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Vestník ÚNMS SR č. 3/2019

1. NORMALIZÁCIA

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

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

Schválené STN
1.

STN EN ISO 15614-1
(05 0310)

STN EN ISO 15614-1
(05 0310)

2.

STN EN 378-1
(14 0647)

STN EN 378-1
(14 0647)

3.

STN EN 378-2
(14 0647)

STN EN 378-2
(14 0647)

Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 1:
Oblúkové a plameňové zváranie ocelí a oblúkové zváranie niklu a zliatin niklu (ISO 15614-1:
2017, korigovaná verzia 2017-10-01)
(EN ISO 15614-1: 2017)
Vydanie: apríl 2019
Jej vydaním sa ruší
Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 1:
Oblúkové a plameňové zváranie ocelí a oblúkové zváranie niklu a niklových zliatin (ISO 15614-1:
2017) ****)
(EN ISO 15614-1: 2017)
z januára 2018
Chladiace systémy a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia.
Časť 1: Základné požiadavky, definície, klasifikácia a kritériá výberu
(EN 378-1: 2016)
Vydanie: apríl 2019
Jej vydaním sa ruší
Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia.
Časť 1: Základné požiadavky, definície, klasifikácia a kritériá výberu ****)
(EN 378-1: 2016)
z júna 2017
Chladiace systémy a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia.
Časť 2: Návrh, konštrukcia, skúšanie, označovanie a dokumentácia
(EN 378-2: 2016)
Vydanie: apríl 2019
Jej vydaním sa ruší
Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 2: Návrh, konštrukcia, skúšanie, označovanie a dokumentácia ****)
(EN 378-2: 2016)
z júna 2017
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4.

STN EN 378-3
(14 0647)

STN EN 378-3
(14 0647)

5.

STN EN 378-4
(14 0647)

STN EN 378-4
(14 0647)

6.

STN EN ISO 10211
(73 0551)

STN EN ISO 10211
(73 0551)

7.

STN EN ISO 6946
(73 0559)

STN EN ISO 6946
(73 0559)

8.

STN EN ISO 13370
(73 0562)

STN EN ISO 13370
(73 0562)

9.

STN EN ISO 13789
(73 0563)

STN EN ISO 13789
(73 0563)

Chladiace systémy a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia.
Časť 3: Miesto inštalácie a ochrana osôb
(EN 378-3: 2016)
Vydanie: apríl 2019
Jej vydaním sa ruší
Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia.
Časť 3: Miesto inštalácie a ochrana personálu ****)
(EN 378-3: 2016)
z júna 2017
Chladiace systémy a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia.
Časť 4: Prevádzka, údržba, oprava a zhodnotenie
(EN 378-4: 2016)
Vydanie: apríl 2019
Jej vydaním sa ruší
Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia.
Časť 4: Prevádzka, údržba, oprava a regenerácia ****)
(EN 378-4: 2016)
z júna 2017
Tepelné mosty v stavebných konštrukciách. Tepelné toky a povrchové teploty. Podrobné výpočty
(ISO 10211: 2017)
(EN ISO 10211: 2017)
Vydanie: apríl 2019
Jej vydaním sa ruší
Tepelné mosty v budovách pozemných stavieb. Tepelné toky a povrchové teploty. Podrobné výpočty (ISO 10211: 2017) ****)
(EN ISO 10211: 2017)
z februára 2018
Stavebné konštrukcie. Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla. Výpočtové metódy (ISO 6946:
2017)
(EN ISO 6946: 2017)
Vydanie: apríl 2019
Jej vydaním sa ruší
Stavebné prvky a konštrukcie. Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla. Výpočtová metóda (ISO 6946:
2017) ****)
(EN ISO 6946: 2017)
z februára 2018
Tepelnotechnické vlastnosti budov. Šírenie tepla zeminou. Výpočtové metódy (ISO 13370: 2017)
(EN ISO 13370: 2017)
Vydanie: apríl 2019
Jej vydaním sa ruší
Tepelnotechnické vlastnosti budov. Šírenie tepla zeminou. Výpočtové metódy (ISO 13370: 2017) ****)
(EN ISO 13370: 2017)
z februára 2018
Tepelnotechnické vlastnosti budov. Merný tepelný tok prechodom tepla a vetraním. Výpočtová
metóda (ISO 13789: 2017)
(EN ISO 13789: 2017)
Vydanie: apríl 2019
Jej vydaním sa ruší
Tepelnotechnické vlastnosti budov. Merný tepelný tok prechodom tepla a vetraním. Výpočtová
metóda (ISO 13789: 2017) ****)
(EN ISO 13789: 2017)
z februára 2018
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10. STN EN ISO 14683
(73 0564)

STN EN ISO 14683
(73 0564)

Tepelné mosty v stavebných konštrukciách. Lineárny stratový súčiniteľ. Zjednodušené metódy
a predvolené hodnoty (ISO 14683: 2017)
(EN ISO 14683: 2017)
Vydanie: apríl 2019
Jej vydaním sa ruší
Tepelné mosty v stavebných konštrukciách. Lineárny stratový súčiniteľ. Zjednodušené metódy
a orientačné hodnoty (ISO 14683: 2017) ****)
(EN ISO 14683: 2017)
z februára 2018

11. STN P 73 6425

Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky a prestupné uzly
(mod ČSN 73 6425-1: 2007,
mod ČSN 73 6425-2: 2009)
Vydanie: apríl 2019
Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do 31. marca 2021.

12. STN EN 14351-1+A2
(74 6180)

Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Časť 1: Okná a vonkajšie dvere
(EN 14351-1: 2006+A2: 2016)
Vydanie: apríl 2019
Jej vydaním sa ruší
Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti. Časť 1: Okná a vonkajšie dvere ****)
(EN 14351-1: 2006+A2: 2016)
z marca 2017

STN EN 14351-1+A2
(74 6180)

13. STN EN 12216
(74 6253)

STN EN 12216
(74 6253)

14. STN EN 1176-1
(94 0515)

STN EN 1176-1
(94 0515)

15. STN EN 1176-2
(94 0515)

STN EN 1176-2
(94 0515)

16. STN EN 1176-3
(94 0515)

STN EN 1176-3
(94 0515)

Okenice, vonkajšie clony, vnútorné clony. Terminológia, slovník a definície
(EN 12216: 2018)
Vydanie: apríl 2019
Jej vydaním sa ruší
Okenice, vonkajšie clony, vnútorné clony. Terminológia, slovník a definície ****)
(EN 12216: 2018)
zo septembra 2018
Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné
metódy
(EN 1176-1: 2017)
Vydanie: apríl 2019
Jej vydaním sa ruší
Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné
metódy ****)
(EN 1176-1: 2017)
z apríla 2018
Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 2: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na hojdačky
(EN 1176-2: 2017)
Vydanie: apríl 2019
Jej vydaním sa ruší
Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 2: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na hojdačky ****)
(EN 1176-2: 2017)
z apríla 2018
Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 3: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na šmýkačky
(EN 1176-3: 2017)
Vydanie: apríl 2019
Jej vydaním sa ruší
Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 3: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na šmýkačky ****)
(EN 1176-3: 2017)
z apríla 2018
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17. STN EN 16630
(94 0531)

STN EN 16630
(94 0531)

Trvalo zabudované vonkajšie fitness zariadenia. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy
(EN 16630: 2015)
Vydanie: apríl 2019
Jej vydaním sa ruší
Trvalo zabudované vonkajšie fitness zariadenia. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy ****)
(EN 16630: 2015)
zo septembra 2015

Zrušené STN
18. STN 34 6461

Skúšobné metódy na stanovenie izolačného odporu tuhých elektroizolačných materiálov
(obs IEC 60167: 1964,
har HD 568 S1: 1990)
z februára 2002
Zrušená od 1. 4. 2019
Referenčný dokument (HD 568 S1: 1990) bol zrušený v CENELEC-u. Túto normu nahrádza STN EN 62631-1:
2011 (čiastočne) a STN EN 62631-3-3: 2016.

19. STN ISO 3898
(73 0030)

Základy navrhovania stavebných konštrukcií. Označenia. Všeobecné značky
(ISO 3898: 1997)
zo septembra 2001
Zrušená od 1. 4. 2019
ISO 3898: 1997 je zrušená a nahradená revidovanou verziou.

20. STN ISO 4109
(73 1312)

Čerstvý betón. Stanovenie konzistencie. Skúška sadnutím **)
(ISO 4109: 1980)
z marca 1995
Zrušená od 1. 4. 2019
ISO 4109: 1980 je zrušená a nahradená revidovanou verziou.

21. STN ISO 6784
(73 1319)

Betón. Stanovenie statického modelu pružnosti v tlaku
(obs ISO 6784: 1982)
z januára 1993
Zrušená od 1. 4. 2019
ISO 6784: 1982 je zrušená a nahradená revidovanou verziou.

Zmeny STN
22. STN EN 13480-2/A1
(13 3410)

Kovové priemyselné potrubia. Časť 2: Materiály. Zmena A1
STN EN 13480-2 zo septembra 2018
(EN 13480-2: 2017/A1: 2018)
Vydanie: apríl 2019

23. STN EN 13480-2/A2
(13 3410)

Kovové priemyselné potrubia. Časť 2: Materiály. Zmena A2
STN EN 13480-2 zo septembra 2018
(EN 13480-2: 2017/A2: 2018)
Vydanie: apríl 2019

24. STN EN 60335-2-29/
A11
(36 1055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-29: Osobitné požiadavky na nabíjačky batérií. Zmena A11
STN EN 60335-2-29 z júla 2005
(EN 60335-2-29: 2004/A11: 2018)
Vydanie: apríl 2019
STN EN 60335-2-29 z júla 2005 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 5. 10. 2021.
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25. STN EN 60335-2-55/
A11
(36 1055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-55: Osobitné požiadavky na elektrické zariadenia používané v akváriách a záhradných rybníčkoch. Zmena A11
STN EN 60335-2-55 z marca 2004
(EN 60335-2-55: 2003/A11: 2018)
Vydanie: apríl 2019
STN EN 60335-2-55 z marca 2004 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 5. 10. 2021.

26. STN EN 60335-2-74/
A11
(36 1055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-74: Osobitné požiadavky na prenosné ponorné ohrievače. Zmena A11
STN EN 60335-2-74 z marca 2004
(EN 60335-2-74: 2003/A11: 2018)
Vydanie: apríl 2019
STN EN 60335-2-74 z marca 2004 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 5. 10. 2021.

Normy označené *) preberajú medzinárodné normy alebo európske normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým
prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku.
Normy označené ***) preberajú medzinárodné normy alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
Normy označené ****) preberajú medzinárodné normy alebo európske normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku ÚNMS SR).
Normy označené CD sú vydané iba na elektronickom nosiči CD-ROM (bez vydania tlačou).
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Upozornenie redakcie
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 1/2019 v Oznámení Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o prevzatí
európskych a medzinárodných noriem do sústavy STN oznámením sa:
– v bode 130 dopĺňa text: jej oznámením sa od 1. 10. 2021 ruší
– v bode 131 dopĺňa text: jej oznámením sa od 1. 10. 2021 ruší
– v bode 132 dopĺňa text: jej oznámením sa od 1. 10. 2021 ruší
– v bode 142 dopĺňa text: jej oznámením sa od 1. 8. 2020 ruší
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 09/18 v Oznámení 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 v bode 6 sa mení rušenie normy nasledovne: Jej oznámením sa 31. 5. 2020 ruší STN EN 81-71+A1.
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 2/2019 sa v časti Upozornenie redakcie opravuje druhé upozornenie takto:
–

vo Vestníku ÚNMS SR č. 12/2018 v Oznámení Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o schválení slovenských technických noriem, ich zmien, opráv a zrušení sa v bode 120 dopĺňa dátum zrušenia
31. 3. 2020.
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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 20728
(03 8190)

Korózia kovov a zliatin. Stanovenie odolnosti zliatin horčíka proti koróznemu praskaniu (ISO 20728:
2018)
(EN ISO 20728: 2018)
Platí od 1. 4. 2019

2.

STN EN ISO 11125-1
(03 8235)

Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových látok a podobných výrobkov. Skúšobné metódy kovových prostriedkov na abrazívne čistenie. Časť 1: Odber vzoriek (ISO 11125-1:
2018)
(EN ISO 11125-1: 2018)
Platí od 1. 4. 2019
Jej oznámením sa ruší
Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových hmôt a podobných výrobkov. Skúšobné
metódy pre kovové prostriedky určené na abrazívne čistenie. Časť 1: Odber vzoriek (ISO 11125-1:
1993) ***)
(EN ISO 11125-1: 1997)
z októbra 2001

STN EN ISO 11125-1
(03 8235)

3.

STN EN ISO 11125-7
(03 8235)

STN EN ISO 11125-7
(03 8235)

Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových látok a podobných výrobkov. Skúšobné metódy kovových prostriedkov na abrazívne čistenie. Časť 7: Stanovenie vlhkosti (ISO 11125-7:
2018)
(EN ISO 11125-7: 2018)
Platí od 1. 4. 2019
Jej oznámením sa ruší
Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových hmôt a podobných výrobkov. Skúšobné metódy pre kovové prostriedky určené na abrazívne čistenie. Časť 7: Stanovenie vlhkosti
(ISO 11125-7: 1993) ****)
(EN ISO 11125-7: 1997)
z augusta 2001
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4.

