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1. NORMALIZÁCIA 

Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

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

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

Schválené STN 

1. STN EN ISO 19011 
(01 0330) 

Návod na auditovanie systémov manažérstva (ISO 19011: 2018) 
(EN ISO 19011: 2018) 
Vydanie: jún 2019 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO 19011 
(01 0330) 

Návod na auditovanie systémov manažérstva (ISO 19011: 2018) ****) 
(EN ISO 19011: 2018) 
z januára 2019 

   
2. STN EN ISO 1101 

(01 4401) 
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Geometrické tolerovanie. Tolerancie tvaru, orientácie,
polohy a hádzania (ISO 1101: 2017) 
(EN ISO 1101: 2017) 
Vydanie: jún 2019 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO 1101 
(01 4401) 

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Geometrické tolerovanie. Tolerancie tvaru, orientácie,
polohy a hádzania (ISO 1101: 2017) ****) 
(EN ISO 1101: 2017) 
z augusta 2017 

   
3. STN EN 81-28+AC 

(27 4003) 
Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a nákladov. Časť 28:
Diaľková signalizácia núdzového stavu v osobných výťahoch a v nákladných výťahoch s prístupom osôb
(EN 81-28: 2018+AC: 2019) 
Vydanie: jún 2019 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 81-28 
(27 4003) 

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a tovaru. Časť 28: 
Diaľková signalizácia núdzového stavu v osobných výťahoch a v nákladných výťahoch s prístupom
osôb ****) 
(EN 81-28: 2018) 
z novembra 2018 

   
4. STN EN 81-70 

(27 4003) 
Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné používanie osobných výťahov
a nákladných výťahov s povolenou dopravou osôb. Časť 70: Prístupnosť výťahov vrátane osôb
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 
(EN 81-70: 2018) 
Vydanie: jún 2019 
Jej vydaním sa ruší 
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 STN EN 81-70 
(27 4003) 

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné úpravy výťahov určených na
dopravu osôb alebo osôb a nákladov. Časť 70: Prístupnosť výťahov vrátane osôb s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie ****) 
(EN 81-70: 2018) 
z novembra 2018 

   
5. STN EN 81-71+AC 

(27 4003) 
Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné používanie osobných výťahov
a nákladných výťahov s povolenou dopravou osôb. Časť 71: Výťahy odolné proti vandalizmu 
(EN 81-71: 2018+AC: 2019) 
Vydanie: jún 2019 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 81-71 
(27 4003) 

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné používanie osobných výťahov
a nákladných výťahov s povolenou dopravou osôb. Časť 71: Výťahy odolné proti vandalizmu ****)
(EN 81-71: 2018) 
z októbra 2018 

   
6. STN 33 2000-7-704 

 
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-704: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory.
Inštalácie na staveniskách a búraniskách 
(HD 60364-7-704: 2018, 
mod IEC 60364-7-704: 2017) 
Vydanie: jún 2019 
 

 STN 33 2000-7-704 
 

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-704: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. 
Inštalácie na staveniskách a búraniskách ****) 
(HD 60364-7-704: 2018, 
mod IEC 60364-7-704: 2017) 
z decembra 2018 

   
7. STN 33 2000-7-708 

 
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-708: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo 
priestory. Karavanové parky, kempingy a podobné priestory 
(HD 60364-7-708: 2017, 
IEC 60364-7-708: 2017) 
Vydanie: jún 2019 
STN 33 2000-7-708 z júna 2010 sa môže súbežne s touto normou používať do 18. 8. 2020. 
Jej vydaním sa ruší 

 STN 33 2000-7-708 
 

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-708: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. 
Karavanové parky, kempingy a podobné priestory ****) 
(HD 60364-7-708: 2017, 
IEC 60364-7-708: 2017) 
z marca 2018 

   
8. STN EN 13032-2 

(36 0401) 
Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svieti-
diel. Časť 2: Prezentácia údajov pre vnútorné a vonkajšie pracoviská 
(EN 13032-2: 2017) 
Vydanie: jún 2019 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 13032-2 
(36 0401) 

Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel.
Časť 2: Prezentovanie údajov pre vnútorné a vonkajšie pracovné miesta ****) 
(EN 13032-2: 2017) 
z mája 2018 

   
9. STN EN ISO 21528-1 

(56 0096) 
Mikrobiológia potravinárskeho reťazca. Horizontálna metóda na dôkaz a stanovenie počtu bakté-
rií čeľade Enterobacteriaceae. Časť 1: Dôkaz baktérií čeľade Enterobacteriaceae (ISO 21528-1: 2017)
(EN ISO 21528-1: 2017) 
Vydanie: jún 2019 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO 21528-1 
(56 0096) 

Mikrobiológia potravinárskeho reťazca. Horizontálna metóda na dôkaz a stanovenie počtu baktérií 
Enterobacteriaceae. Časť 1: Dôkaz Enterobacteriaceae (ISO 21528-1: 2017) ****) 
(EN ISO 21528-1: 2017) 
z februára 2018 
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10. STN EN ISO 21528-2 
(56 0096) 

Mikrobiológia potravinárskeho reťazca. Horizontálna metóda na dôkaz a stanovenie počtu baktérií
čeľade Enterobacteriaceae. Časť 2: Metóda počítania kolónií (ISO 21528-2: 2017, opravená verzia
2018-06-01) 
(EN ISO 21528-2: 2017) 
Vydanie: jún 2019 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO 21528-2 
(56 0096) 

Mikrobiológia potravinárskeho reťazca. Horizontálna metóda na dôkaz a stanovenie počtu 
Enterobacteriaceae. Časť 2: Metóda počítania kolónií (ISO 21528-2: 2017) ****) 
(EN ISO 21528-2: 2017) 
z februára 2018 

   
11. STN EN ISO 11290-1 

(56 0101) 
Mikrobiológia potravinárskeho reťazca. Horizontálna metóda na dôkaz a stanovenie počtu bakté-
rií Listeria monocytogenes a iných druhov Listeria. Časť 1: Metóda dôkazu (ISO 11290-1: 2017) 
(EN ISO 11290-1: 2017) 
Vydanie: jún 2019 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO 11290-1 
(56 0101) 

Mikrobiológia potravinárskeho reťazca. Horizontálna metóda na dôkaz a stanovenie počtu baktérií 
Listeria monocytogenes a iných druhov Listeria. Časť 1: Metóda dôkazu (ISO 11290-1: 2017) ****) 
(EN ISO 11290-1: 2017) 
z januára 2018 

