22. 7. 2019

Čierna Hora

obuv
Požiadavky na označovanie materiálového zloženia obuvi
v národnom jazyku.

neaplikuje sa

TBT/MNE/6
22. 7. 2019

Čierna Hora

bojlery na teplú vodu spaľujúce kvapalné alebo plynné palivá
Technické požiadavky na uvedené výrobky.

neaplikuje sa

TBT/MNE/7
22. 7. 2019

Čierna Hora

váhy s neautomatickou činnosťou
Metrologické a technické a požiadavky na uvedené meradlá,
postupy posudzovania zhody, požiadavky na orgány posudzovania zhody, označovanie meradiel.

neaplikuje sa
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TBT/MNE/8
22. 7. 2019

Čierna Hora

textilné výrobky
Požiadavky na označovanie textilných výrobkov (zloženie
vlákien, prítomnosť netextilných častí) v národnom jazyku.

neaplikuje sa

TBT/MNE/9
22. 7. 2019

Čierna Hora

elektromagnetická kompatibilita výrobkov uvádzaných na trh
alebo do používania
Požiadavky v oblasti elektromagnetickej kompatibility, predpoklad zhody, postupy posudzovania zhody, označovanie
zhody a požiadavky na vymenovanie orgánu na posudzovanie
zhody.

neaplikuje sa

TBT/MNE/10
22. 7. 2019

Čierna Hora

výťahy
Technické požiadavky týkajúce sa dizajnu, konštrukcie, inštalácie, uvedenia na trh ako aj bezpečnostných komponentov
do výťahov. Vyhlásenie o zhode, technická dokumentácia
a postupy posudzovania zhody.

neaplikuje sa

TBT/MNE/11
22. 7. 2019

Čierna Hora

elektrické zariadenia určené na použitie v rámci určitých limitov napätia
Základné požiadavky na nízkonapäťové elektrické zariadenia,
predpoklad zhody, postupy posudzovania zhody, označovanie.

neaplikuje sa

TBT/MNE/12
22. 7. 2019

Čierna Hora

strojové zariadenia
Základné požiadavky týkajúce sa dizajnu a konštrukcie strojových zariadení s ohľadom na ochranu života, zdravia a bezpečnosti ľudí, domácich zvierat a ochrany majetku.

neaplikuje sa

TBT/MNE/13
22. 7. 2019

Čierna Hora

spotrebiteľsky balené výrobky
Metrologické požiadavky na spotrebiteľsky balené výrobky,
označovanie množstiev, povolené odchýlky od uvedeného
nominálneho množstva atď.

neaplikuje sa

TBT/MNE/14
22. 7. 2019

Čierna Hora

jednoduché tlakové nádoby
Požiadavky týkajúce sa dizajnu, konštrukcie a posudzovania
zhody tlakových zariadení, postupy posudzovania zhody a označovanie zhody.

neaplikuje sa

TBT/MNE/15
22. 7. 2019

Čierna Hora

hračky
Požiadavky na bezpečnosť hračiek, postupy posudzovania
zhody, označovanie zhody, ako aj ďalšie požiadavky.

neaplikuje sa

TBT/MYS/91
2. 7. 2019

Malajzia

kolistín (Colistin) ako zložka výrobkov veterinárnej medicíny
Smernica o obmedzení prítomnosti kolistínu vo veterinárnych
liečivách vydaná v súlade s predpismi o kontrole liečiv a kozmetických výrobkov.

60 dní

TBT/MYS/92
2. 7. 2019

Malajzia

telefónne siete a siete internetového protokolu
Technický kódex špecifikujúci technické požiadavky na systém
súkromnej automatickej pobočkovej ústredne (PABX) a internetový protokol (IP) s ohľadom na pripojenie k verejnej komutovanej telefónnej sieti (PSTN).

60 dní
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TBT/MYS/93
2. 7. 2019

Malajzia

príjem digitálnej pozemnej televízie(DTT)
Technický kódex špecifikujúci skúšobné požiadavky na prijímače vysielania digitálnej pozemnej televízie (DTT) s cieľom
zabezpečiť ich interoperabilitu, funkčnosť, kvalitu, bezpečnosť
a výkon.

TBT/MYS/94
12. 7. 2019

Malajzia

sardinky a makrely vo vzduchotesných obaloch, určené na
maloobchodný predaj
Zmeny a doplnky predpisov, aktualizácia hygienických požiadaviek. Postupy čistenia rýb určených na konzervovanie,
hygiena dotknutých výrobkov.

60 dní

TBT/NPL/7
11. 7. 2019

Nepál

ochranné prilby pre motocyklistov
Technický predpis stanovujúci požiadavky na uvedené výrobky, vrátane materiálov, konštrukcie, spracovania, povrchovej
úpravy, hmotnosti a účinnosti ochranných prílb (s krytom
tváre alebo bez neho) určené na každodenné použitie.

60 dní

TBT/NPL/8
11. 7. 2019

Nepál

výrobky z pozinkovanej ocele
Technický predpis stanovujúci požiadavky na výrobky z pozinkovanej ocele (hladké a vlnité plechy, pásy, zvitky).

60 dní

TBT/NPL/9
11. 7. 2019

Nepál

káble s PVC izoláciou určené pre fixné vedenia s medenými
vodičmi
Technický predpis stanovujúci požiadavky na výrobky, kritériá
zhody, označovanie a balenie.

60 dní

TBT/OMN/398
31. 7. 2019

Omán

plynné palivá
Norma stanovujúca špecifikácie a požiadavky na zmesi propánu a butánu, ktoré sa používajú ako domáce alebo priemyselné vykurovacie palivá.

60 dní

TBT/PRY/111
26. 7. 2019

Paraguaj

cesnak v prirodzenom stave (in natura)
Technický predpis MERCOSUR, požiadavky na identifikáciu
a kvalitu uvedeného produktu.

60 dní

TBT/PRY/112
26. 7. 2019

Paraguaj

potravinársky kazeín, kazeín určený na ľudskú spotrebu
Technický predpis MERCOSUR, požiadavky na identifikáciu
a kvalitu uvedeného produktu.

60 dní

TBT/SAU/1112
11. 7. 2019

Saudská Arábia

elektronické fajčiarske výrobky (elektronické cigarety)
Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené výrobky, označovanie, postupy posudzovania zhody, zodpovednosť regulačných orgánov atď.

