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1. NORMALIZÁCIA

Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o prijatí slovenských technických noriem,
ich zmien, opráv alebo zrušení
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 60/2018 Z. z.
o technickej normalizácii, že prijal ďalej uvedené slovenské technické normy, ich zmeny, opravy alebo zrušenie.

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

Schválené STN
1.

STN EN 50321-1
(35 9725)

STN EN 50321-1
(35 9725)

2.

STN EN 13032-5
(36 0401)

STN EN 13032-5
(36 0401)

3.

STN EN 15193-1
(36 0460)

STN EN 15193-1
(36 0460)

4.

STN EN 50173-2
(36 7253)

STN EN 50173-2
(36 7253)

Práce pod napätím. Obuv na elektrickú ochranu. Časť 1: Izolačná obuv a galoše
(EN 50321-1: 2018)
Vydanie: október 2019
STN EN 50321 zo septembra 2003 sa môže súbežne s touto normou používať do 12. 1. 2021.
Jej vydaním sa ruší
Práce pod napätím. Obuv na elektrickú ochranu. Časť 1: Izolačná obuv a galoše ****)
(EN 50321-1: 2018)
z augusta 2018
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)
Vydanie: október 2019
Jej vydaním sa ruší
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)
zo septembra 2019
Energetická hospodárnosť budov. Energetické požiadavky na osvetlenie. Časť 1: Špecifikácie,
Modul M9
(EN 15193-1: 2017)
Vydanie: október 2019
Jej vydaním sa ruší
Energetická hospodárnosť budov. Modul M9. Energetické požiadavky na osvetlenie. Časť 1: Špecifikácie ****)
(EN 15193-1: 2017)
z októbra 2017
Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 2: Kancelárske priestory
(EN 50173-2: 2018)
Vydanie: október 2019
STN EN 50173-2 z mája 2008 sa môže súbežne s touto normou používať do 19. 3. 2021.
Jej vydaním sa ruší
Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 2: Kancelárske priestory ****)
(EN 50173-2: 2018)
z októbra 2018
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5.

STN EN 50173-3
(36 7253)

STN EN 50173-3
(36 7253)

6.

STN EN 998-1
(72 2430)

STN EN 998-1
(72 2430)

7.

STN EN 998-2
(72 2430)

STN EN 998-2
(72 2430)

8.

STN EN ISO 52003-1
(73 0720)

STN EN ISO 52003-1
(73 0720)

9.

STN EN 13108-1
(73 6163)

STN EN 13108-1
(73 6163)

10. STN EN 13108-2
(73 6163)

STN EN 13108-2
(73 6163)

11. STN EN 13108-5
(73 6163)

STN EN 13108-5
(73 6163)

Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 3: Priemyselné priestory
(EN 50173-3: 2018)
Vydanie: október 2019
STN EN 50173-3 z augusta 2008 sa môže súbežne s touto normou používať do 19. 3. 2021.
Jej vydaním sa ruší
Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 3: Priemyselné priestory ****)
(EN 50173-3: 2018)
z októbra 2018
Špecifikácia mált na murivo. Časť 1: Malta na vonkajšie a vnútorné omietky
(EN 998-1: 2016)
Vydanie: október 2019
Jej vydaním sa ruší
Špecifikácia mált na murivo. Časť 1: Malta na vnútorné a vonkajšie omietky ****)
(EN 998-1: 2016)
z mája 2017
Špecifikácia mált na murivo. Časť 2: Malta na murovanie
(EN 998-2: 2016)
Vydanie: október 2019
Jej vydaním sa ruší
Špecifikácia mált na murivo. Časť 2: Malta na murovanie ****)
(EN 998-2: 2016)
z mája 2017
Energetická hospodárnosť budov. Ukazovatele, požiadavky, hodnotenie a energetické certifikáty. Časť 1: Všeobecné aspekty a aplikácia na celkovú energetickú hospodárnosť (ISO 52003-1:
2017)
(EN ISO 52003-1: 2017)
Vydanie: október 2019
Jej vydaním sa ruší
Energetická hospodárnosť budov. Ukazovatele, požiadavky, hodnotenie a certifikáty. Časť 1:
Všeobecné aspekty a aplikácia na celkovú energetickú hospodárnosť (ISO 52003-1: 2017) ****)
(EN ISO 52003-1: 2017)
z februára 2018
Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 1: Asfaltový betón
(EN 13108-1: 2016)
Vydanie: október 2019
Jej vydaním sa ruší
Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 1: Asfaltový betón ****)
(EN 13108-1: 2016)
z decembra 2016
Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 2: Asfaltový koberec veľmi tenký (BBTM)
(EN 13108-2: 2016)
Vydanie: október 2019
Jej vydaním sa ruší
Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 2: Asfaltový koberec veľmi tenký ****)
(EN 13108-2: 2016)
z decembra 2016
Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 5: Asfaltový koberec mastixový
(EN 13108-5: 2016)
Vydanie: október 2019
Jej vydaním sa ruší
Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 5: Asfaltový koberec mastixový ****)
(EN 13108-5: 2016)
z decembra 2016

3

Vestník ÚNMS SR č. 9/2019

12. STN EN 13108-7
(73 6163)

STN EN 13108-7
(73 6163)

13. STN EN ISO 5667-3
(75 7051)

STN EN ISO 5667-3
(75 7051)

14. STN EN 363
(83 2621)

STN EN 363
(83 2621)

15. STN EN ISO 1716
(92 0832)

STN EN ISO 1716
(92 0832)

Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 7: Asfaltový koberec drenážny
(EN 13108-7: 2016)
Vydanie: október 2019
Jej vydaním sa ruší
Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 7: Asfaltový koberec drenážny ****)
(EN 13108-7: 2016)
z decembra 2016
Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 3: Konzervácia vzoriek vody a manipulácia s nimi
(ISO 5667-3: 2018)
(EN ISO 5667-3: 2018)
Vydanie: október 2019
Jej vydaním sa ruší
Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 3: Konzervácia vzoriek vody a manipulácia s nimi
(ISO 5667-3: 2018) ****)
(EN ISO 5667-3: 2018)
z decembra 2018
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Osobné ochranné systémy proti pádu z výšky
(EN 363: 2018)
Vydanie: október 2019
Jej vydaním sa ruší
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Osobné zabezpečovacie systémy proti pádu
z výšky ****)
(EN 363: 2018)
z júna 2019
Skúšky reakcie výrobkov na oheň. Stanovenie celkového spalného tepla (ISO 1716: 2018)
(EN ISO 1716: 2018)
Vydanie: október 2019
Jej vydaním sa ruší
Skúšky reakcie výrobkov na oheň. Stanovenie celkového spalného tepla (ISO 1716: 2018) ****)
(EN ISO 1716: 2018)
z januára 2019

Zrušené STN
16. STN IEC 60781
(33 3021)

Návod na výpočet skratových prúdov v lúčových sieťach nízkeho napätia
(HD 581 S1: 1991, IEC 60781: 1989)
z decembra 1995
Zrušená od 1. 10. 2019
HD 581 S1: 1991 zrušený v CENELEC bez náhrady.

17. STN 34 8116

Skúšky dutých izolátorov pre elektrické zariadenia ***)
(HD 329 S1: 1977,
IEC 60233: 1974)
z júna 2002
Zrušená od 1. 10. 2019
Nahradená normou STN EN 62155 z apríla 2004.

18. STN 35 1105
– IEC 60905

Návod na zaťažovanie suchých výkonových transformátorov
(IEC 60905: 1987)
z 18.01.1991
Zrušená od 1. 10. 2019
IEC 60905: 1987 zrušená v IEC a nahradená normou IEC 60076-12: 2008.
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19. STN EN 61558-1
(35 1330)

Bezpečnosť výkonových transformátorov, napájacích zdrojov a podobne. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky
(EN 61558-1: 1997,
mod IEC 61558-1: 1997)
z apríla 2002
Zrušená od 1. 10. 2019
Nahradená normou STN EN 61558-1 z decembra 2006.

20. STN EN ISO 11969
(75 7454)

Kvalita vody. Stanovenie arzénu. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie (hydridový
postup) (ISO 11969: 1996)
(EN ISO 11969: 1996)
z októbra 1999
Zrušená od 1. 10. 2019
Zrušená v CEN bez náhrady.

21. STN EN 12176
(75 7910)

Charakterizácia kalov. Stanovenie hodnoty pH
(EN 12176: 1998)
z júla 2000
Zrušená od 1. 10. 2019
Zrušená v CEN, nahradená STN EN 15933.

Zmeny STN
22. STN EN ISO 10819/A1
(01 1424)

STN EN ISO 10819/A1
(01 1424)

23. STN EN 60335-2-11/A2
(36 1055)

STN EN 60335-2-11/A2
(36 1055)

Mechanické kmitanie a otrasy. Kmitanie pôsobiace na ruky. Merania a hodnotenie prenosu
kmitania rukavicami na dlaň ruky (ISO 10819: 2013/Amd 1: 2019). Zmena A1
STN EN ISO 10819 z júla 2014
(EN ISO 10819: 2013/A1: 2019)
Vydanie: október 2019
Jej vydaním sa ruší
Mechanické kmitanie a otrasy. Kmitanie pôsobiace na ruky. Merania a hodnotenie prenosu
kmitania rukavicami na dlaň ruky (ISO 10819: 2013/Amd 1: 2019). Zmena A1 ****)
STN EN ISO 10819 z júla 2014
(EN ISO 10819: 2013/A1: 2019)
z júla 2019
Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-11: Osobitné
požiadavky na bubnové sušičky. Zmena A2
STN EN 60335-2-11 z februára 2011
(EN 60335-2-11: 2010/A2: 2018,
mod IEC 60335-2-11: 2008/Amd 2: 2015)
Vydanie: október 2019
Jej vydaním sa ruší
Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-11: Osobitné
požiadavky na bubnové sušičky. Zmena A2 ****)
STN EN 60335-2-11 z februára 2011
(EN 60335-2-11: 2010/A2: 2018,
mod IEC 60335-2-11: 2008/Amd 2: 2015)
z mája 2019
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Opravy STN
24.

STN 33 2000-5-51/O2

Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné
pravidlá. Oprava 2
STN 33 2000-5-51 z mája 2010
Vydanie: október 2019

25.

STN EN 1783/OA
(49 4700)

Zápalky. Funkčné požiadavky, bezpečnosť a klasifikácia. Oprava A
STN EN 1783 zo septembra 2001
V tabuľke 9 sa opravuje výraz „Magnesium“ na výraz „Mangan“.

26.

STN P ISO/TS 22002-1/O1
(56 0305)

Preventívne (prerekvizitné) programy bezpečnosti potravín. Časť 1: Výroba potravín.
Oprava 1
STN P ISO/TS 22002-1 z októbra 2010
Vydanie: október 2019

27.

STN P ISO/TS 22002-2/O1
(56 0305)

Preventívne (prerekvizitné) programy bezpečnosti potravín. Časť 2: Stravovacie služby.
Oprava 1
STN P ISO/TS 22002-2 z mája 2014
Vydanie: október 2019

28.

STN P ISO/TS 22002-3/O1
(56 0305)

Preventívne (prerekvizitné) programy bezpečnosti potravín. Časť 3: Poľnohospodárstvo. Oprava 1
STN P ISO/TS 22002-3 z októbra 2013
Vydanie: október 2019

29.

STN EN 14214+A2/OA
(65 6531)

Kvapalné ropné výrobky. Metylestery mastných kyselín (FAME) pre vznetové motory
a na vykurovanie. Požiadavky a skúšobné metódy. Oprava A
STN EN 14214+A2 z augusta 2019
V tabuľke A.1 sa opravuje výraz „Polyolefínové“ na výraz „Polynenasýtené“.

Normy označené *) preberajú medzinárodné normy alebo európske normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým
prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku.
Normy označené ***) preberajú medzinárodné normy alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
Normy označené ****) preberajú medzinárodné normy alebo európske normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku ÚNMS SR).
Normy označené CD sú vydané iba na elektronickom nosiči CD-ROM (bez vydania tlačou).

Upozornenie redakcie
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 1/2018 v Oznámení ÚNMS SR o prevzatí európskych a medzinárodných noriem do sústavy STN oznámením v bode 105 sa výraz Indikátory nahrádza výrazom Ukazovatele.
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 1/2018 v Oznámení ÚNMS SR o vydaní technických normalizačných informácií v bode 5 sa výraz Indikátory nahrádza výrazom Ukazovatele.
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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 25178-600
(01 4454)

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Charakter povrchu: Plocha. Časť 600: Metrologické
charakteristiky pre metódy merania plošnej topografie (ISO 25178-600: 2019)
(EN ISO 25178-600: 2019)
Platí od 1. 10. 2019

2.

STN EN ISO 25178-607
(01 4454)

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Charakter povrchu: Plocha. Časť 607: Menovité
vlastnosti bezdotykových prístrojov (konfokálny mikroskop) (ISO 25178-607: 2019)
(EN ISO 25178-607: 2019)
Platí od 1. 10. 2019

3.

STN EN ISO 15708-1
(01 5042)

Nedeštruktívne skúšanie. Radiačné metódy pre počítačovú tomografiu. Časť 1: Terminológia
(ISO 15708-1: 2017)
(EN ISO 15708-1: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Nedeštruktívne skúšanie. Radiačné metódy. Výpočtová tomografia. Časť 1: Terminológia
****)
(EN 16016-1: 2011)
z marca 2012

STN EN 16016-1
(01 5045)

4.

STN EN ISO 15708-2
(01 5042)

STN EN 16016-2
(01 5042)

Nedeštruktívne skúšanie. Radiačné metódy pre počítačovú tomografiu. Časť 2: Princípy,
zariadenie a vzorky (ISO 15708-2: 2017)
(EN ISO 15708-2: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Nedeštruktívne skúšanie – Radiačné metódy – Výpočtová tomografia – Časť 2: Princípy, zariadenie a vzorky ****)
(EN 16016-2: 2011)
z februára 2012
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5.

STN EN ISO 15708-3
(01 5042)

STN EN 16016-3
(01 5042)

6.

STN EN ISO 2553
(05 0004)

STN EN ISO 2553
(05 0004)

7.

STN EN ISO 15620
(05 2810)

STN EN ISO 15620
(05 2810)

8.

STN EN 13175
(07 8210)

STN EN 13175
(07 8210)

9.

STN P CEN/TS 16769
(07 8212)

STN P CEN/TS 16769
(07 8212)

Nedeštruktívne skúšanie. Radiačné metódy pre počítačovú tomografiu. Časť 3: Realizácia
a vyhodnotenie (ISO 15708-3: 2017)
(EN ISO 15708-3: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Nedeštruktívne skúšanie – Radiačné metódy – Výpočtová tomografia – Časť 3: Realizácia
a vyhodnotenie ****)
(EN 16016-3: 2011)
z februára 2012
Zváranie a príbuzné procesy. Označovanie na výkresoch. Zvárané a spájkované spoje
(ISO 2553: 2019)
(EN ISO 2553: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Zváranie a príbuzné procesy. Označovanie na výkresoch. Zvárané a spájkované spoje.
(ISO 2553: 2013) ****)
(EN ISO 2553: 2013)
z júna 2014
Zváranie. Trecie zváranie kovových materiálov (ISO 15620: 2019)
(EN ISO 15620: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Zváranie. Trecie zváranie kovových materiálov (ISO 15620: 2000) ****)
(EN ISO 15620: 2000)
z júna 2002
Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Špecifikácia a skúšanie cisternových ventilov a armatúr na
LPG
(EN 13175: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Špecifikácia a skúšanie cisternových ventilov a armatúr na
LPG ****)
(EN 13175: 2014)
z mája 2015
Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Terminológia
(CEN/TS 16769: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do
30. 4. 2021.
Jej oznámením sa ruší
Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Terminológia ****)
(CEN/TS 16769: 2015)
z októbra 2015

10. STN EN 16652-2
(07 8240)

Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Dielne pre vozidlá na LPG. Časť 2: Kvalifikácia a školenie
personálu
(EN 16652-2: 2019)
Platí od 1. 10. 2019

11. STN EN ISO 10460
(07 8629)

Fľaše na plyny. Zvárané fľaše na plyny zo zliatiny hliníka, z uhlíkovej a nehrdzavejúcej ocele.
Periodická kontrola a skúšanie (ISO 10460: 2018)
(EN ISO 10460: 2018)
Platí od 1. 10. 2019
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12. STN EN ISO 18119
(07 8629)

13. STN EN IEC 60193
(08 5009)

STN EN 60193
(08 5009)

Fľaše na plyny. Bezšvové fľaše a rúry na plyny z ocele a zo zliatiny hliníka. Periodická kontrola a skúšanie (ISO 18119: 2018)
(EN ISO 18119: 2018)
Platí od 1. 10. 2019
Vodné turbíny, akumulačné čerpadlá a čerpadlové turbíny. Preberacie skúšky na modeli
(EN IEC 60193: 2019,
IEC 60193: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 30. 5. 2022 ruší
Vodné turbíny, akumulačné čerpadlá a čerpadlové turbíny. Preberacie skúšky na modeli ****)
(EN 60193: 1999,
IEC 60193: 1999)
z augusta 2001

14. STN EN 12102-2
(12 3080)

Klimatizačné jednotky, jednotky na chladenie kvapalín, tepelné čerpadlá, procesné chladiče
a odvlhčovače s elektricky poháňanými kompresormi. Určenie hladiny akustického výkonu.
Časť 2: Ohrievače vody s tepelnými čerpadlami
(EN 12102-2: 2019)
Platí od 1. 10. 2019

15. STN EN 1822-1
(12 5002)

Vysokoúčinné filtre vzduchu (EPA, HEPA a ULPA). Časť 1: Klasifikácia, skúšanie vlastností
a označovanie
(EN 1822-1: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Vysokoúčinné filtre vzduchu (HEPA a ULPA). Časť 1: Klasifikácia, overovanie, vlastnosti
a označovanie ****)
(EN 1822-1: 2009)
z apríla 2010

STN EN 1822-1
(12 5002)

16. STN EN IEC 61158-1
(18 4020)

STN EN 61158-1
(18 4020)

17. STN EN IEC 61784-1
(18 4020)

STN EN 61784-1
(18 4020)

18. STN EN IEC 61784-2
(18 4020)

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 1: Prehľad
a príručka k súborom noriem IEC 61158 a IEC 61784
(EN IEC 61158-1: 2019,
IEC 61158-1: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 15. 5. 2022 ruší
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 1: Prehľad
a príručka k súborom noriem IEC 61158 a IEC 61784 ****)
(EN 61158-1: 2014,
IEC 61158-1: 2014)
z februára 2015
Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 1: Profily prevádzkových zberníc
(EN IEC 61784-1: 2019,
IEC 61784-1: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 15. 5. 2022 ruší
Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 1: Profily prevádzkových zberníc ****)
(EN 61784-1: 2014,
IEC 61784-1: 2014)
z apríla 2015
Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 2: Doplnkové profily prevádzkových zberníc
pre siete v reálnom čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3
(EN IEC 61784-2: 2019,
IEC 61784-2: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 15. 5. 2022 ruší
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STN EN 61784-2
(18 4020)

Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 2: Doplnkové profily prevádzkových zberníc pre
siete v reálnom čase založené na ISO/IEC 8802-3 ****)
(EN 61784-2: 2014,
IEC 61784-2: 2014)
z apríla 2015

19. STN EN IEC 61158-3-4
(18 4020)

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 3-4: Definícia služieb údajovej vrstvy. Prvky typu 4
(EN IEC 61158-3-4: 2019,
IEC 61158-3-4: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 29. 5. 2022 ruší
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 3-4: Definícia služieb
údajovej vrstvy. Prvky typu 4 ****)
(EN 61158-3-4: 2014,
IEC 61158-3-4: 2014)
z apríla 2015

STN EN 61158-3-4
(18 4020)

20. STN EN IEC 61158-3-12
(18 4020)

STN EN 61158-3-12
(18 4020)

21. STN EN IEC 61158-3-19
(18 4020)

STN EN 61158-3-19
(18 4020)

22. STN EN IEC 61158-3-21
(18 4020)

STN EN 61158-3-21
(18 4020)

23. STN EN IEC 61158-3-25
(18 4020)

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 3-12: Definícia
služieb údajovej vrstvy. Prvky typu 12
(EN IEC 61158-3-12: 2019,
IEC 61158-3-12: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 29. 5. 2022 ruší
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 3-12: Definícia služieb údajovej vrstvy. Prvky typu 12 ****)
(EN 61158-3-12: 2014,
IEC 61158-3-12: 2014)
z apríla 2015
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 3-19: Definícia
služieb údajovej vrstvy. Prvky typu 19
(EN IEC 61158-3-19: 2019,
IEC 61158-3-19: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 29. 5. 2022 ruší
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 3-19: Definícia služieb údajovej vrstvy. Prvky typu 19 ****)
(EN 61158-3-19: 2014,
IEC 61158-3-19: 2014)
z apríla 2015
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 3-21: Definícia
služieb údajovej vrstvy. Prvky typu 21
(EN IEC 61158-3-21: 2019,
IEC 61158-3-21: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 29. 5. 2022 ruší
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 3-21: Definícia služieb údajovej vrstvy. Prvky typu 21 ****)
(EN 61158-3-21: 2012,
IEC 61158-3-21: 2010)
z decembra 2012
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 3-25: Definícia
služieb údajovej vrstvy. Prvky typu 25
(EN IEC 61158-3-25: 2019,
IEC 61158-3-25: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
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24. STN EN IEC 61158-4-2
(18 4020)

STN EN 61158-4-2
(18 4020)

25. STN EN IEC 61158-4-3
(18 4020)

STN EN 61158-4-3
(18 4020)

26. STN EN IEC 61158-4-4
(18 4020)

STN EN 61158-4-4
(18 4020)

27. STN EN IEC 61158-4-12
(18 4020)

STN EN 61158-4-12
(18 4020)

28. STN EN IEC 61158-4-19
(18 4020)

STN EN 61158-4-19
(18 4020)

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 4-2: Špecifikácia
protokolu údajovej vrstvy. Prvky typu 2
(EN IEC 61158-4-2: 2019,
IEC 61158-4-2: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 23. 5. 2022 ruší
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 4-2: Špecifikácia
protokolu údajovej vrstvy. Prvky typu 2 ****)
(EN 61158-4-2: 2014,
IEC 61158-4-2: 2014)
z apríla 2015
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 4-3: Špecifikácia
protokolu údajovej vrstvy. Prvky typu 3
(EN IEC 61158-4-3: 2019,
IEC 61158-4-3: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 23. 5.022 ruší
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 4-3: Špecifikácia
protokolu údajovej vrstvy. Prvky typu 3 ****)
(EN 61158-4-3: 2014,
IEC 61158-4-3: 2014)
z apríla 2015
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 4-4: Špecifikácia
protokolu údajovej vrstvy. Prvky typu 4
(EN IEC 61158-4-4: 2019,
IEC 61158-4-4: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 23. 5. 2022 ruší
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 4-4: Špecifikácia
protokolu údajovej vrstvy. Prvky typu 4 ****)
(EN 61158-4-4: 2014,
IEC 61158-4-4: 2014)
z apríla 2015
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 4-12: Špecifikácia
protokolu údajovej vrstvy. Prvky typu 12
(EN IEC 61158-4-12: 2019,
IEC 61158-4-12: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 23. 5. 2022 ruší
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 4-12: Špecifikácia
protokolu údajovej vrstvy. Prvky typu 12 ****)
(EN 61158-4-12: 2014,
IEC 61158-4-12: 2014)
z apríla 2015
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 4-19: Špecifikácia
protokolu údajovej vrstvy. Prvky typu 19
(EN IEC 61158-4-19: 2019,
IEC 61158-4-19: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 23. 5. 2022 ruší
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 4-19: Špecifikácia
protokolu údajovej vrstvy. Prvky typu 19 ****)
(EN 61158-4-19: 2014,
IEC 61158-4-19: 2014)
z apríla 2015