   
12. STN EN ISO 11290-2 

(56 0101) 
Mikrobiológia potravinárskeho reťazca. Horizontálna metóda na dôkaz a stanovenie počtu baktérií
Listeria monocytogenes a iných druhov Listeria. Časť 2: Metóda stanovenia počtu (ISO 11290-2: 
2017) 
(EN ISO 11290-2: 2017) 
Vydanie: jún 2019 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO 11290-2 
(56 0101) 

Mikrobiológia potravinárskeho reťazca. Horizontálna metóda na dôkaz a stanovenie počtu baktérií
Listeria monocytogenes a iných druhov Listeria. Časť 2: Metóda stanovenia počtu (ISO 11290-2: 
2017) ****) 
(EN ISO 11290-2: 2017) 
z januára 2018 

   
13. STN EN 16734+A1 

(65 6526) 
Automobilové palivá. Motorová nafta B10. Požiadavky a skúšobné metódy 
(EN 16734: 2016+A1: 2018) 
Vydanie: jún 2019 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 16734 
(65 6526) 

Automobilové palivá. Motorová nafta B10. Požiadavky a skúšobné metódy 
(EN 16734: 2016) 
z marca 2018 

   
14. STN EN ISO 21028-2 

(69 7252) 
Kryogénne nádoby. Požiadavky na húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách. Časť 2: Teploty
medzi -80 °C a -20 °C (ISO 21028-2: 2018) 
(EN ISO 21028-2: 2018) 
Vydanie: jún 2019 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO 21028-2 
(69 7252) 

Kryogénne nádoby. Požiadavky na húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách. Časť 2: Teploty
medzi -80 °C a -20 °C (ISO 21028-2: 2018) ****) 
(EN ISO 21028-2: 2018) 
z októbra 2018 

   
15. STN EN 12440 

(72 1400) 
Prírodný kameň. Kritériá na označovanie 
(EN 12440: 2017) 
Vydanie: jún 2019 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 12440 
(72 1400) 

Prírodný kameň. Kritériá na označovanie ****) 
(EN 12440: 2017) 
z mája 2018 
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16. STN EN 16954 
(72 1519) 

Konglomerovaný kameň. Platne a na mieru rezané výrobky na podlahy a schody (vnútorné 
a vonkajšie) 
(EN 16954: 2018) 
Vydanie: jún 2019 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 16954 
(72 1519) 

Konglomerovaný kameň. Platne a na mieru rezané výrobky na podlahy a schody (vnútorné 
a vonkajšie) ****) 
(EN 16954: 2018) 
z januára 2019 

   
17. STN EN 12966+A1 

(73 7040) 
Zvislé dopravné značky. Dopravné značky s premennými symbolmi 
(EN 12966: 2014+A1: 2018) 
Vydanie: jún 2019 
Jej vydaním sa 1. 10. 2020 ruší 

 STN EN 12966 
(73 7040) 

Zvislé dopravné značky. Dopravné značky s premennými symbolmiCD 

(EN 12966: 2014) 
z januára 2017 

   
18. STN EN 358 

(83 2617) 
Osobné ochranné prostriedky na pracovné polohovanie a predchádzanie pádom z výšky. Pásy 
a spojovacie prostriedky na pracovné polohovanie a na zabránenie pádu 
(EN 358: 2018) 
Vydanie: jún 2019 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 358 
(83 2617) 

Osobné ochranné prostriedky zabezpečujúce pracovné polohovanie a prevenciu pred pádmi 
z výšky. Pásy a laná pre zabránenie pádu a polohovanie ****) 
(EN 358: 2018) 
z mája 2019 

Zrušené STN 

19. STN 79 3832 
 

Skúšanie usní. Rozťažnosť a pevnosť líca usne. Skúška pretrhnutia guľôčkou 
z novembra 1995 
Zrušená od 1. 6. 2019 
STN 79 3832 zrušená, nahradená STN EN ISO 3379: 2016. 

Zmeny STN 

20. STN EN ISO 14044/A1 
(83 9044) 

Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Požiadavky a pokyny (ISO 14044:
2006/Amd 1: 2017). Zmena A1 
STN EN ISO 14044 z augusta 2007 
(EN ISO 14044: 2006/A1: 2018) 
Vydanie: jún 2019 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO 14044/A1 
(83 9044) 

Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Požiadavky a pokyny (ISO 14044: 
2006/Amd 1: 2017). Zmena A 1 ****) 
STN EN ISO 14044 z augusta 2007 
(EN ISO 14044: 2006/A1: 2018) 
z augusta 2018 
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Opravy STN 

21. STN 73 0225/Z1/O1 
 

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Funkčné odchýlky pozemných stavieb. 
Zmena Z1/Oprava O1 
STN 73 0225: 1986/Z1 z apríla 2009 
Vydanie: jún 2019 

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

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

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

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

Upozornenie redakcie 

Vo Vestníku ÚNMS SR č. 2/2019 v Oznámení Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR o prijatí európskych noriem 
alebo medzinárodných noriem, ich zmien, opráv alebo zrušení do sústavy STN bez prekladu do štátneho jazyka sa opravuje:  

– v bode 92 sa dopĺňa rušenie normy nasledovne: Jej oznámením sa od 1. 3. 2019 ruší STN EN 12958 Obuv. Skúšobné 
metódy na klenky. Odolnosť proti únave zo septembra 2001. 

– v bode 94 sa dopĺňa rušenie normy nasledovne: Jej oznámením sa od 1. 3. 2019 ruší STN EN 13519 Obuv. Skúšobné 
metódy na vrchy. Správanie sa pri vysokej teplote z júna 2002. 

– v bode 95 sa dopĺňa rušenie normy nasledovne: Jej oznámením sa od 1. 3. 2019 ruší STN EN 13521 Obuv. Skúšobné 
metódy na vrchy, podšívky a stielky. Tepelná izolácia z júna 2002. 

– v bode 97 sa dopĺňa rušenie normy nasledovne: Jej oznámením sa od 1. 3. 2019 ruší STN EN 13518 Obuv. Skúšobné 
metódy na vrchy. Odolnosť proti vode z augusta 2002. 