60 dní

TBT/SAU/1113
12. 7. 2019

Saudská Arábia

protipožiarne výrobky a systémy
Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené výrobky a systémy, označovanie, postupy posudzovania zhody,
zodpovednosť regulačných orgánov atď.

60 dní

TBT/SGP/51
12. 7. 2019

Singapur

kompozitné panely určené na rôzne použitie (opláštenie fasád
budov, krytina atď.)
Požiadavky na uvedené panely, protipožiarna odolnosť, zvlášť
odolnosť voči vertikálne sa šíriacemu požiaru. Súlad s ustanoveniami aktualizovaného Protipožiarneho kódexu (2018).

60 dní
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TBT/THA/550
5. 7. 2019

Thajsko

potraviny
Oznámenie Ministerstva verejného zdravotníctva týkajúce sa
aktualizovaných požiadaviek na potraviny zložené/vyrobené
z geneticky modifikovaných organizmov (GMO), alebo obsahujúce GMO, bez ohľadu na to či ide o rastlinné, živočíšne
produkty alebo mikroorganizmy.

60 dní

TBT/THA/551
18. 7. 2019

Thajsko

ploché oceľové výrobky a polotovary potiahnuté za tepla
zlúčeninou hliníka/zinku
Požiadavky na uvedené výrobky podľa záväznej thajskej priemyselnej normy.

60 dní

TBT/THA/552
7. 7. 2019

Thajsko

svietidlá s integrovaným predradníkom určené na všeobecné
osvetľovacie účely
Požiadavky na uvedené výrobky podľa záväznej thajskej priemyselnej normy.

60 dní

TBT/TPKM/383
8. 7. 2019

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

oceľové výrobky (tyče) na vystuženie betónu
Požiadavky na výrobky, legálna inšpekcia.

TBT/TPKM/384
19. 7. 2019

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

potravinárska soľ a výrobky obsahujúce soľ s prídavkom prírodnej rádioaktívnej látky draslík-40 (Natural Radioactive
Substance Potassium-40)
Požiadavky na označovanie dotknutých výrobkov, informovanie spotrebiteľov.

60 dní

TBT/TTO/121
26. 7. 2019

Trinidad a Tobago

hračky, migrácia určitých chemických prvkov z hračiek (antimón, arzén, bárium, kadmium, chróm, olovo atď)
Norma ustanovujúca požiadavky na bezpečnosť výrobkov a označovanie hračiek.

60 dní

TBT/TUR/150
17. 7. 2019

Turecko

gumené hadice a zostavy hadíc pre nasýtenú paru
Komuniké týkajúce sa tureckej normy TS EN ISO 6134, požiadavky na uvedené hadice a ich zostavy s kovovými hadicovými spojmi s určením pre nízky a vysoký tlak.

60 dní

TBT/TUR/151
17. 7. 2019

Turecko

kompresné pružiny tvarované za tepla
Komuniké týkajúce sa tureckej normy TS 1441-1 a TS 1441-2,
požiadavky na uvedené pružiny a ich kvalitu pri sériovej výrobe.

60 dní

TBT/TUR/152
31. 7. 2019

Turecko

ryhované kolíky (typ A) na pridržiavanie poistných krúžkov,
ryhované kolíky (typ B) na pridržiavanie podložiek a zaoblené
ryhované kolíky (typ C)
Komuniké týkajúce sa tureckej normy TS 2337-18, požiadavky
na uvedené kolíky.

60 dní

TBT/TUR/153
31. 7. 2019

Turecko

kužeľové kolíky s metrickým závitom a konštantnou kužeľovou
dĺžkou
Komuniké týkajúce sa tureckej TS 2337-8, požiadavky na uvedené kolíky.

60 dní
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TBT/TZA/297
23. 7. 2019

Tanzánia

továrensky vyrábané hydraulické cestné spojivá dodávané
pripravené na použitie na vozovkách, podkladoch, krycích
vrstvách atď.
Norma ustanovujúca mechanické, fyzikálne a chemické požiadavky na uvedené výrobky kritériá a postupy posudzovania
zhody.

60 dní

TBT/TZA/298
23. 7. 2019

Tanzánia

asfalt a asfaltové spojivá, asfalt odstupňovaný podľa penetrácie
Norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, skúšky.

60 dní

TBT/TZA/299
23. 7. 2019

Tanzánia

asfalt a asfaltové spojivá, riedený asfalt
Norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, skúšky.

60 dní

TBT/TZA/300
23. 7. 2019

Tanzánia

asfalt a asfaltové spojivá, aniónové asfaltové emulzie
Norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, skúšky.

60 dní

TBT/TZA/301
23. 7. 2019

Tanzánia

asfalt a asfaltové spojivá, katiónové asfaltové emulzie
Norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, skúšky.

60 dní

TBT/TZA/302
25. 7. 2019

Tanzánia

asfalt a asfaltové spojivá, bitúmen, odstupňovaný podľa výkonu pri rôznych teplotách
Norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, skúšky.

60 dní

TBT/TZA/303
25. 7. 2019

Tanzánia

benzín do automobilov, prémiový motorový benzín (PMS)
Norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, metódy odberu vzoriek, skúšobné metódy.

60 dní

TBT/UGA/1096
8. 7. 2019

Uganda

asfalt a asfaltové spojivá, asfalt odstupňovaný podľa penetrácie
Norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, skúšky.

60 dní

TBT/UGA/1097
8. 7. 2019

Uganda

asfalt a asfaltové spojivá, riedený asfalt
Norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, skúšky.

60 dní

TBT/UGA/1098
8. 7. 2019

Uganda

asfalt a asfaltové spojivá, aniónové asfaltové emulzie
Norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, skúšky.

60 dní

TBT/UGA/1099
8. 7. 2019

Uganda

asfalt a asfaltové spojivá, katiónové asfaltové emulzie
Norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, skúšky.

60 dní

TBT/UGA/1100
8. 7. 2019

Uganda

asfalt a asfaltové spojivá, bitúmen, odstupňovaný podľa výkonu pri rôznych teplotách
Norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, skúšky.