STN EN ISO 11126-1
(03 8236)

STN EN ISO 11126-1
(03 8236)

5.

STN EN ISO 11126-3
(03 8236)

STN EN ISO 11126-3
(03 8236)

6.

STN EN ISO 11126-4
(03 8236)

STN EN ISO 11126-4
(03 8236)

7.

STN EN ISO 11126-5
(03 8236)

STN EN ISO 11126-5
(03 8236)

8.

STN EN ISO 11126-6
(03 8236)

STN EN ISO 11126-6
(03 8236)

9.

STN EN ISO 11126-7
(03 8236)

Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových látok a podobných výrobkov. Špecifikácia
nekovových materiálov na abrazívne čistenie. Časť 1: Všeobecný úvod a klasifikácia (ISO 11126-1:
2018)
(EN ISO 11126-1: 2018)
Platí od 1. 4. 2019
Jej oznámením sa ruší
Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových hmôt a podobných výrobkov. Špecifikácia
nekovových materiálov na abrazívne čistenie. Časť 1: Všeobecný úvod a klasifikácia (ISO 11126-1:
1993) ***)
(EN ISO 11126-1: 1997)
z októbra 2001
Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových látok a podobných výrobkov. Špecifikácia nekovových materiálov na abrazívne čistenie. Časť 3: Medená troska (ISO 11126-3: 2018)
(EN ISO 11126-3: 2018)
Platí od 1. 4. 2019
Jej oznámením sa ruší
Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových hmôt a podobných výrobkov. Špecifikácia nekovových materiálov na abrazívne čistenie. Časť 3: Medená troska (ISO 11126-3: 1993) ****)
(EN ISO 11126-3: 1997)
z augusta 2001
Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových látok a podobných výrobkov. Špecifikácia
nekovových materiálov na abrazívne čistenie. Časť 4: Uhoľná troska z vysokej pece (ISO 11126-4:
2018)
(EN ISO 11126-4: 2018)
Platí od 1. 4. 2019
Jej oznámením sa ruší
Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových hmôt a podobných výrobkov. Špecifikácia nekovových materiálov na abrazívne čistenie. Časť 4: Uhoľná troska z vysokej pece (ISO 11126-4:
1993) ****)
(EN ISO 11126-4: 1998)
z augusta 2001
Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových látok a podobných výrobkov. Špecifikácia nekovových materiálov na abrazívne čistenie. Časť 5: Niklová troska (ISO 11126-5: 2018)
(EN ISO 11126-5: 2018)
Platí od 1. 4. 2019
Jej oznámením sa ruší
Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových hmôt a podobných výrobkov. Špecifikácia nekovových materiálov na abrazívne čistenie. Časť 5: Niklová troska (ISO 11126-5: 1993) ****)
(EN ISO 11126-5: 1998)
z augusta 2001
Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových látok a podobných výrobkov. Špecifikácia nekovových materiálov na abrazívne čistenie. Časť 6: Železná a oceliarska troska z vysokej pece (ISO 11126-6: 2018)
(EN ISO 11126-6: 2018)
Platí od 1. 4. 2019
Jej oznámením sa ruší
Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových hmôt a podobných výrobkov. Špecifikácia nekovových materiálov na abrazívne čistenie. Časť 6: Železná troska z vysokej pece (ISO 11126-6:
1993) ****)
(EN ISO 11126-6: 1997)
z augusta 2001
Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových látok a podobných výrobkov. Špecifikácia nekovových materiálov na abrazívne čistenie. Časť 7: Tavený oxid hlinitý (ISO 11126-7: 2018)
(EN ISO 11126-7: 2018)
Platí od 1. 4. 2019
Jej oznámením sa ruší
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STN EN ISO 11126-7
(03 8236)

Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových hmôt a podobných výrobkov. Špecifikácia nekovových materiálov na abrazívne čistenie. Časť 7: Tavený oxid hlinitý (ISO 11126-7:
1995) ****)
(EN ISO 11126-7: 1999)
z augusta 2001

10. STN EN ISO 11126-8
(03 8236)

Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových látok a podobných výrobkov. Špecifikácia nekovových materiálov na abrazívne čistenie. Časť 8: Olivínový piesok (ISO 11126-8: 2018,
korigovaná verzia 2018-11)
(EN ISO 11126-8: 2018)
Platí od 1. 4. 2019
Jej oznámením sa ruší
Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových hmôt a podobných výrobkov. Špecifikácia nekovových materiálov na abrazívne čistenie. Časť 8: Olivínový piesok (ISO 11126-8: 1993) ****)
(EN ISO 11126-8: 1997)
z augusta 2001

STN EN ISO 11126-8
(03 8236)

11. STN EN ISO 17279-1
(05 0350)

Zváranie. Mikrospájanie druhej generácie vysokoteplotných supravodičov. Časť 1: Všeobecné
požiadavky na postup (ISO 17279-1: 2018)
(EN ISO 17279-1: 2018)
Platí od 1. 4. 2019

12. STN EN ISO 17279-2
(05 0350)

Zváranie. Mikrospájanie druhej generácie vysokoteplotných supravodičov. Časť 2: Kvalifikácia
pre zváranie a skúšanie personálu (ISO 17279-2: 2018)
(EN ISO 17279-2: 2018)
Platí od 1. 4. 2019

13. STN EN ISO 11990
(19 2017)

Lasery a laserové zariadenia. Určenie odolnosti nadstavca a manžety tracheálnej trubice proti
laseru (ISO 11990: 2018)
(EN ISO 11990: 2018)
Platí od 1. 4. 2019
Jej oznámením sa ruší
Lasery a laserové zariadenia. Určenie odolnosti tracheotomických rúrok proti laseru. Časť 1:
Nadstavce tracheotomických rúrok (ISO 11990-1: 2011) ****)
(EN ISO 11990-1: 2014)
z apríla 2015
Lasery a laserové zariadenia. Určenie odolnosti tracheotomických rúrok proti laseru. Časť 2:
Manžety tracheotomických rúrok (ISO 11990-2: 2010) ****)
(EN ISO 11990-2: 2014)
z apríla 2015

STN EN ISO 11990-1
(19 2017)

STN EN ISO 11990-2
(19 2017)

14. STN EN 1459-2+A1
(26 8804)

STN EN 1459-2
(26 8804)

15. STN EN ISO 24134
(26 8851)

STN EN 1526+A1
(26 8851)

Terénne vozíky. Bezpečnostné požiadavky a overovanie. Časť 2: Otočné vozíky s meniteľným
dosahom
(EN 1459-2: 2015+A1: 2018)
Platí od 1. 4. 2019
Jej oznámením sa ruší
Terénne vozíky. Bezpečnostné požiadavky a overovanie. Časť 2: Otočné vozíky s meniteľným dosahom ****)
(EN 1459-2: 2015)
z januára 2016
Priemyselné vozíky. Dodatočné požiadavky na automatické funkcie vozíkov (ISO 24134: 2006)
(EN ISO 24134: 2018)
Platí od 1. 4. 2019
Jej oznámením sa ruší
Bezpečnosť motorových vozíkov. Doplnkové požiadavky na automatické funkcie vozíkov (Konsolidovaný text)
(EN 1526: 1997+A1: 2008)
z februára 2009
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16. STN P CEN/TS 17262
(36 9754)

Identifikácia osôb. Odolnosť voči útoku napodobňovaním biometrie. Použitie na automatickú
kontrolu európskych hraníc
(CEN/TS 17262: 2018)
Platí od 1. 4. 2019
Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do 31. 12. 2020

17. STN EN ISO 11299-2
(38 6414)

Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných sietí na zásobovanie zemným plynom.
Časť 3: Výstelkovanie s kontinuálnymi rúrami (ISO 11299-2: 2018)
(EN ISO 11299-2: 2018)
Platí od 1. 4. 2019

18. STN EN ISO 6507-4
(42 0374)

Kovové materiály. Vickersova skúška tvrdosti. Časť 4: Tabuľky hodnôt tvrdostí (ISO 6507-4: 2018)
(EN ISO 6507-4: 2018)
Platí od 1. 4. 2019
Jej oznámením sa ruší
Kovové materiály. Vickersova skúška tvrdosti. Časť 4: Tabuľky hodnôt tvrdostí (ISO 6507-4: 2005)
(EN ISO 6507-4: 2005)
z júna 2006

STN EN ISO 6507-4
(42 0374)

19. STN EN ISO 4022
(42 0879)

STN EN ISO 4022
(42 0879)

Priepustné spekané kovové materiály. Stanovenie priepustnosti tekutiny (ISO 4022: 2018)
(EN ISO 4022: 2018)
Platí od 1. 4. 2019
Jej oznámením sa ruší
Priepustné spekané kovové materiály. Stanovenie priepustnosti tekutiny (ISO 4022: 1987) ****)
(EN ISO 4022: 2006)
z októbra 2006

20. STN EN 10348-2
(42 1041)

Oceľ na vystuženie betónu. Zinkovaná oceľová výstuž. Časť 2: Zinkované výstužné oceľové výrobky
(EN 10348-2: 2018)
Platí od 1. 4. 2019

21. STN EN 10058
(42 5522)

Za tepla valcované ploché oceľové tyče a široká plochá oceľ na všeobecné účely. Rozmery a tolerancie tvaru a rozmerov
(EN 10058: 2018)
Platí od 1. 4. 2019
Jej oznámením sa ruší
Za tepla valcované ploché oceľové tyče na všeobecné účely. Rozmery a tolerancie tvaru a rozmerov
****)
(EN 10058: 2003)
z apríla 2004

STN EN 10058
(42 5522)

22. STN EN ISO 23470
(46 5242)

STN EN ISO 23470
(46 5242)

23. STN EN 12733
(47 0631)

STN EN 12733+A1
(47 0631)

Kvalita pôdy. Stanovenie efektívnej výmennej kapacity katiónov (CEC) a obsahu vymeniteľných
katiónov pomocou roztoku trichloridu hexamínkobaltnatého (ISO 23470: 2018)
(EN ISO 23470: 2018)
Platí od 1. 4. 2019
Jej oznámením sa ruší
Kvalita pôdy. Stanovenie efektívnej výmennej kapacity katiónov a obsahu vymeniteľných katiónov pomocou roztoku trichloridu hexamínkobaltnatého (ISO 23470: 2007) ****)
(EN ISO 23470: 2011)
z októbra 2011
Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Ručne vedené motorové žacie stroje. Bezpečnosť
(EN 12733: 2018)
Platí od 1. 4. 2019
Jej oznámením sa od 31. 1. 2020 ruší
Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Ručne vedené motorové žacie stroje. Bezpečnosť (Konsolidovaný text)
(EN 12733: 2001+A1: 2009)
zo septembra 2009
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24. STN EN ISO 18363-2
(58 8742)

Rastlinné oleje a živočíšne tuky. Stanovenie chlórpropándiolov (MCPD) viazaných na mastné
kyseliny a glycidol metódou GC/MS. Časť 2: Metóda pomocou pomalej alkalickej transesterifikácie a merania 2-MCPD, 3-MCPD a glycidolu (ISO 18363-2: 2018)
(EN ISO 18363-2: 2018)
Platí od 1. 4. 2019

25. STN EN ISO 21970-2
(64 2420)

Plasty. Materiály z polyketónu (PK) na tvárnenie a vytláčanie. Časť 2: Príprava skúšobných telies a stanovenie vlastností (ISO 21970-2: 2018)
(EN ISO 21970-2: 2018)
Platí od 1. 4. 2019

26. STN EN ISO 14852
(64 8002)

Stanovenie úplnej aeróbnej biodegradability plastových materiálov vo vodnom prostredí. Metóda analýzou uvoľneného oxidu uhličitého (ISO 14852: 2018)
(EN ISO 14852: 2018)
Platí od 1. 4. 2019

27. STN EN ISO 18473-1
(67 0575)

Funkčné pigmenty a plnivá na špeciálne použitie. Časť 1: Nanorozmerový uhličitan vápenatý na
použitie v tmeloch (ISO 18473-1: 2015)
(EN ISO 18473-1: 2018)
Platí od 1. 4. 2019

28. STN EN ISO 18473-2
(67 0575)

Funkčné pigmenty a plnivá na špeciálne použitie. Časť 2: Nanorozmerový uhličitan titaničitý na
použitie na ochranu proti slnečnému žiareniu (ISO 18473-2: 2015)
(EN ISO 18473-2: 2018)
Platí od 1. 4. 2019

29. STN EN 927-6
(67 2010)

Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí.
Časť 6: Vystavenie náterov na drevo umelému starnutiu s použitím fluorescenčných UV žiariviek a vody
(EN 927-6: 2018)
Platí od 1. 4. 2019
Jej oznámením sa ruší
Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí.
Časť 6: Vystavenie náterov na dreve umelému starnutiu s použitím fluorescenčného žiarenia
a vody ****)
(EN 927-6: 2006)
z februára 2007

STN EN 927-6
(67 2010)