– v bode 98 sa dopĺňa rušenie normy nasledovne: Jej oznámením sa od 1. 3. 2019 ruší STN EN 13522 Obuv. Skúšobné 
metódy na vrchy. Pevnosť v ťahu a ťažnosť z augusta 2002. 
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Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

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

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

Schválené STN 

1. STN EN ISO/IEC 17021-2 
(01 5257) 

Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov
manažérstva. Časť 2: Požiadavky na kompetentnosť pre audit a certifikáciu systémov environ-
mentálneho manažérstva (ISO/IEC 17021-2: 2016) 
(EN ISO/IEC 17021-2: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN P CEN/CLC 
ISO/IEC/TS 17021-2 
(01 5257) 

Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov mana-
žérstva. Časť 2: Požiadavky na kompetentnosť pri auditovaní a certifikácii systémov manažérstva
environmentu (ISO/IEC/TS 17021-2: 2012) ****) 
(CEN/CLC ISO/IEC/TS 17021-2: 2016) 
z marca 2017 

   
2. STN EN ISO/IEC 17021-3 

(01 5257) 
Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov mana-
žérstva. Časť 3: Požiadavky na kompetentnosť pre audit a certifikáciu systémov manažérstva
kvality (ISO/IEC 17021-3: 2017) 
(EN ISO/IEC 17021-3: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN P CEN/CLC 
ISO/IEC/TS 17021-3 
(01 5257) 

Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov mana-
žérstva. Časť 3: Požiadavky na kompetentnosť pri auditovaní a certifikácii systémov manažérstva
kvality (ISO/IEC/TS 17021-3: 2013) ****) 
(CEN/CLC ISO/IEC/TS 17021-3: 2016) 
z marca 2017 

   
3. STN EN ISO 14906 

(01 8571) 
Elektronický výber poplatkov. Stanovenie použiteľných rozhraní pre vyhradenú komunikáciu
krátkeho dosahu (ISO 14906: 2018) 
(EN ISO 14906: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 14906 
(01 8571) 

Telematika v cestnej doprave a preprave. Elektronické zhromažďovanie poplatkov. Stanovenie
použiteľných rozhraní pre vyhradenú komunikáciu krátkeho dosahu (ISO 14906: 2011) ****) 
(EN ISO 14906: 2011) 
z apríla 2012 
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4. STN EN ISO 16407-2 

(01 8592) 
Elektronický výber poplatkov. Hodnotenie zhody zariadenia podľa ISO 17575-1. Časť 2: 
Abstraktná skúšobná zostava (ISO 16407-2: 2018) 
(EN ISO 16407-2: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN P CEN ISO/TS 
16407-2 
(01 8592) 

Elektronický výber poplatkov. Hodnotenie zhody zariadenia podľa ISO/TS 17575-1. Časť 2: 
Abstraktná skúšobná zostava (ISO/TS 16407-2: 2012) ****) 
(CEN ISO/TS 16407-2: 2012) 
z júla 2012 

   
5. STN EN ISO 16410-2 

(01 8593) 
Elektronický výber poplatkov. Hodnotenie zhody zariadenia podľa ISO 17575-3. Časť 2: 
Abstraktná skúšobná zostava (ISO 16410-2: 2018) 
(EN ISO 16410-2: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN P CEN ISO/TS 
16410-2 
(01 8593) 

Elektronický výber poplatkov. Hodnotenie zhody zariadenia podľa ISO/TS 17575-3. Časť 2: 
Abstraktná skúšobná zostava (ISO/TS 16410-2: 2012) ****) 
(CEN ISO/TS 16410-2: 2012) 
z júla 2012 

   
6. STN EN 16157-1 

(01 8594) 
Inteligentné dopravné systémy. Špecifikácie výmeny dát v DATEX II pre riadenie dopravy 
a dopravné informácie. Časť 1: Súvislosti a rámec 
(EN 16157-1: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN P CEN/TS 16157-1 
(01 8594) 

Inteligentné dopravné systémy. Špecifikácie výmeny dát v DATEX II pre riadenie dopravy 
a dopravné informácie. Časť 1: Súvislosti a rámec ****) 
(CEN/TS 16157-1: 2011) 
z apríla 2012 

   
7. STN EN 16157-3 

(01 8594) 
Inteligentné dopravné systémy. Špecifikácie výmeny dát v DATEX II pre riadenie dopravy 
a dopravné informácie. Časť 3: Zverejňovanie situácie 
(EN 16157-3: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN P CEN/TS 16157-3 
(01 8594) 

Inteligentné dopravné systémy. Špecifikácie výmeny dát v DATEX II pre riadenie dopravy 
a dopravné informácie. Časť 3: Zverejňovanie situácie ****) 
(CEN/TS 16157-3: 2011) 
z apríla 2012 

   
8. STN EN 16157-7 

(01 8594) 
Inteligentné dopravné systémy. Špecifikácie výmeny dát v DATEX II pre riadenie dopravy 
a dopravné informácie. Časť 7: Prvky spoločných údajov 
(EN 16157-7: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
9. STN EN ISO 8504-3 

(03 8222) 
Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových látok a podobných výrobkov.
Metódy prípravy povrchov. Časť 3: Ručné a mechanizované čistenie (ISO 8504-3: 2018) 
(EN ISO 8504-3: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 8504-3 
(03 8222) 

Príprava oceľových podkladov pred aplikáciou náterových látok a podobných výrobkov. Metódy
prípravy povrchov. Časť 3: Ručné a mechanické čistenie (ISO 8504-3: 1993) 
(EN ISO 8504-3: 2001) 
z apríla 2002 

   
10. STN EN ISO 6158 

(03 8508) 
Kovové a iné anorganické povlaky. Elektrolyticky vylúčené povlaky chrómu na technické účely
(ISO 6158: 2018) 
(EN ISO 6158: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 
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 STN EN ISO 6158 
(03 8508) 

Kovové a iné anorganické povlaky. Elektrolyticky vylúčené povlaky chrómu na technické účely 
(ISO 6158: 2011) ****) 
(EN ISO 6158: 2011) 
z januára 2012 

   
11. STN EN 1708-2 

(05 0026) 
Zváranie. Základné spájacie detaily pri zváraní ocelí. Časť 2: Súčasti zariadení bez vnútorného
tlaku 
(EN 1708-2: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1708-2 
(05 0026) 

Zváranie. Základné spájacie detaily pri zváraní ocelí. Časť 2: Súčasti zariadení bez vnútorného
tlaku ****) 
(EN 1708-2: 2000) 
z júna 2002 