60 dní

TBT/UGA/1101
8. 7. 2019

Uganda

továrensky vyrábané hydraulické cestné spojivá dodávané
pripravené na použitie na vozovkách, podkladoch, krycích
vrstvách atď.
Norma ustanovujúca mechanické, fyzikálne a chemické požiadavky na uvedené výrobky kritériá a postupy posudzovania
zhody.

60 dní

TBT/USA/1499
12. 7. 2019

USA

stacionárne vznetové spaľovacie motory
Úrad na ochranu životného prostredia (EPA) reviduje normy
na emisie tuhých častíc produkované uvedenými stacionárnymi motormi.

5. 8. 2019
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TBT/USA/1500
12. 7. 2019

USA

chemické látky
Predpis SNUR o novom významnom použití troch chemických
látok. Oznamovacie povinnosti zainteresovaných subjektov
a regulácia použitia v súlade so zákonom o kontrole toxických
látok (TSCA).

7. 8. 2019

TBT/USA/1501
15. 7. 2019

USA

alkoholické nápoje, destiláty, sladové nápoje
Zmeny a doplnky predpisov o nádobách/obaloch do ktorých
sa plnia destiláty. Nové normy povoľujúce väčšiu variabilnosť
(objemu) obalov s destilátmi a rozšírenie možnosti výberu pre
spotrebiteľov. Zosúladenie predpisov o označovaní destilovaných liehovín a sladových nápojov so súčasnou stratégiou
a tiež s predpismi o označovaní vín.

30. 8. 2019

TBT/USA/1502
15. 7. 2019

USA

alkoholické nápoje, vína
Zmeny a doplnky predpisov o nádobách/obaloch do ktorých
sa plnia vína. Nové normy povoľujúce väčšiu variabilnosť
(objemu) obalov s vínami a rozšírenie možnosti výberu pre
spotrebiteľov. tieto Odstránenie obmedzení brániacich hospodárskej súťaži a pohybu tovaru v domácom a medzinárodnom obchode.

27. 8. 2019

TBT/USA/1503
16. 7. 2019

USA

lietadlá prepravnej kategórie, komponenty a vybavenie interiéru, protipožiarna ochrana
Federálna správa pre letectvo (FAA) navrhuje zmeny a doplnky predpisov o letovej spôsobilosti týkajúce sa protipožiarnej
ochrany vnútorných priestorov lietadiel prepravnej kategórie.
Normy na ochranu lietadla a cestujúcich pred rizikami požiaru
počas letu a normy na ochranu lietadla a cestujúcich pred
rizikami požiarov po havárii.

1. 10. 2019

TBT/USA/1504
16. 7. 2019

USA

brány a iné uzatváracie zariadenia
Bezpečnostná norma na brány a iné uzatváracie zariadenia,
poistky pred neželanou manipuláciou (ovládaním) malými
deťmi. Požiadavky v súlade so zákonom posilnení bezpečnosti
spotrebiteľských výrobkov (CPSIA).

23. 9. 2019

TBT/USA/1505
18. 7. 2019

USA

umývačky riadu určené pre domácnosti
Program na úsporu elektrickej energie, požiadavky na energetickú hospodárnosť uvedených výrobkov.

16. 9. 2019

TBT/USA/1506
18. 7. 2019

USA

zariadenia na posilnenie bezpečnosti v letectve
Federálna komisia pre komunikácie (FCC) navrhuje zmeny
predpisov o leteckej rádiokomunikačnej službe. Podpora zavádzania nových technológií a efektívneho využívania frekvenčného spektra.

3. 9. 2019

TBT/USA/1507
19. 7. 2019

USA

letecké zariadenia na automatické závislé sledovanie a vysielanie (ADS-B)
Revízia požiadaviek na používanie zariadení ADS-B. Výnimka
z povinnosti na nepretržité ADS-B vysielanie v prípade citlivých operácií vykonávaných federálnymi, štátnymi a miestnymi vládnymi orgánmi vo veciach národnej obrany, vnútornej bezpečnosti, spravodajstva a presadzovania práva.

16. 9. 2019
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TBT/USA/1508
30. 7. 2019

USA

sušičky bielizne
Program na úsporu elektrickej energie, požiadavky na energetickú hospodárnosť uvedených výrobkov.

23. 9. 2019

TBT/USA/1509
31. 7. 2019

USA

zariadenia na zaznamenávanie obrazu a zvuku používané
v súlade s Federálnymi predpismi pre bezpečnosť železničnej
dopravy
Návrh Federálnej správy železníc (FRA) týkajúci sa využívania
zariadení na zaznamenávanie obrazu a zvuku vo vnútri
a zvonku lokomotív ako bezpečnostných modulov využiteľných v prípadoch havárie.

23. 9. 2019

TBT/USA/1510
31. 7. 2019

USA

obnoviteľné palivá
Program pre obnoviteľné palivá: normy na roky 2020 a 2021.
Cieľom programu je stanoviť ročné percentuálne normy pre
obnoviteľné palivá (percentuálne podiely pre celulózové biopalivo, motorovú naftu na báze biomasy a iné obnoviteľné
palivá).

30. 8. 2019

TBT/USA/1511
31. 7. 2019

USA

organické chemické látky, amid mastnej kyseliny
Úrad na ochranu životného prostredia (EPA) navrhuje zrušiť
predpis o novom významnom používaní chemickej látky
(SNUR), ktorý bol vyhlásený v súlade so zákonom o kontrole
toxických látok (TSCA). Predmetom predpisu je chemická
látka genericky identifikovaná ako amid mastnej kyseliny.
Vzhľadom na nové informácie a údaje zo skúšok, EPA navrhuje zrušenie predpisu.

23. 8. 2019

TBT/USA/1512
31. 7. 2019

USA

určité toxické chemické látky, napríklad Decabromodiphenyl
ether; Phenol, isopropylated phosphate; 2,4,6-tris(tertbutyl)phenol; Pentachlorothiophenol
Úrad na ochranu životného prostredia (EPA) navrhuje súbor
opatrení týkajúci sa určitých perzistentných, bioakumulatívnych a toxických chemických látok identifikovaných podľa
zákona o kontrole toxických látok (TSCA).