30. STN EN 17127
(69 7210)

Vonkajšie vodíkové čerpacie stanice na výdaj plynného vodíka obsahujúce plniace protokoly
(EN 17127: 2018)
Platí od 1. 4. 2019

31. STN EN ISO 22477-5
(72 1035)

Geotechnický prieskum a skúšanie. Skúšanie geotechnických konštrukcií. Časť 5: Skúšanie predpätých zemných kotiev (ISO 22477-5: 2018)
(EN ISO 22477-5: 2018)
Platí od 1. 4. 2019

32. STN EN 13892-9
(72 2482)

Skúšobné metódy na poterové malty a poterové hmoty. Časť 9: Stanovenie zmrašťovania a napučovania
(EN 13892-9: 2018)
Platí od 1. 4. 2019

33. STN EN 14064-1
(72 7213)

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky zo sypanej minerálnej vlny (MW) vytvárané na
stavbe. Časť 1: Špecifikácia sypkých výplňových výrobkov pred zabudovaním
(EN 14064-1: 2018)
Platí od 1. 4. 2019
Jej oznámením sa od 31. 7. 2020 ruší
Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky zo sypanej minerálnej vlny (MW) vytvárané na
stavbe. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním ****)
(EN 14064-1: 2010)
z augusta 2010

STN EN 14064-1
(72 7213)
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34. STN EN 17190
(72 7601)

Hydroizolačné pásy a fólie. Index solárnej reflexie (odrazivosti)
(EN 17190: 2018)
Platí od 1. 4. 2019

35. STN EN 14351-2
(74 6180)

Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Časť 2: Vnútorné dvere
(EN 14351-2: 2018)
Platí od 1. 4. 2019

36. STN EN 17114
(76 0600)

Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva. Povrchová ochrana pre porézne anorganické
materiály. Technické a chemické tabuľky výrobkov odpudzujúcich vodu
(EN 17114: 2018)
Platí od 1. 4. 2019

37. STN EN ISO 17480
(77 3040)

Obaly. Obalový dizajn. Jednoduché otváranie (ISO 17480: 2015)
(EN ISO 17480: 2018)
Platí od 1. 4. 2019
Jej oznámením sa ruší
Obaly. Ľahko sa otvárajúce obaly. Kritériá a skúšobná metóda na hodnotenie spotrebiteľských
obalov ****)
(CEN/TS 15945: 2011)
z júna 2011

STN P CEN/TS 15945
(77 3040)

38. STN EN ISO 11640
(79 3853)

STN EN ISO 11640
(79 3853)

Usne. Skúšky stálofarebnosti. Stálofarebnosť pri otere v cykle tam a späť (ISO 11640: 2018)
(EN ISO 11640: 2018)
Platí od 1. 4. 2019
Jej oznámením sa ruší
Usne. Skúšky stálofarebnosti. Stálofarebnosť pri otere v cykle tam a späť (ISO 11640: 2012) ****)
(EN ISO 11640: 2012)
z apríla 2013

39. STN EN ISO 10750
(79 5684)

Obuv. Skúšobné metódy na zipsy. Pevnosť pripevnenia záražiek (ISO 10750: 2015)
(EN ISO 10750: 2018)
Platí od 1. 4. 2019

40. STN EN 1149-5
(83 2709)

Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti. Časť 5: Materiálové a konštrukčné požiadavky
(EN 1149-5: 2018)
Platí od 1. 4. 2019
Jej oznámením sa ruší
Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti. Časť 5: Požiadavky na účinnosť materiálu a konštrukciu
(EN 1149-5: 2008)
z júna 2008

STN EN 1149-5
(83 2709)

41. STN EN 16966
(83 3613)

Pracovná expozícia. Meranie inhalačnej expozície nanočasticiam a ich agregátom a aglomerátom. Metriky (indikátory), ktoré sa majú použiť, ako je koncentrácia častíc, povrchová koncentrácia a hmotnostná koncentrácia
(EN 16966: 2018)
Platí od 1. 4. 2019

42. STN EN 17058
(83 3614)

Pracovná expozícia. Posúdenie inhalačnej expozície nanočasticiam a ich agregátom a aglomerátom
(EN 17058: 2018)
Platí od 1. 4. 2019

43. STN EN ISO 14026
(83 9026)

Environmentálne značky a vyhlásenia. Zásady, požiadavky a usmernenia na komunikáciu informácií o stopách (ISO 14026: 2017)
(EN ISO 14026: 2018)
Platí od 1. 4. 2019

44. STN EN ISO 14034
(83 9034)

Environmentálne manažérstvo. Verifikácia environmentálnej technológie (ISO 14034: 2016)
(EN ISO 14034: 2018)
Platí od 1. 4. 2019
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45. STN EN ISO 14052
(83 9052)

Environmentálne manažérstvo. Nákladové účtovníctvo materiálového toku. Návod na praktické implementovanie v dodávateľskom reťazci (ISO 14052: 2017)
(EN ISO 14052: 2018)
Platí od 1. 4. 2019

46. STN EN ISO 18472
(85 5013)

Sterilizácia výrobkov na zdravotnú starostlivosť. Biologické a chemické indikátory. Skúšobné
metódy (ISO 18472: 2018)
(EN ISO 18472: 2018)
Platí od 1. 4. 2019
Jej oznámením sa ruší
Sterilizácia výrobkov zdravotnej starostlivosti. Biologické a chemické indikátory. Skúšobné metódy (ISO 18472: 2006) ****)
(EN ISO 18472: 2006)
z októbra 2006

STN EN ISO 18472
(85 5013)

47. STN EN ISO 20749
(85 6391)

Stomatológia. Kapslový dentálny amalgám (ISO 20749: 2017)
(EN ISO 20749: 2018)
Platí od 1. 4. 2019

48. STN EN ISO 11139
(85 6546)

Sterilizácia výrobkov na zdravotnú starostlivosť. Slovník. Termíny používané v sterilizácii, súvisiacich zariadeniach a normách procesu (ISO 11139: 2018)
(EN ISO 11139: 2018)
Platí od 1. 4. 2019

49. STN EN 13565-2
(92 0409)

Stabilné hasiace zariadenia. Penové zariadenia. Časť 2: Navrhovanie, konštrukcia a údržba
(EN 13565-2: 2018)
Platí od 1. 4. 2019
Jej oznámením sa ruší
Stabilné hasiace zariadenia. Penové zariadenia. Časť 2: Navrhovanie, konštrukcia a údržba
(EN 13565-2: 2009,
EN 13565-2: 2009/AC: 2009)
z novembra 2009

STN EN 13565-2
(92 0409)

50. STN EN 1400+A2
(94 3002)

STN EN 1400+A1
(94 3002)

51. STN EN ISO 4531
(94 5064)

Výrobky pre deti a na starostlivosť o deti. Cumlíky pre nemluvňatá a malé deti. Bezpečnostné
požiadavky a skúšobné metódy
(EN 1400: 2013+A2: 2018)
Platí od 1. 4. 2019
Jej oznámením sa ruší
Výrobky pre deti a na starostlivosť o deti. Cumlíky pre nemluvňatá a malé deti. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy ****)
(EN 1400: 2013+A1: 2014)
z novembra 2014
Sklené a porcelánové smalty. Uvoľňovanie zo smaltovaných predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami. Skúšobné metódy a medzné hodnoty (ISO 4531: 2018)
(EN ISO 4531: 2018)
Platí od 1. 4. 2019
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Zrušené STN
52. STN EN 60317-2
(34 7307)

Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 2: Spájkovateľný medený vodič kruhového prierezu lakovaný polyuretánom, trieda 130, s lepiacou vrstvou ****)
(EN 60317-2: 2012,
IEC 60317-2: 2012)
z mája 2013
Zrušená od 1. 4. 2019
Zrušená na základe CENELEC rozhodnutia D145/C012 o zrušení EN 60317-2: 2012.

53. STN EN 61300-2-16
(35 9252)

Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Základné skúšobné a meracie postupy. Časť 2-16:
Skúšky. Rast plesne ****)
(EN 61300-2-16: 2006,
IEC 61300-2-16: 2006)
z mája 2007
Zrušená od 1. 4. 2019
Zrušená na základe CENELEC rozhodnutia D130/C105 a D131/008 o zrušení EN 61300-2-16: 2006.

54. STN EN 50378-3-1
(35 9258)

Pasívne súčiastky používané v optovláknových komunikačných systémoch. Špecifikácia výrobku. Časť 3-1: Typ: 100/200 GHz DWDM modul na pripojenie na jednovidové vlákna kategórie
B1.1 a B1.3 podľa IEC 60793-2-50 ****)
(EN 50378-3-1: 2007)
z marca 2008
Zrušená od 1. 4. 2019
Zrušená na základe CENELEC rozhodnutia D156/C054 o zrušení EN 50378-3-1: 2007.

55. STN 36 8860-11

Sluchové protézy. Časť 11: Symboly a ostatné označenia na sluchových protézach a súvisiacich
zariadeniach ****)
(HD 450.11 S1: 1985,
IEC 60118-11: 1983)
z decembra 2001
Zrušená od 1. 4. 2019
Zrušená na základe CENELEC rozhodnutia D131/C005 o zrušení HD 450.11 S1: 1985.

Zmeny STN
56.

STN 33 2000-4-41/A11 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom
elektrickým prúdom. Zmena A11
STN 33 2000-4-41 z marca 2019
(HD 60364-4-41: 2017/A11: 2017)
Platí od 1. 4. 2019
STN 33 2000-4-41 z marca 2019 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 31. 5. 2020.

57.

STN EN 13445-3+A1/
A5
(69 0010)

Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 3: Navrhovanie. Zmena A5
STN EN 13445-3+A1 z mája 2016
(EN 13445-3: 2014/A5: 2018)
Platí od 1. 4. 2019
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Opravy STN
58. STN EN IEC 60404-6/
AC
(34 5884)

Magnetické materiály. Časť 6: Metódy merania magnetických vlastností magneticky mäkkých
kovových a práškových materiálov pri frekvenciách v rozsahu od 20 Hz do 100 kHz použitím
vzoriek kruhového tvaru. Oprava AC
STN EN IEC 60404-6 z novembra 2018
(EN IEC 60404-6: 2018/AC Dec. 2018,
IEC 60404-6: 2018/Cor. 1: 2018)
Platí od 1. 4. 2019

59. STN EN IEC 60404-16/
AC
(34 5884)

Magnetické materiály. Časť 16: Metódy merania magnetických vlastností amorfných pásov na
báze železa pomocou jednoduchej skúšky plechu. Oprava AC
STN EN IEC 60404-16 z novembra 2018
(EN IEC 60404-16: 2018/AC Dec. 2018,
IEC 60404-16: 2018/Cor. 1: 2018)
Platí od 1. 4. 2019

60. STN EN IEC 60335-2-76/ Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-76: Osobitné
AC
požiadavky na napájacie zariadenia elektrických ohrád. Oprava AC
(36 1055)
STN EN IEC 60335-2-76 z marca 2019
(EN IEC 60335-2-76: 2018/AC Dec. 2018,
IEC 60335-2-76: 2018/Cor. 1: 2018)
Platí od 1. 4. 2019
61. STN EN 60065/AC3
(36 7000)

Audioprístroje, videoprístroje a podobné elektronické prístroje. Požiadavky na bezpečnosť.
Oprava AC3
STN EN 60065 z júla 2015
(EN 60065: 2014/AC Dec. 2018,
IEC 60065: 2014/Cor. 3: 2018)
Platí od 1. 4. 2019

62. STN EN IEC 60728-113/ Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 113: Optické
AC
systémy na prenos vysielaného signálu pri zaťažení digitálnych kanálov. Oprava AC
(36 7211)
STN EN IEC 60728-113 z marca 2019
(EN IEC 60728-113: 2018/AC Dec. 2018,
IEC 60728-113: 2018/Cor. 1: 2018)
Platí od 1. 4. 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 15897
(59 3032)

Technológia ponorných membránových bioreaktorov (MBR) ****)
(CEN/TR 15897: 2018)
Platí od 1. 4. 2019

2.

TNI CEN/TR 17244
(75 7038)

Kvalita vody. Technická správa o DNA barkódoch rozsievok ****)
(CEN/TR 17244: 2018)
Platí od 1. 4. 2019

3.

TNI CEN/TR 17078
(83 4534)

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Usmernenie na používanie EN ISO 16911-1
(CEN/TR 17078: 2017)
Vydanie: apríl 2019
Jej vydaním sa ruší
Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Usmernenie na používanie EN ISO 16911-1 ****)
(CEN/TR 17078: 2017)
z augusta 2017

TNI CEN/TR 17078
(83 4534)

4.

TNI CEN/TR 17292
(91 0290)

Technická správa o zhodnosti údajov v normách EN 12720, EN 12721, EN 12722, EN 15185
a EN 15186 ****)
(CEN/TR 17292: 2018)
Platí od 1. 4. 2019

Dokumenty bez označenia hviezdičkami sa vydávajú v štátnom jazyku.
Dokumenty označené ****) sa preberajú bez prekladu do štátneho jazyka.
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Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o zriadení pracovnej skupiny

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že podľa čl. 11 Štatútu a rokovacieho poriadku
technických komisií, subkomisií a pracovných skupín (ďalej len „štatút“) zriadil nasledujúcu pracovnú skupinu (ďalej len „PS“).