   
12. STN EN ISO 20601 

(05 1163) 
Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Skúšanie ultrazvukom. Využitie automatizovanej techniky 
fázových polí pre oceľové konštrukčné prvky s malou hrúbkou steny (ISO 20601: 2018) 
(EN ISO 20601: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
13. STN EN 1011-3 

(05 2310) 
Zváranie. Odporúčania na zváranie kovových materiálov. Časť 3: Oblúkové zváranie nehrdzave-
júcich ocelí 
(EN 1011-3: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1011-3 
(05 2310) 

Zváranie. Odporúčania na zváranie kovových materiálov. Časť 3: Oblúkové zváranie nehrdzave-
júcich ocelí ****) 
(EN 1011-3: 2000) 
z júna 2002 

   
14. STN EN 1011-6 

(05 2310) 
Zváranie. Odporúčania na zváranie kovových materiálov. Časť 6: Zváranie laserom 
(EN 1011-6: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1011-6 
(05 2310) 

Zváranie. Odporúčania na zváranie kovových materiálov. Časť 6: Zváranie laserom ****) 
(EN 1011-6: 2005) 
z júna 2006 

   
15. STN EN 13203-2 

(06 1012) 
Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo. Časť 2:
Posudzovanie spotreby energie 
(EN 13203-2: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
16. STN EN 13203-5 

(06 1012) 
Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo. Časť 5: 
Posudzovanie spotreby energie spotrebičov spaľujúcich plynné palivo v kombinácii s elektric-
kým tepelným čerpadlom 
(EN 13203-5: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
17. STN EN ISO 21083-1 

(12 5004) 
Skúšobná metóda na meranie účinnosti filtračných médií na sférický nanomateriál. Časť 1:
Častice veľkosti od 20 nm do 500 nm (ISO 21083-1: 2018) 
(EN ISO 21083-1: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
18. STN EN 17192 

(12 7073) 
Vetranie budov. Vzduchovody. Nekovové vzduchovody. Požiadavky a skúšobné metódy 
(EN 17192: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
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19. STN EN 15655-1 
(13 2076) 

Rúry, tvarovky a príslušenstvo z tvárnej liatiny. Požiadavky a skúšobné metódy na organickú 
výstelku rúr a tvaroviek z tvárnej liatiny. Časť 1: Vnútorná polyuretánová výstelka rúr a tvaroviek 
(EN 15655-1: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 15655 
(13 2076) 

Rúry, tvarovky a príslušenstvo z tvárnej liatiny. Vnútorná polyuretánová výstelka rúr a tvaroviek.
Požiadavky a skúšobné metódy 
(EN 15655: 2009) 
z júla 2009 

   
20. STN EN 16855-2 

(14 2762) 
Prechodné chladiace miestnosti. Definície, tepelnoizolačné vlastnosti a skúšobné metódy. Časť 2: 
Upravené chladiace miestnosti 
(EN 16855-2: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
21. STN EN 14825 

(14 3003) 
Klimatizačné jednotky, jednotky na chladenie kvapalín a tepelné čerpadlá s elektricky
poháňanými kompresormi na vykurovanie a chladenie. Skúšanie a hodnotenie pri podmienkach 
čiastočnej záťaže a výpočet sezónnej účinnosti 
(EN 14825: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 14825 
(14 3003) 

Klimatizačné jednotky, jednotky na chladenie kvapalín a tepelné čerpadlá s elektricky poháňa-
nými kompresormi na vykurovanie a chladenie. Skúšanie a hodnotenie pri podmienkach čiastoč-
nej záťaže a výpočet sezónnej účinnosti ****) 
(EN 14825: 2016) 
z novembra 2016 

   
22. STN EN ISO 11145 

(19 2013) 
Optika a fotonika. Lasery a laserové zariadenia. Slovník a značky (ISO 11145: 2018) 
(EN ISO 11145: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 11145 
(19 2013) 

Optika a fotonika. Lasery a laserové zariadenia. Slovník a značky (ISO 11145: 2016) ****) 
(EN ISO 11145: 2016) 
z augusta 2016 

   
23. STN EN ISO 13694 

(19 2019) 
Optika a fotonika. Lasery a laserové zariadenia. Skúšobné metódy distribúcie hustoty výkonu
(energie) laserového lúča (ISO 13694: 2018) 
(EN ISO 13694: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 13694 
(19 2019) 

Optika a fotonika. Lasery a laserové zariadenia. Skúšobné metódy distribúcie hustoty výkonu
(energie) laserového lúča (ISO 13694: 2015) ****) 
(EN ISO 13694: 2015) 
z mája 2016 

   
24. STN EN ISO 11979-1 

(19 5300) 
Očné implantáty. Vnútroočné šošovky. Časť 1: Slovník (ISO 11979-1: 2018) 
(EN ISO 11979-1: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 11979-1 
(19 5300) 

Očné implantáty. Vnútroočné šošovky. Časť 1: Slovník (ISO 11979-1: 2012) ****) 
(EN ISO 11979-1: 2012) 
z februára 2013 

   
25. STN EN IEC 60746-4 

(25 7410) 
Určovanie vlastností elektrochemických analyzátorov. Časť 4: Meranie rozpusteného kyslíka vo
vode membránovými ampérometrickými snímačmi 
(EN IEC 60746-4: 2019, 
IEC 60746-4: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
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26. STN EN 16842-3 
(26 8835) 

Motorové vozíky. Viditeľnosť. Skúšobná metóda a overovanie. Časť 3: Vozíky s výložníkovým
zariadením s nosnosťou do 10 000 kg vrátane 
(EN 16842-3: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
27. STN EN 13001-3-4 

(27 0043) 
Žeriavy. Všeobecný návrh. Časť 3-4: Medzné stavy a overovanie spôsobilosti častí strojov. 
Ložiská 
(EN 13001-3-4: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
28. STN EN 16436-2 

(27 8320) 
Gumové a plastové hadice, rúrky a zostavy na použitie propánu, butánu a ich zmesí v plynnej
fáze. Časť 2: Zostavy 
(EN 16436-2: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
29. STN EN 15663+A1 

(28 0002) 
Železnice. Referenčné hmotnosti vozidiel 
(EN 15663: 2017+A1: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 15663 
(28 0002) 