17. 7. 2019

TBT/VNM/148
16. 7. 2019

Vietnam

sekundárne lítiové batérie
Národný technický predpis o bezpečnosti sekundárnych lítiových batérií používaných v určitých zariadeniach.

29. 7. 2019

Predpisy notifikované v Dohode o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení
Číslo/Dátum

Notifikujúca strana Charakteristika notifikácie

Pripomienková
doba

SPS/ARE/179
4. 7. 2019

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

hydina, všetky druhy (čerstvá, chladená, mrazená, spracovaná)
Administratívne rozhodnutie, ktorým sa stanovuje zákaz dovozu všetkých druhov hydiny z Mexika. Prevencia šírenia vtáčej chrípky. Obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej
rady (GCC).

60 dní

SPS/ARE/180
4. 7. 2019

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

mäso prežúvavcov (čerstvé, chladené, mrazené, spracované)
Administratívne rozhodnutie, ktorým sa stanovuje zákaz dovozu mäsa prežúvavcov z Kene. Prevencia šírenia ochorenia
antrax. Obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady
(GCC).

60 dní

50

Vestník ÚNMS SR č. 8/2019

SPS/ARE/181
9. 7. 2019

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

mäso prežúvavcov (čerstvé, chladené, mrazené, spracované)
Administratívne rozhodnutie, ktorým sa stanovuje zákaz dovozu mäsa prežúvavcov z Maďarska. Prevencia šírenia ochorenia antrax. Obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej
rady (GCC).

60 dní

SPS/ARE/182
26. 7. 2019

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

mäso prežúvavcov (čerstvé, chladené, mrazené, spracované)
Administratívne rozhodnutie, ktorým sa stanovuje zákaz dovozu mäsa prežúvavcov z Lesothského kráľovstva. Prevencia
šírenia ochorenia antrax. Obchodovanie v krajinách Golfskej
kooperačnej rady (GCC).

60 dní

SPS/AUS/479
5. 7. 2019

Austrália

zásielky tovarov v obaloch/kontajneroch a voľne ložené tovary
z krajín ovplyvnených výskytom uvedeného škodcu, vrátane
členských štátov EÚ
Austrálska vláda posilňuje opatrenia proti šíreniu škodcu
Brown Marmorated Stink Bug (BMSB). Obmedzenia dovozu,
požiadavky na ošetrenie zásielok tovarov z Európy a Severnej
Ameriky. Opatrenia na základe analýzy rizík škodcov budú
aplikované v rokoch 2019 – 2020.

neaplikuje sa

SPS/AUS/480
8. 7. 2019

Austrália

semená, zrná a skladované rastlinné komodity (okrem čerstvých produktov) pochádzajúce z krajín Kazachstan, Kirgizsko,
Španielsko, Švajčiarsko, Tadžikistan, Uzbekistan
Austrálska vláda aktualizuje/rozširuje zoznam krajín na ktoré
sa vzťahujú regulačné opatrenia s ohľadom na výskyt škodcu
Khapra beetle (Trogoderma granarium).

neaplikuje sa

SPS/AUS/481
19. 7. 2019

Austrália

tepelne upravené kačacie mäso z Thajska
Dovoz komodít za stanovených podmienok.

15. 9. 2019

SPS/BRA/1523
2. 7. 2019

Brazília

pesticídne látky, bezpečné použitie
Q05.1 Quizalofope-P-Etílico, zmeny povoleného použitia uvedenej látky ako aktívnej zložky pesticídnych a hygienických
výrobkov za stanovených podmienok.

neaplikuje sa

SPS/BRA/1524
2. 7. 2019

Brazília

pesticídne látky, bezpečné použitie
T33 Teflubenzurom, zmeny povoleného použitia uvedenej látky
ako aktívnej zložky pesticídnych a hygienických výrobkov za
stanovených podmienok.

neaplikuje sa

SPS/BRA/1525
2. 7. 2019

Brazília

pesticídne látky, bezpečné použitie
F69 Flupiradifurone, zmeny povoleného použitia uvedenej
látky ako aktívnej zložky pesticídnych a hygienických výrobkov
za stanovených podmienok.

neaplikuje sa

SPS/BRA/1526
2. 7. 2019

Brazília

pesticídne látky, bezpečné použitie
C58 Alfa-Cipermetrina, zmeny povoleného použitia uvedenej
látky ako aktívnej zložky pesticídnych a hygienických výrobkov
za stanovených podmienok.

neaplikuje sa

SPS/BRA/1527
3. 7. 2019

Brazília

veterinárne liečivá, bezpečné použitie
Konzultačný dokument/normatívna inštrukcia týkajúca sa maximálnych limitných hodnôt rezíduí (MRL) veterinárnych liečiv
v potravinách živočíšneho pôvodu. Brazílska metodika v súlade s medzinárodnými postupmi.

2. 9. 2019
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SPS/BRA/1528
3. 7. 2019

Brazília

veterinárne liečivá, bezpečné použitie
Uznesenie týkajúce sa maximálnych limitných hodnôt rezíduí
(MRL) veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu.
Posudzovanie rizík veterinárnych liečiv z hľadiska zdravia ľudí,
postupy posudzovania zhody.

2. 9. 2019

SPS/BRA/1529
3. 7. 2019

Brazília

rastlinné produkty vrátane plodov určené na množenie alebo
reprodukciu s výnimkou semien a rozmnožovacích materiálov
viniča (Vitis vinifera), čučoriedok (Vaccinium spp.), čerešní
(Prunus avium) a sliviek (Prunus domestica)in vitro
Fytosanitárne požiadavky pri dovoze uvedených komodít zo
všetkých krajín.

24. 9. 2019

SPS/CAN/1251
9. 7. 2019

Kanada

použitie určitých látok do potravín za stanovených podmienok
Návrh úradu Health Canada týkajúci sa používania acesulfámu
draselného, sukralózy, glykozidov odvodených od Stevia rebaudiana Bertoni ako sladidiel, a fosforečnanu draselného
dibázického ako stabilizačnej látky do určitých potravinárskych výrobkov (ochutené mlieka).

10. 9. 2019

SPS/CAN/1252
9. 7. 2019

Kanada

potravinárske enzýmy, použitie za stanovených podmienok
Návrh úradu Health Canada týkajúci sa používania enzýmu
lipáza odvodeného od Trichoderma reesei Morph Lip3 do
určitých potravinárskych výrobkov (chlieb, múky, pekárenské
výrobky, cestoviny atď.)