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

PS 713 – Revízia STN 92 0203: 2013
Dátum zriadenia:

11. 2. 2019

Rozsah pôsobnosti:

Revízia STN 92 0203: 2013 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie
pri požiari

Vedúci:

Ing. František Gilian

Zamestnanec OTN:

Ing. Ivana Hrubá
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Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o zverejňovaní plánu technickej normalizácie
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že zoznamy úloh zaradených do plánu technickej
normalizácie podľa § 8 ods. 1 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii sú zverejňované na webovom sídle ÚNMS SR na
www.unms.sk v časti Technická normalizácia – Plán technickej normalizácie.
Každý, kto má záujem stať sa účastníkom pripomienkového konania k návrhom konkrétnych STN, sa môže prihlásiť do 4 týždňov
od zverejnenia zoznamu u spracovateľa, ktorého adresa je uvedená pri konkrétnej úlohe alebo na emailovej adrese navrhynoriem@normoff.gov.sk, ak z dôvodu ochrany osobných údajov nie je uvedená adresa.

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

Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o verejnom prerokovaní návrhov európskych noriem a medzinárodných noriem
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 písm. b) bod 1. a 2. zákona
č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii oznamuje, že zoznamy návrhov európskych noriem a medzinárodných noriem a iných
dokumentov sú zverejňované na verejné prerokovanie na webovom sídle ÚNMS SR www.unms.sk v časti Technická normalizácia
– Verejné prerokovanie návrhov STN.
Texty návrhov európskych noriem a medzinárodných noriem a ďalších dokumentov CEN, CENELEC, ISO, IEC a ETSI sú dostupné
len v anglickom jazyku. Pre spracovateľov medzinárodnej spolupráce a členov TK sú texty návrhov prístupné cez webové sídlo
ÚNMS SR, ostatní záujemcovia si môžu návrhy vyžiadať na e-mailovej adrese navrhynoriem@normoff.gov.sk. V prípade požiadavky na dodanie papierovej verzie návrhu bude záujemcovi účtovaný poplatok za kopírovanie a poplatok za službu spojenú
s balným a poštovným.
Pripomienky k textom návrhov noriem a ďalších dokumentov je potrebné zaslať najneskôr 4 týždne pred termínom na odpoveď
národných členov uvedenom pri každom dokumente na adresu:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. BOX 76
810 05 Bratislava 15
alebo e-mailom na adresu: navrhynoriem@normoff.gov.sk.
Pripomienky musia byť vložené do formulára, prednostne v angličtine. Formulár na pripomienky je zverejnený na www.unms.sk.

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

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 písm. c zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej
normalizácii a podľa čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii oznamuje, že
zoznamy návrhov pôvodných STN sú zverejňované na verejné prerokovanie na webovom sídle ÚNMS SR na www.unms.sk
v časti Technická normalizácia – Verejné prerokovanie návrhov STN.
Pripomienky k textom návrhov noriem je potrebné zasielať spracovateľovi alebo ÚNMS SR do dátumu, ktorý je uvedený pri
každom návrhu. Text návrhu konkrétnej normy v elektronickej forme zašle ÚNMS SR na požiadanie. V prípade požiadavky na
dodanie papierovej verzie návrhu bude záujemcovi účtovaný poplatok za kopírovanie a poplatok za službu spojenú s balným
a poštovným.
Pripomienky musia byť vložené do priloženého formulára v slovenskom jazyku. Formulár na pripomienky je zverejnený na webovom sídle www.unms.sk.

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

20

Vestník ÚNMS SR č. 3/2019

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

Rozhodnutie č. UNMS/00147/2019-900 zo dňa 15. 2. 2019 vydané pre Východoslovenská energetika Holding a. s.,
Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 211 222.

Predmetom rozhodnutia je autorizácia na výkon overovania určených meradiel.
Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie:
Národné overovanie:
Druh overovaných určených meradiel

1.

Jednofázové a viacfázové striedavé
dynamické (indukčné) elektromery
(vrátane dvojtarifných) na priame
meranie spotreby elektrickej energie
(pol. 4.1)

(5 až 100) A
220 V, 230 V
3x220/380 V
3x230/400 V

2.

Jednofázové a viacfázové striedavé
dynamické (indukčné) elektromery na
nepriame meranie (pripojené cez
meracie transformátory) spotreby
elektrickej energie
(pol. 4.2)

Položka

Merací
rozsah

Rozšírená
neistota
U
(k=2)

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

Zavedené metódy
Ostatné
špecifikácie

Druh

Dokumentácia

0,10 %
0,15 %

Porovnanie
s etalónom
elektrickej
práce

MP č.01

Striedavá
elektrická
sieť f = 50 Hz

(1 až 5) A
220 V, 230 V
3x220/380 V
3x230/400 V
3x100 V
3x100/√3 V

0,10 %
0,15 %
0,20 %

Porovnanie
s etalónom
elektrickej
práce

MP č.01

Striedavá
elektrická
sieť f = 50 Hz

3.

Striedavé dynamické (indukčné)
elektromery s mechanickým prídavným
zariadením na meranie nadspotreby,
meranie maxima a viactarifné
elektromery
(pol. 4.3)

(1 až 100) A
220 V, 230 V
3x220/380 V
3x230/400 V
3x100 V
3x100/√3 V

0,10 %
0,15 %
0,20 %

Porovnanie
s etalónom
elektrickej
práce

MP č.01

Striedavá
elektrická
sieť f = 50 Hz

4.

Jednofázové a viacfázové striedavé
statické elektromery s elektronickým
meracím systémom
(pol. 4.4)

(1 až 100) A
220 V, 230 V
3x220/380 V
3x230/400 V

0,10 %
0,15 %

Porovnanie
s etalónom
elektrickej
práce

MP č.03

Striedavá
elektrická
sieť f = 50 Hz

5.

Striedavé statické elektromery alebo
striedavé dynamické (indukčné)
elektromery s elektronickým prídavným
zariadením na meranie nadspotreby,
meranie maxima a viactarifné
elektromery
(pol. 4.5)

(1 až 100) A
220 V, 230 V
3x220/380 V
3x230/400 V
3x100 V
3x100/√3 V

0,08 %
0,10 %
0,15 %

Porovnanie
s etalónom
elektrickej
práce

MP č.03

Striedavá
elektrická
sieť f = 50 Hz
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Následné overovanie meradiel uvedených na trh podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní
určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Druh overovaných určených
meradiel

Zavedené metódy

1.

Jednofázové a viacfázové striedavé
dynamické (indukčné) elektromery na
priame meranie spotreby elektrickej
energie triedy presnosti A a B

(5 až 100) A
230 V
3x230/400 V

2.

Jednofázové a viacfázové striedavé
statické elektromery s elektronickým
meracím systémom triedy A, B a C

(1 až 100) A
230 V
3x230/400 V

Položka

Merací
rozsah

Rozšírená
neistota
U
(k=2)

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

Ostatné
špecifikácie

Druh

Dokumentácia

0,10 %
0,15 %

Porovnanie
s etalónom
elektrickej
práce

MP č.02

Striedavá
elektrická
sieť f = 50 Hz

0,08 %
0,10 %
0,15 %

Porovnanie
s etalónom
elektrickej
práce

MP č.04

Striedavá
elektrická
sieť f = 50 Hz

Hodnoty prúdov v tabuľkách sú vyjadrené ako Ib až Imax, resp. Iref až Imax.
Neistoty merania pre elektromery:
U = 0,08 % pre triedu presnosti 0,5; C
U = 0,10 % pre triedu presnosti 1; B
U = 0,15 % pre triedu presnosti 2; A
U = 0,20 % pre triedu presnosti 3.
Pridelená overovacia značka: M55.
Platnosť rozhodnutia: do 4. 3. 2024.
2.

Rozhodnutie č. UNMS/00225/2019-900 zo dňa 15. 2. 2019 vydané pre VUJE, a. s., Okružná 5, 918 64 Trnava,
IČO: 31 450 474.

Predmetom rozhodnutia je zmena autorizácie na výkon overovania určených meradiel (meracích a kombinovaných meracích
transformátorov prúdu a napätia v spojení s elektromermi) udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2017/900/013906/03588 zo
dňa 19. 10. 2017 spočívajúca v zmene zodpovedného zástupcu autorizovanej osoby.
Platnosť rozhodnutia o autorizácii je do 19. 10. 2022.
3.

Rozhodnutie č. UNMS/00246/2019-900 zo dňa 15. 2. 2019 vydané pre SLOVEKO s. r. o., Vojenská 7, 040 01 Košice
IČO: 36 197 874.

Predmetom rozhodnutia je zmena autorizácie na výkon úradného merania celkovej hmotnosti a zaťaženia náprav cestných vozidiel
udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2013/900/001570/00669 zo dňa 8. 4. 2013 spočívajúca v zmene technického vybavenia
autorizovanej osoby na pracovisku Banská Bystrica – Uľanka.
Platnosť rozhodnutia o autorizácii je do 23. 2. 2023.
4.

Rozhodnutie č. UNMS/00391/2019-900 zo dňa 19. 2. 2019 vydané pre AC car s. r. o., Priemyselná 1434/47, 965 01
Žiar nad Hronom, IČO: 46 870 253.

Predmetom rozhodnutia je pozastavenie autorizácie na výkon overovania určených meradiel (záznamových zariadení v cestnej
doprave) udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2013/900/001631/00698 zo dňa 13. 6. 2013 na dobu 30 dní.
5.

Rozhodnutie č. UNMS/00390/2019-900/727 zo dňa 19. 2. 2019 vydané pre AUTOMARKT, s. r. o., Tehelná 4, 902 01
Pezinok, IČO: 36 284 041.

Predmetom rozhodnutia je pozastavenie autorizácie na výkon overovania určených meradiel (záznamových zariadení v cestnej
doprave) udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2017/900/006570/01383 zo dňa 5. 4. 2017 na dobu 120 dní.
Ing. Zbyněk Schreier, CSc.
riaditeľ odboru metrológie
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 vo februári 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: 02/574 85 323
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/ARE/457
18. 2. 2019

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

označovanie tabakových výrobkov

TBT/ARG/356
16. 2. 2019

Argentína

výrobky s obsahom ortuti

TBT/BGD/1
20. 2. 2019

Bangladéš

TBT/BGD/2
21. 2. 2019

Bangladéš

Pripomienková
doba
60 dní

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na označovanie a povinné údaje uvádzané na obaloch tabakových výrobkov. Obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC).
neaplikuje

Zákaz výroby, dovozu a vývozu určitých výrobkov s obsahom ortuti s platnosťou od 1. januára 2020.
Výrobky, na ktoré sa vzťahuje požiadavka povinnej certifikácie

neaplikuje sa

Zákon ustanovujúci pôsobnosť inštitúcie pre normy a skúšobníctvo (Bangladesh Standards and Testing Institution – BSTI). Podmienky získania licencie a používanie značky BSTI.
liečivá a farmaceutické výrobky
Dokument ustanovujúci národnú stratégiu v oblasti liečiv. Racionálne a bezpečné používanie liečiv, požiadavky na liečivá, suroviny, registrácia liečiv, dovozné postupy.
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TBT/CAN/578
20. 2. 2019

Kanada

TBT/CHN/1311
22. 2. 2019

Čína

TBT/ESP/40
25. 2. 2019

Španielsko

TBT/EU/641
7. 2. 2019

Európska únia

TBT/EU/642
12. 2. 2019

Európska únia

90 dní

rádiové komunikácie
Oznámenie o vydaní dokumentu RSS-130 (2. vydanie), ktorým sa
stanovujú požiadavky na certifikáciu pre všetky zariadenia činné vo
frekvenčných pásmach 617-652 MHz, 663-698 MHz, 698-756 MHz
a 777-787 MHz. Oznámenie o vydaní dokumentu RSS-196, (2. vydanie), ktorým sa stanovujú požiadavky na certifikáciu zariadení
používaných v krajinných diaľkových širokopásmových systémoch
(RRBS) na poskytovanie širokopásmových rádiových komunikácií
typu point-to-multipoint v pásme 512-608 MHz (TV kanály 21 až 36).
kozmetické výrobky

60 dní

Predpis, ktorý upravuje požiadavky na kontrolu kozmetických výrobkov, predkladanie žiadostí, registráciu a uchovávanie dokumentov, výber inšpekčnej agentúry atď.
zoo – sanitárne výrobky, ochrana zvierat

60 dní

Kráľovský dekrét o ochrane rastlinných a živočíšnych produktov.
Požiadavky na udeľovanie povolení, registráciu, uvádzanie na trh
a používanie výrobkov zoo-sanitárnej ochrany.
chemická látka 4-tert-butylphenol (PTBP)