Železnice. Referenčné hmotnosti vozidiel ****) 
(EN 15663: 2017) 
z januára 2018 

   
30. STN EN 14067-4+A1 

(28 0340) 
Železnice. Aerodynamika. Časť 4: Požiadavky a skúšobné postupy na aerodynamiku na otvorenej
trati 
(EN 14067-4: 2013+A1: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 14067-4 
(28 0340) 

Železnice. Aerodynamika. Časť 4: Požiadavky a skúšobné postupy na aerodynamiku na otvorenej
trati ****) 
(EN 14067-4: 2013) 
z mája 2014 

   
31. STN EN 14363+A1 

(28 2242) 
Železnice. Skúšanie a simulácia na schvaľovanie jazdných vlastností železničných vozidiel. 
Skúšanie jazdných vlastností a statické skúšky 
(EN 14363: 2016+A1: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 14363 
(28 2242) 

Železnice. Skúšanie a simulácia na schvaľovanie jazdných vlastností železničných vozidiel.
Skúšanie jazdných vlastností a statické skúšky ****) 
(EN 14363: 2016) 
z júla 2016 

   
32. STN EN 17084 

(28 2403) 
Železnice. Ochrana železničných vozidiel pred požiarom. Skúška toxicity materiálov a kompo-
nentov 
(EN 17084: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
33. STN EN 14198+A1 

(28 4005) 
Železnice. Brzdenie. Požiadavky na brzdovú sústavu vlakov ťahaných rušňom 
(EN 14198: 2016+A1: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 14198 
(28 4005) 

Železnice. Brzdenie. Požiadavky na brzdovú sústavu vlakov ťahaných rušňom ****) 
(EN 14198: 2016) 
z júna 2017 

   
34. STN EN 15595 

(28 4020) 
Železnice. Brzdenie. Protišmykové zariadenia 
(EN 15595: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 
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 STN EN 15595+A1 
(28 4020) 

Železnice. Brzdenie. Protisklzové zariadenia (Konsolidovaný text) ****) 
(EN 15595: 2009+A1: 2011) 
z novembra 2011 

   
35. STN EN 15877-1+A1 

(28 7222) 
Železnice. Označovanie železničných vozidiel. Časť 1: Nákladné vozne 
(EN 15877-1: 2012+A1: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 15877-1 
(28 7222) 

Železnica. Označovanie železničných vozidiel. Časť 1: Nákladné vozne ****) 
(EN 15877-1: 2012) 
z decembra 2012 

   
36. STN EN 16186-1+A1 

(28 7223) 
Železnice. Kabína rušňovodiča. Časť 1: Antropometrické údaje a viditeľnosť 
(EN 16186-1: 2014+A1: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 16186-1 
(28 7223) 

Železnice. Kabína rušňovodiča. Časť 1: Antropometrické údaje a viditeľnosť ****) 
(EN 16186-1: 2014) 
z júna 2015 

   
37. STN EN 16186-3+A1 

(28 7223) 
Železnice. Kabína rušňovodiča. Časť 3: Navrhovanie displejov 
(EN 16186-3: 2016+A1: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 16186-3 
(28 7223) 

Železnice. Kabína rušňovodiča. Časť 3: Navrhovanie displejov ****) 
(EN 16186-3: 2016) 
z marca 2017 

   
38. STN EN 17023 

(28 7401) 
Železnice. Údržba koľajových vozidiel. Vytváranie a úpravy plánov na údržbu 
(EN 17023: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
39. STN EN 50436-4 

(30 4010) 
Uzamykanie reagujúce na alkohol. Skúšobné metódy a požiadavky na funkčné vlastnosti. Časť 4:
Pripojenie a digitálne rozhranie medzi blokovacím zariadením a vozidlom 
(EN 50436-4: 2019) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
40. STN EN 9107 

(31 0453) 
Letectvo a kozmonautika. Systémy kvality. Autorizácia priameho dodávania. Usmernenie pre
organizácie v letectve a kozmonautika 
(EN 9107: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
41. STN EN 16602-70-14 

(31 0542) 
Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Korózia 
(EN 16602-70-14: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
42. STN EN 4856 

(31 0611) 
Rotorové lietadlo. Núdzové dýchacie systémy (EBS). Požiadavky, skúšanie a označovanie 
(EN 4856: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
43. STN EN 4165-026 

(31 1753) 
Letectvo a kozmonautika. Elektrické modulové konektory obdĺžnikové pre trvalú prevádzkovú
teplotu 175 °C. Časť 026: Príslušenstvo konektorov pre jeden modul. Norma na výrobok 
(EN 4165-026: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 4165-026 
(31 1753) 

Letectvo a kozmonautika. Elektrické modulové konektory obdĺžnikové pre trvalú prevádzkovú
teplotu 175 °C. Časť 026: Príslušenstvo konektorov pre jeden modul. Norma na výrobok ****) 
(EN 4165-026: 2015) 
z apríla 2016 
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44. STN EN 4611-003 
(31 1829) 

Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble na všeobecné použitie, triedy XLETFE, jedno 
a viacžilové zostavy. Časť 003: Vodiče z pocínovanej medi pre prevádzkovú teplotu od –65 °C do 
135 °C, s jednoducho tvarovaným plášťom pre uzavreté aplikácie, na označovanie laserovou 
tlačou UV. Norma na výrobok 
(EN 4611-003: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 4611-003 
(31 1829) 

Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble na všeobecné použitie, triedy XLETFE, jedno a viacžilo-
vé zostavy. Časť 003: Vodiče z pocínovanej medi pre prevádzkovú teplotu od –65 °C do 135 °C, 
s jednoducho tvarovaným plášťom pre uzavreté aplikácie, na označovanie laserovou tlačou UV.
Norma na výrobok ****) 
(EN 4611-003: 2012) 
z júna 2012 

   
45. STN EN 2267-010 

(31 1837) 
Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble na všeobecné použitie pre prevádzkové teploty od
 –55 °C do 260 °C. Časť 010: Jednožilové káble triedy DR na označovanie laserovou tlačou UV.
Norma na výrobok 
(EN 2267-010: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 2267-010 
(31 1837) 

Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble na všeobecné použitie pre prevádzkové teploty od –55 °C
do 260 °C. Časť 010: Jednožilové káble triedy DR na označovanie laserovou tlačou UV. Norma na
výrobok ****) 
(EN 2267-010: 2017) 
z februára 2018 

   
46. STN EN 2600 

(31 2007) 
Letectvo a kozmonautika. Označovanie kovových polovýrobkov. Pravidlá 
(EN 2600: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
47. STN EN 2715 