10. 9. 2019

SPS/CAN/1253
11. 7. 2019

Kanada

použitie určitých látok do potravín za stanovených podmienok
Návrh úradu Health Canada týkajúci sa používania práškovej
celulózy ako plniva a činidla na úpravu textúry práškov z chrenu a horčice (dochucovadlá podobné wasabi).

18. 9. 2019

SPS/CHE/74
26. 7. 2019

Švajčiarsko

rastliny, rastlinné produkty a iné položky citlivé z hľadiska
výskytu alebo šírenia zvlášť nebezpečných škodcov
Spoločná vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva,
vzdelávania a výskumu a Federálneho úradu pre životné prostredie, dopravu, energetiku a komunikácie o zdraví rastlín
(OSaVé-DEFR-DETEC). Zákazy alebo obmedzenia dovozu, preventívne opatrenia, vzory fytosanitárnych certifikátov atď.

24. 9. 2019

SPS/CHL/601
22. 7. 2019

Čile

mäso domácich ošípaných.
Zmeny a doplnky uznesenia ministerstva zdravotníctva č. 711/
2002 o veterinárnej lekárskej prehliadke hospodárskych zvierat a ich mäsa.
Odber vzoriek na prítomnosť Trichinella spiralis.

20. 9. 2019

SPS/CRI/217
1. 7. 2019

Kostarika

nezrejúce syry vrátane čerstvého syra
Uznesenie SENASA, požiadavky na výrobky domácej produkcie
a z dovozu, manipulácia a teplota skladovania.

30. 8. 2019

SPS/ECU/223
19. 7. 2019

Ekvádor

rastlinné produkty a iné položky citlivé z hľadiska prenosu uvedeného škodlivého činiteľa
Uznesenie stanovujúce mimoriadne fytosanitárne opatrenia
proti zavlečeniu a šíreniu karanténneho škodcu Fusarium oxysporum f. sp. cubense Tropical Race 4. Opatrenia záväzné pre
výrobcov, dovozcov, cestujúcich a širokú verejnosť.

neaplikuje sa
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SPS/EGY/92
8. 7. 2019

Egypt

potraviny (sýtené nápoje, mlieko a mliečne výrobky, mrazené
mäso, sušienky atď.)
Požiadavky na uvedené výrobky podľa národných noriem,
poskytnutie šesťmesačného prechodného obdobia na prispôsobenie sa novým požiadavkám.

6. 9. 2019

SPS/EGY/93
18. 7. 2019

Egypt

sadivo zemiakov
Ministerská vyhláška (2019) ustanovujúca fytosanitárne požiadavky a špecifikácie na dovoz sadiva zemiakov.

16. 9. 2019

SPS/ESP/7
10. 7. 2019

Španielsko

živý hovädzí dobytok
Kráľovská vyhláška ustanovujúca podklady na zavedenie opatrení na prevenciu, kontrolu a eradikáciu ochorenia infekčná
bovinná rinotracheitída (Infectious Bovine Rhinotracheitis)
a dobrovoľný vnútroštátny program kontroly IBR.

8. 9. 2019

SPS/EU/328
2. 7. 2019

Európska únia

potraviny a krmivá neživočíšneho pôvodu
Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) o dočasnom
zvýšení úradných kontrol a o mimoriadnych opatreniach,
ktorými sa riadi vstup určitých tovarov z určitých tretích krajín
na územie Únie; ktorým sa implementujú nariadenia (EÚ)
2017/625 a (ES) 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady,
a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (ES) č. 669/2009, (EÚ)
č. 884/2014, (EÚ) č. 2015/175, (EÚ) č. 2017/186 a (EÚ)
2018/1660.
Návrh nariadenia v jednom akte konsoliduje dotknuté opatrenia a ustanovuje zoznam potravín a krmív neživočíšneho pôvodu, ktoré podliehajú dočasnému zvýšeniu úradných kontrol.

60 dní

SPS/EU/329
3. 7. 2019

Európska únia

určité živé zvieratá (vrátane vodných živočíchov), zárodočné
produkty a produkty živočíšneho pôvodu určené na ľudskú
spotrebu
Návrh delegovaného nariadenia Komisie, ktorým sa dopĺňa
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429,
pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa vstupu do Únie, premiestňovania a manipulácie po vstupe určitých zvierat, zárodočných
produktov a produktov živočíšneho pôvodu z tretích krajín
alebo území.

60 dní

SPS/EU/330
12. 7. 2019

Európska únia

produkty živočíšneho pôvodu, zárodočné produkty, odvodené
živočíšne produkty a kompozitné produkty
Vykonávacie nariadenie Komisie o postupoch na hraničných
kontrolných stanovištiach zamerané na koordinovaný výkon
intenzívnych úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu,
zárodočných produktov, odvodených živočíšnych produktov
a kompozitných produktov príslušnými orgánmi.
V prípade podozrenia alebo porušenia pravidiel budú zintenzívnené úradné kontroly zásielok rovnakého účelu alebo pôvodu.

60 dní

SPS/EU/331
12. 7. 2019

Európska únia

produkty živočíšneho pôvodu, kompozitné produkty, zárodočné produkty, odvodené produkty, seno a slama
Vykonávacie nariadenie Komisie, ktorým sa ustanovuje vzor
úradného certifikátu a pravidlá vydávania úradných certifikátov pre tovary dodávané na plavidlá opúšťajúce Úniu a určené
na zásobovanie alebo spotrebu na lodi pre posádku a cestujúcich, alebo sú určené pre NATO alebo vojenskú základňu Spojených štátov.

60 dní
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SPS/EU/332
16. 7. 2019

Európska únia

rezíduá pesticídnych látok
Návrh nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pre látky
Dimethoate a Omethoate v/na čerešniach.

60 dní

SPS/EU/333
22. 7. 2019

Európska únia

produkty živočíšneho pôvodu, zárodočné produkty, kompozitné produkty, odvodené produkty, seno a slama
Vykonávacie nariadenie Komisie, ktorým sa ustanovujú zoznamy zvierat, produktov živočíšneho pôvodu, zárodočných
produktov, živočíšnych vedľajších produktov a odvodených
produktov a sena a slamy, ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných miestach v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625.