60 dní

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie o identifikácii chemickej látky 4-tert-butylphenol (PTBP) ako látky vzbudzujúcej veľmi
veľké obavy vzhľadom na jej vlastnosti narúšajúce endokrinný
systém a účinky na životné prostredie. Návrh je v súlade s článkom
57 (f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH).
plastové výrobky na jedno použitie, rybárske pomôcky a výrobky
vyrobené z OXO biodegradovateľných plastov, vplyv na vodné prostredie a na ľudské zdravie

60 dní

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady týkajúcej sa zníženia vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie.
TBT/EU/643
15. 2. 2019

Európska únia

TBT/EU/644
15. 2. 2019

Európska únia

60 dní

chemické látky
Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIV
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií
(REACH). Po prijatí a nadobudnutí účinnosti nariadenia bude
uvádzanie na trh a používanie dotknutých látok v EÚ možné len
s ohľadom na dátum určený pre konkrétnu látku („dátum skončenia platnosti“) a pre tých operátorov, ktorým bolo udelené
povolenie.
pesticídne účinné látky
Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie o neobnovení schválenia účinnej látky Desmedipham v súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na
ochranu rastlín na trh, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011. Existujúce autorizované prípravky na ochranu rastlín obsahujúce Desmedipham
budú stiahnuté z trhu.
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TBT/IND/87
22. 2. 2019

India

TBT/IND/88
22. 2. 2019

India

TBT/ISR/1033
5. 2. 2019

Izrael

TBT/ITA/34
14. 2. 2019

Taliansko

potraviny

60 dní

Normy na bezpečnosť potravín (dovoz potravín). Colné postupy,
udeľovanie predbežných osvedčení pre zásielky dovážaných balených potravín určených pre maloobchod.
potraviny

60 dní

Normy na bezpečnosť potravín (laboratórne analýzy, odber vzoriek). Aktualizácia postupov na rok 2019, designované (uznané)
laboratória, poplatky za analýzy.
farby a laky

60 dní

Revízia záväznej normy SI 1343, rozšírenie platnosti aj na farby a laky
v tubách, regulácia prítomnosti olova v uvedených výrobkoch.
varovné/pripomienkové systémy týkajúce sa využitia autosedačiek
vo vozidlách

23. 4. 2019

Taliansky zákon stanovujúci povinnosť, aby vodiči vozidiel medzinárodných kategórií M1, N1, N2 a N3, prepravujúci deti mladšie
ako 4 roky používali spolu s autosedačkami a upevňovacími systémami
aj špeciálne signalizačné zariadenie, ktoré zabráni zanechaniu/opusteniu dieťaťa vo vozidle. Technické požiadavky a funkčné špecifikácie
na tieto zariadenia budú stanovené osobitnou vyhláškou.
TBT/JPN/620
26. 2. 2019

Japonsko

TBT/KEN/796
14. 2. 2019

Keňa

TBT/KEN/797
14. 2. 2019

Keňa

TBT/KEN/798
14. 2. 2019

Keňa

TBT/KEN/799
14. 2. 2019

Keňa

TBT/KEN/800
14. 2. 2019

Keňa

TBT/KEN/801
14. 2. 2019

Keňa

TBT/KEN/802
14. 2. 2019

Keňa

TBT/KEN/803
14. 2. 2019

Keňa

TBT/KEN/804
14. 2. 2019

Keňa

látky s možným účinkom na centrálnu nervovú sústavu

neaplikuje sa

Látky skupiny Shitei Yakubutsu klasifikované ako určené látky,
identifikácia štyroch substancií a regulácia ich použitia podľa podmienok stanovených zákonom.
syr Čedar (Cheddar)

30. 3. 2019

Národná norma, požiadavky na výrobky.
syr Gouda

30. 3. 2019

Národná norma, požiadavky na výrobky.
syr Tilsiter (Tilster)

30. 3. 2019

Národná norma, požiadavky na výrobky.
tavené syry určené na priamu spotrebu

30. 3. 2019

Národná norma, požiadavky na výrobky.
sušené mlieka určené na priamu spotrebu alebo ďalšie spracovanie

30. 3. 2019

Národná norma, požiadavky na výrobky.
syr Camembert

30. 3. 2019

Národná norma, požiadavky na výrobky.
syr Brie

30. 3. 2019

Národná norma, požiadavky na výrobky.
syry v náleve určené na priamu spotrebu alebo ďalšie spracovanie

30. 3. 2019

Národná norma, požiadavky na výrobky.
syr Danbo

30. 3. 2019

Národná norma, požiadavky na výrobky.
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TBT/KEN/805
14. 2. 2019

Keňa

TBT/KEN/806
14. 2. 2019

Keňa

TBT/KEN/807
14. 2. 2019

Keňa

TBT/KEN/808
20. 2. 2019

Keňa

syry určené na priamu spotrebu alebo ďalšie spracovanie

30. 3. 2019

Národná norma, všeobecné požiadavky na syry.
ovocný šalát (zmes tropického ovocia) v konzerve

30. 3. 2019

Národná norma, požiadavky na výrobky.
ovocie a/alebo zelenina v náleve

30. 3. 2019

Národná norma, požiadavky na výrobky.
sušené listy Moringa oleifera a odvodené produkty používané ako
dochucovadlá

29. 3. 2019

Národná norma, pokyny zahrňujúce produkciu a hygienické spracovanie uvedených listov.
TBT/KEN/809
20. 2. 2019

Keňa

listy Moringa oleifera a odvodené produkty určené na výrobu nápojov alebo ako výživové doplnky

29. 3. 2019

Národná norma, požiadavky na výrobky, skúška a kvalita.
TBT/KEN/810
20. 2. 2019

Keňa

TBT/KEN/811
21. 2. 2019

Keňa

TBT/KEN/812
21. 2. 2019

Keňa

TBT/KEN/813
21. 2. 2019

Keňa

TBT/KEN/814
25. 2. 2019

Keňa

TBT/KEN/815
25. 2. 2019

Keňa

TBT/KEN/816
25. 2. 2019

Keňa

TBT/KEN/817
25. 2. 2019

Keňa

TBT/KEN/818
25. 2. 2019

Keňa

TBT/KEN/819
25. 2. 2019

Keňa

ovocie (mango, hrušky alebo ananás) v konzerve

30. 3. 2019

Národná norma, požiadavky na výrobky.
rýchlo mrazená zelenina vrátane zemiakových hranolčekov

30. 3. 2019

Národná norma, požiadavky na výrobky.
konzervované jablkové pyré

30. 3. 2019

Národná norma, požiadavky na výrobky.
konzervované kôstkové ovocie (slivky a príbuzné druhy ovocia)

30. 3. 2019

Národná norma, požiadavky na výrobky.
demolácie/demontáže všetkých typov budov

4. 4. 2019

Národná norma, požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri
realizácií uvedených činností.
externé kanalizačné systémy

4. 4. 2019

Národná norma, systém prác v kanalizačnom systéme, bezpečnostné a zdravotné pokyny.
bezvodý amoniak

2. 4. 2019

Národná norma, požiadavky na skladovanie, manipuláciu a prepravu uvedenej látky.
toxické látky

2. 4. 2019

Národná norma, požiadavky na skladovanie a manipuláciu s toxickými látkami, prevádzka výrobných podnikov a iných dotknutých zariadení.
pánska uzatvorená obuv

11. 4. 2019

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky.
pánska otvorená obuv
Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky.
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TBT/KEN/820
25. 2. 2019

Keňa

TBT/KEN/821
25. 2. 2019

Keňa

TBT/KEN/822
25. 2. 2019

Keňa

TBT/KEN/823
25. 2. 2019

Keňa

TBT/KEN/824
26. 2. 2019

Keňa

TBT/KEN/825
26. 2. 2019

Keňa

TBT/KEN/826
26. 2. 2019

Keňa

TBT/KEN/827
26. 2. 2019

Keňa

TBT/KOR/809
12. 2. 2019

Kórea

TBT/KOR/810
1. 2. 2019

Kórea

TBT/KOR/811
15. 2. 2019

Kórea

TBT/KOR/812
21. 2. 2019

Kórea

TBT/LKA/39
18. 2. 2019

Srí Lanka

dámska uzatvorená obuv

11. 4. 2019

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky.
dámska otvorená obuv

11. 4. 2019

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky.
obuv pre deti do dvoch rokov

11. 4. 2019

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky.
obuv pre deti od dvoch do šesť rokov

11. 4. 2019

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky.
karosérie a súčasti karosérie cestných vozidiel

15. 4. 2019

Národná norma, kódex správnej praxe zahrňujúci bezpečnostné
a environmentálne požiadavky na cestné vozidlá a plán inšpekcií
cestných vozidiel.
tkaniny určené ako záclony alebo závesy pre domácnosti

14. 4. 2019

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky.
rybárske siete žiabrovky

14. 4. 2019

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na skúšky uvedených
sietí.
tkané polyolefínové vrecia (tašky) na cement

14. 4. 2019

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky.
chemické látky

60 dní

Zmeny a doplnky zákona o kontrole chemických látok. Aktualizácia overovacích postupov, požiadavky na dovozné vyhlásenia.
zdravotnícke pomôcky

60 dní

Zmeny a doplnky predpisov ustanovujúcich špecifikácie na určité
zdravotnícke pomôcky (endoterapeutické ihly na univerzálne
a opakované použitie).
zdravotnícke pomôcky

60 dní

Zmeny a doplnky vykonávacieho nariadenia k Zákonu o zdravotníckych pomôckach týkajúce sa povinností zahraničných subjektov a inšpekcií na mieste (on-site) v zahraničných podnikoch na
výrobu zdravotníckych pomôcok.
farmaceutické výrobky

60 dní

Nariadenie o bezpečnosti farmaceutických výrobkov. Postupy registrácie a kontroly dovozcov farmaceutických výrobkov.
regulácia výfukových emisií motorových vozidiel
Zákaz dovozu vozidiel, ktoré nespĺňajú požiadavky na limitné hodnoty emisií výfukových plynov. Ochrana zdravia ľudí a životného
prostredia.
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TBT/LTU/35
7. 2. 2019

Litva

TBT/MEX/448
5. 2. 2019

Mexiko

alkoholické nápoje

60 dní

Návrh zákona o kontrole alkoholu v Litovskej republike. Obmedzenie dostupnosti alkoholických nápojov účelovým obmedzením
predaja alkoholických nápojov.
bezpečnosť pri skladovaní, tlakové prenosné kontajnery a tlakové
prepravovateľné kontajnery

26. 3. 2019

Národná norma stanovujúca požiadavky v danej oblasti, záväzná
pre všetky subjekty distribuujúce alebo predávajúce kvapalný
ropný plyn v tlakových prenosných kontajneroch alebo prepravovateľných kontajneroch pod tlakom.
TBT/MEX/449
22. 2. 2019

Mexiko

zariadenia/podniky vykonávajúce operácie s rádioaktívnym materiálom vo forme otvorených zdrojov

16. 4. 2019

Národná norma stanovujúca požiadavky na činnosti s rádioaktívnym materiálom vo forme otvorených zdrojov. Klasifikačné kritériá a klasifikácia zariadení využívajúcich otvorené zdroje.
TBT/MWI/19
12. 2. 2019

Malawi

balené suché materiály vrátane kombinovaných materiálov určených na prípravu malty a betónu

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky.
TBT/MWI/20
12. 2. 2019

Malawi

zrno kukurice (Zea mays) balené alebo predávané priamo z obalu
spotrebiteľovi

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedený produkt.
TBT/MWI/21
12. 2. 2019

Malawi

TBT/MWI/22
12. 2. 2019

Malawi

TBT/MWI/23
12. 2. 2019

Malawi

TBT/MWI/24
12. 2. 2019

Malawi

TBT/MWI/25
12. 2. 2019

Malawi

TBT/MWI/26
12. 2. 2019

Malawi

pečivo, žemle

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky.
celé ryby, čerstvé a mrazené

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek,
skúšky.
ryby Tilapia (Bream) pochádzajúce z chovov

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené ryby.
salámy/párky z mäsa rýb

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky.
chuťovky z morských rýb, mäkkýšov a kôrovcov

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky.
sušené malé ryby Engraulicypris sardella, Rastrineobola argentea,
Rastrineobola sardella, Stolothrissa tanganicae atď.