(31 2304) 
Letectvo a kozmonautika. Makrografická skúška tvárnených výrobkov, materiálu na kovanie 
a výkovkov z hliníka a zliatin hliníka 
(EN 2715: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
48. STN EN 2341 

(31 2329) 
Letectvo a kozmonautika. Štvorcové a obdĺžnikové pretláčané tyče z hliníka a zliatin hliníka.
Rozmery 
(EN 2341: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
49. STN EN 2450 

(31 2860) 
Letectvo a kozmonautika. Oceľ 31Ni10, 1 230 MPa ≤ Rm ≤ 1 420 MPa, tyče De ≤ 40 mm                    
(EN 2450: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
50. STN EN IEC 60204-11 

(33 2200) 
Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 11: Požiadavky na zariade-
nia na striedavé napätie nad 1 000 V alebo na jednosmerné napätie nad 1 500 V a neprevy-
šujúce 36 kV 
(EN IEC 60204-11: 2019, 
IEC 60204-11: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa 9. 1. 2022 ruší 

 STN EN 60204-11 
(33 2200) 

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 11: Požiadavky na vysokona-
päťové zariadenia na striedavé napätie nad 1 000 V alebo na jednosmerné napätie nad 1 500 V 
a neprevyšujúce 36 kV ***) 
(EN 60204-11: 2000, 
IEC 60204-11: 2000) 
z novembra 2002 
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51. STN EN IEC 61496-3 
(33 2205) 

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrosenzitívne ochranné zariadenia. Časť 3: Osobitné požia-
davky na aktívne optoelektronické ochranné zariadenia citlivé na rozptylové odrazy (AOPDDR) 
(EN IEC 61496-3: 2019, 
IEC 61496-3: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa 11. 1. 2022 ruší 

 STN P CLC/TS 61496-3 
(33 2205) 

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrosenzitívne ochranné zariadenia. Časť 3: Osobitné požia-
davky na aktívne optoelektronické ochranné zariadenia citlivé na rozptylové odrazy (AOPDDR)
****) 
(CLC/TS 61496-3: 2008, 
IEC 61496-3: 2008) 
zo septembra 2008 

   
52. STN EN IEC 61000-3-2 

(33 3432) 
Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-2: Medze. Medze vyžarovania harmonických 
zložiek prúdu (zariadenia so vstupným fázovým prúdom ≤ 16 A) 
(EN IEC 61000-3-2: 2019, 
IEC 61000-3-2: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa 1. 3. 2022 ruší 

 STN EN 61000-3-2 
(33 3432) 

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-2: Medze. Medze vyžarovania harmonických 
zložiek prúdu (zariadenia so vstupným fázovým prúdom ≤ 16 A) ****) 
(EN 61000-3-2: 2014, 
IEC 61000-3-2: 2014) 
z februára 2015 

   
53. STN EN IEC 61000-6-1 

(33 3432) 
Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-1: Všeobecné normy. Norma na odolnosť pre 
prostredia obytné, obchodné a ľahkého priemyslu 
(EN IEC 61000-6-1: 2019, 
IEC 61000-6-1: 2016) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa 22. 2. 2022 ruší 

 STN EN 61000-6-1 
(33 3432) 

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-1: Všeobecné normy. Odolnosť – prostredia 
obytné, obchodné a ľahkého priemyslu 
(EN 61000-6-1: 2007, 
IEC 61000-6-1: 2005) 
z decembra 2007 

   
54. STN EN IEC 61000-6-2 

(33 3432) 
Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-2: Všeobecné normy. Norma na odolnosť pre 
priemyselné prostredia 
(EN IEC 61000-6-2: 2019, 
IEC 61000-6-2: 2016) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa 22. 2. 2022 ruší 

 STN EN 61000-6-2 
(33 3432) 

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-2: Všeobecné normy. Odolnosť - priemyselné 
prostredia 
(EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-2: 2005/Cor. Sep.: 2005, 
IEC 61000-6-2: 2005) 
z mája 2006 

   
55. STN EN IEC 62474 

(34 5904) 
Uvádzanie materiálov pri výrobkoch elektrotechnického priemyslu a pre elektrotechnický 
priemysel 
(EN IEC 62474: 2019, 
IEC 62474: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa 4. 1. 2022 ruší 

 STN EN 62474 
(34 5904) 

Uvádzanie materiálov pri výrobkoch elektrotechnického priemyslu a pre elektrotechnický priemysel 
****) 
(EN 62474: 2012, 
IEC 62474: 2012) 
z novembra 2012 
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56. STN EN IEC 60512-23-3 

(35 4055) 
Konektory pre elektrické a elektronické zariadenia. Skúšky a merania. Časť 23-3: Tienenie 
a skúšky presakovania. Skúška 23c: Účinnosť tienenia konektorov a príslušenstva. Metóda
paralelného vstrekovania 
(EN IEC 60512-23-3: 2019, 
IEC 60512-23-3: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa 18. 1. 2022 ruší 

 STN EN 60512-23-3 
(35 4055) 

Elektromechanické súčiastky pre elektronické zariadenia. Základné skúšobné postupy a meracie
metódy. Časť 23-3: Skúška 23c: Účinnosť tienenia konektorov a príslušenstva ****) 
(EN 60512-23-3: 2001, 
IEC 60512-23-3: 2000) 
z apríla 2002 

   
57. STN EN IEC 61967-1 

(35 8796) 
Integrované obvody. Meranie elektromagnetického vyžarovania. Časť 1: Všeobecné podmienky
a definície 
(EN IEC 61967-1: 2019, 
IEC 61967-1: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa 16. 1. 2022 ruší 

 STN EN 61967-1 
(35 8796) 

Integrované obvody. Meranie elektromagnetického vyžarovania od 150 kHz do 1 GHz. Časť 1:
Všeobecné podmienky a definície ****) 
(EN 61967-1: 2002, 
IEC 61967-1: 2002) 
z novembra 2002 

   
58. STN EN 12193 

(36 0071) 
Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie športovísk 
(EN 12193: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12193 
(36 0071) 

Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie športovísk. Revízia STN EN 12193: 2001 
(EN 12193: 2007) 
z augusta 2009 

   
59. STN EN IEC 60730-2-9 

(36 1950) 
Automatické elektrické riadiace zariadenia. Časť 2-9: Osobitné požiadavky na riadiace zariade-
nia so snímaním teploty 
(EN IEC 60730-2-9: 2019, 
IEC 60730-2-9: 2015) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa 22. 2. 2022 ruší 