60 dní

SPS/IDN/124
1. 7. 2019

Indonézia

rastliny, rastlinné produkty, zvieratá, živočíšne produkty
Ministerská vyhláška, ktorou sa určujú pre uvedené komodity
miesta vstupu do Indonézie (prístavy, letiská, hraničné prechody, poštové úrady atď.). Karanténa zvierat, karanténa
rastlín, regulácia škodcov, prípadne iných biologických materiálov a činiteľov.

neaplikuje sa

SPS/IND/238
11. 7. 2019

India

označovanie spotrebiteľsky balených potravín
Predpisy o bezpečnosti potravín (2019), nové požiadavky na
označovanie spotrebiteľsky balených potravín.

60 dní

SPS/IND/239
22. 7. 2019

India

čerstvé (nepoužité) rastlinné oleje a tuky
Predpisy o bezpečnosti potravín (2019), ustanovenie limitných
hodnôt pre celkové polárne zlúčeniny v uvedených komoditách.

60 dní

SPS/IND/240
22. 7. 2019

India

alkoholické nápoje
Predpisy o bezpečnosti potravín (2019), nové požiadavky na
alkoholické nápoje s nízkym obsahom alkoholu iné ako víno
a pivo, geografické označovanie a iné požiadavky.

60 dní

SPS/JPN/658
22. 7. 2019

Japonsko

mäso a vajcia hydiny pochádzajúce z Dánska
Pozastavenie dovozu dotknutých komodít, prevencia šírenia
vírusu nízko patogénnej vtáčej chrípky (LPAI).

neaplikuje sa

SPS/JPN/659
30. 7. 2019

Japonsko

zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie, orechy, káva, čaj, korenia, obilniny, olejnaté semená a plody
Captan, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.

60 dní

SPS/JPN/660
30. 7. 2019

Japonsko

obilniny
Lancotrione sodium, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.

neaplikuje sa

SPS/JPN/661
30. 7. 2019

Japonsko

ryby, kôrovce, mäkkýše a iné vodné bezstavovce, zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie, orechy, káva, čaj, korenia
Acynonapyr, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí
chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.

neaplikuje sa
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SPS/JPN/662
31. 7. 2019

Japonsko

mäso a jedlé vnútornosti, živočíšne produkty, živočíšne tuky
a oleje
Bromofenofos, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí
veterinárneho liečiva v/na uvedených komoditách.

neaplikuje sa

SPS/JPN/663
31. 7. 2019

Japonsko

zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie, orechy, káva, čaj, korenia, obilniny, olejnaté semená a plody
1,3-Dichloropropene, revízia maximálnych limitných hodnôt
rezíduí chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.

neaplikuje sa

SPS/JPN/664
31. 7. 2019

Japonsko

mäso a jedlé vnútornosti, mliečne výrobky, vajcia, živočíšne
produkty, zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie, orechy, čaj,
korenia, olejnaté semená a plody ovocie, čaj a korenia, živočíšne tuky a oleje
Dithianon,, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí
chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.

60 dní

SPS/JPN/665
31. 7. 2019

Japonsko

mäso a jedlé vnútornosti, mliečne výrobky, vajcia, živočíšne
produkty, zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie, orechy, čaj,
korenia, obilniny, olejnaté semená a plody, živočíšne tuky
a oleje, kakao
Thiacloprid, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí
chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.

60 dní

SPS/JPN/666
31. 7. 2019

Japonsko

mäso a jedlé vnútornosti, ryby, kôrovce, mäkkýše a iné vodné
bezstavovce, mliečne výrobky, vajcia, ovocie, orechy, čaj, korenia, obilniny olejnaté semená a plody, živočíšne tuky a oleje,
Propanil, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí chemickej pesticídnej látky/veterinárneho liečiva v/na uvedených
komoditách.

60 dní

SPS/JPN/667
31. 7. 2019

Japonsko

mäso a jedlé vnútornosti, ryby, mliečne výrobky, vajcia, živočíšne tuky a oleje
Amoxicillin, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí
veterinárneho liečiva v/na uvedených komoditách.

60 dní

SPS/KOR/650
2. 7. 2019

Kórea

zdravotne funkčné potraviny
Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na zdravotne funkčné
potraviny. Revízia sa týka určitých zložiek (napríklad ženšen,
výťažok z čučoriedok, extrakt zo zeleného čaju). Revízia skúšobných metód vo všeobecnosti.

60 dní

SPS/KOR/651
18. 7. 2019

Kórea

potraviny
Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na potraviny. Revízia
sa týka regulácie určitých látok v potravinách, napríklad
3-MCPD, kyselina domoová, ťažké kovy. Nová kategória pre
potraviny vyrobené z mlieka, ktoré nespĺňajú definíciu „mliečne výrobky“. Revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí
pre 70 pesticídov vrátane Glyphosate.

60 dní

SPS/KOR/652
18. 7. 2019

Kórea

potraviny
Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na potraviny. Revízia
sa týka výrobných a spracovateľských noriem na kyslé potraviny (pH nie vyššie ako 4,6), noriem na spracovanie ovocia ako
základu na výrobu nápojov. Požiadavky pri ožarovaní potravín, požiadavky na hotové potraviny ponúkané v rámci potravinárskych/stravovacích služieb.

60 dní
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SPS/KOR/653
18. 7. 2019

Kórea

prídavné látky do potravín
Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na prídavné látky do
potravín. Revízia sa týka všeobecnej požiadavky nekonzumovať prídavné látky do potravín samostatne. Podrobnejšie požiadavky na kofeín pridávaný do potravín. Regulácia prídavných látok do potravín s obsahom mikroorganizmov atď.

60 dní

SPS/NZL/597
2. 7. 2019

Nový Zéland

rastliny Prunus, určené na výsadbu
Analýza dovozných rizík pre uvedené rastliny, biologická bezpečnosť a neprítomnosť regulovaných škodcov.

neaplikuje sa

SPS/PER/827
10. 7. 2019

Peru

semeno/osivo Beta vulgaris pochádzajúce z Čile
Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedenej komodity.