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky.
TBT/MWI/27
12. 2. 2019

Malawi

TBT/MWI/28
12. 2. 2019

Malawi

TBT/MWI/29
12. 2. 2019

Malawi

sardinky v konzerve a podobné výrobky

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené ryby.
rýchlo mrazené rybie filé

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky.
čerstvé a chladené ryby
Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky.
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TBT/MWI/30
12. 2. 2019

Malawi

TBT/MWI/31
12. 2. 2019

Malawi

TBT/MWI/32
12. 2. 2019

Malawi

TBT/MWI/33
12. 2. 2019

Malawi

TBT/MWI/34
12. 2. 2019

Malawi

TBT/MWI/35
12. 2. 2019

Malawi

údené ryby, ryby s údenou príchuťou, ryby sušené dymom

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky.
solené ryby a sušené solené ryby

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky.
rajčinové koncentráty vo forme rajčinového pyré a pasty

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky.
rajčinové omáčky a kečupy

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky.
konzervované rajčiny

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky.
podkladové nátery pod farby na murivo, oceľ, drevo, drevovláknité dosky a podobné materiály

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky.
TBT/MWI/36
12. 2. 2019

Malawi

lesklé (dekoratívne) emailové nátery na oceľ, drevo, murivo, drevovláknité dosky a podobné materiály

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky.
TBT/MWI/37
12. 2. 2019

Malawi

obohatené jedlé oleje vyrobené z olejnatých semien a olejnatých
plodov

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky.
TBT/MWI/38
12. 2. 2019

Malawi

TBT/MWI/39
12. 2. 2019

Malawi

TBT/PER/111
22. 2. 2019

Peru

TBT/RUS/91
12. 2. 2019

Ruská federácia

TBT/SVN/105
7. 2. 2019

Slovinsko

rastlinné prepustené maslo ghee (vegetable ghee)

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky.
živočíšne tuky určené na konzumáciu

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky.
produkty ekologického poľnohospodárstva

60 dní

Predpis stanovujúci požiadavky na dohľad a certifikáciu výrobkov
odvodených od ekologického poľnohospodárstva. Používanie národnej ekologickej pečate, marketing ekologických výrobkov.
potraviny

10. 4. 2019

Zmeny a doplnky technického predpisu colnej únie (CU TR 021/2011)
o bezpečnosti potravinárskych výrobkov. Súlad so Zmluvou o Eurázijskej hospodárskej únii, o vylúčení štátneho dozoru ako formy
posudzovania zhody a objasnenie definície „výrobného procesu“
potravinárskych výrobkov.
mlieko a mliečne výrobky všeobecne
Špecifikácie schémy na uvedené výrobky označované ako výberová kvalita „selected quality“. Dodatočné požiadavky na mikrobiologickú kvalitu kravského, ovčieho a kozieho mlieka. Definícia čerstvosti mlieka.
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TBT/SVN/106
7. 2. 2019

Slovinsko

TBT/SVN/107
7. 2. 2019

Slovinsko

TBT/THA/532
13. 2. 2019

Thajsko

TBT/THA/533
13. 2. 2019

Thajsko

čerstvé mäso hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny

60 dní

Špecifikácie schémy na uvedené výrobky označované ako výberová kvalita „selected quality“. Dodatočné požiadavky na krmivá
vrátane zakázaných kŕmnych látok. Zaobchádzanie so zvieratami,
preprava zvierat atď. Určenie výrobkov, ktoré môžu byť označované ako farmársky produkt.
ovocie a odvodené produkty

60 dní

Špecifikácie schémy na uvedené výrobky označované ako výberová kvalita „selected quality“. Dodatočné požiadavky na environmentálne priaznivú produkciu, hnojenie, zber, optimálnu zrelosť
plodov atď.
tabakové výrobky, cigarety

60 dní

Oznámenie Ministerstva verejného zdravotníctva týkajúce sa kritérií, metód a podmienok pre tabakové výrobky a obaly na cigarety. Jednoduché balenie, predpísaný tvar škatuľky, grafické znaky
a písmo, varovné výroky atď.
náčinie prichádzajúce do styku s potravinami vyrobené z termosetového plastu s polymerizáciou formaldehydu
Thajská priemyselná norma na výrobky/náčinie z uvedeného materiálu. Definície, bezpečnostné požiadavky, označovanie, odber
vzoriek a skúšky výrobkov.

TBT/THA/534
25. 2. 2019

Thajsko

nové pneumatiky z gumy

TBT/TPKM/355
5. 2. 2019

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

TBT/TPKM/356
5. 2. 2019

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

kozmetické výrobky

TBT/TPKM/357
18. 2. 2019

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

točivé stroje, sústružnícke stroje, obrábacie centrá

TBT/TPKM/358
20. 2. 2019

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

tabak, tabakové výrobky a výrobky určené ako náhrada tabaku

TBT/TPKM/359
20. 2. 2019

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

60 dní

Požiadavky na dovoz nových pneumatík podľa noriem TIS 2718-2558
(2015) a TIS 2719-2558 (2015).
60 dní

kozmetické výrobky
Požiadavky na označovanie kozmetických výrobkov na obaloch,
vzhľad etikiet, informácie pre spotrebiteľov vrátane príbalových
letákov. Súlad so zákonom o hygiene a bezpečnosti kozmetických
výrobkov.

60 dní

Požiadavky na označovanie kozmetických výrobkov, ktoré sú po
dovoze opätovne balené alebo rozdeľované do menších balení.
Súlad so zákonom o hygiene a bezpečnosti kozmetických výrobkov.
60 dní

Požiadavky na registráciu pred uvedením na trh, bezpečnostné
informácie. Požiadavky v súlade s normami ISO. Požiadavky na
funkčnú bezpečnosť a elektromagnetickú kompatibilitu sú zavádzané s prechodným obdobím.
60 dní

Zmeny a doplnky predpisov o skúškach nikotínu a dechtu obsiahnutých v tabakových výrobkoch. Označovanie na obaloch cigariet
vrátane aktualizácie varovných obrázkov a piktogramov.
20. 3. 2019

kozmetické výrobky
Kritériá na označovanie, propagáciu a reklamu kozmetických výrobkov. Identifikácia klamlivých/zavádzajúcich výrokov a tiež výrokov o liečivých účinkoch. Súlad so zákonom o hygiene a bezpečnosti kozmetických výrobkov.
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TBT/TPKM/360
20. 2. 2019

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

slnečné okuliare a šošovky slnečných okuliarov

TBT/TPKM/361
20. 2. 2019

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

elektrické varné zariadenia, variče

TBT/TPKM/362
20. 2. 2019

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

elektrické zásobníkové ohrievače vody, klimatizačné zariadenia
s kompresorom hermetického typu

60 dní

Zmeny a doplnky požiadaviek na kontroly uvedených výrobkov.
60 dní

Požiadavky na legálnu inšpekciu uvedených elektrických výrobkov.
60 dní

Požiadavky na legálnu inšpekciu uvedených elektrických výrobkov.
TBT/TPKM/363
26. 2. 2019

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

poľnohospodárske pesticídne látky, iné agrochemické výrobky

TBT/TTO/120
7. 2. 2019

Trinidad a Tobago

stavebné výrobky, betónové stavebné jednotky

TBT/TZA/232
5. 2. 2019

Tanzánia

60 dní

Predpis ustanovujúci manažment požiadaviek na označovanie
uvedených výrobkov. Bezpečnosť použitia, prepravy a manipulácie s uvedenými výrobkami.
60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky, povrchovú úpravu, maximálnu absorpciu vody, pevnosť atď.
ovocné nápoje pripravené na pitie alebo zriediteľné, obsahujúce
ovocné šťavy

60 dní

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky,
odber vzoriek, skúšky.
TBT/TZA/233
5. 2. 2019

Tanzánia

TBT/TZA/234
5. 2. 2019

Tanzánia

TBT/TZA/235
5. 2. 2019

Tanzánia

ovocné šťavy a nektáre

60 dní

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky,
odber vzoriek, skúšky.
džemy, želé alebo marmelády určené na priamu spotrebu

60 dní

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky,
odber vzoriek, skúšky.
nálevy (uhorkové alebo zeleninové nálevy) určené na priamu spotrebu

60 dní

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky,
odber vzoriek, skúšky.
TBT/TZA/236
20. 2. 2019

Tanzánia

TBT/TZA/237
22. 2. 2019

Tanzánia

TBT/TZA/238
22. 2. 2019

Tanzánia

TBT/TZA/239
22. 2. 2019

Tanzánia

sušené mango (Mangifera indica)

60 dní

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedený produkt,
odber vzoriek, skúšky.
konzervované výrobky z hovädzieho mäsa

60 dní

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedený produkt,
odber vzoriek, skúšky.
mäso, výsek a odrezky z jatočných tiel hovädzieho dobytka

60 dní

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedený produkt,
odber vzoriek, skúšky.
mäso, upravené jatočné telá domácej hydiny
Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedený produkt,
odber vzoriek, skúšky.
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TBT/TZA/240
22. 2. 2019

Tanzánia

mäsové výrobky, salámy, klobásy atď. vyrobené z mäsa hovädzieho dobytka, oviec, kôz, tiav, ošípaných alebo hydiny

60 dní

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedený produkt,
odber vzoriek, skúšky.
TBT/TZA/241
22. 2. 2019

Tanzánia

TBT/UGA/1020
5. 2. 2019

Uganda

upravené a spotrebiteľsky balené mäsové výrobky

60 dní

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené mäsové výrobky spracované alebo vyrobené v prevádzkach/podnikoch zriadených na spracovanie mäsa.
tmavé melasy vrátane melás vznikajúcich pri rafinácii cukrovej
trstiny (Blackstrap molasses)

60 dní

Národná norma DUS, požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek, skúšky.
TBT/UGA/1021
7. 2. 2019

Uganda

TBT/UGA/1022
7. 2. 2019

Uganda

TBT/UGA/1023
7. 2. 2019

Uganda

TBT/UGA/1024
7. 2. 2019

Uganda

TBT/UGA/1025
7. 2. 2019

Uganda

ovocné šťavy a nektáre

60 dní

Národná norma DUS DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek, skúšky.
nálevy (uhorkové alebo zeleninové nálevy) určené na priamu spotrebu

60 dní

Národná norma DUS DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek, skúšky.
sušené mango (Mangifera indica)

60 dní

Národná norma DUS DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek, skúšky.
džemy, želé alebo marmelády určené na priamu spotrebu

60 dní

Národná norma DUS DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek, skúšky.
ovocné nápoje pripravené na pitie alebo zriediteľné, obsahujúce
ovocné šťavy

60 dní

Národná norma DUS DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek, skúšky.
TBT/UGA/1026
26. 2. 2019

Uganda

TBT/UGA/1027
26. 2. 2019

Uganda

TBT/UGA/1028
26. 2. 2019

Uganda

TBT/USA/1437
12. 2. 2019

USA

popolček určený ako prísada do cementu alebo betónu

60 dní

Národná norma DUS, požiadavky na uvedené výrobky, definície,
klasifikácia, skúšobné metódy atď.
dusík určený ako látka používaná pri produkcii potravín

60 dní

Národná norma DUS, požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek, skúšky.
potravinárska (jedlá) želatína

60 dní

Národná norma DUS, požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek, skúšky.
ovocie a zelenina

2. 4. 2019

Návrh na zrušenie siedmych dobrovoľných noriem na triedenie
čerstvého ovocia a zeleniny uvedených v kódexe federálnych
predpisov (CFR). Súčasť postupov na odstránenie neaktuálnych
a neúčinných predpisov.
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TBT/USA/1438
13. 2. 2019

USA

elektrická energia, externé napájacie zdroje (napríklad nabíjačky
batérií)

neaplikuje sa

Program na hospodárne využívanie elektrickej energie, normy na
úsporu elektrickej energie pre určité externé napájacie zdroje.
TBT/USA/1439
13. 2. 2019

USA

TBT/USA/1440
13. 2. 2019

USA

mäso, upravené mäso, mäsové výrobky a iné súvisiace produkty

8. 4. 2019

Ministerstvo poľnohospodárstva (USDA) navrhuje zmeny a doplnky svojich predpisov. Aktualizácia požiadaviek na postupy a zariadenia používané pri klasifikácii a triedení uvedených výrobkov.
Oficiálne určenie tried jatočných tiel, mäsa a iných produktov
odvodených od hovädzieho a jahňacieho mäsa.
elektrická energia, zdroje svetla určené na všeobecné osvetľovacie
účely

12. 4. 2019

Program na hospodárne využívanie elektrickej energie, revízia definícií zdrojov svetla.
TBT/ZAF/234
13. 2. 2019

Južná Afrika

strukoviny

8. 4. 2019

Predpisy ustanovujúce požiadavky, určovanie akosti, balenie a označovanie strukovín určených na predaj v Juhoafrickej republike.