11

Vestník ÚNMS SR č. 9/2019

29. STN EN IEC 61158-4-21
(18 4020)

STN EN 61158-4-21
(18 4020)

30. STN EN IEC 61158-4-24
(18 4020)

STN EN 61158-4-24
(18 4020)

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 4-21: Špecifikácia
protokolu údajovej vrstvy. Prvky typu 21
(EN IEC 61158-4-21: 2019,
IEC 61158-4-21: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 15. 5. 2022 ruší
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 4-21: Špecifikácia
protokolu údajovej vrstvy. Prvky typu 21 ****)
(EN 61158-4-21: 2012,
IEC 61158-4-21: 2010)
z decembra 2012
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 4-24: Špecifikácia
protokolu údajovej vrstvy. Prvky typu 24
(EN IEC 61158-4-24: 2019,
IEC 61158-4-24: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 23. 5. 2022 ruší
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 4-24: Špecifikácia
protokolu údajovej vrstvy. Prvky typu 24 ****)
(EN 61158-4-24: 2014,
IEC 61158-4-24: 2014)
z apríla 2015

31. STN EN IEC 61158-4-25
(18 4020)

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 4-25: Špecifikácia
protokolu údajovej vrstvy. Prvky typu 25
(EN IEC 61158-4-25: 2019,
IEC 61158-4-25: 2019)
Platí od 1. 10. 2019

32. STN EN IEC 61158-5-2
(18 4020)

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 5-2: Definícia služieb aplikačnej vrstvy. Prvky typu 2
(EN IEC 61158-5-2: 2019,
IEC 61158-5-2: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 15. 5. 2022 ruší
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 5-2: Definícia služieb
aplikačnej vrstvy. Prvky typu 2 ****)
(EN 61158-5-2: 2014,
IEC 61158-5-2: 2014)
z februára 2015

STN EN 61158-5-2
(18 4020)

33. STN EN IEC 61158-5-4
(18 4020)

STN EN 61158-5-4
(18 4020)

34. STN EN IEC 61158-5-10
(18 4020)

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 5-4: Definícia služieb aplikačnej vrstvy. Prvky typu 4
(EN IEC 61158-5-4: 2019,
IEC 61158-5-4: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 15. 5. 2022 ruší
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 5-4: Definícia služieb
aplikačnej vrstvy. Prvky typu 4 ****)
(EN 61158-5-4: 2014,
IEC 61158-5-4: 2014)
z februára 2015
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 5-10: Definícia
služieb aplikačnej vrstvy. Prvky typu 10
(EN IEC 61158-5-10: 2019,
IEC 61158-5-10: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 15. 5. 2022 ruší
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STN EN 61158-5-10
(18 4020)

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 5-10: Definícia služieb aplikačnej vrstvy. Prvky typu 10 ****)
(EN 61158-5-10: 2014,
IEC 61158-5-10: 2014)
z apríla 2015

35. STN EN IEC 61158-5-12
(18 4020)

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 5-12: Definícia
služieb aplikačnej vrstvy. Prvky typu 12
(EN IEC 61158-5-12: 2019,
IEC 61158-5-12: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 15. 5. 2022 ruší
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 5-12: Definícia služieb aplikačnej vrstvy. Prvky typu 12 ****)
(EN 61158-5-12: 2014,
IEC 61158-5-12: 2014)
z februára 2015

STN EN 61158-5-12
(18 4020)

36. STN EN IEC 61158-5-19
(18 4020)

STN EN 61158-5-19
(18 4020)

37. STN EN IEC 61158-5-21
(18 4020)

STN EN 61158-5-21
(18 4020)

38. STN EN IEC 61158-5-23
(18 4020)

STN EN 61158-5-23
(18 4020)

39. STN EN IEC 61158-5-25
(18 4020)

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 5-19: Definícia
služieb aplikačnej vrstvy. Prvky typu 19
(EN IEC 61158-5-19: 2019,
IEC 61158-5-19: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 15. 5. 2022 ruší
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 5-19: Definícia služieb aplikačnej vrstvy. Prvky typu 19 ****)
(EN 61158-5-19: 2014,
IEC 61158-5-19: 2014)
z apríla 2015
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 5-21: Definícia
služieb aplikačnej vrstvy. Prvky typu 21
(EN IEC 61158-5-21: 2019,
IEC 61158-5-21: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 15. 5. 2022 ruší
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 5-21: Definícia služieb aplikačnej vrstvy. Prvky typu 21 ****)
(EN 61158-5-21: 2012,
IEC 61158-5-21: 2010)
z decembra 2012
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 5-23: Definícia
služieb aplikačnej vrstvy. Prvky typu 23
(EN IEC 61158-5-23: 2019,
IEC 61158-5-23: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 23. 5. 2022 ruší
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 5-23: Definícia služieb aplikačnej vrstvy. Prvky typu 23 ****)
(EN 61158-5-23: 2014,
IEC 61158-5-23: 2014)
z apríla 2015
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 5-25: Definícia
služieb aplikačnej vrstvy. Prvky typu 25
(EN IEC 61158-5-25: 2019,
IEC 61158-5-25: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
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40. STN EN IEC 61158-5-26
(18 4020)

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 5-26: Definícia
služieb aplikačnej vrstvy. Prvky typu 26
(EN IEC 61158-5-26: 2019,
IEC 61158-5-26: 2019)
Platí od 1. 10. 2019

41. STN EN 13236
(22 4001)

Bezpečnostné požiadavky na superabrazívne nástroje
(EN 13236: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Bezpečnostné požiadavky na superabrazívne nástroje ****)
(EN 13236: 2010+A1: 2015)
z mája 2016

STN EN 13236+A1
(22 4001)

42. STN EN ISO 19014-3
(27 5310)

Zemné stroje. Bezpečnosť. Časť 3: Environmentálne vlastnosti a skúšobné požiadavky
na elektrické a elektronické prvky bezpečnostných súčastí ovládacieho systému
(ISO 19014-3: 2018)
(EN ISO 19014-3: 2018)
Platí od 1. 10. 2019

43. STN EN 15654-2
(28 0310)

Železnice. Meranie zvislých síl na kolesách a dvojkolesiach. Časť 2: Skúšanie nových, zmenených a udržiavaných vozidiel v dieľňach
(EN 15654-2: 2019)
Platí od 1. 10. 2019

44. STN EN 16834
(28 4009)

Železnice. Brzdenie. Výkonnosť bŕzd
(EN 16834: 2019)
Platí od 1. 10. 2019

45. STN EN 16602-70-38
(31 0542)

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Vysoko pevné spájkovanie pre povrchovú
montáž a rozličné technológie
(EN 16602-70-38: 2019)
Platí od 1. 10. 2019

46. STN EN 16603-33-01
(31 0543)

Kozmická technika. Mechanizmus
(EN 16603-33-01: 2019)
Platí od 1. 10. 2019

47. STN EN 16603-33-11
(31 0543)

Kozmická technika. Výbušné systémy a zariadenia
(EN 16603-33-11: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Kozmická technika. Mechanika. Časť 6: Pyrotechnika ****)
(EN 14607-6: 2004)
z januára 2005

STN EN 14607-6
(31 0531)

48. STN EN 4726+AC
(31 0654)

STN EN 4726
(31 0654)

Letectvo a kozmonautika. Parametre prijatia variácií estetického vzhľadu viditeľného vybavenia a zariadenia nainštalovaného v kabínach lietadiel podľa všetkých zmluvných variácií
(EN 4726: 2018+AC: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Parametre prijatia variácií estetického vzhľadu viditeľného vybavenia a zariadenia nainštalovaného v kabínach lietadiel podľa všetkých zmluvných variácií ****)
(EN 4726: 2018)
z mája 2019
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49. STN EN 3660-004+AC
(31 1856)

STN EN 3660-004
(31 1856)

Letectvo a kozmonautika. Príslušenstvo káblových vývodov pre elektrické a optické kruhové
a obdĺžnikové konektory. Časť 004: Káblový vývod typu A, priamy, netesniaci so svorkou na
odľahčenie napätia. Norma na výrobok
(EN 3660-004: 2018+AC: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Príslušenstvo káblových vývodov pre elektrické a optické kruhové
a obdĺžnikové konektory. Časť 004: Káblový vývod typu A, priamy, netesniaci so svorkou na
odľahčenie napätia. Norma na výrobok ****)
(EN 3660-004: 2018)
z mája 2019

50. STN EN 3314
(31 2566)

Letectvo a kozmonautika. Zliatina titánu TI-P64001. Homogenizačné žíhanie a starnutie, tyče
na obrábanie D ≤ 75 mm
(EN 3314: 2019)
Platí od 1. 10. 2019

51. STN EN 2952
(31 2681)

Letectvo a kozmonautika. Zliatina odolávajúca vysokým teplotám NI-PH2601. Homogenizačne žíhané a za studena tvárnené tyče na kované spojovacie súčiastky D ≤ 50 mm,
1 270 MPa ≤ Rm ≤ 1 550 MPa
(EN 2952: 2019)
Platí od 1. 10. 2019

52. STN EN 3220
(31 2682)

Letectvo a kozmonautika. Zliatina niklu odolávajúca vysokým teplotám (Ni-P101HT). Tyče
a drôty tvárnené za studena a žíhané na kontinuálne kovanie alebo pretláčanie na spojovacie súčiastky 3 mm ≤ D ≤ 30 mm
(EN 3220: 2019)
Platí od 1. 10. 2019

53. STN EN 2468
(31 2862)

Letectvo a kozmonautika. Oceľ FE-PA11. Žíhané rúry 0,5 mm ≤ a ≤ 5 mm
(EN 2468: 2019)
Platí od 1. 10. 2019

54. STN EN 3470
(31 2863)

Letectvo a kozmonautika. Oceľ FE-PM1503 (X3CrNiMoAl13-8-2). Indukčné tavenie vo vákuu
a pretavovanie elektródy. Homogenizačne a precipitačne žíhané výkovky, a alebo
D ≤ 150 mm, 1 200 MPa ≤ Rm ≤ 1 400 MPa
(EN 3470: 2019)
Platí od 1. 10. 2019

55. STN EN 3833
(31 3107)

Letectvo a kozmonautika. Skrutky so závitmi MJ, zo žiaruvzdornej zliatiny na báze niklu
NI-PH2601 (Inconel 718), pasivované. Trieda: 1 550 MPa (pri teplote okolia)/650 °C. Technická špecifikácia
(EN 3833: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Skrutky so závitmi MJ, zo žiaruvzdornej zliatiny na báze niklu
NI-PH2601 (Inconel 718), pasivované. Trieda: 1 550 MPa (pri teplote okolia)/650 °C. Technická
špecifikácia ****)
(EN 3833: 2004)
z mája 2005

STN EN 3833
(31 3107)

56. STN EN 2924
(31 3257)

Letectvo a kozmonautika. Ploché šesťhranné matice, so zmenšeným otvorom kľúča, zo žiaruvzdornej ocele, postriebrené, s ľavotočivým závitom. Trieda: 600 MPa (pri teplote okolia)/425 °C
(EN 2924: 2019)
Platí od 1. 10. 2019

57. STN EN 2923
(31 3258)

Letectvo a kozmonautika. Ploché šesťhranné matice, so zmenšeným otvorom kľúča, zo žiaruvzdornej ocele, postriebrené. Trieda: 600 MPa (pri teplote okolia)/425 °C
(EN 2923: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
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58. STN EN 2880+AC
(31 3288)

STN EN 2880
(31 3288)

59. STN EN 2878+AC
(31 3289)

STN EN 2878
(31 3289)

60. STN EN 14504
(32 8702)

STN EN 14504
(32 8702)

Letectvo a kozmonautika. Pohyblivé samoistiace tesniace nitovacie matice odolné proti palivám s obojstrannou prírubou, s valcovým zapustením, z legovanej ocele, pokovované kadmiom, mazané MoS2. Trieda: 900 MPa (pri teplote okolia)/120 °C
(EN 2880: 2018+AC: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Pohyblivé samoistiace tesniace nitovacie matice odolné proti palivám s obojstrannou prírubou, s valcovým zapustením, z legovanej ocele, pokovované kadmiom, mazané MoS2. Trieda: 900 MPa (pri teplote okolia)/120 °C ****)
(EN 2880: 2018)
z februára 2019
Letectvo a kozmonautika. Pohyblivé samoistiace tesniace nitovacie matice odolné proti
vzduchu s obojstrannou prírubou, s valcovým zapustením, z legovanej ocele, pokovované
kadmiom, mazané MoS2. Trieda: 900 MPa (pri teplote okolia)/235 °C
(EN 2878: 2018+AC: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Pohyblivé samoistiace tesniace nitovacie matice odolné proti vzduchu s obojstrannou prírubou, s valcovým zapustením, z legovanej ocele, pokovované kadmiom, mazané MoS2. Trieda: 900 MPa (pri teplote okolia)/235 °C ****)
(EN 2878: 2018)
z februára 2019
Lode vnútrozemskej plavby. Plávajúce pristávacie plošiny a mostíky na vnútrozemských
vodách. Požiadavky, skúšky
(EN 14504: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Lode vnútrozemskej plavby. Plávajúce pristávacie plošiny a mostíky na vnútrozemských vodách. Požiadavky, skúšky ****)
(EN 14504: 2016)
z januára 2017

61. STN EN IEC 62909-2
(33 4211)

Obojsmerné výkonové meniče pripojené na elektrickú sieť. Časť 2: Rozhranie výkonových
meničov pripojených na elektrickú sieť (GCPC) a distribuovaných zdrojov energie
(EN IEC 62909-2: 2019,
IEC 62909-2: 2019)
Platí od 1. 10. 2019

62. STN EN IEC 61968-4
(33 4620)

Integrácia aplikácií v energetických spoločnostiach. Systémové rozhrania na riadenie dodávky elektrickej energie. Časť 4: Rozhrania na riadenie výkazov a aktív
(EN IEC 61968-4: 2019,
IEC 61968-4: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 12. 4. 2022 ruší
Integrácia aplikácií v energetických spoločnostiach. Systém rozhrania na riadenie dodávky
elektrickej energie. Časť 4: Rozhranie na organizáciu výkazov a pohľadávok ****)
(EN 61968-4: 2007,
IEC 61968-4: 2007)
z februára 2008

STN EN 61968-4
(33 4620)

63. STN EN 61643-31
(34 1393)

Nízkonapäťové prepäťové ochranné prístroje. Časť 31: Požiadavky a skúšobné metódy pre
prepäťové ochranné prístroje (SPD) vo fotovoltických inštaláciách
(EN 61643-31: 2019,
mod IEC 61643-31: 2018)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 3. 5. 2022 ruší
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STN EN 50539-11
(34 1395)

Nízkonapäťové prepäťové ochranné prístroje. Prepäťové ochranné prístroje na osobitné aplikácie vrátane jednosmerného prúdu. Časť 11: Požiadavky a skúšky na SPD vo fotovoltických
aplikáciách
(EN 50539-11: 2013)
z novembra 2013

64. STN EN IEC 60825-12
(34 1701)

Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 12: Bezpečnosť optických komunikačných systémov
vo voľnom priestore používaných na prenos informácií
(EN IEC 60825-12: 2019,
IEC 60825-12: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 15. 3. 2022 ruší
Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 12: Bezpečnosť optických komunikačných systémov vo
voľnom priestore používaných na prenos informácií
(EN 60825-12: 2004,
IEC 60825-12: 2004)
z decembra 2004

STN EN 60825-12
(34 1701)

65. STN EN IEC 60255-181
(35 3410)

Meracie relé a ochranné zariadenia. Časť 181: Funkčné požiadavky na frekvenčnú ochranu
(EN IEC 60255-181: 2019,
IEC 60255-181: 2019)
Platí od 1. 10. 2019

66. STN EN IEC 62271-209
(35 4220)

Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 209: Káblové pripojenia kovovo krytých
spínacích zariadení izolovaných plynom na menovité napätia nad 52 kV. Káble s izoláciou
tvorenou médiom a s vytláčanou izoláciou. Káblové koncovky plnené médiom a suché káblové koncovky
(EN IEC 62271-209: 2019,
IEC 62271-209: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 15. 3. 2022 ruší
Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 209: Káblové pripojenia kovovo krytých
spínacích zariadení izolovaných plynom na menovité napätia nad 52 kV. Káble s izoláciou
tvorenou médiom a s vytláčanou izoláciou. Káblové koncovky plnené médiom a suché káblové
koncovky
(EN 62271-209: 2007,
IEC 62271-209: 2007)
z augusta 2008

STN EN 62271-209
(35 4220)

67. STN EN IEC 60384-17
(35 8295)

STN EN 60384-17
(35 8295)

68. STN EN IEC 60384-21
(35 8291)

Nepremenné kondenzátory na použitie v elektronických zariadeniach. Časť 17: Rámcová
špecifikácia. Nepremenné kondenzátory pre striedavý a impulzný prúd s dielektrikom z metalizovanej polypropylénovej fólie
(EN IEC 60384-17: 2019,
IEC 60384-17: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 22. 4. 2022 ruší
Nepremenné kondenzátory na použitie v elektronických zariadeniach. Časť 17: Čiastková špecifikácia. Nepremenné kondenzátory pre striedavý a impulzový prúd s dielektrikom z metalizovanej polypropylénovej fólie ****)
(EN 60384-17: 2005,
IEC 60384-17: 2005)
z augusta 2006
Nepremenné kondenzátory na použitie v elektronických zariadeniach. Časť 21: Rámcová
špecifikácia. Nepremenné viacvrstvové keramické kondenzátory na povrchovú montáž, trieda 1
(EN IEC 60384-21: 2019,
IEC 60384-21: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 5. 3. 2022 ruší
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STN EN 60384-21
(35 8291)

Nepremenné kondenzátory na použitie v elektronických zariadeniach. Časť 21: Čiastková špecifikácia. Nepremenné viacvrstvové keramické kondenzátory na povrchovú montáž, triedy 1
****)
(EN 60384-21: 2012,
IEC 60384-21: 2011)
z augusta 2012

69. STN EN IEC 60384-22
(35 8291)

Nepremenné kondenzátory na použitie v elektronických zariadeniach. Časť 22: Rámcová
špecifikácia. Nepremenné viacvrstvové keramické kondenzátory na povrchovú montáž, trieda 2
(EN IEC 60384-22: 2019,
IEC 60384-22: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 5. 3. 2022 ruší
Nepremenné kondenzátory na použitie v elektronických zariadeniach. Časť 22: Čiastková špecifikácia. Nepremenné viacvrstvové keramické kondenzátory na povrchovú montáž, triedy 2
****)
(EN 60384-22: 2012,
IEC 60384-22: 2011)
z augusta 2012

STN EN 60384-22
(35 8291)

70. STN EN IEC 60749-17
(35 8799)

STN EN 60749-17
(35 8799)

71. STN EN IEC 60749-18
(35 8799)

STN EN 60749-18
(35 8799)

72. STN EN 62841-2-21
(36 1560)

STN EN 60745-2-21
(36 1550)

73. STN EN IEC 62902
(36 4394)

Polovodičové súčiastky. Mechanické a klimatické skúšobné metódy. Časť 17: Neutrónové
žiarenie
(EN IEC 60749-17: 2019,
IEC 60749-17: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 2. 5. 2022 ruší
Polovodičové súčiastky. Mechanické a klimatické skúšobné metódy. Časť 17: Neutrónové
žiarenie ****)
(EN 60749-17: 2003,
IEC 60749-17: 2003)
z novembra 2003
Polovodičové súčiastky. Mechanické a klimatické skúšobné metódy. Časť 18: Ionizujúce vyžarovanie (celková dávka)
(EN IEC 60749-18: 2019,
IEC 60749-18: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 15. 5. 2022 ruší
Polovodičové súčiastky. Mechanické a klimatické skúšobné metódy. Časť 18: Ionizujúce vyžarovanie (celková dávka) ****)
(EN 60749-18: 2003,
IEC 60749-18: 2002)
z októbra 2003
Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-21: Osobitné požiadavky na ručné čističe odtokov
(EN 62841-2-21: 2019,
IEC 62841-2-21: 2017)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 31. 5. 2023 ruší
Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-21: Osobitné požiadavky na čističe odtokov
(EN 60745-2-21: 2009,
mod IEC 60745-2-21: 2002)
z februára 2010
Akumulátorové články a batérie. Symboly označovania na identifikáciu ich chemizmu
(EN IEC 62902: 2019,
IEC 62902: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
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74. STN EN 17124
(36 4511)

Vodíkové palivo. Špecifikácia výrobku a zabezpečenie kvality. Palivové články s protónovou
výmennou membránou (PEM) pre cestné vozidlá
(EN 17124: 2018)
Platí od 1. 10. 2019

75. STN EN 50600-1
(36 7254)

Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 1: Všeobecné
koncepcie
(EN 50600-1: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 29. 4. 2022 ruší
Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 1: Všeobecné
koncepcie ****)
(EN 50600-1: 2012)
z mája 2013

STN EN 50600-1
(36 7254)

76. STN EN 50600-2-2
(36 7254)

STN EN 50600-2-2
(36 7254)

77. STN EN 50600-2-3
(36 7254)

STN EN 50600-2-3
(36 7254)

Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 2-2: Dodávka
a rozvod energie
(EN 50600-2-2: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 29. 4. 2022 ruší
Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 2-2: Rozvod
energie ****)
(EN 50600-2-2: 2014)
z októbra 2014
Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 2-3: Environmentálne riadenie
(EN 50600-2-3: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa 29. 4. 2022 ruší
Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 2-3: Environmentálne riadenie ****)
(EN 50600-2-3: 2014)
z apríla 2015

78. STN EN 45556
(36 9092)

Všeobecná metóda na posúdenie podielu znovupoužitých komponentov v energeticky významných výrobkoch
(EN 45556: 2019)
Platí od 1. 10. 2019

79. STN EN 17054
(36 9756)

Viacjazyčné biometrické slovníky založené na anglickej verzii ISO/IEC 2382-37
(EN 17054: 2019)
Platí od 1. 10. 2019

80. STN EN ISO 9202
(42 0652)

Klenoty a drahé kovy. Rýdzosť zliatin drahých kovov (ISO 9202: 2019)
(EN ISO 9202: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Klenoty. Rýdzosť zliatin drahých kovov (ISO 9202: 2014) ****)
(EN ISO 9202: 2016)
z apríla 2017

STN EN ISO 9202
(42 0652)

81. STN EN ISO 2376
(42 4302)

STN EN ISO 2376
(42 4302)