60 dní

SPS/PER/828
10. 7. 2019

Peru

kone pochádzajúce z Čile, vstupujúce na územie Peru za účelom účasti na pretekoch a jazdeckých podujatiach (Lima 2019
Pan-American Games)
Zdravotné požiadavky aplikované pri vstupe uvedených zvierat na územie Peru.

neaplikuje sa

SPS/PER/829
10. 7. 2019

Peru

produkty s obsahom hovädzej krvi (hemoglobínu alebo plazmy) určené na ľudskú spotrebu pochádzajúce z Bolívie
Zdravotné požiadavky pri dovoze dotknutých komodít.

neaplikuje sa

SPS/PER/830
10. 7. 2019

Peru

hovädzie mäso a kostné múčky určené na výrobu krmív, pochádzajúce z USA
Zdravotné požiadavky pri dovoze dotknutých komodít.

neaplikuje sa

SPS/PER/831
10. 7. 2019

Peru

kone pochádzajúce zo Španielska, vstupujúce na územie Peru
za účelom účasti na pretekoch a jazdeckých podujatiach (Lima
2019 Pan-American Games)
Zdravotné požiadavky aplikované pri vstupe uvedených zvierat na územie Peru.

neaplikuje sa

SPS/PER/832
10. 7. 2019

Peru

kone pochádzajúce z Kolumbie, vstupujúce na územie Peru za
účelom účasti na pretekoch a jazdeckých podujatiach (Lima
2019 Pan-American Games)
Zdravotné požiadavky aplikované pri vstupe uvedených zvierat na územie Peru.

neaplikuje sa

SPS/PER/833
10. 7. 2019

Peru

kone pochádzajúce z Belgicka, vstupujúce na územie Peru za
účelom účasti na pretekoch a jazdeckých podujatiach (Lima
2019 Pan-American Games)
Zdravotné požiadavky aplikované pri vstupe uvedených zvierat na územie Peru.

neaplikuje sa

SPS/PER/834
10. 7. 2019

Peru

kone pochádzajúce z Mexika, vstupujúce na územie Peru za
účelom účasti na pretekoch a jazdeckých podujatiach (Lima
2019 Pan-American Games)
Zdravotné požiadavky aplikované pri vstupe uvedených zvierat na územie Peru.

neaplikuje sa

SPS/PER/835
11. 7. 2019

Peru

kone pochádzajúce zo Salvádoru, vstupujúce na územie Peru
za účelom účasti na pretekoch a jazdeckých podujatiach (Lima
2019 Pan-American Games)
Zdravotné požiadavky aplikované pri vstupe uvedených zvierat na územie Peru.

neaplikuje sa
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SPS/PER/836
11. 7. 2019

Peru

vajcia hydiny bez špecifických patogénov (specific-pathogenfree – SPF), pochádzajúce z Brazílie
Zdravotné požiadavky na uvedené vajcia.

neaplikuje sa

SPS/PER/837
11. 7. 2019

Peru

produkty s obsahom krvi ošípaných (určené na použitie do
krmív pre zvieratá pochádzajúce z Belgicka
Zdravotné požiadavky pri dovoze dotknutých komodít.

neaplikuje sa

SPS/PER/838
11. 7. 2019

Peru

kone pochádzajúce z Belgicka a dovážané do Peru za účelom
chovu, účasti na pretekoch, športových podujatiach, výstavách, veľtrhoch alebo ako pracovné zvieratá
Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedených zvierat.

neaplikuje sa

SPS/PER/839
11. 7. 2019

Peru

kone pochádzajúce z Guatemaly, vstupujúce na územie Peru
za účelom účasti na pretekoch a jazdeckých podujatiach (Lima
2019 Pan-American Games)
Zdravotné požiadavky aplikované pri vstupe uvedených zvierat na územie Peru.

neaplikuje sa

SPS/PER/840
15. 7. 2019

Peru

vodné chovy (akvakultúra)
Sanitárna norma na reguláciu zdravotného stavu, certifikáciu
a sanitárnu registráciu hydrobiologických zdrojov a produktov
ako aj veterinárnych výrobkov a krmív používaných v akvakultúre.

60 dní

SPS/PER/841
15. 7. 2019

Peru

vodné chovy (akvakultúra)
Sanitárna norma ustanovujúca podmienky a požiadavky pri
sanitárnom schvaľovaní akvakultúrnych zariadení/fariem so
zreteľom na zdravie a bezpečnosť chovaných rýb a iných vodných živočíchov.

60 dní

SPS/PER/842
22. 7. 2019

Peru

cibule tulipánov (Tulipa spp.) pochádzajúce z Čile
Požiadavky pri dovoze komodity.

60 dní

SPS/PER/843
22. 7. 2019

Peru

rastliny čučoriedok (Vaccinium spp.) in vitro pochádzajúce
z Južnej Afriky
Požiadavky pri dovoze komodity.

neaplikuje sa

SPS/PER/844
22. 7. 2019

Peru

rastliny banánov alebo plantainov in vitro pochádzajúce
z Brazílie
Požiadavky pri dovoze komodít.

neaplikuje sa

SPS/PER/845
22. 7. 2019

Peru

rastliny čučoriedok (Vaccinium spp.) pochádzajúce z Južnej
Afriky
Požiadavky pri dovoze komodity.

neaplikuje sa

SPS/PHL/440
2. 7. 2019

Filipíny

kŕmne výrobky rastlinného pôvodu, klasifikované ako stredne
rizikové, pochádzajúce z krajín ovplyvnených africkým morom
ošípaných (ASF)
Zavedenie ochranných opatrení a opatrení biologickej bezpečnosti pri dovoze dotknutých výrobkov.

neaplikuje sa

SPS/PHL/441
2. 7. 2019

Filipíny

domáce a divo žijúce ošípané, odvodené produkty, mäso,
spermie atď. pochádzajúce z Laosu
Dočasný zákaz dovozu uvedených zvierat a komodít.

neaplikuje sa
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SPS/PHL/442
17. 7. 2019