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

Notifikujúca strana

Charakteristika notifikácie

SPS/ARE/174
8. 2. 2019

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

energetické nápoje

SPS/ARE/175
11. 2. 2019

Spojené arabské
emiráty

živá hydina, produkty hydiny vrátane mäsa, jednodňových kurčiat
a násadových vajec pochádzajúcich z Kuvajtu

Pripomienková
doba
60 dní

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na nealkoholické nápoje so stimulujúcimi látkami, (napríklad kofeín). Požiadavky nezahrňujú nápoje pre športovcov. Obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC).
neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu uvedených komodít. Prevencia šírenia vírusu vysoko patogénnej vtáčej chrípky (HPAI).
SPS/AUS/467
7. 2. 2019

Austrália

SPS/AUS/468
14. 2. 2019

Austrália

SPS/AUS/469
28. 2. 2019

Austrália

všetky dovážané potraviny

neaplikuje sa

Prepracovanie predpisov o kontrole dovážaných potravín, vrátane vysvetliviek. Schéma na inšpekciu dovážaných potravín. Zvláštne postupy pri dovoze potravín klasifikovaných ako rizikové.
22. 4. 2019

potraviny všeobecne
Zmeny a doplnky zoznamu 20 Kódexu austrálskych a novozélandských noriem na potraviny (návrh z 29. januára 2019). Bezpečné
a účinné používanie poľnohospodárskych chemických látok Azoxystrobin, Cyproconazole, Fenoxycarb, Fenvalerate, Fipronil, Florpyrauxifen-benzyl, Phosphorous acid a Thiabendazole.
semeno na výsev rajčín (Solanum lycopersicum) a papriky (Capsicum annuum species complex)
Mimoriadne fytosanitárne požiadavky pri dovoze uvedených komodít, prevencia šírenia vírusu Tomato brown rugose fruit virus
(ToBRFV).
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SPS/BRA/1480
1. 2. 2019

Brazília

SPS/BRA/1481
1. 2. 2019

Brazília

SPS/BRA/1482
13. 2. 2019

Brazília

SPS/CAN/1232
7. 2. 2019

Kanada

rastlinné produkty

2. 4. 2019

Inštrukcia ustanovujúca postupy a kritériá na vydávanie fytosanitárnych certifikátov a certifikátov na opätovný vývoz. Schválené
vzory certifikátov.
dekoratívne druhy vtáctva a ich násadové vajcia

neaplikuje sa

Inštrukcia ustanovujúca postupy pri dovoze uvedených komodít.
mäso ošípaných

neaplikuje sa

Inštrukcia ustanovujúca postupy na prehliadky ošípaných ante mortem a post mortem.
potravinársky enzým Glutamináza odvodený od Bacillus amyloliquefaciens GT2

20. 4. 2019

Návrh úradu Health Canada týkajúci sa povolenia na použitie uvedeného potravinárskeho enzýmu za stanovených podmienok do
určeného sortimentu výrobkov (živočíšne a mliečne výrobky, vaječné výrobky, kvasnicové výrobky atď.)
SPS/CAN/1233
11. 2. 2019

Kanada

rastliny a časti rastlín Corylus spp. (liesky) určené na rozmnožovanie (okrem semien)

neaplikuje sa

Dokument RMD-18-01 o riadení rizík škodcov, deregulácia škodcu
Anisogramma anomala, kauzálneho činiteľa ochorenia Eeastern
filbert blight.
SPS/CAN/1234
11. 2. 2019

Kanada

SPS/CAN/1235
13. 2. 2019

Kanada

SPS/CAN/1236
13. 2. 2019

Kanada

SPS/CAN/1237
13. 2. 2019

Kanada

SPS/CAN/1238
13. 2. 2019

Kanada

orechy Corylus spp. (liesky) určené na konzumáciu

neaplikuje sa

Dokument RMD-18-02 o riadení rizík škodcov, deregulácia škodcu
Cydia latiferreana (filbertworm).
cibuľová zelenina a iné komodity ovplyvnené uvedenou látkou

22. 4. 2019

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

22. 4. 2019

Aminoethoxyvinylglycine hydrochloride, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
brusnice a iné komodity ovplyvnené uvedenou látkou

23. 4. 2019

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

23. 4. 2019

Penthiopyrad, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
SPS/CHL/593
6. 2. 2019

Čile

rezíduá veterinárnych liečiv
Aktualizácia maximálnych limitných hodnôt pre rezíduá veterinárnych liečiv prítomné v potravinách určených na ľudskú spotrebu.
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SPS/CHL/594
6. 2. 2019

Čile

SPS/CHL/595
8. 2. 2019

Čile

SPS/CHL/596
8. 2. 2019

Čile

SPS/CRI/208
15. 2. 2019

Kostarika

SPS/CRI/209
21. 2. 2019

Kostarika

biologické toxíny z vodných živočíchov

neaplikuje sa

Zmeny a doplnky zdravotných potravinárskych predpisov. Návrh
sa týka limitných hodnôt pre paralytický jed z mäkkýšov (paralytic
shellfish poison – PSP) a amnestický jed z mäkkýšov (amnesic
shellfish poison – ASP).
rastlinný rozmnožovací materiál pochádzajúci z USA

neaplikuje sa

Požiadavky pri dovoze. Pred odoslaním musí byť uvedený materiál podrobený dezinsekčnému ošetreniu proti hmyzu a roztočom
ponorením alebo postrekom. Požiadavky na sprievodné sanitárne
certifikáty.
ovocie, zelenina, iné rastlinné produkty

neaplikuje sa

Uznesenie ustanovujúce požiadavky pri tranzite rastlinných produktov. Fytosanitárne certifikáty, dodatočné ošetrenia, spôsob
uzatvorenia (pečatenia) prepravných kontajnerov, maximálna doba tranzitu 5 dní.
rôzne stromy a kríky plodiace jedlé plody (ovocie alebo orechy)

16. 4. 2019

Aktualizácia fytosanitárnych požiadaviek pri dovoze uvedených
rastlinných komodít a iných regulovaných položiek citlivých z hľadiska prenosu Fusarium oxysporum f. sp. cubense tropical race 4.
čerstvé hrozno (Vitis vinifera) určené na konzumáciu, pochádzajúce z Mexika

22. 4. 2019

Požiadavky pri dovoze komodity.
SPS/ECU/215
19. 6. 2019

Ekvádor

semeno špenátu (Spinacia oleracea) určené na výsev, pochádzajúce z Argentíny

20. 4. 2019

Požiadavky pri dovoze komodity.
SPS/ECU/216
19. 6. 2019

Ekvádor

semeno reďkovky (Raphanus sativus) určené na výsev, pochádzajúce z Argentíny

20. 4. 2019

Požiadavky pri dovoze komodity.
SPS/EGY/90
6. 2. 2019

Egypt

SPS/EU/305
14. 2. 2019

Európska únia

SPS/EU/306
14. 2. 2019

Európska únia

rastliny a rastlinné produkty

7. 4. 2019

Predpisy upravujúce dovozy a vývozy rastlinných výrobkov a požiadavky na rastlinnú karanténu. Zoznam karanténnych rastlinných škodcov. Ustanovenia o dovoze a pohybe rastlín, rastlinných
produktov a iných súvisiacich položiek.
živé zvieratá a živočíšne produkty

neaplikuje sa

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1629 z 25. júla 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zoznam chorôb uvedených v prílohe II.
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 o prenosných chorobách zvierat, a ktorým sa menia a rušia niektoré
zákony oblasti zdravia zvierat („zákon o zdraví zvierat“).
živé zvieratá a živočíšne produkty
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1882 z 3. decembra 2018
o uplatňovaní určitých pravidiel na prevenciu a kontrolu chorôb
podľa kategórií chorôb uvedených na zozname a zostavenie zoznamu druhov a skupín druhov, ktoré predstavujú značné riziko
šírenia uvedených chorôb.
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SPS/EU/307
14. 2. 2019

Európska únia

SPS/EU/308
14. 2. 2019

Európska únia

SPS/EU/309
14. 2. 2019

Európska únia

SPS/EU/310
16. 2. 2019

Európska únia

SPS/IDN/123
7. 2. 2019

Indonézia

SPS/IND/231
11. 2. 2019

India

SPS/JPN/611
6. 2. 2019

Japonsko

nové potraviny

neaplikuje sa

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/108 z 24. januára 2019,
ktorým sa povoľuje zmena špecifikácií novej potravinárskej zložky
– extraktu lipidov odvodených od pancierovky antarktickej (Euphausia superba) v súlade s nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/2283, a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie
nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470.
prípravky používané ako kŕmne látky pre zvieratá

neaplikuje sa

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/111 z 24. januára 2019
o povolení extraktu chmeľu (Humulus lupulus L. flos) ako kŕmnej
doplnkovej látky pre odstavené prasiatka, ošípané na výkrm
a menšie druhy zvierat, odstavené/určené na výkrm.
prípravky používané ako kŕmne látky pre zvieratá

neaplikuje sa

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/49 zo 4. januára 2019
o povolení seleničitanu sodného, granulovaného seleničitanu sodného obaleného povrchovou vrstvou a L-selenometionínu zinku
ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat.
salmonela v mäse plazov

60 dní

Návrh nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2073/2005, pokiaľ ide o salmonelu v mäse plazov. Zníženie prítomnosti všetkých sérotypov salmonely s významom pre
verejné zdravie.
rastliny a rastlinné produkty ako komodity ovplyvnené škodcami

neaplikuje sa

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva č. 93 z roku 2011
o druhoch karanténnych škodcov.
kyselina boritá

30 dní

Predpis (2018), ktorým sa ustanovuje, že kyselina boritá musí spĺňať
požiadavky normy IS 10116: 2015 a musí byť označená štandardnou
značkou vydanou na základe licencie Úradu indických noriem (BIS).
mäso a jedlé vnútornosti, mliečne výrobky, vajcia, živočíšne produkty, zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie a orechy, káva, čaj,
korenia, obilniny, olejnaté semená a plody, živočíšne tuky a oleje

60 dní

Difenoconazole, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
SPS/JPN/612
6. 2. 2019

Japonsko

mäso a jedlé vnútornosti, ryby, kôrovce, mäkkýše, mliečne výrobky, vajcia, živočíšne produkty, obilniny, živočíšne tuky a oleje

60 dní

Flupyrimin, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí
chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
SPS/JPN/613
6. 2. 2019

Japonsko

mäso a jedlé vnútornosti, mliečne výrobky, vajcia, živočíšne produkty, zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie a orechy, káva, obilniny, olejnaté semená a plody, živočíšne tuky a oleje
Flutriafol, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí
chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
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SPS/JPN/614
6. 2. 2019

Japonsko

mäso a jedlé vnútornosti, mliečne výrobky, živočíšne produkty,
zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie a orechy, káva, korenia,
obilniny, olejnaté semená a plody, živočíšne tuky a oleje

60 dní

Spirotetramat, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
SPS/JPN/615
6. 2. 2019

Japonsko

mäso a jedlé vnútornosti, ryby, kôrovce, mäkkýše, mliečne výrobky, vajcia, živočíšne produkty, zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie, melóny, káva, korenia, obilniny, olejnaté semená a plody, živočíšne tuky a oleje

60 dní

Tetraconazole, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí
chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
SPS/JPN/616
6. 2. 2019

Japonsko

mäso a jedlé vnútornosti, ryby, kôrovce, mäkkýše, mliečne výrobky, vajcia, živočíšne produkty, zelenina, určité korene a hľuzy,
ovocie, melóny, káva, korenia, obilniny, olejnaté semená a plody,
živočíšne tuky a oleje

60 dní

Triforine, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
SPS/JPN/617
6. 2. 2019

Japonsko

mäso a jedlé vnútornosti, ryby, kôrovce, mäkkýše, mliečne výrobky, vajcia, med, živočíšne produkty, zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie, orechy, melóny, káva, korenia, obilniny, olejnaté semená a plody, živočíšne tuky a oleje, kakao a kakaové výrobky

60 dní

Fenitrothion, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí
chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
SPS/JPN/618
13. 2. 2019

Japonsko

SPS/JPN/619
6. 2. 2019

Japonsko

SPS/KAZ/29
15. 2. 2019

Kazachstan

prídavné látky do krmív

neaplikuje sa

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na fytázu ako prídavnú látku do krmív.
prídavné látky do krmív

neaplikuje sa

Určenie kyseliny guanidinoctovej (Guanidinoacetic acid) ako prídavnej látky do krmív.
živá hydina, mäso, vajcia, perie a iné výrobky odvodené od hydiny,
krmivá a kŕmne doplnky, zariadenia použité pri chove, porážke
alebo rozrábke hydiny citlivé z hľadiska prenosu pseudomoru
hydiny (Newcastle Disease), pochádzajúce z Kalifornie (USA)

neaplikuje sa

Obežník Výboru pre veterinárnu kontrolu a dohľad Ministerstva
poľnohospodárstva stanovujúci dočasné obmedzenia dovozu uvedených komodít.
SPS/KAZ/30
15. 2. 2019

Kazachstan

domáce ošípané a diviaky, spermie kancov, mäso a iné produkty
týchto zvierat, napríklad kože, rohovina a vnútornosti, štetiny,
poľovnícke trofeje, krmivá a kŕmne doplnkové látky pre mačky
a psy, iné položky citlivé z hľadiska prenosu ochorenia Africký mor
ošípaných (ASF), pochádzajúce z Mongolska
Obežník Výboru pre veterinárnu kontrolu a dohľad Ministerstva
poľnohospodárstva stanovujúci dočasné obmedzenia dovozu uvedených komodít.
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SPS/KAZ/31
15. 2. 2019

Kazachstan

domáce ošípané a diviaky, spermie kancov, bravčové mäso a iné
produkty citlivé z hľadiska prenosu katarálnej horúčky oviec
(ochorenie modrého jazyka - Bluetongue), pochádzajúce z regiónu
Porýnie-Falcko (Nemecko)

neaplikuje sa

Obežník Výboru pre veterinárnu kontrolu a dohľad Ministerstva
poľnohospodárstva stanovujúci dočasné obmedzenia dovozu uvedených komodít.
SPS/KAZ/32
15. 2. 2019