Anodická oxidácia hliníka a jeho zliatin. Stanovenie prierazného napätia a výdržného napätia
(ISO 2376: 2019)
(EN ISO 2376: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Anodická oxidácia hliníka a jeho zliatin. Stanovenie potenciálu zlomu (ISO 2376: 2010) ****)
(EN ISO 2376: 2010)
z februára 2011
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82. STN EN 10217-1
(42 5719)

STN EN 10217-1
(42 5719)

83. STN EN 10217-2
(42 5719)

STN EN 10217-2
(42 5719)

84. STN EN 10217-3
(42 5719)

STN EN 10217-3
(42 5719)

85. STN EN 10217-4
(42 5719)

STN EN 10217-4
(42 5719)

86. STN EN 10217-5
(42 5719)

STN EN 10217-5
(42 5719)

87. STN EN 10217-6
(42 5719)

Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 1: Elektricky
zvárané a zvárané pod tavivom nelegované oceľové rúry so špecifikovanými vlastnosťami pri
teplote miestnosti
(EN 10217-1: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 1: Nelegované
oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri teplote okolia
(EN 10217-1: 2002)
z októbra 2003
Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 2: Elektricky
zvárané nelegované a legované oceľové rúry so špecifikovanými vlastnosťami pri zvýšenej
teplote
(EN 10217-2: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 2: Elektricky zvárané rúry z nelegovanej a legovanej ocele so špecifickými vlastnosťami pri zvýšenej teplote
(EN 10217-2: 2002)
z októbra 2003
Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 3: Elektricky
zvárané a zvárané pod tavivom rúry z legovanej jemnozrnnej ocele so špecifikovanými vlastnosťami pri teplote miestnosti, pri zvýšenej a nízkej teplote
(EN 10217-3: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 3: Rúry z legovanej
jemnozrnnej ocele
(EN 10217-3: 2002)
z októbra 2003
Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 4: Elektricky
zvárané nelegované oceľové rúry so špecifikovanými vlastnosťami pri nízkej teplote
(EN 10217-4: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 4: Elektricky zvárané nelegované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri nízkej teplote
(EN 10217-4: 2002)
z októbra 2003
Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 5: Nelegované
a legované oceľové rúry zvárané pod tavivom so špecifikovanými vlastnosťami pri zvýšenej
teplote
(EN 10217-5: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 5: Nelegované
a legované oceľové rúry zvárané pod tavivom so špecifickými vlastnosťami pri zvýšenej teplote
(EN 10217-5: 2002)
z októbra 2003
Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 6: Nelegované
oceľové rúry zvárané pod tavivom so špecifikovanými vlastnosťami pri nízkej teplote
(EN 10217-6: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
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STN EN 10217-6
(42 5719)

88. STN EN ISO 10418
(45 1404)

STN EN ISO 10418
(45 1404)

89. STN EN ISO 12625-1
(50 6301)

STN EN ISO 12625-1
(50 6301)

Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 6: Nelegované
oceľové rúry zvárané pod tavivom so špecifickými vlastnosťami pri nízkej teplote
(EN 10217-6: 2002)
z októbra 2003
Ropný a plynárenský priemysel. Príbrežné výrobné inštalácie. Bezpečnostné systémy procesu (ISO 10418: 2019)
(EN ISO 10418: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Naftový a plynárenský priemysel. Príbrežné výrobné inštalácie. Základné bezpečnostné systémy povrchových postupov (ISO 10418: 2003)
(EN ISO 10418: 2003)
z mája 2004
Papier tissue a výrobky tissue. Časť 1: Slovník (ISO 12625-1: 2019)
(EN ISO 12625-1: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Rozpracované prekladom.
Jej oznámením sa ruší
Papier tissue a výrobky tissue. Časť 1: Všeobecný návod na používanie termínov
(ISO 12625-1: 2011)
(EN ISO 12625-1: 2011)
z júna 2012

90. STN EN 17085
(50 7017)

Papier a lepenka. Postupy odberu papiera a lepenky na recykláciu
(EN 17085: 2019)
Platí od 1. 10. 2019

91. STN EN ISO 22117
(56 0128)

Mikrobiológia potravinárskeho reťazca. Osobitné požiadavky a pokyny na skúšanie spôsobilosti laboratória medzilaboratórnym porovnávaním (ISO 22117: 2019)
(EN ISO 22117: 2019)
Platí od 1. 10. 2019

92. STN EN ISO 20976-1
(56 1001)

Mikrobiológia potravinárskeho reťazca. Požiadavky a pokyny na sústreďovanie záťažových
skúšok potravinárskych výrobkov a krmív. Časť 1: Záťažové skúšky na štúdium rastového
potenciálu, časového oneskorenia a maximálnej miery rastu (ISO 20976-1: 2019)
(EN ISO 20976-1: 2019)
Platí od 1. 10. 2019

93. STN EN ISO 1183-1
(64 0110)

Plasty. Metódy stanovenia hustoty neľahčených plastov. Časť 1: Ponorná metóda, metóda
kvapalinovým pyknometrom a titračná metóda (ISO 1183-1: 2019, korigovaná verzia
2019-05)
(EN ISO 1183-1: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Plasty. Metódy stanovenia hustoty neľahčených plastov. Časť 1: Ponorná metóda, metóda
kvapalinovým pyknometrom a titračná metóda (ISO 1183-1: 2012)
(EN ISO 1183-1: 2012)
z apríla 2013

STN EN ISO 1183-1
(64 0110)

94. STN EN ISO 1183-2
(64 0110)

STN EN ISO 1183-2
(64 0110)

Plasty. Metódy stanovenia hustoty neľahčených plastov. Časť 2: Metóda hustotného gradientu (ISO 1183-2: 2019)
(EN ISO 1183-2: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Plasty. Metódy stanovenia hustoty neľahčených plastov. Časť 2: Metóda hustotného gradientu (ISO 1183-2: 2004) ****)
(EN ISO 1183-2: 2004)
z januára 2005
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95. STN EN ISO 846
(64 0781)

STN EN ISO 846
(64 0781)

96. STN P CEN ISO/TS
21003-7
(64 3110)

STN P CEN ISO/TS
21003-7
(64 3110)

Plasty. Hodnotenie pôsobenia mikroorganizmov (ISO 846: 2019)
(EN ISO 846: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Plasty. Hodnotenie pôsobenia mikroorganizmov (ISO 846: 1997)
(EN ISO 846: 1997)
z mája 2001
Viacvrstvové potrubné systémy na rozvody teplej a studenej vody vnútri budov. Časť 7: Odporúčania na posudzovanie zhody (ISO/TS 21003-7: 2019)
(CEN ISO/TS 21003-7: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do
31. 5. 2021.
Jej oznámením sa ruší
Viacvrstvové potrubné systémy na rozvody teplej a studenej vody vnútri budov. Časť 7: Odporúčania na posudzovanie zhody (ISO/TS 21003-7: 2008)
(CEN ISO/TS 21003-7: 2008)
z apríla 2009

97. STN P CEN/TS 17338
(65 4906)

Vápenaté hnojivá. Stanovenie požiadavky na vápno v pôde. Metóda s tlmivým roztokom
octanu amónneho s pH 5,5
(CEN/TS 17338: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do
apríla 2021.

98. STN EN 12150-1+A1
(70 1618)

Sklo v stavebníctve. Tepelne tvrdené sodnovápenatokremičité bezpečnostné sklo. Časť 1:
Definície a opis
(EN 12150-1: 2015+A1: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Sklo v stavebníctve. Tepelne tvrdené sodnovápenatokremičité bezpečnostné sklo. Časť 1:
Definície a opis ****)
(EN 12150-1: 2015)
z januára 2016

STN EN 12150-1
(70 1618)

99. STN EN 33
(72 4844)

STN EN 33
(72 4844)

100. STN EN 1090-3
(73 2601)

STN EN 1090-3
(73 2601)

Záchodové misy stojace na podlahe s pevne pripojenou splachovacou nádržou. Rozmery
pripájacích otvorov
(EN 33: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Záchodové misy stojace na podlahe s pevne pripojenou splachovacou nádržou. Rozmery pripájacích otvorov ****)
(EN 33: 2011)
z januára 2012
Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 3: Technické požiadavky na hliníkové
konštrukcie
(EN 1090-3: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 3: Technické požiadavky na hliníkové
konštrukcie
(EN 1090-3: 2008)
z augusta 2010
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101. STN EN 13384-1+A1
(73 4206)

STN EN 13384-1
(73 4206)

102. STN EN 13384-2+A1
(73 4206)

STN EN 13384-2
(73 4206)

103. STN EN 1443
(73 4211)

STN EN 1443
(73 4211)

104. STN EN 13216-1
(73 4213)

STN EN 13216-1
(73 4213)

Komíny. Metódy tepelnotechnického a hydraulického výpočtu. Časť 1: Komíny s pripojením
jedného spotrebiča na spaľovanie palív
(EN 13384-1: 2015+A1: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Komíny. Metódy tepelnotechnického a hydraulického výpočtu. Časť 1: Komíny s pripojením
jedného spotrebiča palív ****)
(EN 13384-1: 2015)
z augusta 2015
Komíny. Metódy tepelnotechnického a hydraulického výpočtu. Časť 2: Komíny s pripojením
viacerých spotrebičov na spaľovanie palív
(EN 13384-2: 2015+A1: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Komíny. Metódy tepelnotechnického a hydraulického výpočtu. Časť 2: Komíny s pripojením
viacerých spotrebičov palív ****)
(EN 13384-2: 2015)
z augusta 2015
Komíny. Všeobecné požiadavky
(EN 1443: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Komíny. Všeobecné požiadavky
(EN 1443: 2003)
z decembra 2004
Komíny. Skúšobné metódy pre komínové systémy. Časť 1: Všeobecné skúšobné metódy
(EN 13216-1: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Komíny. Skúšobné metódy pre komínové systémy. Časť 1: Všeobecné skúšobné metódy ****)
(EN 13216-1: 2004)
z januára 2005

105. STN EN 17069-1
(73 6327)

Železnice. Systémy a postupy na zmenu rozchodu koľaje. Časť 1: Systémy na automatickú
zmenu rozchodu
(EN 17069-1: 2019)
Platí od 1. 10. 2019

106. STN EN 13674-4
(73 6364)

Železnice. Koľaj. Koľajnica. Časť 4: Vignolové železničné koľajnice nad 27 kg/m do 46 kg/m
(neobsahujú 46 kg/m)
(EN 13674-4: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Železnice. Koľaj. Koľajnica. Časť 4: Vignolové železničné koľajnice nad 27 kg/m do 46 kg/m (neobsahujú 46 kg/m) (Konsolidovaný text) ****)
(EN 13674-4: 2006+A1: 2009)
z mája 2010

STN EN 13674-4+A1
(73 6364)

107. STN EN ISO 16757-1
(73 9002)

Dátové štruktúry pre elektronické katalógy výrobkov pre služby v stavebníctve. Časť 1: Koncepcie, architektúra a model (ISO 16757-1: 2015)
(EN ISO 16757-1: 2019)
Platí od 1. 10. 2019

108. STN EN ISO 16757-2
(73 9002)

Dátové štruktúry pre elektronické katalógy výrobkov pre služby v stavebníctve. Časť 2:
Geometria (ISO 16757-2: 2016)
(EN ISO 16757-2: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
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109. STN EN ISO 13163
(75 7041)

Kvalita vody. Olovo 210. Kvapalinová scintilačná skúšobná metóda (ISO 13163: 2013)
(EN ISO 13163: 2019)
Platí od 1. 10. 2019

110. STN EN ISO 9698
(75 7616)

Kvalita vody. Trícium. Skúšobná metóda pomocou kvapalinového scintilačného merania
(ISO 9698: 2019)
(EN ISO 9698: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Kvalita vody. Stanovenie objemovej aktivity trícia. Kvapalinová scintilačná meracia metóda
(ISO 9698: 2010) ****)
(EN ISO 9698: 2015)
z januára 2016

STN EN ISO 9698
(75 7616)

111. STN EN 14702-3
(75 7917)

Charakterizácia kalov. Usadzovacie vlastnosti. Časť 3: Stanovenie zonálnej usadzovacej rýchlosti
(EN 14702-3: 2019)
Platí od 1. 10. 2019 do 1. 11. 2019
Rozpracované prekladom.

112. STN EN ISO 5398-4
(79 3872)

Usne. Chemické stanovenie oxidu chromitého. Časť 4: Kvantifikácia optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP) (ISO 5398-4: 2018)
(EN ISO 5398-4: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Usne. Chemické stanovenie oxidu chromitého. Časť 4: Kvantifikácia optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES) (ISO 5398-4: 2007) ****)
(EN ISO 5398-4: 2007)
z januára 2008

STN EN ISO 5398-4
(79 3872)

113. STN EN ISO 17226-1
(79 3881)

STN EN ISO 17226-1
(79 3881)

114. STN EN ISO 17226-2
(79 3881)

STN EN ISO 17226-2
(79 3881)

Usne. Chemické skúšky. Stanovenie obsahu formaldehydu. Časť 1: Metóda s použitím vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (ISO 17226-1: 2018)
(EN ISO 17226-1: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Usne. Chemické skúšky. Stanovenie obsahu formaldehydu. Časť 1: Metóda s použitím vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (ISO 17226-1: 2008)
(EN ISO 17226-1: 2008)
z novembra 2008
Usne. Chemické skúšky. Stanovenie obsahu formaldehydu. Časť 2: Metóda s použitím kolorimetrickej analýzy (ISO 17226-2: 2018)
(EN ISO 17226-2: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Usne. Chemické skúšky. Stanovenie obsahu formaldehydu. Časť 2: Metóda s použitím kolorimetrickej analýzy (ISO 17226-2: 2008)
(EN ISO 17226-2: 2008)
z novembra 2008

115. STN EN ISO 18254-2
(80 0076)

Textílie. Metóda na detekciu a stanovenie alkylfenol-etoxylátov (APEO). Časť 2: Metóda
NPLC (ISO 18254-2: 2018)
(EN ISO 18254-2: 2019)
Platí od 1. 10. 2019

116. STN EN ISO 10833
(80 4419)

Textilné podlahové krytiny. Zisťovanie odolnosti proti poškodeniu rezaných okrajov pomocou modifikovanej skúšky na Vettermannovom bubnovom prístroji (ISO 10833: 2017)
(EN ISO 10833: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
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STN EN 1814
(80 4419)

117. STN EN 14150
(80 6235)

STN EN 14150
(80 6235)

118. STN EN ISO 13851
(83 3214)

STN EN 574+A1
(83 3214)

Textilné podlahové krytiny. Zisťovanie odolnosti proti poškodeniu rezaných okrajov pomocou
modifikovanej skúšky na Vettermannovom bubnovom prístroji
(EN 1814: 2005)
z apríla 2006
Geosyntetické zábrany. Zisťovanie priepustnosti kvapalín
(EN 14150: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Geosyntetické zábrany. Zisťovanie priepustnosti kvapalín ****)
(EN 14150: 2006)
z decembra 2006
Bezpečnosť strojov. Dvojručné ovládacie zariadenia. Princípy navrhovania a výberu
(ISO 13851: 2019)
(EN ISO 13851: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Bezpečnosť strojov. Dvojručné ovládacie zariadenia. Hľadiská funkčnosti. Princípy navrhovania
(Konsolidovaný text)
(EN 574: 1996+A1: 2008)
z novembra 2008

119. STN EN ISO 9241-220
(83 3580)

Ergonómia. Interakcia človek-systém. Časť 220: Procesy na podporu, vykonávanie a posudzovanie navrhovania so zameraním sa na človeka v organizáciách (ISO 9241-220: 2019)
(EN ISO 9241-220: 2019)
Platí od 1. 10. 2019

120. STN EN 13795-1
(84 7055)

Chirurgické oblečenie a krytie. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Chirurgické krytie
a plášte
(EN 13795-1: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Spolu s STN EN 13795-2 ruší
Chirurgické rúška, plášte a obleky do čistého prostredia používané ako zdravotnícke pomôcky
pre pacientov, zdravotnícky personál a zariadenie. Všeobecné požiadavky na výrobcov, čistiarne a výrobky, skúšobné metódy, požiadavky na spôsobilosť a úrovne spôsobilosti ****)
(EN 13795: 2011+A1: 2013)
z júla 2013

STN EN 13795+A1
(84 7055)

121. STN EN 13795-2
(84 7055)

STN EN 13795+A1
(84 7055)

122. STN EN ISO 13120
(84 8098)

STN EN ISO 13120
(84 8098)

Chirurgické oblečenie a krytie. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 2: Obleky do čistých
priestorov
(EN 13795-2: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Spolu s STN EN 13795-1 ruší
Chirurgické rúška, plášte a obleky do čistého prostredia používané ako zdravotnícke pomôcky
pre pacientov, zdravotnícky personál a zariadenie. Všeobecné požiadavky na výrobcov, čistiarne a výrobky, skúšobné metódy, požiadavky na spôsobilosť a úrovne spôsobilosti ****)
(EN 13795: 2011+A1: 2013)
z júla 2013
Zdravotnícka informatika. Syntax pre reprezentáciu obsahu medicínskych klasifikačných
systémov. Klasifikačný značkovací jazyk (ClaML) (ISO 13120: 2019)
(EN ISO 13120: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Zdravotnícka informatika. Syntax na reprezentáciu obsahu medicínskych klasifikačných systémov. Klasifikačný značkovací jazyk (ClaML) (ISO 13120: 2013) ****)
(EN ISO 13120: 2013)
z augusta 2013
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123. STN EN ISO 15195
(85 5270)

STN EN ISO 15195
(85 5270)

124. STN EN ISO 16581
(91 7802)

STN EN 424
(91 7802)

125. STN EN 687
(91 7862)

STN EN 687
(91 7862)

126. STN EN 13565-1
(92 0409)

STN EN 13565-1+A1
(92 0409)

127. STN EN 1143-1
(93 7704)

STN EN 1143-1
(93 7704)

128. STN EN 1047-2
(93 7706)

STN EN 1047-2+A1
(93 7706)

Laboratórna medicína. Požiadavky na kompetentnosť kalibračných laboratórií používajúcich
referenčné meracie postupy (ISO 15195: 2018)
(EN ISO 15195: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Laboratórna medicína. Požiadavky na referenčné meracie laboratóriá (ISO 15195: 2003) ****)
(EN ISO 15195: 2003)
z apríla 2004
Pružné a laminátové dlážkoviny. Stanovenie vplyvu simulovaného pohybu nohy nábytku
(ISO 16581: 2014)
(EN ISO 16581: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Pružné dlážkoviny. Zisťovanie vplyvu simulovaného pohybu nábytkovej nohy ***)
(EN 424: 2001)
z júna 2003
Pružné dlážkoviny. Špecifikácia linoleí so vzorom a bez vzoru na korkovom podklade
(EN 687: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Pružné dlážkoviny. Špecifikácia linoleí so vzorom a bez vzoru na korkovom podklade ****)
(EN 687: 2011)
z augusta 2011
Stabilné hasiace zariadenia. Penové zariadenia. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na
komponenty
(EN 13565-1: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Stabilné hasiace zariadenia. Penové zariadenia. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na
komponenty (Konsolidovaný text)
(EN 13565-1: 2003+A1: 2007)
z marca 2008
Bezpečnostné úschovné objekty. Požiadavky, klasifikácia a metódy skúšania odolnosti proti
vlámaniu. Časť 1: Skriňové trezory, skriňové trezory pre peňažné automaty, trezorové dvere
a komorové trezory
(EN 1143-1: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Bezpečnostné úschovné objekty. Požiadavky, klasifikácia a metódy skúšania odolnosti proti
vlámaniu. Časť 1: Skriňové trezory, skriňové trezory pre peňažné automaty, trezorové dvere
a komorové trezory ****)
(EN 1143-1: 2012)
zo septembra 2012
Bezpečnostné úschovné objekty. Klasifikácia a metódy skúšania odolnosti proti požiaru. Časť 2:
Dátové komory a dátové kontajnery
(EN 1047-2: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
Jej oznámením sa ruší
Bezpečnostné úschovné objekty. Klasifikácia a metódy skúšania odolnosti proti požiaru. Časť 2:
Dátové komory a dátové kontajnery ****)
(EN 1047-2: 2009+A1: 2013)
z augusta 2013
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Zrušené STN a Zrušené zmeny STN
129. STN 33 4690-1

Spôsobilosť a skúšanie zariadení diaľkových ochrán elektrizačnej sústavy. Časť 1: Úzkopásmové povelové systémy ****)
(HD 543.1 S1: 1991,
mod IEC 60834-1: 1988)
z augusta 2001
Zrušená od 1. 10. 2019
Nahradená normou STN EN 60834-1 z februára 2002.

130. STN EN 137000
(35 8220)

Kmeňová špecifikácia. Nepremenné hliníkové elektrolytické kondenzátory pre striedavý
prúd s netuhým elektrolytom na použitie s motormi ****)
(EN 137000: 1995)
z novembra 2000
Zrušená od 1. 10. 2019
EN 137000: 1995 zrušená v CENELEC bez náhrady.

131. STN EN 137100
(35 8221)

Čiastková špecifikácia. Nepremenné hliníkové elektrolytické kondenzátory pre striedavý
prúd s netuhým elektrolytom určené na spúšťanie motorov. Schválenie kvalifikácie ****)
(EN 137100: 1995)
z novembra 2000
Zrušená od 1. 10. 2019
EN 137100: 1995 zrušená v CENELEC bez náhrady.

132. STN EN 137101
(35 8222)

Vzorová predmetová špecifikácia. Nepremenné hliníkové elektrolytické kondenzátory pre
striedavý prúd s netuhým elektrolytom určené na spúšťanie motorov. Schválenie kvalifikácie
****)
(EN 137101: 1995)
z novembra 2000
Zrušená od 1. 10. 2019
EN 137101: 1995 zrušená v CENELEC bez náhrady.

133. STN EN ISO 8362-1/A1
(70 3360)

Obaly na injekčné preparáty a príslušenstvo. Časť 1: Injekčné fľaštičky zo sklenených rúrok
(ISO 8362-1: 2009/A1: 2015) ****)
(EN ISO 8362-1: 2009/A1: 2015)
z mája 2016
Zrušená od 1. 10. 2019
Zrušená v CEN bez náhrady.

134. STN P ENV 737-6
(85 2751)

Rozvody lekárskych plynov. Časť 6: Rozmery a skúšobné umiestnenie terminálových jednotiek na stlačené lekárske plyny a podtlak ****)
(ENV 737-6: 2003)
z októbra 2003
Zrušená od 1. 10. 2019
Zrušená v CEN bez náhrady.

Zmeny STN
135. STN EN ISO 28927-8/A2
(01 1460)

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania.
Časť 8: Píly, stroje na leštenie a pilovanie s vratným pohybom a malé píly s oscilačným alebo
rotačným pohybom (ISO 28927-8: 2009/Amd 2: 2019). Zmena A2
STN EN ISO 28927-8 z júna 2010
(EN ISO 28927-8: 2009/A2: 2019)
Platí od 1. 10. 2019

136. STN EN 16825/A1
(14 2714)

Obslužné chladiace vitríny a pulty na profesionálne použitie. Klasifikácia, požiadavky a skúšobné podmienky. Zmena A1
STN EN 16825 z marca 2017
(EN 16825: 2016/A1: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
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137. STN EN 17032/A1
(14 2717)

Ochladzovače a mraziace vitríny na profesionálne použitie. Klasifikácia, požiadavky a skúšobné podmienky. Zmena A1
STN EN 17032 z júna 2018
(EN 17032:2018/A1: 2019)
Platí od 1. 10. 2019

138. STN EN IEC 61918/A11
(18 4020)

Priemyselné komunikačné siete. Inštalácia komunikačných sietí v priemyselných zariadeniach. Zmena A11
STN EN IEC 61918 z marca 2019
(EN IEC 61918: 2018/A11: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
STN EN IEC 61918 z marca 2019 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 3. 4. 2022.