 STN EN 60730-2-9 
(36 1950) 

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-9: Osobit-
né požiadavky na riadiace zariadenia so snímaním teploty 
(EN 60730-2-9: 2010, 
mod IEC 60730-2-9: 2008) 
z októbra 2011 

   
60. STN EN IEC 60730-2-14 

(36 1950) 
Automatické elektrické riadiace zariadenia. Časť 2-14: Osobitné požiadavky na elektrické 
ovládače 
(EN IEC 60730-2-14: 2019, 
IEC 60730-2-14: 2017) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa 16. 1. 2022 ruší 

 STN EN 60730-2-14 
(36 1950) 

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-14: Osobit-
né požiadavky na elektrické ovládače 
(EN 60730-2-14: 1997, 
mod IEC 60730-2-14: 1995) 
z mája 2001 
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61. STN EN IEC 62087-7 
(36 7004) 

Audio-, video- a podobné zariadenia. Určenie spotreby energie. Časť 7: Monitory počítačov 
(EN IEC 62087-7: 2019, 
IEC 62087-7: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
62. STN EN IEC 63033-2 

(36 8001) 
Multimediálne systémy a zariadenia automobilov. Systém na monitorovanie jazdy. Časť 2:
Metódy záznamu systému na monitorovanie jazdy 
(EN IEC 63033-2: 2019, 
IEC 63033-2: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
63. STN EN ISO 6145-7 

(38 5615) 
Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí dynamickými metódami. Časť 7: Tepelné
regulátory hmotnostného toku (ISO 6145-7: 2018) 
(EN ISO 6145-7: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 6145-7 
(38 5615) 

Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí dynamickými objemovými metódami. Časť 7:
Tepelné regulátory hmotnostného toku (ISO 6145-7: 2009) ****) 
(EN ISO 6145-7: 2010) 
z apríla 2011 

   
64. STN EN ISO 15112 

(38 6120) 
Zemný plyn. Určovanie energie (ISO 15112: 2018) 
(EN ISO 15112: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 15112 
(38 6120) 

Zemný plyn. Určovanie energie (ISO 15112: 2011) ****) 
(EN ISO 15112: 2014) 
zo septembra 2014 

   
65. STN EN ISO 11299-1 

(38 6414) 
Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných sietí na zásobovanie zemným plynom.
Časť 1: Všeobecne (ISO 11299-1: 2018) 
(EN ISO 11299-1: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 11299-1 
(38 6414) 

Potrubné systémy z plastov na rekonštrukciu podzemných sietí na zásobovanie zemným plynom.
Časť 1: Všeobecne (ISO 11299-1: 2011) ****) 
(EN ISO 11299-1: 2013) 
zo septembra 2013 

   
66. STN EN ISO 11299-3 

(38 6414) 
Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných sietí na zásobovanie zemným plynom. 
Časť 3: Výstelkovanie tesne dosadajúcimi rúrami (ISO 11299-3: 2018) 
(EN ISO 11299-3: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 11299-3 
(38 6414) 

Potrubné systémy z plastov na rekonštrukciu podzemných sietí na zásobovanie zemným plynom. 
Časť 3: Vyvložkovanie potrubím na tesno (ISO 11299-3: 2011) ****) 
(EN ISO 11299-3: 2013) 
zo septembra 2013 

   
67. STN EN 15399 

(38 6438) 
Plynárenská infraštruktúra. Systémy manažérstva bezpečnosti plynovodných sietí s maximál-
nym prevádzkovým tlakom do 16 bar vrátane 
(EN 15399: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN P CEN/TS 15399 
(38 6438) 

Systémy zásobovania plynom. Pokyny na systémy manažérstva pre plynovodné distribučné siete
(CEN/TS 15399: 2007) 
zo septembra 2008 
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68. STN EN 1563 
(42 0949) 

Zlievarenstvo. Liatina s guľôčkovým grafitom 
(EN 1563: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1563 
(42 0949) 

Zlievarenstvo. Liatina s guľôčkovým grafitom ****) 
(EN 1563: 2011) 
z mája 2012 

   
69. STN EN ISO 8993 

(42 4301) 
Anodická oxidácia hliníka a jeho zliatin. Vyhodnocovací systém pre jamkovú koróziu. Grafická
metóda (ISO 8993: 2018) 
(EN ISO 8993: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 8993 
(42 4301) 

Anodická oxidácia hliníka a jeho zliatin. Vyhodnocovací systém pre jamkovú koróziu. Grafická me-
tóda (ISO 8993: 2010) 
(EN ISO 8993: 2010) 
z februára 2011 

   
70. STN EN ISO 8994 

(42 4301) 
Anodická oxidácia hliníka a jeho zliatin. Vyhodnocovací systém pre jamkovú koróziu. Mriežková 
metóda (ISO 8994: 2018) 
(EN ISO 8994: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 8994 
(42 4301) 

Anodická oxidácia hliníka a jeho zliatin. Vyhodnocovací systém pre jamkovú koróziu. Mriežková
metóda (ISO 8994: 2011) ****) 
(EN ISO 8994: 2011) 
zo septembra 2011 

   
71. STN EN ISO 3211 

(42 4307) 
Anodická oxidácia hliníka a jeho zliatin. Stanovenie odolnosti anodických oxidových povlakov
proti praskaniu pri deformácii (ISO 3211: 2018) 
(EN ISO 3211: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 3211 
(42 4307) 

Anodická oxidácia hliníka a jeho zliatin. Stanovenie odolnosti anodických oxidových povlakov
proti praskaniu pri deformácii (ISO 3211: 2010) ****) 
(EN ISO 3211: 2010) 
z marca 2011 

   
72. STN EN 485-2+A1 

(42 7332) 
Hliník a zliatiny hliníka. Plechy, pásy a hrubé plechy. Časť 2: Mechanické vlastnosti 
(EN 485-2: 2016+A1: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 485-2 
(42 7332) 

Hliník a zliatiny hliníka. Plechy, pásy a hrubé plechy. Časť 2: Mechanické vlastnosti ****) 
(EN 485-2: 2016) 
z februára 2017 

   
73. STN EN ISO 19296 

(44 5003) 
Baníctvo. Mobilné stroje na práce v podzemí. Bezpečnosť strojov (ISO 19296: 2018) 
(EN ISO 19296: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa 31. 12. 2020 ruší 