Kazachstan

živé zvieratá, hovädzie, bravčové, jahňacie, mäso, mlieko a mliečne výrobky vrátane hotových tepelne spracovaných výrobkov, nepotravinové suroviny a výrobky získané z porážky zvierat, zariadenia na držbu, porážku a spracovanie zvierat, krmivá a kŕmne doplnkové látky pre zvieratá a všetky komodity citlivé z hľadiska prenosu ochorenia slintačka a krívačka (FMD), pochádzajúce z regiónu Primorsk (Ruská federácia)

neaplikuje sa

Obežník Výboru pre veterinárnu kontrolu a dohľad Ministerstva
poľnohospodárstva stanovujúci dočasné obmedzenia dovozu uvedených komodít.
SPS/KEN/93
25. 2. 2019

Keňa

SPS/KEN/94
25. 2. 2019

Keňa

SPS/KEN/95
25. 2. 2019

Keňa

SPS/KEN/96
25. 2. 2019

Keňa

SPS/KEN/97
25. 2. 2019

Keňa

SPS/KEN/98
25. 2. 2019

Keňa

SPS/KEN/99
25. 2. 2019

Keňa

SPS/KEN/100
25. 2. 2019

Keňa

SPS/KEN/101
25. 2. 2019

Keňa

SPS/KEN/102
25. 2. 2019

Keňa

SPS/KEN/103
25. 2. 2019

Keňa

syr

neaplikuje sa

Národná norma, všeobecné požiadavky na syr.
syr Čedar (Cheddar)

neaplikuje sa

Národná norma DKS, požiadavky na výrobky.
syr Gouda

neaplikuje sa

Národná norma, požiadavky na výrobky.
syr Tilsiter (Tilster)

neaplikuje sa

Národná norma, požiadavky na výrobky.
tavené syry určené na priamu spotrebu

neaplikuje sa

Národná norma, požiadavky na výrobky.
sušené mlieka určené na priamu spotrebu alebo ďalšie spracovanie

neaplikuje sa

Národná norma, požiadavky na výrobky.
syr Camembert

neaplikuje sa

Národná norma, požiadavky na výrobky.
syr Brie

neaplikuje sa

Národná norma, požiadavky na výrobky.
syry v náleve určené na priamu spotrebu alebo ďalšie spracovanie

neaplikuje sa

Národná norma, požiadavky na výrobky.
syr Danbo

neaplikuje sa

Národná norma, požiadavky na výrobky.
čerstvé sladké zemiaky (Ipomea batatas), určené na ľudskú konzumáciu
Národná norma, ustanovujúca kódex správnej poľnohospodárskej
praxe zahrňujúci postupy pestovania/produkcie, pozberovej manipulácie, skladovania, balenia a prepravy uvedenej komodity.
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SPS/KEN/104
25. 2. 2019

Keňa

SPS/KEN/105
25. 2. 2019

Keňa

SPS/KEN/106
25. 2. 2019

Keňa

SPS/KEN/107
25. 2. 2019

Keňa

SPS/KEN/108
25. 2. 2019

Keňa

SPS/KEN/109
25. 2. 2019

Keňa

SPS/KEN/110
25. 2. 2019

Keňa

SPS/KEN/111
25. 2. 2019

Keňa

SPS/KOR/630
1. 2. 2019

Kórea

SPS/KOR/631
13. 2. 2019

Kórea

SPS/MEX/365
1. 2. 2019

Mexiko

sladké zemiaky vo forme pyré

neaplikuje sa

Národná norma, požiadavky na výrobky.
chlieb/pečivo zo sladkých zemiakov

neaplikuje sa

Národná norma, požiadavky na výrobky.
ovocný šalát (zmes tropického ovocia) v konzerve

30. 3. 2019

Národná norma, požiadavky na výrobky.
ovocie a/alebo zelenina v náleve

30. 3. 2019

Národná norma, požiadavky na výrobky.
ovocie (mango, hrušky alebo ananás) v konzerve

30. 3. 2019

Národná norma, požiadavky na výrobky.
rýchlo mrazená zelenina vrátane zemiakových hranolčekov

30. 3. 2019

Národná norma, požiadavky na výrobky.
konzervované jablkové pyré

30. 3. 2019

Národná norma, požiadavky na výrobky.
konzervované kôstkové ovocie (slivky a príbuzné druhy ovocia)

30. 3. 2019

Národná norma, požiadavky na výrobky.
potraviny

14. 4. 2019

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na potraviny. Aktualizácia
postupov a metód analýz zameraných na zisťovanie rezíduí pesticídov v poľnohospodárskych výrobkoch a rezíduí antibiotík v živočíšnych produktoch.
zdravotne funkčné potraviny

14. 4. 2019

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na potraviny. Revízia noriem
na jedlé oleje obsahujúce kyseliny EPA DHA.
čerstvé ovocie kivi (Actinidia chinensis y A. deliciosa) pochádzajúce a dovážané z Talianska

2. 4. 2019

Fytosanitárne požiadavky pri dovoze uvedenej komodity.
SPS/MEX/366
4. 2. 2019

Mexiko

SPS/MEX/367
7. 2. 2019

Mexiko

nelúpaná ryža (Oryza sativa) pochádzajúca a dovážaná z Uruguaja

5. 4. 2019

Fytosanitárne požiadavky pri dovoze uvedenej komodity.
čerstvé hrušky (Pyrus communis) pochádzajúce a dovážané z Belgicka

8. 4. 2019

Fytosanitárne požiadavky pri dovoze uvedenej komodity.
SPS/NZL/585
1. 2. 2019

Nový Zéland

vaječné výrobky

2. 4. 2019

Zdravotná norma stanovujúca požiadavky pri dovoze vaječných
výrobkov a sprievodné dokumenty. Požiadavky na obsah vajec
v majonéze (minimálne 20%), požiadavky na vajcia konzervované
špecifickým spôsobom (Century egg).
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SPS/NZL/586
1. 2. 2019

Nový Zéland

škôlkárske výpestky a iné komodity, ktoré môžu byť hostiteľom
uvedeného škodcu

neaplikuje sa

Zmeny a doplnky zdravotnej normy na dovoz škôlkárskych výpestkov na územie Nového Zélandu. Rozšírenie opatrení vzťahujúcich
sa na hostiteľov škodlivého činiteľa Xylella fastidiosa.
SPS/NZL/587
15. 2. 2019

Nový Zéland

SPS/NZL/588
15. 2. 2019

Nový Zéland

škôlkárske výpestky ruží (celé rastliny, odrezky, tkanivové kultúry)

neaplikuje sa

Zdravotná norma stanovujúca podmienky vstupu škôlkárskych
výpestkov na územie Nového Zélandu. Prevencia zavlečenia škodlivých činiteľov (Grapevine Pinot gris virus).
spermie a embryá koní a príbuzných zvierat pochádzajúce z Austrálie, Kanady, EÚ, Nórska, Švajčiarska a USA

15. 4. 2019

Zdravotná norma stanovujúca podmienky na dovoz uvedených
komodít vo všeobecnosti a s ohľadom na výskyt špecifických
ochorení.
SPS/PER/804
14. 2. 2019

Peru

zvieratá vnímavé na slintačku a krívačku (FMD) a súvisiace rizikové produkty

neaplikuje sa

Ministerské uznesenie ustanovujúce podmienky na dovoz uvedených zvierat a rizikových produktov.
SPS/PER/805
14. 2. 2019

Peru

rastliny orchideí (Phalaenopsis spp.) in vitro, pochádzajúce z Holandska

neaplikuje sa

Ministerské uznesenie ustanovujúce podmienky na dovoz uvedených komodít.
SPS/PER/806
19. 2. 2019

Peru

mäsové výrobky (hamburgery) vyrobené z mäsa hovädzieho dobytka, pochádzajúce z Paraguaja

neaplikuje sa

Ministerské uznesenie stanovujúce zvláštne požiadavky na uvedené mäsové výrobky.
SPS/PHL/430
22. 2. 2019

Filipíny

domáce a divé ošípané, produkty odvodené od týchto zvierat vrátane mäsa a spermií, pochádzajúce z Japonska

neaplikuje sa

Výnos, ktorým sa ustanovuje dočasný zákaz dovozu uvedených
zvierat a produktov.
SPS/RUS/158
5. 2. 2019

Ruská federácia

hovädzí dobytok, malé hospodárske zvieratá, divo žijúce zvieratá,
zvieratá zo zoologických záhrad a cirkusov, iné zvieratá, embryá
a položky citlivé z hľadiska prenosu ochorenia katarálna horúčka
oviec (ochorenie modrého jazyka – Bluetongue), pochádzajúce
z regiónov Bádensko-Württembersko, Porýnie-Falcko a Sársko
(Nemecko)

neaplikuje sa

List Federálneho úradu pre veterinárny a fytosanitárny stanovujúci dočasné obmedzenia dovozu uvedených zvierat a komodít.
SPS/RUS/159
6. 2. 2019

Ruská federácia

živé zvieratá, genetický materiál, mäso a mäsové výrobky, vlna,
kože, trofeje a iné položky citlivé z hľadiska prenosu ochorenia
slintačka a krívačka, pochádzajúce z Maroka
List Federálneho úradu pre veterinárny a fytosanitárny stanovujúci dočasné obmedzenia dovozu uvedených zvierat a komodít.
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SPS/RUS/160
7. 2. 2019

Ruská federácia

výrobky (tovary) podliehajúce veterinárnej a sanitárnej kontrole,
potravinové výrobky a/alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov, výrobky obsahujúce viac ako 15%
hmotnosti mliečneho tuku, potravinové prípravky obsahujúce
mliečne zložky

8. 4. 2019

Návrhy rozhodnutí kolégia Eurázijskej hospodárskej komisie
o zmenách a doplnkoch predpisov o spoločných požiadavkách na
veterinárne kontroly komodít. Zmeny a doplnky rozhodnutia Komisie colnej únie č. 607 zo 7. apríla 2011.
SPS/SAU/388
8. 2. 2019

Saudská Arábia

SPS/SAU/389
8. 2. 2019

Saudská Arábia

SPS/SAU/390
18. 2. 2019

Saudská Arábia

SPS/SAU/391
18. 2. 2019

Saudská Arábia

kontaminanty a toxíny v potravinách a krmivách

60 dní

Technický predpis ustanovujúci maximálne limitné hodnoty kontaminantov a toxických látok v potravinách a krmivách. Predpis
zahrňuje aj maximálne limitné hodnoty prírodných toxických
látok v krmivách.
energetické nápoje

60 dní

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na nealkoholické nápoje so stimulujúcimi látkami, (napríklad kofeín). Požiadavky nezahrňujú nápoje pre športovcov.
kone a príbuzné zvieratá, pochádzajúce z Bulharska

neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu uvedených zvierat, prevencia šírenia infekčnej anémie koní (Equine infectious anaemia).
živá hydina, násadové vajcia a jednodňové kurčatá, pochádzajúce
z Kuvajtu

neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu uvedenej hydiny a komodít, prevencia
šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky (HPAI).
SPS/THA/263
14. 2. 2019

Thajsko

SPS/TPKM/483
18. 2. 2019

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

SPS/TUR/109
26. 2. 2019

Turecko

kontaminanty a toxíny v potravinách

15. 4. 2019

Ministerské oznámenie (MOPH) stanovujúce maximálne limitné
hodnoty kontaminantov vrátane ťažkých kovov, mykotoxínov
a znečisťujúcich látok.
zvieratá a živočíšne produkty

neaplikuje sa

Zmeny a doplnky predpisov na prevenciu a reguláciu infekčných
chorôb zvierat. Vstupné kontroly budú vykonávané v centralizovaných inšpekčných zariadeniach, skladoch alebo iných bezpečných priestoroch určených úradom na živočíšnu karanténu.
semená rajčín (Solanum lycopersicum) a papriky (Capsicum sp.)
pochádzajúce z Nemecka, Izraela, Talianska, Jordánska a Mexika

neaplikuje sa

Ministerské oznámenie o nových/dodatočných požiadavkách na
dovozné vyhlásenie týkajúce sa uvedených komodít. Prevencia šírenia vírusového ochorenia Tomato brown rugose fruit virus.
SPS/UGA/60
5. 2. 2019

Uganda

tmavé melasy vrátane melás vznikajúcich pri rafinácii cukrovej trstiny (Blackstrap molasses)

60 dní

Národná norma DUS, požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek, skúšky.
SPS/UGA/61
7. 2. 2019

Uganda

ovocné šťavy a nektáre
Národná norma DUS DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek, skúšky.
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SPS/UGA/62
7. 2. 2019

Uganda

SPS/UGA/63
7. 2. 2019

Uganda

SPS/UGA/64
7. 2. 2019

Uganda

SPS/UGA/65
7. 2. 2019

Uganda

nálevy (uhorky alebo zelenina v náleve) určené na priamu spotrebu

60 dní

Národná norma DUS DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek, skúšky.
sušené mango (Mangifera indica)

60 dní

Národná norma DUS DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek, skúšky.
džemy, želé alebo marmelády určené na priamu spotrebu

60 dní

Národná norma DUS DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek, skúšky.
ovocné nápoje pripravené na pitie alebo zriediteľné, obsahujúce
ovocné šťavy
Národná norma DUS DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek, skúšky.
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