139. STN EN 61158-3-2/A1
(18 4020)

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 3-2: Definícia
služieb údajovej vrstvy. Prvky typu 2. Zmena A1
STN EN 61158-3-2 z apríla 2015
(EN 61158-3-2: 2014/A1: 2019,
IEC 61158-3-2: 2014/Amd 1: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
STN EN 61158-3-2 z apríla 2015 sa bez tejto zmeny A1 môže používať do 23. 5. 2022.

140. STN EN 61000-2-2/A2
(33 3432)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 2-2: Prostredie. Kompatibilitné úrovne nízkofrekvenčných rušení šírených vedením a signalizácie vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia. Zmena A2
STN EN 61000-2-2 z februára 2004
(EN 61000-2-2: 2002/A2: 2019,
IEC 61000-2-2: 2002/Amd 2: 2018)
Platí od 1. 10. 2019
STN EN 61000-2-2 z februára 2004 sa bez tejto zmeny A2 môže používať do 17. 5. 2022.

141. STN EN 60188/A11
(36 0230)

Vysokotlakové ortuťové výbojky. Prevádzkové požiadavky. Zmena A11
STN EN 60188 z marca 2003
(EN 60188: 2001/A11: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
STN EN 60188 z marca 2003 sa bez zmeny A11 môže používať do 26. 12. 2021.

142. STN EN 60662/A11
(36 0240)

Vysokotlakové sodíkové výbojky. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti. Zmena A11
STN EN 60662 z októbra 2012
(EN 60662: 2012/A11: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
STN EN 60662 z októbra 2012 sa bez zmeny A11 môže používať do 4. 2. 2022.

143. STN EN 62560/A11
(36 0292)

Svetelné zdroje LED s integrovanými predradníkmi na všeobecné osvetlenie pri napätí
> 50 V. Požiadavky na bezpečnosť. Zmena A11
STN EN 62560 zo septembra 2013
(EN 62560: 2012/A11: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
STN EN 62560 zo septembra 2013 sa bez zmeny A11 môže používať do 26. 12. 2021.

144. STN EN 60704-2-14/A1
(36 1005)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie
hluku prenášaného vzduchom. Časť 2-14: Osobitné požiadavky na chladničky, konzervátory
zmrazených potravín a mrazničky potravín. Zmena A1
STN EN 60704-2-14 z decembra 2013
(EN 60704-2-14: 2013/A1: 2019,
IEC 60704-2-14: 2013/Amd 1: 2019)
Platí od 1. 10. 2019
STN EN 60704-2-14 z decembra 2013 sa bez tejto zmeny A1 môže používať do 3. 5. 2022.
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145. STN EN 60335-2-95/A2
(36 1055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-95: Osobitné
požiadavky na pohony vertikálne sa pohybujúcich garážových brán používaných
v obytných oblastiach. Zmena A2
STN EN 60335-2-95 z januára 2016
(EN 60335-2-95: 2015/A2: 2019,
IEC 60335-2-95: 2011/Amd 2: 2017)
Platí od 1. 10. 2019
STN EN 60335-2-95 z januára 2016 sa bez tejto zmeny A2 môže používať do 17. 5. 2022.

146. STN EN 60335-2-99/A1
(36 1055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-99: Osobitné
požiadavky na komerčné elektrické odsávače pár. Zmena A1
STN EN 60335-2-99 z apríla 2005
(EN 60335-2-99: 2003/A1: 2019,
IEC 60335-2-99: 2003/Amd 1: 2017)
Platí od 1. 10. 2019
STN EN 60335-2-99 z apríla 2005 sa bez tejto zmeny A1 môže používať do 14. 6. 2022.

147. STN EN IEC 62443-2-4/A1
(36 9060)

Informačná bezpečnosť priemyselných automatizačných a riadiacich systémov. Časť 2-4:
Požiadavky na bezpečnostné programy pre poskytovateľov služieb IACS. Zmena A1
STN EN IEC 62443-2-4 z augusta 2019
(EN IEC 62443-2-4: 2019/A1: 2019,
IEC 62443-2-4: 2015/Amd 1: 2017)
Platí od 1. 10. 2019
STN EN IEC 62443-2-4 z augusta 2019 sa bez tejto zmeny A1 môže používať do 3. 4. 2022.

Opravy STN
148. STN EN 50549-1/AC
(33 0123)

Požiadavky na generátory určené na pripojenie paralelne s distribučnou sieťou. Časť 1:
Pripojenie na distribučnú sieť nízkeho napätia (LV). Generátory do typu B vrátane.
Oprava AC
STN EN 50549-1 z júla 2019
(EN 50549-1: 2019/AC Apr. 2019)
Platí od 1. 10. 2019

149. STN EN 50549-2/AC
(33 0123)

Požiadavky na generátory určené na pripojenie paralelne s distribučnou sieťou. Časť 2:
Pripojenie na distribučnú sieť vysokého napätia (MV). Generátory do typu B vrátane. Oprava AC
STN EN 50549-2 z júla 2019
(EN 50549-2: 2019/AC Mar. 2019)
Platí od 1. 10. 2019

150. STN EN 50129/AC
(34 2602)

Dráhové aplikácie. Komunikačné a signalizačné systémy a systémy na spracovanie údajov.
Elektronické signalizačné systémy súvisiace s bezpečnosťou. Oprava AC
STN EN 50129 z mája 2019
(EN 50129: 2018/AC Apr. 2019)
Platí od 1. 10. 2019

151. STN EN 61439-3/AC
(35 7107)

Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 3: Rozvodnice určené na obsluhu laikmi (DBO).
Oprava AC
STN EN 61439-3 z novembra 2012
(EN 61439-3: 2012/AC Apr. 2019,
IEC 61439-3: 2012/Cor. 2: 2019)
Platí od 1. 10. 2019

152. STN EN 60061-1/A58/AC
(36 0340)

Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 1: Pätice pre zdroje svetla. Zmena A58. Oprava AC
STN EN 60061-1: 2001/A58 z mája 2019
(EN 60061-1: 1993/A58:2018/AC Apr. 2019,
IEC 60061-1: 1969/AMD58:2018/Cor. 1: 2019)
Platí od 1. 10. 2019

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 15654-3
(28 0310)

Železnice. Meranie zvislých síl na kolesách a dvojkolesiach. Časť 3: Schvaľovanie a overovanie traťových meracích zariadení pre vozidlá v prevádzke ****)
(CEN/TR 15654-3: 2019)
Platí od 01.10.2019

2.

TNI CEN ISO/TR 52003-2
(73 0720)

Energetická hospodárnosť budov. Ukazovatele, požiadavky, hodnotenie a energetické certifikáty. Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie ISO 52003-1 (ISO/TR 52003-2: 2017)
(CEN ISO/TR 52003-2: 2017)
Vydanie: október 2019
Jej vydaním sa ruší
Energetická hospodárnosť budov. Ukazovatele, požiadavky, hodnotenie a certifikáty. Časť 2:
Vysvetlenie a zdôvodnenie ISO 52003-1 (ISO/TR 52003-2: 2017) ****)
(CEN ISO/TR 52003-2: 2017)
z februára 2018

TNI CEN ISO/TR 52003-2
(73 0720)

Dokumenty bez označenia hviezdičkami sa vydávajú v štátnom jazyku.
Dokumenty označené ****) sa preberajú bez prekladu do štátneho jazyka.

30

Vestník ÚNMS SR č. 9/2019

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 auguste 2019 tieto rozhodnutia
z oblasti autorizácie na výkon overovania určených meradiel a úradného merania:
1.

Rozhodnutie č. UNMS/02748/2019-900/009193/2019 zo dňa 01.08.2019 vydané pre Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 00 156 850.

Predmetom rozhodnutia je zmena autorizácie na výkon úradného merania (meranie obsahu rádionuklidov vo vode a zložkách
životného prostredia) udelenej Rozhodnutím č. 2011/900/004648/01949 zo dňa 26.10.2011 z dôvodu vydania novej príručky
kvality Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd na Slovensku vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva.
2.

Rozhodnutie č. UNMS/02719/2019-900/009482/2019 zo dňa 08.08.2019 vydané pre Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D., Na
Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 14 255 791.

Predmetom rozhodnutia je predĺženie autorizácie na výkon overovania určených meradiel (záznamových zariadení v cestnej
doprave) udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2014/900/004699/01932 zo dňa 02.09.2014.
Platnosť autorizácie sa predlžuje do 08.08.2024.

Ing. Zbyněk Schreier, CSc.
riaditeľ odboru metrológie
v. r.

Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o zániku autorizácie podľa § 4 písm. g) bodu 4 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) bodu 4 zákona č. 157/2018
Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že podľa § 40 písm. c) tohto zákona zanikla autorizácia na
výkon overovania určených meradiel alebo na výkon úradného merania nasledujúcim subjektom:
Autoslužby AZ s. r. o., Kalinčiakova 3, 917 01 Trnava, IČO: 47 703 237.
Autorizácia na výkon overovania určených meradiel (záznamových zariadení v cestnej doprave) udelená Rozhodnutím
o autorizácii č. 2014/900/004320/01744 zo dňa 12. 08. 2014, zanikla ku dňu 12. 08. 2019 uplynutím času platnosti rozhodnutia
o autorizácii.

Ing. Zbyněk Schreier, CSc.
riaditeľ odboru metrológie
v. r.
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Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o schválení typu meradiel

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v súlade s § 4 písm. g) bod 2 zákona č. 157/2018 Z. z.
o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznamuje, že Slovenský metrologický ústav v období
od 12. apríla 2019 do 31. júla 2019 vydal podľa § 21 ods. 1 a § 56 ods. 2 zákona rozhodnutia o schválení typov meradiel.

Ing. Zbyněk Schreier, CSc.
riaditeľ odboru metrológie
v. r.

Značka schváleného typu

Názov, typ meradla

Výrobca

TSK 143/19 – 068

Výdajný stojan pre stlačený plyn CNG,
Výdajné zariadenie CNG s hmotnostným
prietokomerom Galileo EMBXX-X-X

GNC GALILEO S.A., Argentína

TSK 144/19 - 026

Prietokomer pre voľnú hladinu Flosonic,

Badger Meter Slovakia, s.r.o.,
Slovenská republika

vyhodnocovacie zariadenie: Flosonic
snímač hladiny: EchoPod DL10;
ULM-53N-02/06; ULM-53 Xi-02/06
TSK 441/19 - 071

Prenosné meradlo priestorového
dávkového ekvivalentu, Colibri VLD

Mirion Technologies (Canberra CA) S.A.S.,
Francúzsko

TSK 441/19 - 072

Osobný elektronický dozimeter, PED-IS

Tracerco Limited, Veľká Británia

TSK 153/19 – 080

Momentový kľúč, 243314

GEDORE Werkzeukfabrik GmbH & Co. KG,
Nemecko

TSK 212/09 – 072

Merací transformátor napätia, TDC4; TDC6

ABB s.r.o., Česká republika

ABB AB High Voltage Products, Švédsko

Revízia 1

Merací transformátor napätia,
EMF 123, EMF 145

TSK 212/09 – 075

Merací transformátor prúdu – IMB xxx

ABB AB High Voltage Products, Švédsko

Vírový prietokomer, Prowirl F 200

Endress + Hauser Flowtec AG,
Francúzsko

Procesný plynový chromatograf, PGC 9303

RMG Messtechnik GmbH, Nemecko

Revízia 1
TSK 212/09 – 074

Revízia 2
TSK 142/16 – 148
Revízia 1
PTSK 453/17 – 005
Revízia 2
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3. SKÚŠOBNÍCTVO

OZNÁMENIE
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o autorizácii
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/01577/2019-801 008508/2019 zo dňa 12. 8. 2019, ktoré mení autorizáciu udelenú rozhodnutím
č. 2018/801/001556/02467 zo dňa 14.02.2018 autorizovanej osobe v znení rozhodnutia č. 2018/801/015093/ 04159 zo dňa
18.12.2018 pre TÜV SÜD SLOVAKIA s.r.o., SKTC-175, NO 1353, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35 852 216 tak, že:
tak, že sa slová
„na obdobie od právoplatnosti tohto rozhodnutia do dňa 20. 10. 2020, okrem časti týkajúcej sa autorizácie na nariadenie
vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z. z., ktorá je platná do dňa 20.04.2018
a) na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 78/2004 Z. z.,
b) na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 140/2011 Z. z.,
c) na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovorekreačné zariadenia,
d) na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2015 Z. z. o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu,
e) na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných
častí do výťahov na trhu,
f) na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu,
g) na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite,
h) na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu,
i) na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/424 z 9. marca 2016 o lanovkových zariadeniach a zrušení
smernice 2000/9/ES.“
nahrádzajú slovami
„na obdobie od právoplatnosti tohto rozhodnutia do dňa 20. 10. 2020
a) na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 140/2011 Z. z.,
b) na zákon č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
c) na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2015 Z. z. o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu,
d) na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných
častí do výťahov na trhu,
e) na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu,
f) na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite,
g) na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu,
h) na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/424 z 9. marca 2016 o lanovkových zariadeniach a zrušení
smernice 2000/9/ES.“
a slová
„V mene autorizovanej osoby konajú:
1. Ing. František Pavlů, Do dielca 1010/25, 034 01 Ružomberok,
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ing. Ján Stacho, Tatranská 4, 974 11 Banská Bystrica,
Ing. Jozef Jančovič, Za Daňacou 706/82, 976 13 Slovenská Ľupča,
Ing. Pavol Flamík, Slávičie údolie 1574/20, 811 02 Bratislava,
Ing. Pavol Hačunda, Jeséniova 51, 831 01 Bratislava,
Ing. Ján Žiak, Krásno 140, 958 43 Krásno,
Ing. Dušan Gálik, Čermánske námestie 1696/3, 949 01 Nitra-Čermán.

Technické predpisy:
1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 78/2004 Z. z.
Postupy posudzovania zhody podľa § 1 ods. 2 v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-020 a č. I-008:
–
–

bezpečnostné komponenty podľa prílohy č. 5,
podsystémy podľa prílohy č. 7.

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2011 Z. z.
Rozsah autorizácie je vymedzený pre strojové zariadenia z prílohy č. IV smernice 2006/42/ES v rozsahu osvedčení
o akreditácii č. P-020 a č. I-008:
1. Kotúčové píly (jednolistové alebo viaclistové) na obrábanie dreva a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami
alebo na spracovanie mäsa a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami týchto typov:
1.1 strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú pevný stôl alebo podporu s ručným podávaním
obrobku alebo s demontovateľným strojovým podávaním,
1.2 strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú ručne ovládaný pílový stôl alebo vozík, ktoré
vykonávajú vratný pohyb,
1.3 strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú zabudované mechanické podávacie zariadenie
obrobkov s ručným vkladaním a /alebo odoberaním,
1.4 strojové píly s pohyblivou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú mechanický pohyb čepele, s ručným vkladaním a/alebo odoberaním,
2. Strojové hobľovačky s ručným podávaním určené na spracovanie dreva,
3. Hrúbovačky na jednostranné zrovnávacie hobľovanie, ktoré majú zabudované mechanické podávacie zariadenie,
s ručným vkladaním a/alebo odoberaním určené na obrábanie dreva,
4. Pásové píly s ručným vkladaním a/alebo odoberaním, určené na obrábanie dreva a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami alebo na spracovanie mäsa a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami týchto typov:
4.1 strojové píly s pevnou čepeľou pri rezaní, ktoré majú pevný alebo pílový stôl s vratným pohybom alebo podporu
pre obrobok,
4.2 strojové píly s čepeľou montovanou na vozíku s vratným pohybom,
5. Kombinované strojové zariadenia typov uvedených v bodoch 1 až 4 a v bode 7 určené na obrábanie dreva
a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami,
6. Viacvretenové čapovacie strojové zariadenia s ručným podávaním určené na obrábanie dreva,
7. Profilovacie strojové zariadenia so zvislým vretenom s ručným podávaním určené na obrábanie dreva a materiálov
s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami,
9. Lisy, vrátane ohraňovacích lisov na tvárnenie kovov za studena, s ručným vkladaním a/alebo odoberaním, ktorých
pohyblivé pracovné časti môžu mať zdvih viac ako 6 mm a rýchlosť viac ako 30 mm/s,
10. Vstrekovacie alebo tlačné tvarovacie lisy na plastické hmoty s ručným vkladaním alebo odoberaním,
11. Vstrekovacie alebo tlačné tvarovacie lisy na gumu s ručným vkladaním alebo odoberaním,
13. Ručne nakladané vozidlá určené na zber odpadu z domácností, so zabudovaným lisovacím mechanizmom,
16. Vozidlové zdvíhacie plošiny,
17. Zariadenia na zdvíhanie osôb alebo osôb a tovarov predstavujúce nebezpečenstvo pádu z výšky väčšej ako tri metre.
Postupy posudzovania zhody:
–

ES skúška typu podľa § 8 ods. 3 písm. b) a ods. 4 písm. a), príloha IX smernice 2006/42/ES,

–

Komplexné zabezpečenie kvality podľa § 8 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. b), príloha X smernice 2006/42/ES.
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3. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia.
Rozsah autorizácie v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-020 a č. I-008:
–
–
–

prostriedky ľudovej zábavy,
zariadenia detských ihrísk,
športovo-rekreačné zariadenia.

Postupy posudzovania zhody:
–
–
–

posúdenie zhody vzorky typu výrobku podľa § 4 ods. 1 a prílohy časť A,
posúdenie zhody výrobku s certifikovaným typom podľa § 4 ods. 1 a prílohy časť B,
overenie zhody každého výrobku podľa § 4 ods. 2 a prílohy časť C.

4. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2015 Z. z.o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu.
Rozsah autorizácie podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-020 a č. I-008.
Postupy posudzovania zhody:
–
–
–
–

EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 2, bod 1,
zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom (modul C 1) podľa prílohy
č. 2 bod 2.,
zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom vykonávaných v náhodných
intervaloch (modul C 2) podľa prílohy č. 2 bod 3.,
zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby (modul C) podľa prílohy č. 4.

5. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. zo uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do
výťahov na trhu.
Rozsah autorizácie:
–

výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou budovy alebo inej stavby a bezpečnostné časti do výťahov uvedené v prílohe č. 3,
ktoré sú určené na namontovanie do výťahov v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-020 a č. I-008.

Postupy posudzovania zhody:
Výťahy:
–
–
–
–
–
–

EÚ skúška typu výťahu (modul B) podľa prílohy č. 4 časti B,
záverečná inšpekcia podľa prílohy č. 5,
zhoda s typom založena na zabezpečení kvality výťahu (modul E) podľa prílohy č. 10,
zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výroby výťahu (modul D) podľa prílohy č. 12,
zhoda založená na overení jednotlivého výťahu (modul G) kvality podľa prílohy č. 8,
zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality výťahu a preskúmaní návrhu výťahu (mmodul H1) podľa prílohy č. 11.

Bezpečnostné časti:
–
–
–
–

EÚ skúška typu bezpečnostnej časti do výťahu (modul B) podľa prílohy č. 4 časti A,
zhoda s typom založená na náhodnej kontrole bezpečnostnej časti do výťahu (modul C2) podľa prílohy č. 9,
zhoda s typom založená na zabezpečení kvality bezpečnostnej časti do výťahu (modul E) podľa prílohy č. 6,
zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality bezpečnostnej časti do výťahu (modul H) podľa prílohy č. 7.

6. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu.
Rozsah autorizácie podľa § 1 ods. 2 v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-020, č. O-012 a č. I-008.
Postupy posudzovania zhody:
–

európske schválenie materiálov podľa § 15,
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

schvaľovanie pracovných postupov a zamestnancov podľa prílohy č. 1 bod 3.1.2 a schvaľovanie zamestnancov podľa
prílohy č. 1 bod 3.1.3,
EÚ skúška typu posúdením vzorky typu (modul B) podľa prílohy č. 3, bod 3.1.,
EÚ skúška typu posúdením návrhu typu (modul B) podľa prílohy č. 3, bod 3.2.,
zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach tlakového zariadenia pod dohľadom v náhodných
intervaloch (modul C2) podľa prílohy č. 2, bod 4,
zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D) podľa prílohy č. 3, bod 5,
zabezpečenie kvality výrobného procesu (modul D1) podľa prílohy č. 3, bod 6,
zhoda s typom založená na zabezpečení kvality tlakového zariadenia (modul E) podľa prílohy č. 3, bod 7,
zabezpečenie kvality záverečnej kontroly a skúšania tlakového zariadenia (modul E1) podľa prílohy č. 3, bod 8,
zhoda s typom založená na overení tlakového zariadenia (modul F) podľa prílohy č. 3, bod 9,
zhoda založená na overení jednotlivého tlakového zariadenia (modul G) podľa prílohy č. 3, bod 10,
zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality (modul H) podľa prílohy č. 3, bod 11,
zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality a preskúmaní návrhu (modul H1) podľa prílohy č. 3, bod 12.

7. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite.
Rozsah autorizácie v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-020: 6
–

zariadenia podľa § 2 písm. a) nariadenia vlády

Postup posudzovania zhody:
–

EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 3 časti A.

8. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2016 Z. z., o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
Rozsah autorizácie
–
–
–
–

zariadenia skupiny I kategórie M1 podľa prílohy č. 1, bod, 1 písm. a),
elektrickézariadenia skupiny I kategórie M2 podľa prílohy č. 1, bod. 1, písm. b),
zariadenia skupiny II kategórie 1 podľa prílohy č. 1, bod 2 písm. a),
elektické zariadenia skupiny II kategórie 2 podľa prílohy č. 1, bod 2 písm b)

v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-020.
Postupy posudzovania zhody:
–
–
–

EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 3
zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výroby (modul D) podľa prílohy č. 4,
zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku (modul E) podľa prílohy č. 7.

9. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/424 z 9. marca 2016 o lanovkových zariadeniach a o zrušení smernice
2000/9/ES (ďalej len „nariadenie 2016/424“).
Rozsah autorizácie podľa článku 1 nariadenia 2016/424 v rozsahu osvedčenia o akreditácii č P-020.
Postupy posudzovania zhody:
–
–
–

EÚ skúška typu – výrobný typ (modul B) podľa prílohy č. 3 nariadenia 2016/424,
zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D) podľa prílohy č. 4 nariadenia 2016/424,
zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality a preskúmaní návrhu (modul H1) podľa prílohy č. 7 nariadenia
2016/424.“
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nahrádzajú slovami
„V mene autorizovanej osoby konajú:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ing. Ján Stacho, Tatranská 4, 974 11 Banská Bystrica,
Ing. Pavol Flamík, Slávičie údolie 1574/20, 811 02 Bratislava,
Ing. Pavol Hačunda, Jeséniova 51, 831 01 Bratislava,
Ing. Ján Žiak, Krásno 140, 958 43 Krásno,
Ing. Dušan Gálik, Čermánske námestie 1696/3, 949 01 Nitra-Čermán
Ing. Peter Šustek, Osikova 19, 010 07 Žilina.