Filipíny

mäso pochádzajúce z Nemecka
Pozastavenie akreditácie všetkých nemeckých subjektov/
prevádzok vyvážajúcich mäso na Filipíny až do ukončenia prešetrenia zo strany Ministerstva poľnohospodárstva. Bolo preukázané, že došlo k zmiešaniu zásielok bravčového mäsa z
Poľska (krajiny postihnutej africkým morom ošípaných – ASF)
s legitímnym dovozom z Nemecka. Vzhľadom na zlyhanie
kontrolných mechanizmov pristupujú Filipíny k opatreniam na
prevenciu šírenia vírusu ASF.

neaplikuje sa

SPS/PRY/28
16. 7. 2019

Paraguaj

kobylky Schistocerca cancellata
Vyhlásenie mimoriadnej situácie v dôsledku nadmernej prítomnosti populácie kobyliek Schistocerca cancellata. Národná
služba pre kvalitu rastlín a osív (SENAVE) schválila národný
plán prevencie vzniku škôd a zníženia výnosov poľnohospodárskych plodín.

neaplikuje sa

SPS/PRY/29
25. 7. 2019

Paraguaj

mliečne výrobky
Technický predpis ustanovujúci požiadavky na identifikáciu
a kvalitu mliečnych výrobkov domácej produkcie a z dovozu.

60 dní

SPS/SAU/403
8. 7. 2019

Saudská Arábia

živé ryby Oreochromis niloticus zo štátov Idaho, Wyoming
a Colorado (USA)
Dočasný zákaz dovozu uvedených rýb.

neaplikuje sa

SPS/THA/264
5. 7. 2019

Thajsko

potraviny
Oznámenie Ministerstva verejného zdravotníctva týkajúce sa
aktualizovaných požiadaviek na potraviny zložené/vyrobené
z geneticky modifikovaných organizmov (GMO), alebo obsahujúce GMO, bez ohľadu na to či ide o rastlinné, živočíšne
produkty alebo mikroorganizmy.

60 dní

SPS/THA/265
8. 7. 2019

Thajsko

semeno na výsev papriky (Capsicum annuum, Capsicum baccatum, Capsicum chinense, Capsicum frutescens, Capsicum
pubescens)
Požiadavky pri dovoze, odber vzoriek a skúšky, neprítomnosť
patologických činiteľov.

60 dní

SPS/THA/266
8. 7. 2019

Thajsko

semeno na výsev baklažánu (Solanum melongena)
Požiadavky pri dovoze, odber vzoriek a skúšky, neprítomnosť
patologických činiteľov.

60 dní

SPS/THA/267
8. 7. 2019

Thajsko

semeno výsev rajčín (Solanum lycopersicum)
Požiadavky pri dovoze, odber vzoriek a skúšky, neprítomnosť
patologických činiteľov.

60 dní

SPS/TPKM/503
11. 7. 2019

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

ovocie, zelenina, suché strukoviny a včelie produkty ako komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnych látok
Stanovenie noriem na limitné hodnoty rezíduí pesticídnych
látok Amisulbrom, Cyazofamid, Dimethomorph, Etoxazole,
Fenpyroximate, Flonicamid, Fluopyram, Kasugamycin, Metconazole and Penconazole, Azoxystrobin, Carbendazim, Carbosulfan, Chlorfenapyr, Deltamethrin, Flufenoxuron, Fluvalinate,
Methomyl a Tebuconazole.

60 dní
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SPS/URY/54
12. 7. 2019

Uruguaj

kozie embryá odobrané in vivo
Uznesenie MERCOSUR ustanovujúce zdravotné požiadavky
a požiadavky na veterinárne certifikáty pre uvedené embryá
dovážané do krajín, ktoré sú zmluvnými stranami MERCOSUR.

60 dní

SPS/URY/55
12. 7. 2019

Uruguaj

ovce a kozy určené na chov alebo výkrm
Uznesenie MERCOSUR ustanovujúce zdravotné požiadavky
a požiadavky na veterinárne certifikáty pre uvedené zvieratá
dovážané do krajín, ktoré sú zmluvnými stranami MERCOSUR.

60 dní

SPS/URY/56
12. 7. 2019

Uruguaj

mrazené kozie spermie
Uznesenie MERCOSUR ustanovujúce zdravotné požiadavky
a požiadavky na veterinárne certifikáty pre uvedené spermie
dovážané do krajín, ktoré sú zmluvnými stranami MERCOSUR.

60 dní

SPS/URY/57
12. 7. 2019

Uruguaj

mrazené ovčie spermie
Uznesenie MERCOSUR ustanovujúce zdravotné požiadavky
a požiadavky na veterinárne certifikáty pre uvedené spermie
dovážané do krajín, ktoré sú zmluvnými stranami MERCOSUR.

60 dní

SPS/URY/58
12. 7. 2019

Uruguaj

ovce a kozy určené na porážku
Uznesenie MERCOSUR ustanovujúce zdravotné požiadavky
a požiadavky na veterinárne certifikáty pre uvedené zvieratá
dovážané do krajín, ktoré sú zmluvnými stranami MERCOSUR.

60 dní

SPS/URY/59
12. 7. 2019

Uruguaj

ovčie embryá odobrané in vivo
Uznesenie MERCOSUR ustanovujúce zdravotné požiadavky
a požiadavky na veterinárne certifikáty pre uvedené embryá
dovážané do krajín, ktoré sú zmluvnými stranami MERCOSUR.

60 dní

SPS/USA/3089
25. 7. 2019

USA

rastliny pochádzajúce z krajín EÚ, napríklad Belgicko, Dánsko,
Holandsko, Spojené kráľovstvo
Služba pre inšpekciu zdravia zvierat a rastlín (APHIS) vydáva
dokument na základe ktorého uznáva 22 členských štátov
Európskej únie za krajiny bez výskytu škodcov Citrus Longhorned Beetles (CLB) a Asian Longhorned Beetle (ALB). Zmena
podmienok pre vstup dotknutých komodít do USA v zmysle
uvoľnenia určitých doteraz aplikovaných obmedzení.

16. 9. 2019

SPS/VNM/107
22. 7. 2019

Vietnam

krmivá pre zvieratá
Obežník určujúci pokyny pre manažment sektoru krmív pre
zvieratá v súlade so zákonom o živočíšnej produkcii vo Vietname. Požiadavky zahrňujú odber vzoriek, kvalitu a označovanie výrobkov, zoznam povolených a zakázaných látok atď.

60 dní
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