Spôsob konania osôb oprávnených konať v mene autorizovanej osoby:
–

samostatne.

Rozsah konania osôb oprávnených konať v mene autorizovanej osoby:
–

podpisovanie výstupných dokumentov posudzovania zhody vydané AO/NO.

Technické predpisy:
1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2011 Z. z.
Rozsah autorizácie je vymedzený pre strojové zariadenia z prílohy č. IV smernice 2006/42/ES v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-020 a č. I-008:
1. Kotúčové píly (jednolistové alebo viaclistové) na obrábanie dreva a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami
alebo na spracovanie mäsa a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami týchto typov:
1.1 strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú pevný stôl alebo podporu s ručným podávaním
obrobku alebo s demontovateľným strojovým podávaním,
1.2 strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú ručne ovládaný pílový stôl alebo vozík, ktoré
vykonávajú vratný pohyb,
1.3 strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú zabudované mechanické podávacie zariadenie
obrobkov s ručným vkladaním a /alebo odoberaním,
1.4 strojové píly s pohyblivou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú mechanický pohyb čepele, s ručným vkladaním a/alebo odoberaním,
2. Strojové hobľovačky s ručným podávaním určené na spracovanie dreva,
3. Hrúbovačky na jednostranné zrovnávacie hobľovanie, ktoré majú zabudované mechanické podávacie zariadenie,
s ručným vkladaním a/alebo odoberaním určené na obrábanie dreva,
4. Pásové píly s ručným vkladaním a/alebo odoberaním, určené na obrábanie dreva a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami alebo na spracovanie mäsa a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami týchto typov:
4.1 strojové píly s pevnou čepeľou pri rezaní, ktoré majú pevný alebo pílový stôl s vratným pohybom alebo podporu
pre obrobok,
4.2 strojové píly s čepeľou montovanou na vozíku s vratným pohybom,
5. Kombinované strojové zariadenia typov uvedených v bodoch 1 až 4 a v bode 7 určené na obrábanie dreva
a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami,
6. Viacvretenové čapovacie strojové zariadenia s ručným podávaním určené na obrábanie dreva,
7. Profilovacie strojové zariadenia so zvislým vretenom s ručným podávaním určené na obrábanie dreva a materiálov
s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami,
9.

Lisy, vrátane ohraňovacích lisov na tvárnenie kovov za studena, s ručným vkladaním a/alebo odoberaním, ktorých
pohyblivé pracovné časti môžu mať zdvih viac ako 6 mm a rýchlosť viac ako 30 mm/s,

10. Vstrekovacie alebo tlačné tvarovacie lisy na plastické hmoty s ručným vkladaním alebo odoberaním,
11. Vstrekovacie alebo tlačné tvarovacie lisy na gumu s ručným vkladaním alebo odoberaním,
13. Ručne nakladané vozidlá určené na zber odpadu z domácností, so zabudovaným lisovacím mechanizmom,
16. Vozidlové zdvíhacie plošiny,
17. Zariadenia na zdvíhanie osôb alebo osôb a tovarov predstavujúce nebezpečenstvo pádu z výšky väčšej ako tri metre.
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Postupy posudzovania zhody:
–
–

ES skúška typu podľa § 8 ods. 3 písm. b) a ods. 4 písm. a), príloha IX smernice 2006/42/ES,
Komplexné zabezpečenie kvality podľa § 8 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. b), príloha X smernice 2006/42/ES.

2. zákon č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Rozsah autorizácie je vymedzený podľa § 3 písm. a) zákona.
Postupy posudzovania zhody:
–
–
–
–
–

periodická prehliadka podľa § 3 písm. e) zákona,
medziperiodická prehliadka podľa § 3 písm. f) zákona,
mimoriadna kontrola podľa § 3 písm. g) zákona,
opätovné posúdenie zhody podľa prílohy č. 1 zákona,
posudzovanie zhody nového zariadenia podľa
1. Príloh A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) v znení zmien
a doplnkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.),
2. Dodatku C – Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) v znení zmien a doplnkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb.),
3. Pripojených predpisov k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských
vodných cestách (ADN) (oznámenie č. 331/2010 Z. z.).

3. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2015 Z. z. o sprístupňovaní jednoduchých
tlakových nádob na trhu.
Rozsah autorizácie podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-020 a č. I-008.
Postupy posudzovania zhody:
–
–
–
–

EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 2, bod 1,
zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom (modul C 1) podľa prílohy
č. 2 bod 2.,
zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom vykonávaných v náhodných
intervaloch (modul C 2) podľa prílohy č. 2 bod 3.,
zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby (modul C) podľa prílohy č. 4.

4. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. zo uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do
výťahov na trhu.
Rozsah autorizácie:
–

výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou budovy alebo inej stavby a bezpečnostné časti do výťahov uvedené v prílohe č. 3,
ktoré sú určené na namontovanie do výťahov v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-020 a č. I-008.

Postupy posudzovania zhody:
Výťahy:
–
–
–
–
–
–

EÚ skúška typu výťahu (modul B) podľa prílohy č. 4 časti B,
záverečná inšpekcia podľa prílohy č. 5,
zhoda s typom založena na zabezpečení kvality výťahu (modul E) podľa prílohy č. 10,
zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výroby výťahu (modul D) podľa prílohy č. 12,
zhoda založená na overení jednotlivého výťahu (modul G) kvality podľa prílohy č. 8,
zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality výťahu a preskúmaní návrhu výťahu (modul H1) podľa prílohy č. 11.

Bezpečnostné časti:
–
–
–
–

EÚ skúška typu bezpečnostnej časti do výťahu (modul B) podľa prílohy č. 4 časti A,
zhoda s typom založená na náhodnej kontrole bezpečnostnej časti do výťahu (modul C2) podľa prílohy č. 9,
zhoda s typom založená na zabezpečení kvality bezpečnostnej časti do výťahu (modul E) podľa prílohy č. 6,
zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality bezpečnostnej časti do výťahu (modul H) podľa prílohy č. 7.
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5. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu.
Rozsah autorizácie podľa § 1 ods. 2 v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-020, č. O-012 a č. I-008.
Postupy posudzovania zhody:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

európske schválenie materiálov podľa § 15,
schvaľovanie pracovných postupov a zamestnancov podľa prílohy č. 1 bod 3.1.2 a schvaľovanie zamestnancov podľa
prílohy č. 1 bod 3.1.3,
EÚ skúška typu posúdením vzorky typu (modul B) podľa prílohy č. 3, bod 3.1.,
EÚ skúška typu posúdením návrhu typu (modul B) podľa prílohy č. 3, bod 3.2.,
zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach tlakového zariadenia pod dohľadom v náhodných
intervaloch (modul C2) podľa prílohy č. 2, bod 4,
zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D) podľa prílohy č. 3, bod 5,
zabezpečenie kvality výrobného procesu (modul D1) podľa prílohy č. 3, bod 6,
zhoda s typom založená na zabezpečení kvality tlakového zariadenia (modul E) podľa prílohy č. 3, bod 7,
zabezpečenie kvality záverečnej kontroly a skúšania tlakového zariadenia (modul E1) podľa prílohy č. 3, bod 8,
zhoda s typom založená na overení tlakového zariadenia (modul F) podľa prílohy č. 3, bod 9,
zhoda založená na overení jednotlivého tlakového zariadenia (modul G) podľa prílohy č. 3, bod 10,
zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality (modul H) podľa prílohy č. 3, bod 11,
zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality a preskúmaní návrhu (modul H1) podľa prílohy č. 3, bod 12.

6. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite.
Rozsah autorizácie v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-020:
–

zariadenia podľa § 2 písm. a) nariadenia vlády.

Postup posudzovania zhody:
–

EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 3 časti A.

7. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2016 Z. z., o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
Rozsah autorizácie
–
–
–
–

zariadenia skupiny I kategórie M1 podľa prílohy č. 1, bod, 1 písm. a),
elektrickézariadenia skupiny I kategórie M2 podľa prílohy č. 1, bod. 1, písm. b),
zariadenia skupiny II kategórie 1 podľa prílohy č. 1, bod 2 písm. a),
elektické zariadenia skupiny II kategórie 2 podľa prílohy č. 1, bod 2 písm. b)

v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-020.
Postupy posudzovania zhody:
–
–
–

EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 3,
zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výroby (modul D) podľa prílohy č. 4,
zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku (modul E) podľa prílohy č. 7.

8. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/424 z 9. marca 2016 o lanovkových zariadeniach a o zrušení smernice
2000/9/ES (ďalej len „nariadenie 2016/424“).
Rozsah autorizácie podľa článku 1 nariadenia 2016/424 v rozsahu osvedčenia o akreditácii č P-020.
Postupy posudzovania zhody:
–
–
–

EÚ skúška typu – výrobný typ (modul B) podľa prílohy č. 3 nariadenia 2016/424,
zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D) podľa prílohy č. 4 nariadenia 2016/424,
zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality a preskúmaní návrhu (modul H1) podľa prílohy č. 7 nariadenia
2016/424.“

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Platnosť autorizácie je do dňa
20.10.2020.
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II. rozhodnutie č. UNMS/03084/2019-801 009671/2019 zo dňa 23.08.2019, ktoré mení autorizáciu udelenú rozhodnutím
č. 2018/801/000992/00388 zo dňa 29. 05. 2018 autorizovanej osobe Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., SKTC-104,
NO 1299, Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, IČO: 00 057 380, tak, že:
sa slová
„na obdobie od právoplatnosti tohto rozhodnutia do dňa 18. 12. 2020,
1. 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.,
2. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 140/2011 Z. z.,
3. na zákon 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
4. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2015 Z. z. o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu,
5. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 236/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch
posudzovania zhody,
6. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu,
7. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite,
8. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu,
9. na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/426 z 9. marca 2016 spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá
a o zrušení smernice 2009/142/ES.“
nahrádzajú slovami
„na obdobie od právoplatnosti tohto rozhodnutia do dňa 18. 12. 2020,
1. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 140/2011 Z. z.,
2. na zákon 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
3. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2015 Z. z. o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu,
4. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 236/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania zhody,
5. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu,
6. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite,
7. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu,
8. na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/426 z 9. marca 2016 spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá
a o zrušení smernice 2009/142/ES.“
a slová
„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 v rozsahu
osvedčenia o akreditácii č. P-018.
Postupy posudzovania zhody:
–
–

vnútorná kontrola výroby s posudzovaním technickej dokumentácie a pravidelnou kontrolou podľa prílohy č. 6 nariadenia vlády,
overovanie jednotlivého zariadenia podľa prílohy č. 7 nariadenia vlády.

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2011 Z. z.
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Rozsah autorizácie je vymedzený pre strojové zariadenia z prílohy č. IV smernice 2006/42/ES v rozsahu osvedčení
o akreditácii č. P-018 a č. S-047.
1. Kotúčové píly (jednolistové alebo viaclistové) na obrábanie dreva a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami
alebo na spracovanie mäsa a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami týchto typov:
1.1 strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú pevný stôl alebo podporu s ručným podávaním
obrobku alebo s demontovateľným strojovým podávaním,
1.2 strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú ručne ovládaný pílový stôl alebo vozík, ktoré
vykonávajú vratný pohyb,
1.3 strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú zabudované mechanické podávacie zariadenie
obrobkov s ručným vkladaním a /alebo odoberaním,
1.4 strojové píly s pohyblivou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú mechanický pohyb čepele, s ručným
vkladaním a/alebo odoberaním.
2. Strojové hobľovačky s ručným podávaním určené na spracovanie dreva.
3. Hrúbovačky na jednostranné zrovnávacie hobľovanie, ktoré majú zabudované mechanické podávacie zariadenie,
s ručným vkladaním a/alebo odoberaním určené na obrábanie dreva.
4. Pásové píly s ručným vkladaním a/alebo odoberaním, určené na obrábanie dreva a materiálov s podobnými
fyzikálnymi vlastnosťami alebo na spracovanie mäsa a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami týchto typov:
4.1 strojové píly s pevnou čepeľou pri rezaní, ktoré majú pevný alebo pílový stôl s vratným pohybom alebo podporu
pre obrobok,
4.2 strojové píly s čepeľou montovanou na vozíku s vratným pohybom.
5. Kombinované strojové zariadenia typov uvedených v bodoch 1 až 4 a v bode 7 určené na obrábanie dreva a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami.
6. Viacvretenové čapovacie strojové zariadenia s ručným podávaním určené na obrábanie dreva.
7. Profilovacie strojové zariadenia so zvislým vretenom s ručným podávaním určené na obrábanie dreva a materiálov
s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami.
8. Prenosné reťazové píly určené na spracovanie dreva.
9. Lisy, vrátane ohraňovacích lisov na tvárnenie kovov za studena, s ručným vkladaním a/alebo odoberaním, ktorých
pohyblivé pracovné časti môžu mať zdvih viac ako 6 mm a rýchlosť viac ako 30 mm/s.
10. Vstrekovacie alebo tlačné tvarovacie lisy na plastické hmoty s ručným vkladaním alebo odoberaním.
11. Vstrekovacie alebo tlačné tvarovacie lisy na gumu s ručným vkladaním alebo odoberaním.
13. Ručne nakladané vozidlá určené na zber odpadu z domácností, so zabudovaným lisovacím mechanizmom.
14. Odnímateľné zariadenia pre mechanický prenos vrátane ich ochranných krytov.
15. Ochranné kryty na odnímateľné zariadenia pre mechanický prenos.
16. Vozidlové zdvíhacie plošiny.
17. Zariadenia na zdvíhanie osôb alebo osôb a tovarov predstavujúce nebezpečenstvo pádu z výšky väčšej ako tri metre.
18. Ručné upevňovacie a iné nárazové strojové zariadenia prevádzkované s patrónou.
Postupy posudzovania zhody:
–
–

ES skúška typu spolu s posúdením zhody na základe vnútornej kontroly výroby strojového zariadenia podľa § 8 ods. 3
písm. b) a ods. 4 písm. a), príloha IX a príloha VIII smernice 2006/42/ES,
komplexné zabezpečenie kvality podľa § 8 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. b), príloha X smernice 2006/42/ES.

3. zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného
trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 78/2012 Z. z.“).
Rozsah autorizácie podľa § 2 písm. a) zákona č. 78/2012 Z. z. v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-018.
Postupy posudzovania zhody:
–

ES skúška typu podľa §16 zákona č. 78/2012 Z. z.

4. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2015 Z. z. o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu.
Rozsah autorizácie podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-018 a č. S-047.
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Postupy posudzovania zhody:
–
–
–
–

EÚ skúška typu (modul B) podľa prvého bodu prílohy č. 2 nariadenia vlády,
zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby (modul C) podľa štvrtého bodu prílohy č. 2,
zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom (modul C1) podľa druhého
bodu prílohy č. 2,
zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom vykonávaných v náhodných
intervaloch (modul C2) podľa tretieho bodu prílohy č. 2.

5. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 236/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na
účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania zhody.
Rozsah autorizácie je určený podľa § 1 v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-018 a č. S -047.
Postupy posudzovania zhody:
–
–
–

ES skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády,
zhoda s typom (modul C) podľa bodu II prílohy č. 2 nariadenia vlády,
zabezpečenie kvality výroby (modul D) podľa bodu III prílohy č. 2 nariadenia vlády.

6. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu.
Rozsah autorizácie podľa § 1 ods. 2 v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-018.
Postupy posudzovania zhody:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

vnútorná kontrola výroby a skúšky tlakového zariadenia pod dohľadom v náhodných intervaloch (modul A2) podľa
prílohy podľa prílohy č. 3, bodu 2.1. nariadenia vlády,
EÚ skúška typu posúdením vzorky typu (modul B) podľa prílohy č. 3, bodu 3.1. nariadenia vlády,
EÚ skúška typu posúdením návrhu typu (modul B) podľa prílohy č. 3, bodu 3.2. nariadenia vlády,
zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach tlakového zariadenia pod dohľadom v náhodných
intervaloch (modul C2) podľa prílohy č. 3 bodu 4,
zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D) podľa prílohy č. 3, bodu 5 nariadenia
vlády,
zabezpečenie kvality výrobného procesu (modul D1) podľa prílohy č. 3, bodu 6 nariadenia vlády,
zhoda s typom založená na zabezpečení kvality tlakového zariadenia (modul E) podľa prílohy č. 3, bodu 7 nariadenia
vlády,
zabezpečenie kvality záverečnej kontroly a skúšania tlakového zariadenia (modul E1) podľa prílohy č. 3, bodu 8 nariadenia vlády,
zhoda založená na overení jednotlivého tlakového zariadenia (modul G) podľa prílohy č. 3, bodu 10 nariadenia vlády,
zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality (modul H) podľa prílohy č. 3, bodu 11 nariadenia vlády,
zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality a preskúmaní návrhu (modul H1) podľa prílohy č. 3, bodu 12 nariadenia vlády.

7. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite.
Rozsah autorizácie je vymedzený pre zariadenia podľa § 2 v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-018 a č. S-047.
Postup posudzovania zhody:
–

EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 3 časti A nariadenia vlády.

8. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu.
Rozsah autorizácie podľa článku 1 ods. 1 nariadenia vlády v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-018 a S-047.
Postupy posudzovania zhody:
–
–

EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 3 nariadenia vlády,
zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality (modul H) podľa prílohy 4 nariadenia vlády.
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9. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/426 z 9. marca 2016 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá a o zrušení smernice 2009/142/ES (ďalej len „nariadenie 2016/426“).
Rozsah autorizácie podľa článku 1 ods. 1 nariadenia 2016/426 v rozsahu osvedčenia o akreditácii č P-018 a S-047.
Postupy posudzovania zhody:
–
–
–
–

EÚ skúška typu – výrobný typ (modul B) podľa prílohy č. 3 bod 1 nariadenia 2016/426,
zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v náhodných intervaloch
(modul C2) podľa prílohy č. 3 bod 2 nariadenia 2016/426,
zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D) podľa prílohy 3 bod 3 nariadenia
2016/426,
zhoda založená na overení jednotky (modul G) podľa prílohy č. 3 bod 6 nariadenia 2016/426.“

sa nahrádzajú slovami
„Technické predpisy:
1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2011 Z. z.
Rozsah autorizácie je vymedzený pre strojové zariadenia z prílohy č. IV smernice 2006/42/ES v rozsahu osvedčení
o akreditácii č. P-018 a č. S-047.
1. Kotúčové píly (jednolistové alebo viaclistové) na obrábanie dreva a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami
alebo na spracovanie mäsa a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami týchto typov:
1.1 strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú pevný stôl alebo podporu s ručným podávaním
obrobku alebo s demontovateľným strojovým podávaním,
1.2 strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú ručne ovládaný pílový stôl alebo vozík, ktoré
vykonávajú vratný pohyb,
1.3 strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú zabudované mechanické podávacie zariadenie
obrobkov s ručným vkladaním a /alebo odoberaním,
1.4 strojové píly s pohyblivou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú mechanický pohyb čepele, s ručným
vkladaním a/alebo odoberaním.
2. Strojové hobľovačky s ručným podávaním určené na spracovanie dreva.
3. Hrúbovačky na jednostranné zrovnávacie hobľovanie, ktoré majú zabudované mechanické podávacie zariadenie,
s ručným vkladaním a/alebo odoberaním určené na obrábanie dreva.
4. Pásové píly s ručným vkladaním a/alebo odoberaním, určené na obrábanie dreva a materiálov s podobnými
fyzikálnymi vlastnosťami alebo na spracovanie mäsa a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami týchto typov:
4.1 strojové píly s pevnou čepeľou pri rezaní, ktoré majú pevný alebo pílový stôl s vratným pohybom alebo podporu
pre obrobok,
4.2 strojové píly s čepeľou montovanou na vozíku s vratným pohybom.
5. Kombinované strojové zariadenia typov uvedených v bodoch 1 až 4 a v bode 7 určené na obrábanie dreva
a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami.
6. Viacvretenové čapovacie strojové zariadenia s ručným podávaním určené na obrábanie dreva.
7. Profilovacie strojové zariadenia so zvislým vretenom s ručným podávaním určené na obrábanie dreva a materiálov
s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami.
8. Prenosné reťazové píly určené na spracovanie dreva.
9. Lisy, vrátane ohraňovacích lisov na tvárnenie kovov za studena, s ručným vkladaním a/alebo odoberaním, ktorých
pohyblivé pracovné časti môžu mať zdvih viac ako 6 mm a rýchlosť viac ako 30 mm/s.
10. Vstrekovacie alebo tlačné tvarovacie lisy na plastické hmoty s ručným vkladaním alebo odoberaním.
11. Vstrekovacie alebo tlačné tvarovacie lisy na gumu s ručným vkladaním alebo odoberaním.
13. Ručne nakladané vozidlá určené na zber odpadu z domácností, so zabudovaným lisovacím mechanizmom.
14. Odnímateľné zariadenia pre mechanický prenos vrátane ich ochranných krytov.
15. Ochranné kryty na odnímateľné zariadenia pre mechanický prenos.
16. Vozidlové zdvíhacie plošiny.
17. Zariadenia na zdvíhanie osôb alebo osôb a tovarov predstavujúce nebezpečenstvo pádu z výšky väčšej ako tri metre.
18. Ručné upevňovacie a iné nárazové strojové zariadenia prevádzkované s patrónou.
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Postupy posudzovania zhody:
–
–

ES skúška typu spolu s posúdením zhody na základe vnútornej kontroly výroby strojového zariadenia podľa § 8 ods. 3
písm. b) a ods. 4 písm. a), príloha IX a príloha VIII smernice 2006/42/ES,
komplexné zabezpečenie kvality podľa § 8 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. b), príloha X smernice 2006/42/ES.

2. zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného
trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 78/2012 Z. z.“).
Rozsah autorizácie podľa § 2 písm. a) zákona č. 78/2012 Z. z. v rozsahu osvedčenia o akreditácii č P-018.
Postupy posudzovania zhody:
–

ES skúška typu podľa §16 zákona č. 78/2012 Z. z.

3. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2015 Z. z. o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu.
Rozsah autorizácie podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-018 a č. S-047.
Postupy posudzovania zhody:
–
–
–
–

EÚ skúška typu (modul B) podľa prvého bodu prílohy č. 2 nariadenia vlády,
zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby (modul C) podľa štvrtého bodu prílohy č. 2 nariadenia vlády,
zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom (modul C1) podľa druhého
bodu prílohy č. 2 nariadenia vlády,
zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom vykonávaných v náhodných
intervaloch (modul C2) podľa tretieho bodu prílohy č. 2 nariadenia vlády.

4. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 236/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na
účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania zhody.
Rozsah autorizácie je určený podľa § 1 v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-018 a č. S -047.
Postupy posudzovania zhody:
–
–
–

ES skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády,
zhoda s typom (modul C) podľa bodu II prílohy č. 2 nariadenia vlády,
zabezpečenie kvality výroby (modul D) podľa bodu III prílohy č. 2 nariadenia vlády.

5. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu.
Rozsah autorizácie podľa § 1 ods. 2 v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-018.
Postupy posudzovania zhody:
–

vnútorná kontrola výroby a skúšky tlakového zariadenia pod dohľadom v náhodných intervaloch (modul A2) podľa
prílohy podľa prílohy č. 3, bodu 2.1. nariadenia vlády,
– EÚ skúška typu posúdením vzorky typu (modul B) podľa prílohy č. 3, bodu 3.1. nariadenia vlády,
– EÚ skúška typu posúdením návrhu typu (modul B) podľa prílohy č. 3, bodu 3.2. nariadenia vlády,
– zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach tlakového zariadenia
– pod dohľadom v náhodných intervaloch (modul C2) podľa prílohy č. 3 bodu 4,
– zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D) podľa prílohy č. 3, bodu 5 nariadenia
vlády,
– zabezpečenie kvality výrobného procesu (modul D1) podľa prílohy č. 3, bodu 6 nariadenia vlády,
– zhoda s typom založená na zabezpečení kvality tlakového zariadenia (modul E) podľa prílohy č. 3, bodu 7 nariadenia
vlády,
– zabezpečenie kvality záverečnej kontroly a skúšania tlakového zariadenia (modul E1) podľa prílohy č. 3, bodu 8 nariadenia vlády,
– zhoda založená na overení jednotlivého tlakového zariadenia (modul G) podľa prílohy č. 3, bodu 10 nariadenia vlády,
– zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality (modul H) podľa prílohy č. 3, bodu 11 nariadenia vlády,
– zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality a preskúmaní návrhu (modul H1) podľa prílohy č. 3, bodu 12
nariadenia vlády.
6. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite.
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Rozsah autorizácie je vymedzený pre zariadenia podľa § 2 v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-018 a č. S-047.
Postup posudzovania zhody:
–

EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 3 časti A nariadenia vlády.

7. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu.
Rozsah autorizácie podľa článku 1 ods. 1 nariadenia vlády v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-018 a S-047.
Postupy posudzovania zhody:
–
–

EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 3 nariadenia vlády,
zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality (modul H) podľa prílohy 4 nariadenia vlády.

8. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/426 z 9. marca 2016 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá a o zrušení smernice 2009/142/ES (ďalej len „nariadenie 2016/426“).
Rozsah autorizácie podľa článku 1 ods. 1 nariadenia 2016/426 v rozsahu osvedčenia o akreditácii č P-018 a S-047.
Postupy posudzovania zhody:
– EÚ skúška typu – výrobný typ (modul B) podľa prílohy č. 3 bod 1 nariadenia 2016/426,
– zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v náhodných intervaloch
(modul C2) podľa prílohy č. 3 bod 2 nariadenia 2016/426,
– zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D) podľa prílohy 3 bod 3 nariadenia
2016/426,
– zhoda založená na overení jednotky (modul G) podľa prílohy č. 3 bod 6 nariadenia 2016/426.“
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Platnosť autorizácie je do dňa
18. 12. 2020.

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 auguste 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

TBT/ARG/372
27. 8. 2019

Argentína

bezpečnostné pásy
Technický predpis MERCOSUR, požiadavky na výrobky, označovanie, súlad s predpisom EHK OSN č. 16.

25. 10. 2019

TBT/BRA/891
2. 8. 2019

Brazília

stroje a mechanické zariadenia, bezpečnosť pri práci
Vyhláška ustanovujúca technické zásady a opatrenia na ochranu
zdravia a prevenciu nehôd a chorôb z povolania, ktoré by mohli
vzniknúť vplyvom uvedených zariadení.

neaplikuje sa

TBT/BRA/892
7. 8. 2019

Brazília

pesticídne výrobky, čistiace prostriedky určené pre domácnosti,
látky na konzerváciu dreva
Uznesenie stanovujúce kritériá na hodnotenie uvedených výrobkov, toxikologická klasifikácia, ustanovenie priorít pri analýze
a porovnávaní toxikologického účinku.

neaplikuje sa

TBT/BRA/893
9. 8. 2019

Brazília

trans tuky v potravinách
Uznesenie o používaní priemyselných trans tukov v potravinách.
Regulácia sa týka všetkých druhoch potravín vrátane nápojov,
prídavných látok a technologických pomocných látok.

7. 10. 2019
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TBT/BRA/894
9. 8. 2019

Brazília

systémy merania distribuovanej elektrickej energie
Technický predpis ustanovujúci metrologické a bezpečnostné
požiadavky zamerané na posilnenie a aktualizáciu schváleného
metrologického technického predpisu (RTM) Inmetro 371 z roku
2007. Minimálne podmienky, ktoré musia byť dodržané pri posudzovaní modelu systému merania distribuovanej elektrickej energie (SDMEE).

neaplikuje sa

TBT/BRA/895
12. 8. 2019

Brazília

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

22. 10. 2019

TBT/BRA/896
12. 8. 2019

Brazília

revízia regulačných opatrení
Návrh vyhlášky o zrušení určitých regulačných opatrení s nízkym
dopadom na spoločnosť.

neaplikuje sa

TBT/BRA/897
15. 8. 2019

Brazília

veterinárne vakcíny
Verejné konzultácie k návrhu technického predpisu o výrobe,
kontrole a používaní autogénnych vakcín.

26. 9. 2019

TBT/BRA/898
15. 8. 2019

Brazília

výrobky určené na hygienu a skrášľovanie zvierat
Verejné konzultácie k návrhu technického predpisu, ktorým sa
vymedzujú požiadavky na zloženie, výrobu, kontrolu kvality, označovanie a povinnú registráciu uvedených výrobkov.

neaplikuje sa

TBT/BRA/899
21. 8. 2019

Brazília

aktívne farmaceutické zložky
Uznesenie ustanovujúce pokyny na udeľovanie povolení pre dodávateľov dotknutých výrobkov s ohľadom na dodržiavanie požiadaviek správnej praxe v oblasti distribúcie aktívnych farmaceutických zložiek (API).

21. 10. 2019

TBT/BRA/900
21. 8. 2019

Brazília

aktívne farmaceutické zložky
Uznesenie ustanovujúce kritéria na certifikáciu správnej výrobnej
praxe v oblasti aktívnych farmaceutických zložiek (API).

21. 10. 2019

TBT/BRA/901
21. 8. 2019

Brazília

biologické výrobky
Návrh uznesenia o iniciatíve týkajúcej sa revízie uznesenia RDC 49
(2011), postupy pri zmene povolení pre biologické výrobky už
uvedené na trh.

21. 10. 2019

TBT/BRA/902
21. 8. 2019

Brazília

biologické výrobky
Návrh normatívnej inštrukcie k revízii uznesenia RDC 49 (2011)
o postupoch pri zmene povolení pre biologické výrobky už uvedené na trh.

21. 10. 2019

TBT/BRA/903
21. 8. 2019

Brazília

biologické výrobky
Návrh uznesenia o revízii uznesenia RDC 50 (2011) týkajúceho sa
štúdií stability biologických výrobkov.

4. 10. 2019

TBT/BRA/904
21. 8. 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 služieb v pôsobnosti INMETRO.

60 dní
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TBT/BRA/905
21. 8. 2019

Brazília

aktívne farmaceutické zložky
Návrh uznesenia o vytvorení dokumentácie pre aktívnu farmaceutickú zložku (API), požadované dokumenty, použitie API.

21. 10. 2019

TBT/BRA/906
22. 8. 2019

Brazília

okrasné druhy rýb
Verejné konzultácie k návrhu technického predpisu o požiadavkách a kritériách na využívanie domácich alebo exotických rýb na
okrasné alebo akváriové účely.

30 dní

TBT/CAN/596
12. 8. 2019

Kanada

rádiové komunikácie
Oznámenie o vydaní dokumentu SPR-003, 1. vydanie, postupy na
posudzovanie zhody prenosných zariadení činných vo frekvenčnom
pásme 60 GHz (57 GHz - 71 GHz), skúšobné metódy.

18. 10. 2019

TBT/CAN/597
26. 8. 2019

Kanada

rádiové komunikácie
Konzultácia k dokumentu RSS-310, 5. vydanie, štandardné požiadavky na rádiové zariadenia oslobodené od licencie používané na
rádiovú komunikáciu (inú ako rozhlasové vysielanie), ktoré sú tiež
oslobodené od certifikácie.

1. 11. 2019

TBT/CAN/598
29. 8. 2019

Kanada

liečivá na humánne použitie vydávané na predpis
Konzultáciách týkajúca sa zoznamu liečiv na predpis (Prescription
Drug List - PDL). Návrh na zaradenie lokálneho roztoku adrenalínu
(epinefrínu) alebo jeho solí na určených na hemostázu, v koncentrácii rovnajúcej sa alebo vyššej ako 1 mg/ml (1:1000) do uvedeného zoznamu.

26. 10. 2019

TBT/CHL/493
2. 8. 2019

Čile

elektrické rúry
Technické špecifikácie a štítky na označovanie energetickej účinnosti uvedených elektrických výrobkov.

60 dní

TBT/CHL/494
13. 8. 2019

Čile

vodomery
Norma ustanovujúca metrologické a technické požiadavky na nové
vodomery na studenú pitnú vodu a horúcu vodu. Vodomery môžu
byť činné mechanicky, elektricky, elektronicky alebo mechanicky so
zabudovanými elektronickými prvkami.

60 dní

TBT/CHL/495
21. 8. 2019

Čile

potraviny určené na reguláciu telesnej hmotnosti
Zdravotné predpisy o potravinách, zaradenie uvedených potravín,
aktualizácia a súlad s požiadavkami Codex Alimentarius.

60 dní

TBT/CHL/496
22. 8. 2019

Čile

potraviny pre športovcov, potravinové doplnky
Zdravotné predpisy o potravinách, konzultácia k viacerým návrhom zmien a doplnkov (výživové funkcie uvedených potravín,
výroky o účinkoch, usmernenia pre potravinové doplnky, obohatené potraviny atď.)

60 dní

TBT/CHL/497
28. 8. 2019

Čile

kvapalné palivá určené na námorné použitie, ochrana životného
prostredia
Výnos ustanovujúci kvalitatívne špecifikácie na kvapalné palivá
určené na námorné použitie (lodné palivá do vznetových motorov, ohrievacích kotlov a podobne). Požiadavky podľa Medzinárodného dohovoru o prevencii proti znečisteniu z lodí (MARPOL).

60 dní
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TBT/CHN/1343
5. 8. 2019

Čína

klaksóny motorových vozidiel
Národná norma, požiadavky na elektrické klaksóny a vzduchové
klaksóny, skúšky.

neaplikuje sa

TBT/CHN/1344
5. 8. 2019

Čína

výrobky dojčenskej výživy, mliečne zmesi v práškovej forme
Opatrenia na registráciu uvedených výrobkov požiadavky na zloženie, kvalitu a bezpečnosť výrobkov dojčenskej výživy. Schvaľovací postup, sankcie pri nedodržaní požiadaviek.

60 dní

TBT/CHN/1345
7. 8. 2019

Čína

vonkajšie svetlá a svetelná signalizácia motorových vozidiel a prípojných vozidiel
Národná norma, požiadavky v danej oblasti.

60 dní

TBT/CHN/1346
7. 8. 2019

Čína

palivové nádrže a inštalácia palivových nádrží motorových vozidiel
Národná norma, požiadavky v danej oblasti.

60 dní

TBT/CHN/1347
7. 8. 2019

Čína

elektrické motocykle a elektrické mopedy Národná norma, všeobecné požiadavky, elektrické požiadavky, požiadavky na prevádzkovú bezpečnosť, označovanie a skúšobné metódy pre výlučne elektrické motocykle a mopedy.

60 dní

TBT/CHN/1348
16. 8. 2019

Čína

motorové vozidlá a iné motorové prostriedky konštruované hlavne na prepravu osôb, vrátane stacionárnych vozňov a závodných
automobilov
Administratívne predpisy o stiahnutí vozidiel z obehu z dôvodov
ochrany životného prostredia. Povinnosti výrobcov, postupy pri
prešetrovaní a stiahnutí z obehu, regulačné povinnosti a právna
zodpovednosť.

60 dní

TBT/CHN/1349
26. 8. 2019

Čína

regulácia prítomnosti toxických a škodlivých látok v hnojivách
Národná norma, termíny, definície, požiadavky, skúšobné metódy
a kontroly toxických a škodlivých prvkov v hnojivách.

60 dní

TBT/CRI/185
29. 8. 2019

Kostarika

farmaceutické výrobky, lieky na humánne použitie, prítomnosť
lepku
Technický predpis RTCR ustanovujúci povinnosť uvádzať prítomnosť lepku na etiketách dotknutých liekov.

60 dní

TBT/ECU/475
29. 8. 2019

Ekvádor

prírodné spracované výrobky určené na terapeutické použitie
Technický predpis ustanovujúci požiadavky na sanitárnu registráciu prírodných spracovaných výrobkov určených na terapeutické
použitie a na správnu prax farmaceutických laboratórií činných
v danej oblasti.

60 dní

TBT/EU/673
9. 8. 2019

Európska únia

diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro
Návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa mení
a dopĺňa rozhodnutie 2002/364/ES, pokiaľ ide o definovanie testov prvej línie a potvrdzujúcich testov, požiadavky na pomôcky na
samovyšetrovanie a požiadavky na rýchle testy HIV a HCV, potvrdzujúce a doplnkové testy.

60 dní
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TBT/EU/674
14. 8. 2019

Európska únia

šesťmocný chróm ako antikorózny prostriedok chladiaceho systému uhlíkovej ocele v absorpčných chladničkách
Návrh delegovanej smernice Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení a dopĺňa príloha
III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ
ide o výnimku pre šesťmocný chróm ako antikorózny prostriedok
chladiaceho systému uhlíkovej ocele v absorpčných chladničkách.
Špecifická a dočasná výnimka z RoHS 2 (Smernica 2011/65/EU).

60 dní

TBT/EU/675
14. 8. 2019

Európska únia

kadmium v určitých snímacích tubusoch videokamier odolných
voči žiareniu
Návrh delegovanej smernice Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení a dopĺňa príloha
IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ
ide o výnimku pre používanie kadmia v určitých videokamerách
odolných voči žiareniu. Špecifická a dočasná výnimka z RoHS 2
(Smernica 2011/65/EU).

60 dní

TBT/EU/676
14. 8. 2019

Európska únia

olovo v platinizovaných platinových elektródach používaných na
určité merania vodivosti
Návrh delegovanej smernice Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení a dopĺňa príloha
IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ
ide o výnimku pre olovo v platinizovaných platinových elektródach používaných na určité merania vodivosti. Špecifická a dočasná výnimka z RoHS 2 (Smernica 2011/65/EU).

60 dní

TBT/EU/677
14. 8. 2019

Európska únia

olovo v spájkach a povrchových úpravách používaných v niektorých ručných spaľovacích motoroch
Návrh delegovanej smernice Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení a dopĺňa príloha
III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ
ide o výnimku pre olovo v spájkach a povrchové úpravy používané
v určitých rukách spaľovacie motory. Špecifická a dočasná výnimka z RoHS 2 (Smernica 2011/65/EU).

60 dní

TBT/FRA/191
23. 8. 2019

Francúzsko

aktívne rádiové zariadenia v mobilných sieťach 5G, prevádzkované
telekomunikačnými operátormi kľúčového významu
Návrh zákona na ochranu záujmov v oblasti obrany a národnej
bezpečnosti Francúzska v rámci využívania mobilných rádiových
sietí.

neaplikuje sa

TBT/FRA/192
28. 8. 2019

Francúzsko

aktívne rádiové zariadenia pre mobilné siete 5G, prevádzkované
telekomunikačnými operátormi kľúčového významu
Dekrét o podmienkach na udelenie predbežného povolenia na
prevádzkovanie zariadení rádiových sietí vymedzených v článku L.
34-11 zákona o poštách a elektronickej komunikácii.

neaplikuje sa

TBT/FRA/193
28. 8. 2019

Francúzsko

aktívne rádiové pre mobilné siete 5G, prevádzkované telekomunikačnými operátormi kľúčového významu
Výnos, ktorým sa stanovuje zoznam zariadení vymedzených
v článku L. 34-11 zákona o poštách a elektronickej komunikácii.

neaplikuje sa
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TBT/HKG/51
23. 8. 2019

Hongkong

energetické štítkovanie
Revízia kódexu správnej praxe pri označovaní výrobkov energetickým štítkom.
Povinný systém označovania energetickej účinnosti, aktualizácia
sa týka kompaktných klimatizačných zariadení, žiariviek, televízorov, elektrických ohrievačov vody atď.

60 dní

TBT/IND/105
12. 8. 2019

India

oceľ a oceľové výrobky
Požiadavky na oceľové výrobky uvedené v zozname, súlad so špecifikovanými indickými normami, licencie a používanie značky
Úradu pre indické normy (Bureau of Indian Standards).

60 dní

TBT/IND/106
29. 8. 2019

India

bicykle, osvetľovacie a odrazové prvky
Požiadavky na uvedené bezpečnostné vybavenie bicyklov.

60 dní

TBT/IND/107
29. 8. 2019

India

plynové varné zriadenia (sporáky) určené pre domácnosti, využívajúce ako palivo skvapalnený ropný plyn
Požiadavky na uvedené zariadenia, kvalita a spoľahlivosť.

60 dní

TBT/ITA/35
23. 8. 2019

Taliansko

produkty a služby v oblasti informačno-komunikačných technológií
(IKT)
Bezpečnosť obstarávania v oblasti IKT. Technicko-administratívne
odporúčania, osvedčené postupy a prevádzkové nástroje na zabezpečenie tovarov a služieb verejnej správy, adekvátna bezpečnostná úroveň.

11. 11. 2019

TBT/JAM/80
6. 8. 2019

Jamajka

elektrické zariadenia (spotrebiče) pripojené k vodovodnej sieti
Bezpečnostné požiadavky na uvedené zariadenia určené pre domácnosti a podobné využitie. Požiadavky na hadice používané na
pripojenie takýchto zariadení k vodovodným sieťam, zamedzenie
spätného toku a iných porúch.

2. 10. 2019

TBT/JPN/629
9. 8. 2019

Japonsko

prídavné látky do krmív
Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na prídavné látky do krmív.
Nové látky povolené na použitie do krmív (Manganese methionine
hydroxy analogue chelate a Copper methionine hydroxy analogue
chelate). Úprava použitia ďalších látok podľa zoznamu.

60 dní

TBT/JPN/630
9. 8. 2019

Japonsko

pomôcky, náčinie, nádoby a obaly na potraviny a prídavné látky
do potravín
Revízia noriem a špecifikácií na potraviny a prídavné látky do potravín. Požiadavky na pomôcky, náčinie, nádoby a obaly na potraviny vyrobené zo syntetických živíc.

60 dní

TBT/KEN/893
19. 8. 2019

Keňa

hermeticky uzatvárateľné vrecia/vrecká z tkaného polypropylénu
používané na skladovanie suchých potravinových komodít, produktov alebo semien
Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky.

13. 10. 2019

TBT/KEN/894
19. 8. 2019

Keňa

prenosné pevné plastové hermetické silá používané na skladovanie suchých potravinových komodít, odvodených produktov alebo
semien
Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky.

13. 10. 2019
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TBT/KEN/895
19. 6. 2019

Keňa

doplnkové materiály používané pri balení, lepiace pásky vyrobené
z celulózy, PVC, polypropylénu atď.
Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky.

13. 10. 2019

TBT/KEN/896
19. 8. 2019

Keňa

sklené nádoby, fľaše na sýtené a nesýtené nápoje
Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky.

13. 10. 2019

TBT/KEN/897
28. 8. 2019

Keňa

vykurovacie oleje
Norma stanovujúca požiadavky na uvedené vykurovacie oleje
určené do vykurovacích zariadení v priemysle a lodiarstve.

9. 10. 2019

TBT/KEN/898
28. 8. 2019

Keňa

mazivá, priemyselné oleje a príbuzné produkty
Norma stanovujúca požiadavky na ropné oleje zložené
z uhľovodíkov, určené na použitie do zmesových výrobkov pri
formulovaní výrobkov vrátane automobilových a priemyselných
mazív.

9. 10. 2019

TBT/KOR/850
5. 8. 2019

Kórea

kozmetické výrobky
Zmeny a doplnky predpisov ustanovujúcich normy na bezpečnosť
kozmetických výrobkov. Obmedzenia a zákazy prítomnosti určitých zložiek.

60 dní

TBT/KOR/851
5. 8. 2019

Kórea

potraviny, stravovacie režimy detí
Zvláštny zákon o riadení bezpečnosti stravovacích režimov detí.
Obmedzenie reklamy a predaja vysoko kalorických potravín, potravín s nízkou nutričnou hodnotou, potravín obsahujúcich určité
látky (kofeín) atď.

60 dní

TBT/KOR/852
21. 8. 2019

Kórea

tabakové výrobky
Zmeny a doplnky vykonávacej vyhlášky k zákonu o podpore zdravia verejnosti. Požiadavky na zdravotné varovné výroky a zobrazenia na obaloch tabakových výrobkov, veľkosti písma a obrázkov.

60 dní

TBT/KOR/853
21. 8. 2019

Kórea

stavebné stroje generujúce hluk
Zmeny a doplnky vykonávacej vyhlášky k zákonu o regulácii hluku
a vibrácií. Aktualizované a nové normy na kontrolu stavebných
strojov generujúcich hluk.

60 dní

TBT/KOR/854
21. 8. 2019

Kórea

pneumatiky ako výrobky generujúce hluk
Zmeny a doplnky vykonávacej vyhlášky k zákonu o regulácii hluku
a vibrácií. Označovania hladiny hluku pneumatík. Znižovanie hlučnosti na cestách.

60 dní

TBT/KOR/855
22. 8. 2019

Kórea

výrobky určené pre deti, výrobky prichádzajúce do kontaktu
s ústami detí
Revízia bezpečnostných kritérií pre výrobky pre deti. Bezpečnostná regulácia prítomnosti nitrozamínov (Nitrosamines) a nitrózových látok (Nitrosatable substances) v detských výrobkoch.

60 dní

TBT/MEX/455
5. 8. 2019

Mexiko

mikrovlnné rádiokomunikačné zariadenia využívajúce dvojbodové
(point-to-point) a viacbodové (point-to-multipoint) kanálové systémy
Mexická norma ustanovujúca technické špecifikácie a príslušné
skúšky vyžadované pre dotknuté rádiokomunikačné zariadenia.

neaplikuje sa
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TBT/MEX/456
5. 8. 2019

Mexiko

horizontálne a vertikálne značenie ciest
Mexická norma ustanovujúca všeobecné požiadavky týkajúce sa
navrhovania a realizácie dopravného značenia pre diaľnice
a mestské cesty pod federálnou, štátnou a obecnou jurisdikciou.

neaplikuje sa

TBT/MEX/457
19. 8. 2019

Mexiko

protektorované radiálne a diagonálne pneumatiky domácej výroby a z dovozu, určené pre osobné automobily, dodávky, ľahké
nákladné vozidlá, autobusy a nákladné autá
Mexická norma ustanovujúca bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na uvedené pneumatiky.

12. 10. 2019

TBT/MOZ/15
9. 8. 2019

Mozambik

meracie prístroje a materializované meradlá
Technický predpis na posudzovanie a schvaľovanie meracích prístrojov a materializovaných meradiel. Všeobecné podmienky
schvaľovania vzťahujúce sa na výrobcov, dovozcov a ekonomických operátorov.

neaplikuje sa

TBT/MYS/95
20. 8. 2019

Malajzia

internetový protokol, verzia 6 (IPv6)
Technický kódex definujúci základné technické funkcie, kategórie
vybavenia a požiadavku zhody komunikačných zariadení, ktoré
majú byť v súlade s IPv6. Certifikácia podľa platných malajských
noriem alebo technických predpisov.

60 dní

TBT/MYS/96
26. 8. 2019

Malajzia

alkoholické nápoje, destiláty (tvrdý alkohol)
Zmeny a doplnky predpisov o potravinách (1985), požiadavky na
výrobky obsahujúce lieh alebo etylalkohol z kvasenia poľnohospodárskych produktov, požiadavky na objem balenia vo fľašiach
atď.

60 dní

TBT/MYS/97
26. 8. 2019

Malajzia

alkoholické nápoje, ktoré prešli dealkoholizáciou
Zmeny a doplnky predpisov o potravinách (1985), pridanie nového predpisu o dealkoholizovaných alkoholických nápojoch.

60 dní

TBT/PER/114
29. 8. 2019

Peru

zdravotnícke pomôcky a hygienické výrobky pre dojčatá
Predpis o sanitárnej registrácii hygienických výrobkov: výrobky pre
dojčatá.

27. 10. 2019

TBT/PHL/221
5. 8. 2019

Filipíny

farbivá pre potravinársky priemysel
Obežník Správy pre potraviny a liečivá ustanovujúci pokyny na
registráciu potravinárskych výrobkov vrátane surovín a zložiek
potravín obsahujúcich farbivo Aluminium Lake.

30 dní

TBT/PHL/222
20. 8. 2019

Filipíny

galvanizované pozdĺžne zvárané oceľové rúry
Technický predpis ustanovujúci povinnú certifikáciu uvedených
oceľových výrobkov určených a bežné použitie.

60 dní

TBT/PHL/223
20. 8. 2019

Filipíny

galvanizované oceľové plechy potiahnuté žiarovou vrstvou a vopred natreté
Technický predpis ustanovujúci povinnú certifikáciu uvedených
oceľových výrobkov určených na použitie ako strešná krytina.

60 dní

TBT/RWA/263
6. 8. 2019

Rwanda

oceľové zárubne určené na použitie v interiéri aj exteriéri
Národná norma, požiadavky na uvedené zárubne, materiál, konštrukcia, rozmery atď.

60 dní
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TBT/RWA/264
6. 8. 2019

Rwanda

drevený funkčný a dekoratívny nábytok a nábytkové komponenty
Národná norma, požiadavky na výrobky.

60 dní

TBT/RWA/265
6. 8. 2019

Rwanda

šťava z cukrovej trstiny určená na konzumáciu
Národná norma, požiadavky na výrobky.

60 dní

TBT/RWA/266
6. 8. 2019

Rwanda

sezamové semienka (Sesamum indicum L.) určené na konzumáciu
Národná norma, požiadavky na výrobky.

60 dní

TBT/RWA/267
6. 8. 2019

Rwanda

múka z podzemnice olejnej (Arachis hypogaea L) určená na konzumáciu
Národná norma, požiadavky na výrobky.

60 dní

TBT/RWA/268
6. 8. 2019

Rwanda

múka z jadier tekvice určená na konzumáciu
Národná norma, požiadavky na výrobky.

60 dní

TBT/RWA/269
6. 8. 2019

Rwanda

múka z dužiny tekvice určená na konzumáciu alebo na priemyselné
účely
Národná norma, požiadavky na výrobky.

60 dní

TBT/RWA/270
6. 8. 2019

Rwanda

múka zo sezamu (Sesamun indicum.L.) určená na konzumáciu
Národná norma, požiadavky na výrobky.

60 dní

TBT/RWA/271
6. 8. 2019

Rwanda

banánové chrumky (banana crisps) určené na konzumáciu
Národná norma, požiadavky na výrobky.

60 dní

TBT/RWA/272
6. 8. 2019

Rwanda

vyprážané plantainové čipsy (fried plantain chips) určené na konzumáciu
Národná norma, požiadavky na výrobky.

60 dní

TBT/RWA/273
6. 8. 2019

Rwanda

banánové čipsy (banana chips) určené na konzumáciu
Národná norma, požiadavky na výrobky.

60 dní

TBT/RWA/274
6. 8. 2019

Rwanda

stoly a stoličky určené ako kancelársky nábytok
Národná norma, požiadavky na výrobky, funkčnosť a odolnosť.

60 dní

TBT/RWA/275
6. 8. 2019

Rwanda

rámy postelí
Národná norma, požiadavky na výrobky, funkčnosť a odolnosť.

60 dní

TBT/RWA/276
6. 8. 2019

Rwanda

úložný nábytok
Národná norma, požiadavky na výrobky, funkčnosť a odolnosť.

60 dní

TBT/RWA/277
6. 8. 2019

Rwanda

stoly a stoličky určené pre vzdelávacie inštitúcie
Národná norma, požiadavky na výrobky, funkčnosť a odolnosť.

60 dní

TBT/RWA/278
6. 8. 2019

Rwanda

neopracované drevo, guľatina a rezivo
Národná norma, požiadavky na výrobky.

60 dní

TBT/RWA/279
6. 8. 2019

Rwanda

školské biele a farebné kriedy určené na písanie na tabuľu
Národná norma, požiadavky na výrobky.

60 dní
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TBT/RWA/280
6. 8. 2019

Rwanda

cigary
Národná norma, požiadavky na cigary, metódy odberu vzoriek
a skúšky. Norma nezahrňuje požiadavky na arómu a vôňu cigár.

60 dní

TBT/RWA/281
7. 8. 2019

Rwanda

športové lopty
Národná norma, požiadavky na výrobky.

60 dní

TBT/RWA/282
14. 8. 2019

Rwanda

sklené nádoby, fľaše na sýtené a nesýtené nápoje
Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky.

60 dní

TBT/RWA/283
14. 8. 2019

Rwanda

doplnkové materiály používané pri balení, lepiace pásky vyrobené
z celulózy, PVC, polypropylénu atď.
Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky.

60 dní

TBT/RWA/284
14. 8. 2019

Rwanda

hermeticky uzatvárateľné vrecia/vrecká z tkaného polypropylénu
používané na skladovanie suchých potravinových komodít, produktov alebo semien
Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky.

60 dní

TBT/RWA/285
14. 8. 2019

Rwanda

prenosné pevné plastové hermetické silá používané na skladovanie suchých potravinových komodít, odvodených produktov alebo
semien.
Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky.

60 dní

TBT/THA/553
6. 8. 2019

Thajsko

objímky na trubicové žiarivky a objímky na štartéry žiariviek
Thajská priemyselná norma, záväzné požiadavky na výrobky.

5. 10. 2019

TBT/TPKM/385
2. 8. 2019

Taiwan, Penghu, voľne ložené (objemové) potraviny
Kinmen a Matsu
Požiadavky Ministerstva zdravotníctva na označovanie voľne ložených potravín. Bezpečnosť a hygiena.

60 dní

TBT/TPKM/386
19. 8. 2019

Taiwan, Penghu, kolesá cestných vozidiel, diskové kolesá z ľahkých zliatin určené
Kinmen a Matsu
pre automobily Požiadavky legálnej inšpekcie uvedených výrobkov.

60 dní

TBT/TZA/304
27. 8. 2019

Tanzánia

sklené nádoby, fľaše na sýtené a nesýtené nápoje
Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky.

60 dní

TBT/TZA/305
27. 8. 2019

Tanzánia

doplnkové materiály používané pri balení, lepiace pásky vyrobené
z celulózy, PVC, polypropylénu atď.
Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky.

60 dní

TBT/TZA/306
27. 8. 2019

Tanzánia

hermeticky uzatvárateľné vrecia/vrecká z tkaného polypropylénu
používané na skladovanie suchých potravinových komodít, produktov alebo semien
Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky.

60 dní

TBT/TZA/307
27. 8. 2019

Tanzánia

prenosné pevné plastové hermetické silá používané na skladovanie suchých potravinových komodít, odvodených produktov alebo
semien.
Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky.

60 dní

TBT/TZA/308
28. 8. 2019

Tanzánia

detské plienky na jednorazové použitie
Norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky.

60 dní
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TBT/TZA/309
28. 8. 2019

Tanzánia

detské plienky na opakované použitie
Norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky.

60 dní

TBT/TZA/310
28. 8. 2019

Tanzánia

hygienické vložky na opakované použitie
Norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky.

60 dní

TBT/UGA/1102
1. 8. 2019

Uganda

semeno slnečnice (Helianthus annuus L.) určené na ďalšie spracovanie
Norma ustanovujúca požiadavky na produkt.

60 dní

TBT/UGA/1103
1. 8. 2019

Uganda

tofu určené na ľudskú konzumáciu
Norma ustanovujúca požiadavky na výrobky.

60 dní

TBT/UGA/1104
1. 8. 2019

Uganda

spodné kuracie stehná vrátane behákov vhodné pre potravinársky
priemysel a na ľudskú konzumáciu
Norma ustanovujúca požiadavky na výrobky.

60 dní

TBT/UGA/1105
6. 8. 2019

Uganda

meranie prietoku kvapalín
Norma ustanovujúca metódy na stanovenia výkonu akéhokoľvek
prietokomeru určeného na použitie v uzavretých potrubiach alebo
v otvorených žľaboch/kanáloch.

60 dní

TBT/UGA/1106
22. 8. 2019

Uganda

školské matematické pomôcky, súpravy na geometriu
Norma ustanovujúca požiadavky na výrobky.

60 dní

TBT/URY/31
14. 8. 2019

Uruguaj

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

60 dní

TBT/URY/32
14. 8. 2019

Uruguaj

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

60 dní

TBT/USA/1513
6. 8. 2019

USA

chemické látky
Predpis SNUR o novom významnom použití 30 chemických látok
a jednej mikrobiálnej látky. Oznamovacie povinnosti zainteresovaných subjektov a regulácia použitia v súlade so zákonom o kontrole toxických látok (TSCA).

neaplikuje sa

TBT/USA/1514
9. 8. 2019

USA

chemické látky
Predpis SNUR o novom významnom použití 31 chemických látok.
Oznamovacie povinnosti zainteresovaných subjektov a regulácia
použitia v súlade so zákonom o kontrole toxických látok (TSCA).

neaplikuje sa

TBT/USA/1515
12. 8. 2019

USA

fľaše na propán určené na použitie v nekorozívnom prostredí
Správa pre bezpečnosť potrubí a nebezpečných materiálov
(PHMSA), navrhuje prehodnotenie požiadaviek na rekvalifikačné
obdobie pre určité fľaše so špecifikáciami DOT 4 určené na použitie v nekorozívnej plynárenskej službe.

7. 10. 2019

TBT/USA/1516
14. 8. 2019

USA

vybavenie kuchýň, sporáky, varné dosky atď.
Program na úsporu elektrickej energie: Skúšky dotknutých výrobkov, návrh na zrušenie určitých skúšobných postupov.

7. 10. 2019
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TBT/USA/1517
21. 8. 2019

USA

chemické látky
Predpis SNUR o novom významnom použití 17 chemických látok.
Oznamovacie povinnosti zainteresovaných subjektov a regulácia
použitia v súlade so zákonom o kontrole toxických látok (TSCA).

neaplikuje sa

TBT/USA/1518
21. 8. 2019

USA

nebezpečné materiály
Správa pre bezpečnosť potrubí a nebezpečných materiálov
(PHMSA) reaguje na požiadavky vyplývajúce z praxe a navrhuje
zmeny a doplnky predpisov o nebezpečných materiáloch s cieľom
aktualizovať, objasniť, zvýšiť bezpečnosť alebo poskytnúť úľavu od
nadmerných regulačných požiadaviek.

15. 10. 2019

TBT/USA/1519
21. 8. 2019

USA

balenie a propagácia (reklama) cigariet
Návrh Správy pre potraviny a liečivá (FDA), požiadavky na nové
textové a grafické varovania o účinkoch tabaku na zdravie povinne
uvádzané na obaloch cigariet alebo v reklamách. Súlad so zákonom o kontrole tabaku.

15. 10. 2019

TBT/USA/1520
22. 8. 2019

USA

plynové kachle, ohrievače vody a iné spotrebiče určené pre domácnosti
Iniciatíva Komisie pre bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov
(CPSC) týkajúca sa možností riešenia rizík plynových spotrebičov,
najmä úniku oxidu uhoľnatého (CO).

18. 10. 2019

TBT/USA/1521
26. 8. 2019

USA

plynové kachle, ohrievače vody a iné spotrebiče určené pre domácnosti
Návrh predpisu stanovujúceho požiadavky na plynové kachle,
ohrievače vody a iné spotrebiče Postup v súlade so Zákonom
o bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov (CPSA).

18. 10. 2019

TBT/VNM/149
6. 8. 2019

Vietnam

dovážané tovary
Obežník ustanovujúci zoznam tovarov pre ktoré platí zákaz dovozu. Regulácia v pôsobnosti Ministerstva dopravy.

60 dní

TBT/VNM/150
14. 8. 2019

Vietnam

výťahy
Národný technický predpis o bezpečnosti výťahov. Požiadavky
zahrňujú elektrické výťahy vrátane strojovní a hydraulické výťahy
používané na prepravu osôb, tovaru alebo na prepravu cestujúcich.

60 dní

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

Notifikujúca strana Charakteristika notifikácie

Pripomienková
doba

SPS/ARG/226
12. 8. 2019

Argentína

čerstvé hrozno (Vitis spp.) pochádzajúce z Peru
Požiadavky pri dovoze komodity.

neaplikuje sa

SPS/ARG/227
22. 8. 2019

Argentína

čerstvé plody liči (Litchi chinensis)pochádzajúce z Vietnamu
Požiadavky pri dovoze komodity.

60 dní

SPS/ARG/228
22. 8. 2019

Argentína

čerstvé plody pitahaya (Hylocereus sp) pochádzajúce z Vietnamu
Požiadavky pri dovoze komodity.

neaplikuje sa
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SPS/ARG/229
30. 8. 2019

Argentína

rastliny a semená rajčín (Solanum lycopersicum) a papriky (Capsicum annuum) ako komodity citlivé z hľadiska prenosu vírusového ochorenia
Opatrenia proti šíreniu vírusu Tomato brown rugose fruit virus
(ToBRFV).

27. 9. 2019

SPS/BRA/1532
15. 8. 2019

Brazília

pesticídne látky, bezpečné použitie
Proexadiona cálcica, rozšírenie povolenia na použitie uvedenej
látky ako aktívnej zložky pesticídnych a hygienických výrobkov za
stanovených podmienok.

neaplikuje sa

SPS/BRA/1533
15. 8. 2019

Brazília

krmivá pre zvieratá, antimikrobiálne látky
Zákaz dovozu, výroby, uvádzania na trh a používanie kŕmnych
doplnkových látok obsahujúcich antimikrobiálne látky tylozín,
lincomycín a tiamulín.

14. 10. 2019

SPS/BRA/1534
15. 8. 2019

Brazília

pesticídne látky, bezpečné použitie
Fluazinam, rozšírenie povolenia na použitie uvedenej látky ako
aktívnej zložky pesticídnych a hygienických výrobkov za stanovených podmienok.

30. 9. 2019

SPS/BRA/1535
15. 8. 2019

Brazília

pesticídne látky, bezpečné použitie
Tebuconazol, rozšírenie povolenia na použitie uvedenej látky
ako aktívnej zložky pesticídnych a hygienických výrobkov za
stanovených podmienok.

30. 9. 2019

SPS/BRA/1536
15. 8. 2019

Brazília

pesticídne látky, bezpečné použitie
Imazetapir, rozšírenie povolenia na použitie uvedenej látky ako
aktívnej zložky pesticídnych a hygienických výrobkov za stanovených podmienok.

30. 9. 2019

SPS/BRA/1537
15. 8. 2019

Brazília

pesticídne látky, bezpečné použitie
Flumioxazina, rozšírenie povolenia na použitie uvedenej látky
ako aktívnej zložky pesticídnych a hygienických výrobkov za
stanovených podmienok.

30. 9. 2019

SPS/CAN/1254
22. 8. 2019

Kanada

bobuľové ovocie a iné komodity ovplyvnené uvedenou látkou
Cypermethrin, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.

27. 10. 2019

SPS/CAN/1255
26. 8. 2019

Kanada

zemiaky, podzemnica olejná a iné komodity ovplyvnené uvedenou látkou
Flutolanil, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt
rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.

29. 10. 2019

SPS/CAN/1256
26. 8. 2019

Kanada

dehydrované bujóny z rýb a mäkkýšov
Úrad Health Canada predkladá návrh týkajúci sa umožnenia
používania tokoferolov do uvedených výrobkov, bezpečné použitie za stanovených podmienok.

21. 10. 2019
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SPS/CAN/1257
26. 8. 2019

Kanada

cereálne výrobky detskej výživy a srvátkové výrobky detskej výživy
Úrad Health Canada predkladá návrh týkajúci sa umožnenia
používania látky fosforečnan draselný, dvojsýtny (Potassium
Phosphate, dibasic) do detských cereálnych výrobkov a látky
hexametafosforečnan draselný sodný (Sodium Potassium Hexametaphosphate) do srvátkových produktov určených ako
zložka detskej výživy.

26. 10. 2019

SPS/CAN/1258
26. 8. 2019

Kanada

rôzne výrobky detskej výživy
Úrad Health Canada predkladá návrh týkajúci sa umožnenia
používania látky polysorbát 80 pri výrobe sušených prípravkov
bakteriálnej kultúry určených ako zložka výrobkov dojčenskej
výživy, sušených cereálnych výrobkov a výživových doplnkov
v práškovej forme.

26. 10. 2019

SPS/CAN/1259
27. 8. 2019

Kanada

tritikale (triticale) a iné komodity ovplyvnené uvedenou látkou
Fluroxypyr-meptyl, návrh na stanovenie maximálnych limitných
hodnôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.

3. 11. 2019

SPS/CAN/1260
27. 8. 2019

Kanada

sušený chmeľ a iné komodity ovplyvnené uvedenou látkou
Flumioxazin, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.

3. 11. 2019

SPS/CAN/1261
27. 8. 2019

Kanada

mäso a produkty hovädzieho dobytka, kôz, ošípaných, koní
a oviec, mäso a produkty hydiny, iné komodity ovplyvnené uvedenou látkou
Flumioxazin, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.

3. 11. 2019

SPS/CAN/1262
30. 8. 2019

Kanada

ryžové otruby, semeno lesknice kanárskej (vtáčieho zobu) a iné
komodity ovplyvnené uvedenou látkou
Fluxapyroxad, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.

6. 11. 2019

SPS/CAN/1263
30. 8. 2019

Kanada

semeno lesknice kanárskej (vtáčieho zobu) a iné komodity
ovplyvnené uvedenou látkou
Pyraclostrobin, návrh na stanovenie maximálnych limitných
hodnôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách

6. 11. 2019

SPS/CAN/1264
30. 8. 2019

Kanada

semeno lesknice kanárskej (vtáčieho zobu) a iné komodity
ovplyvnené uvedenou látkou
Triticonazole, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.

6. 11. 2019

SPS/CAN/1265
30. 8. 2019

Kanada

semeno lesknice kanárskej (vtáčieho zobu) a iné komodity
ovplyvnené uvedenou látkou
Metalaxyl, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt
rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.

6. 11. 2019

SPS/CAN/1266
30. 8. 2019

Kanada

sušené listy bazalky, sušený chmeľ, fazuľa, sója a iné komodity
ovplyvnené uvedenou látkou
Fluopicolide, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.

10. 11. 2019
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SPS/CAN/1267
30. 8. 2019

Kanada

kapustová zelenina, rajčiny a iné komodity ovplyvnené uvedenou
látkou
Pendimethalin, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.

10. 11. 2019

SPS/CAN/1268
30. 8. 2019

Kanada

kôstkové ovocie, cícer, cibuľa a iné komodity ovplyvnené uvedenou
látkou
Chloropicrin, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt
rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.

10. 11. 2019

SPS/CHE/75
21. 8. 2019

Švajčiarsko

chránené druhy živočíchov a rastlín
Zmeny a doplnky Federálneho zákona o obehu chránených druhov
fauny a flóry. Opatrenia týkajúce sa fauny a flóry, ktorých exempláre sú zameniteľné s druhmi uvedenými v prílohách Dohovoru
o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich
živočíchov a rastlín (Dohovor CITES).

24. 9. 2019

SPS/CHE/76
21. 8. 2019

Švajčiarsko

ovocné šťavy a určité podobné výrobky určené na ľudskú spotrebu
Vyhláška FDHA o nápojoch. Súlad so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/12/EÚ z 19. apríla 2012. Úprava ustanovení
o pomarančovej šťave.

20. 10. 2019

SPS/CHE/77
21. 8. 2019

Švajčiarsko

geneticky modifikované potraviny
Vyhláška o potravinách a úžitkových výrobkoch a vyhláška
o geneticky modifikovaných potravinách. Geneticky modifikované
organizmy, ktoré boli v EÚ testované a povolené pre potraviny
budú vo Švajčiarsku tolerované v prípustných množstvách.

20. 10. 2019

SPS/CHE/78
26. 8. 2019

Švajčiarsko

pitná voda
Vyhláška o pitnej vode a vode vo verejných kúpeľných a sprchovacích
zariadeniach. maximálna limitná hodnota pre chloristan vo vode
(pitnej vode). Ochrana zdravia spotrebiteľov.

25. 10. 2019

SPS/CHE/79
26. 8. 2019

Švajčiarsko

vitamíny a minerály povolené na použitie v obohatených potravinách a potravinových doplnkoch
Vyhláška o potravinových doplnkoch. Maximálne limitné hodnoty
vitamínov a minerálov v uvedených potravinách a doplnkoch. Hodnoty sa opierajú o odporúčania EFSA, národných zdravotníckych
inštitúcií a WHO.

25. 10. 2019

SPS/CHE/80
26. 8. 2019

Švajčiarsko

vitamíny a minerály povolené na použitie v obohatených potravinách, potravinových doplnkoch a výrobkoch určených pre športovcov
Vyhláška o pridávaní vitamínov, minerálov a iných látok do potravín. Maximálne limitné hodnoty vitamínov a minerálov v uvedených potravinách, potravinových doplnkoch a výrobkoch. Hodnoty
sa opierajú o odporúčania EFSA, národných zdravotníckych inštitúcií a WHO.

25. 10. 2019

SPS/CHL/602
6. 8. 2019

Čile

semeno rajčín (Solanum lycopersicum a Lycopersicum esculentum),
semeno papriky a čili papriky (Capsicum annuum)
Uznesenie ustanovujúce fytosanitáne požiadavky zamerané na
prevenciu šírenia vírusu Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV).

neaplikuje sa
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SPS/CHL/603
9. 8. 2019

Čile

čerstvé broskyne (Prunus persica), nektarínky (P. persica var. nucipersica), slivky (P. domestica), marhule (P. armeniaca) a čerešne
(P. avium) pochádzajúce z USA
Požiadavky pri dovoze komodít.

neaplikuje sa

SPS/CHL/604
14. 8. 2019

Čile

čerstvé mango (Mangifera indica) pochádzajúce z Vietnamu
Požiadavky pri dovoze komodity.

neaplikuje sa

SPS/CHL/605
22. 8. 2019

Čile

jazdené vozidlá, stroje, zariadenia a iné použité tovary citlivé
z hľadiska šírenia škodcu Halyomorpha halys (Hemiptera: Pentatomidae), pochádzajúce z USA
Regulácia dovozu uvedených komodít, požiadavky na fytosanitárne ošetrenie.

neaplikuje sa

SPS/CHL/606
28. 8. 2019

Čile

čerstvé melóny (Cucumis melo) pochádzajúce z Hondurasu
Požiadavky pri dovoze komodity.

60 dní

SPS/CHL/607
29. 8. 2019

Čile

nezakorenené rastliny Ficus carica pochádzajúce z Mexika
Požiadavky pri dovoze komodity.

60 dní

SPS/COL/309
13. 8. 2019

Kolumbia

poľnohospodárske pesticídne výrobky obsahujúce určité látky
Uznesenie ustanovujúce zákaz dovozu, výroby, registrácie, obchodovania a používania pesticídnych výrobkov obsahujúcich
jednu alebo viacero z nasledujúcich chemických látok: Fonofos,
Captafol, Dinoseb, Ethylene dibromide, Endrin alebo Dibromochloropropane (DBCP).

60 dní

SPS/COL/310
14. 8. 2019

Kolumbia

krmivá pre zvieratá
Uznesenie ustanovujúce registračné požiadavky a postupy
v oblasti krmív pre zvieratá, povinnosti výrobcov a dovozcov uvedených komodít.

60 dní

SPS/COL/311
15. 8. 2019

Kolumbia

rezané kvety alebo konáre okrasných druhov rastlín
Uznesenie ustanovujúce registračné požiadavky a postupy v oblasti
uvedených komodít, povinnosti vývozcov a dovozcov.

60 dní

SPS/COL/312
19. 8. 2019

Kolumbia

banány a plantainy
Uznesenie ustanovujúce mimoriadnu situáciu a fytosanitárne
opatrenia na prevenciu zavlečenia a šírenia ochorenia známeho
ako vädnutie banánov “banana wilt“ (Foc TR4).

neaplikuje sa

SPS/DOM/72
13. 8. 2019

Dominikánska
republika

čerstvé alebo sušené banány a iné produkty, ktoré môžu byť hostiteľmi uvedeného škodlivého činiteľa
Mimoriadne opatrenia zamerané na zvýšené kontroly a prevenciu
rizík ochorenia “banana wilt“ (Fusarium oxysporum f. sp. cubense
tropical race 4 (Foc TR4).

neaplikuje sa

SPS/EU/334
1. 8. 2019

Európska únia

prídavné látky do krmív
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1125 z 5. júna 2019
o povolení chelátu zinku metionín sulfátu (Zinc chelate of methionine sulfate) ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat.

neaplikuje sa
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SPS/EU/335
1. 8. 2019

Európska únia

prídavné látky do krmív
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1125 z 5. júna 2019
o povolení L-treonínu produkovaného baktériou Escherichia coli
CGMCC 7.232 ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy
zvierat.

neaplikuje sa

SPS/EU/336
1. 8. 2019

Európska únia

obalový materiál z dreva
Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide
o vykonávanie osobitných úradných kontrol obalového materiálu z dreva. Príslušné orgány môžu požiadať operátorov, aby
oznámili príchod určitých zásielok na územie Únie a ustanovujú
opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípadoch, keď sa pri fyzických
kontrolách zistí nesúlad.

neaplikuje sa

SPS/EU/337
7. 8. 2019

Európska únia

potraviny a krmivá neživočíšneho pôvodu pochádzajúce z tretích
krajín uvedených v prílohe
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1249 z 22. júla 2019,
ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 669/ 2009, ktorým
sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri
dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu.

neaplikuje sa

SPS/EU/338
7. 8. 2019

Európska únia

citrinín v potravinových doplnkoch
Nariadenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES)
č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hladiny citrinínu v potravinových doplnkoch na báze ryže fermentovanej kvasinkami
Monascus purpureus.

60 dní

SPS/EU/339
7. 8. 2019

Európska únia

rastlinné oleje, horčica, marhuľové jadrá
Nariadenie Komisie, ktorým sa mení, dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hladiny kyseliny
erukovej a kyseliny kyanovodíkovej v určitých potravinách. Maximálne hladiny kyseliny erukovej v rastlinných olejoch a horčici,
úprava ustanovenia týkajúceho sa kyseliny kyanovodíkovej v surových marhuľových jadrách.

60 dní

SPS/EU/340
7. 8. 2019

Európska únia

tradične údené mäso a mäsové výrobky, tradične údené ryby
a produkty rybolovu, rastlinné prášky používané na prípravu
nápojov rozpúšťaním
Nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
(ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o najvyššie prípustné množstvá
polycyklických aromatických uhľovodíkov (polycyclic aromatic
hydrocarbons – PAH) v tradične údenom mäse a mäsových výrobkoch a tradične údených rybách a produktoch rybolovu,
a ktorým sa ustanovuje maximálna hladina PAH v práškoch rastlinného pôvodu používaných na prípravu nápojov.

60 dní

SPS/EU/341
7. 8. 2019

Európska únia

kŕmne materiály a prídavné látky do krmív
Nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa mení, dopĺňa a opravuje
príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/ 32/ES,
pokiaľ ide o maximálne hladiny určitých nežiaducich látok
v krmivách pre zvieratá.

60 dní
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SPS/EU/342
12. 8. 2019

Európska únia

rastliny, rastlinné produkty a iné položky
Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa ustanovujú
jednotné podmienky implementácie nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o ochranné opatrenia proti škodcom rastlín, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ)
2018/2019.

60 dní

SPS/GTM/73
30. 8. 2019

Guatemala

mlieko a mliečne výrobky
Predpisy ustanovujúce špecifikácie na maslo, tavené syry, syr
mozzarella, sušené a kondenzované mlieko.

60 dní

SPS/IND/242
20. 8. 2019

India

potraviny a prídavné látky do potravín
Zmeny a doplnky predpisov na bezpečnosť potravín, normy na
potravinové výrobky a prídavné látky do potravín (2019). Zmeny
a doplnky sa týkajú určitých potravín (sušienky, chlieb, pšeničná,
prosná a ciroková múka, raňajkové cereálie atď.)

60 dní

SPS/JPN/668
8. 8. 2019

Japonsko

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

60 dní

SPS/JPN/669
8. 8. 2019

Japonsko

zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie
Zoxamide, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.

60 dní

SPS/JPN/670
8. 8. 2019

Japonsko

ryby, kôrovce, mäkkýše, zelenina, určité korene a hľuzy, obilniny,
olejnaté semená a plody
Furametpyr, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.

60 dní

SPS/JPN/671
8. 8. 2019

Japonsko

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

60 dní

SPS/JPN/672
8. 8. 2019

Japonsko

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

neaplikuje sa

SPS/JPN/673
8. 8. 2019

Japonsko

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

neaplikuje sa

SPS/JPN/674
8. 8. 2019

Japonsko

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

neaplikuje sa
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SPS/JPN/675
8. 8. 2019

Japonsko

mliečne výrobky, vajcia a prírodný med
Thymol, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí veterinárneho liečiva v/na uvedených komoditách.

neaplikuje sa

SPS/JPN/676
8. 8. 2019

Japonsko

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

neaplikuje sa

SPS/JPN/677
8. 8. 2019

Japonsko

zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie, melóny, obilniny
Pyriofenone, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.

neaplikuje sa

SPS/JPN/678
8. 8. 2019

Japonsko

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

neaplikuje sa

SPS/JPN/679
8. 8. 2019

Japonsko

mäso a jedlé vnútornosti, ryby, kôrovce, mäkkýše, mliečne výrobky, živočíšne produkty, zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie, orechy, melóny, káva, čaj, korenia, obilniny, olejnaté semená
a plody, živočíšne tuky a oleje, kakao a kakaové prípravky
Glukán extrahovaný z pivovarských kvasníc, revízia maximálnych
limitných hodnôt rezíduí pesticídneho činiteľa v/na uvedených
komoditách.

neaplikuje sa

SPS/JPN/680
8. 8. 2019

Japonsko

prídavné latky do krmív, bezpečné použitie
Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na prídavné látky do krmív Povolenie pre látky Manganese methionine hydroxy analogue chelate a Copper methionine hydroxy analogue chelate,
regulácia látok Astaxanthin, β-Apo-8'-carotenic acid ethylester,
Canthaxanthin atď. Označovanie dotknutých výrobkov.

7. 10. 2019

SPS/JPN/681
12. 8. 2019

Japonsko

pomôcky, nádoby/kontajnery a obaly na potraviny vyrobené zo
syntetických živíc
Revízia noriem a špecifikácií na potraviny a prídavné latky do
potravín, požiadavky na uvedené výrobky v súlade so zákonom
o hygiene potravín.

11. 10 2019

SPS/KAZ/40
15. 8. 2019

Kazachstan

živá hydina, násadové vajcia a iné určené komodity pochádzajúce zo Saratovskej oblasti v Ruskej federácii
Obežník Výboru pre veterinárnu kontrolu a dohľad Ministerstva
poľnohospodárstva Kazašskej republiky o zavedení dočasných
obmedzení dovozu a tranzitu cez územie Kazašskej republiky.
Obmedzenia sa týkajú živej hydiny, násadových vajec, páperia
a peria, mäsa hydiny a všetkých produktov hydiny, krmív a kŕmnych doplnkových látok určených pre hydinu ako aj použitých
zariadení. Prevencia šírenia moru hydiny (Newcastle disease).

11. 10 2019
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SPS/KAZ/41
15. 8. 2019

Kazachstan

hovädzí dobytok určený na chov alebo na predaj, mäso hovädzieho dobytka a iné produkty pochádzajúce zo štátu Mato
Grosso v Brazílii
Obežník Výboru pre veterinárnu kontrolu a dohľad Ministerstva
poľnohospodárstva Kazašskej republiky o zavedení dočasných
obmedzení dovozu hovädzieho dobytka a iných komodít citlivých z hľadiska prenosu bovinnej spongiformnej encefalopatie.
Obmedzenia sa týkajú hovädzieho dobytka, mäsa hovädzieho
dobytka vrátane koncových produktov, nejedlých surovín, ako aj
použitých zariadení na chov a porážku, krmív a kŕmnych doplnkových látok pre zvieratá určené na produkciu potravín.

60 dní

SPS/KOR/654
13. 8. 2019

Kórea

potraviny, prídavné látky do potravín, zdravotne funkčné potraviny náčinie, nádoby obaly na potraviny
Administratívne oznámenie Ministerstva pre bezpečnosť potravín a liečiv, objasnenie požiadaviek osobitného zákona o kontrole bezpečnosti dovážaných potravín.

60 dní

SPS/KOR/655
13. 8. 2019

Kórea

potraviny, stravovacie režimy detí
Zvláštny zákon o riadení bezpečnosti stravovacích režimov detí.
Obmedzenie reklamy a predaja vysoko kalorických potravín,
potravín s nízkou nutričnou hodnotou, potravín obsahujúcich
určité látky (kofeín) atď.

60 dní

SPS/KOR/656
13. 8. 2019

Kórea

potraviny
Zmeny a doplnky vykonávacieho predpisu k osobitnému zákonu
o kontrole bezpečnosti dovážaných potravín. Postupy získania
a obnovenia statusu „dobrý dovozca“ (Good Importer) a „dobrý
zahraničný potravinársky podnik“ (Good Foreign Food Facility).

60 dní

SPS/KOR/657
13. 8. 2019

Kórea

potraviny
Zmeny a doplnky osobitného zákona o kontrole bezpečnosti
dovážaných potravín.
Postup uznávania zahraničných potravinárskych podnikov, ktoré
spĺňajú certifikačné normy riadenia bezpečnosti potravín podľa
uvedeného zákona.

60 dní

SPS/KOR/658
27. 8. 2019

Kórea

potraviny preferované deťmi
Normy na certifikáciu kvality potravín preferovaných deťmi.
Obmedzení určitých látok v potravinách preferovaných deťmi,
povolené prídavné latky do potravín, požiadavky týkajúce sa
vitamínov atď.

60 dní

SPS/KOR/659
28. 8. 2019

Kórea

potraviny
Postupy na hraničných vstupoch. Oznámenie o zvýšení počtu
vzoriek potravín, skúšky rádionuklidov ako reakcia na možné
riziká a nehody jadrových elektrární. Posilnenie bezpečnosti
potravín z dovozu, skúšky na Cs-134, Cs-137 a I-131.

60 dní

SPS/KOR/660
8. 8. 2019

Kórea

všetky živé vodné živočíchy, ryby, kôrovce, chladené alebo mrazené krevety atď.
Vykonávací predpis k zákonu o regulácii chorôb vodných živočíchov. Opatrenia sa týkajú ochorení Acute hepatopancreatic
necrosis disease, Necrotising hepatopancreatitis a Infection with
salmonid alphavirus atď.

60 dní
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SPS/MAR/63
1. 8. 2019

Maroko

primárne produkty a potravinové výrobky
Spoločný výnos ministra poľnohospodárstva, morského rybolovu, rozvoja vidieka a vodných zdrojov a ministra zdravotníctva
ustanovujúci zoznam a povolené limitné hodnoty mikrobiologických činiteľov v primárnych poľnohospodárskych produktoch
a potravinárskych výrobkoch.

60 dní

SPS/MEX/369
12. 8. 2019

Mexiko

semeno Chia (Salvia hispanica) pochádzajúce a dovážané z Bolívie
Fytosanitárne požiadavky pri dovoze uvedenej komodity.

60 dní

SPS/MEX/370
13. 8. 2019

Mexiko

čerstvé huby (Pleurotus ostreatus, Pleurotus eryngii, Pleurotus
eryngii var. ferulae, Hypsizigus marmoreus a Flammulina velutipes), pochádzajúce a dovážané z Kórejskej republiky
Fytosanitárne požiadavky pri dovoze uvedených komodít.

60 dní

SPS/NIC/108
28. 8. 2019

Nikaragua

veterinárna látka kolistín (Colistin, polymyxin E)
Uznesenie ustanovujúce zákaz výroby, dovozu, vývozu, obchodovania, používania, registrácie, skladovania, prepravy alebo
držby kolistínu a solí kolistínu určených ako surovina alebo veterinárne liečivo alebo ako zložka krmív pre zvieratá.

neaplikuje sa

SPS/NIC/109
28. 8. 2019

Nikaragua

banány a iné produkty, ktoré môžu byť hostiteľmi škodlivého
činiteľa Fusarium oxysporum f. sp. cubense tropical race 4 (Foc
TR4)
Uznesenie ustanovujúce fytosanitárne opatrenia na prevenciu
zavlečenia a šírenia ochorenia banánov “banana wilt“.

neaplikuje sa

SPS/NZL/598
6. 8. 2019

Nový Zéland

škôlkárske výpestky Solanum tuberosum
Zdravotná norma ustanovujúca špecifikácie na dovoz komodít
na Nový Zéland, opatrenia proti zavlečeniu a šíreniu ochorenia
Ralstonia pseudosolanacearum.

neaplikuje sa

SPS/PER/846
9. 8. 2019

Peru

spracované alebo konzervované hovädzie mäso bez kosti vákuovo balené (nie v konzerve), pochádzajúce z Brazílie
Požiadavky pri dovoze komodity.

neaplikuje sa

SPS/PER/847
9. 8. 2019

Peru

hydinové múčky vyrobené z mäsa, krvi, vnútorností alebo peria,
určené ako krmivo pre zvieratá, pochádzajúce z Brazílie
Požiadavky pri dovoze biologického predátora.

neaplikuje sa

SPS/PER/848
12. 8. 2019

Peru

kone pochádzajúce z Francúzska, 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/849
12. 8. 2019

Peru

kone pochádzajúce z Ekvádoru, 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/850
14. 8. 2019

Peru

kone pochádzajúce z Uruguaja, 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/PHL/443
28. 8. 2019

Filipíny

potraviny rastlinného pôvodu
Ministerský obežník, oznamujúci pravidlá a predpisy upravujúce
dovoz a vývoz potravín rastlinného pôvodu. Efektívny systém
kontroly, ochrana zdravia spotrebiteľov.

22. 10. 2019

SPS/RUS/164
14. 8. 2019

Ruská federácia

živé ošípané, mäso a jedlé vnútornosti ošípaných, embryá ošípaných a spermie kancov pochádzajúce zo Slovenskej republiky
a Bulharskej republiky
Obežník Federálnej služby pre veterinárny a fytosanitárny dohľad FS-KS-7/20748 z 9. augusta 2019. Dočasné obmedzenie
dovozu uvedených zvierat a komodít, prevencia šírenia afrického moru ošípaných (ASF).

neaplikuje sa

SPS/RUS/165
15. 8. 2019

Ruská federácia

čerstvé jablká, hrušky, dule, marhule, čerešne, broskyne, nektarínky, slivky a trnky pochádzajúce z Číny
Obežník Federálnej služby pre veterinárny a fytosanitárny dohľad FS-SA-3/19767 z 1. augusta 2019. Dočasné obmedzenie
dovozu uvedených komodít.

neaplikuje sa

SPS/RUS/166
15. 8. 2019

Ruská federácia

živé ošípané, mäso a jedlé vnútornosti ošípaných, embryá ošípaných a spermie kancov pochádzajúce zo Srbska
Obežník Federálnej služby pre veterinárny a fytosanitárny dohľad FS-SA-7/21044 z 13. augusta 2019. Dočasné obmedzenie
dovozu uvedených zvierat a komodít, prevencia dovozu komodít
nevyhovujúcich požiadavkám.

neaplikuje sa

SPS/TPKM/504
7. 8. 2019

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

prídavné látky do potravín
Zmeny a doplnky noriem stanovujúcich špecifikácie, rozsah použitia a obmedzenia týkajúce sa nasledovných prídavných látok
do potravín: Steviol Glycoside, Monosodium L-Glutamate, Carrageenan, Maltitol Syrup, Sodium Phosphate (Tribasic), Sodium
Phosphate (Tribasic, Anhydrous), L-Cysteine Monohydrochloride, β-Carotene, Magnesium Sulfate, Quillaia Extracts a Sodium
Hydrosulfite.

6. 10. 2019

SPS/TPKM/505
8. 8. 2019

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

zvieratá, rastliny, živočíšne a rastlinné produkty
Zmeny a doplnky predpisu o poplatkoch za karanténu zvierat
a rastlín. Úprava poplatkov súvisiacich s dovoznou a vývoznou
karanténou zvierat, rastlín a odvodených produktov, prevádzkové a manipulačné poplatky atď.

neaplikuje sa

SPS/TPKM/506
28. 8. 2019

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

produkty ošípaných pochádzajúce z Vietnamu
Regulácia dovozu uvedených produktov, požiadavky na úradné
certifikáty vydané kompetentným orgánom vyvážajúcej krajiny.

27. 10. 2019

SPS/TUR/110
14. 8. 2019

Turecko

spermie hovädzieho dobytka
Zmeny a doplnky požiadaviek na veterinárne certifikáty pri dovoze spermií hovädzieho dobytka zo všetkých krajín s výnimkou
členských štátov Európskej únie.

13. 10. 2019
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SPS/UGA/84
8. 8. 2019

Uganda

spodné kuracie stehná vrátane behákov vhodné pre potravinársky priemysel a na ľudskú konzumáciu
Norma ustanovujúca požiadavky na výrobky.

60 dní

SPS/UGA/85
8. 8. 2019

Uganda

semeno slnečnice (Helianthus annuus L.) určené na ďalšie spracovanie
Norma ustanovujúca požiadavky na produkt.

60 dní

SPS/UGA/86
8. 8. 2019

Uganda

tofu určené na ľudskú konzumáciu
Norma ustanovujúca požiadavky na výrobky.

60 dní

SPS/USA/3090
5. 8. 2019

USA

suchá šošovica, hrach, brusnice a iné komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky
Fluopyram, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí
uvedenej látky.

neaplikuje sa

SPS/USA/3091
5. 8. 2019

USA

rôzne komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky
Sulfoxaflor, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí
uvedenej látky na širokom sortimente rastlinných a živočíšnych
komodít.

neaplikuje sa

SPS/USA/3092
5. 8. 2019

USA

čaje vrátane instantných čajov a iné komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky
Trifloxystrobin, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt
rezíduí uvedenej látky.

neaplikuje sa

SPS/USA/3093
5. 8. 2019

USA

kávové bôby a iné komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnej
látky
Ethiprole, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí
uvedenej insekticídnej látky.

neaplikuje sa

SPS/USA/3094
5. 8. 2019

USA

rôzne komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky
Mefentrifluconazole, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí uvedenej látky na širokom sortimente rastlinných
a živočíšnych komodít.

neaplikuje sa

SPS/USA/3095
5. 8. 2019

USA

plodonosná zelenina, hľuzová zelenina, zemiaky a iné komodity
ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky
Valifenalate, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí
uvedenej insekticídnej látky.

neaplikuje sa

SPS/USA/3096
26. 8. 2019

USA

vitamín D3 ako látka pridávaná do určitých výrobkov na báze
zrnín
Správa pre potraviny a liečivá (FDA) oznamuje prijatie žiadosti
Kellogg Company, týkajúcej sa prídavných látok do potravín,
menovite povolenia na bezpečné pridávanie vitamínu D3 ako
doplnkovej látky do raňajkových cereálií a tyčiniek na báze zrnín
(granola bars).

neaplikuje sa

SPS/USA/3097
27. 8. 2019

USA

rezíduá pesticídnych chemických látok
Oznámenie úradu na ochranu životného prostredia (EPA)
o prijatí niekoľkých pesticídnych žiadostí o ustanovenie alebo
modifikáciu maximálnych limitných hodnôt rezíduí pesticídnych
chemických látok v/na rôznych komoditách..

neaplikuje sa
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SPS/USA/3098
27. 8. 2019

USA

bavlník, semeno bavlníka, produkty vznikajúce pri odzrňovaní
bavlníka a iné komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky
Fluoxastrobin, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí uvedenej pesticídnej látky.

neaplikuje sa

SPS/USA/3099
27. 8. 2019

USA

rôzne komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky
Pydiflumetofen, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt
rezíduí uvedenej látky na širokom sortimente rastlinných komodít.

neaplikuje sa

SPS/USA/3100
27. 8. 2019

USA

avokádo, listová zelenina, koreňová zelenia a iné komodity
ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky
Propiconazole, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí uvedenej pesticídnej látky.

neaplikuje sa
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V prípade záujmu o odber Vestníka ÚNMS SR zašlite objednávku na adresu:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15
IČO 30810710
DIČ 2020850711
Ak ste Vestník odoberali v roku 2019, zašleme Vám faktúru
na odber aj na rok 2020.
Prihlásiť sa na odber Vestníka ÚNMS SR možno po celý rok.
Objednať si možno i jednotlivé čísla.
V písomnom styku uvádzajte vždy Vaše IČO, DIČ, IČ DPH.
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