 STN EN 1889-1 
(44 5003) 

Stroje pre hlbinné bane. Mobilné podzemné stroje. Bezpečnosť. Časť 1: Stroje na pneumatikách
****) 
(EN 1889-1: 2011) 
z januára 2012 

   
74. STN EN ISO 19277 

(45 0032) 
Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Kvalifikačné skúšky a preberacie podmienky 
ochranných náterov pod izoláciou (ISO 19277: 2018) 
(EN ISO 19277: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
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75. STN EN 17067 
(47 0006) 

Lesnícke stroje. Bezpečnostné požiadavky na rádiové diaľkové ovládače 
(EN 17067: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
76. STN EN ISO 18497 

(47 0007) 
Poľnohospodárske stroje a traktory. Bezpečnosť vysokoautomatizovaných strojov. Doplňujúci
prvok (ISO 18497: 2018) 
(EN ISO 18497: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
77. STN EN ISO 25119-1 

(47 0014) 
Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 1:
Všeobecné zásady navrhovania a vývoja (ISO 25119-1: 2018) 
(EN ISO 25119-1: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 16590-1 
(47 0014) 

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 1: 
Všeobecné zásady navrhovania a vývoj (mod ISO 25119-1: 2010) ****) 
(EN 16590-1: 2014) 
z augusta 2014 

   
78. STN EN ISO 25119-3 

(47 0014) 
Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 3: 
Sériový vývoj, hardvér a softvér (ISO 25119-3: 2018) 
(EN ISO 25119-3: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 16590-3 
(47 0014) 

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 3: 
Sériový vývoj hardvéru a softvéru (mod ISO 25119-3: 2010) ****) 
(EN 16590-3: 2014) 
z augusta 2014 

   
79. STN EN ISO 25119-4 

(47 0014) 
Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 4:
Výroba, prevádzka, úprava a podporné procesy (ISO 25119-4: 2018) 
(EN ISO 25119-4: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 16590-4 
(47 0014) 

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 4:
Výroba, prevádzka, úprava a podporné procesy (mod ISO 25119-4: 2010) ****) 
(EN 16590-4: 2014) 
z augusta 2014 

   
80. STN EN 707 

(47 6033) 
Poľnohospodárske stroje. Kalové cisterny. Bezpečnosť 
(EN 707: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 707+A1 
(47 6033) 

Poľnohospodárske stroje. Kalové cisterny. Bezpečnosť (Konsolidovaný text) 
(EN 707: 1999+A1: 2009) 
z januára 2010 

   
81. STN EN ISO 294-2 

(64 0210) 
Plasty. Vstrekovanie skúšobných telies z termoplastových materiálov. Časť 2: Malé ťahové
telesá (ISO 294-2: 2018) 
(EN ISO 294-2: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 294-2 
(64 0210) 

Plasty. Vstrekovanie skúšobných telies z termoplastových materiálov. Časť 2: Malé ťahové telesá
(ISO 294-2: 1996) 
(EN ISO 294-2: 1998) 
z augusta 2001 

   
82. STN EN ISO 4612 

(64 0327) 
Plasty. Príprava PVC pást na skúšobné účely. Metóda s planetárnou miešačkou (ISO 4612: 2018)
(EN ISO 4612: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 



Vestník ÚNMS SR č. 5/2019 
 

19 

 STN EN ISO 4612 
(64 0327) 

Plasty. Príprava PVC pást na skúšobné účely. Metóda s planetárnou miešačkou (ISO 4612: 1999) 
(EN ISO 4612: 1999) 
z októbra 2001 

   
83. STN EN ISO 527-3 

(64 0605) 
Plasty. Stanovenie ťahových vlastností. Časť 3: Skúšobné podmienky pre fólie a dosky (ISO 527-3: 
2018) 
(EN ISO 527-3: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 527-3 
(64 0605) 

Plasty. Stanovenie ťahových vlastností. 3. časť: Skúšobné podmienky pre fólie a dosky (ISO 527-3:
1995) 
(EN ISO 527-3: 1995) 
z novembra 1997 

   
84. STN EN ISO 13257 

(64 0636) 
Potrubné systémy z termoplastov na beztlakové použitie. Skúšobná metóda stanovenia
odolnosti pri opakovanom pôsobení zvýšenej teploty (ISO 13257: 2018) 
(EN ISO 13257: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 13257 
(64 0636) 

Potrubné systémy z termoplastov na beztlakové použitie. Skúšobná metóda stanovenia odolnosti
pri opakovanom pôsobení zvýšenej teploty (ISO 13257: 2010) ****) 
(EN ISO 13257: 2017) 
z apríla 2018 

   
85. STN EN ISO 15527 

(64 3032) 
Plasty. Lisované dosky z polyetylénu (PE-UHMW, PE-HD). Požiadavky a skúšobné metódy
(ISO 15527: 2018) 
(EN ISO 15527: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 15527 
(64 3032) 

Plasty. Lisované dosky z polyetylénu (PE-UHMW, PE-HD). Požiadavky a skúšobné metódy 
(ISO 15527: 2010) ****) 
(EN ISO 15527: 2013) 
zo septembra 2013 

   
86. STN EN 513 

(64 3230) 
Plasty. Profily z polyvinylchloridu (PVC). Stanovenie odolnosti proti umelému starnutiu 
(EN 513: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 513 
(64 3230) 

Profily z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) na výrobu okien a dverí. Zisťovanie odolnosti po 
vystavení umelým poveternostným vplyvom ***) 
(EN 513: 1999) 
z októbra 2001 

   
87. STN EN 438-2+A1 

(64 4220) 
Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). 
Časť 2: Stanovenie vlastností 
(EN 438-2: 2016+A1: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 438-2 
(64 4220) 

Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 2: 
Stanovenie vlastností ****) 
(EN 438-2: 2016) 
z augusta 2016 

   
88. STN EN ISO 1856 

(64 5452) 
Flexibilné ľahčené polymérne materiály. Stanovenie trvalej deformácie v tlaku (ISO 1856: 2018)
(EN ISO 1856: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 1856 
(64 5452) 

Mäkké ľahčené polymérne materiály. Stanovenie trvalej deformácie v tlaku (ISO 1856: 2000) ***)
(EN ISO 1856: 2000) 
z júna 2002 
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89. STN EN ISO 11502 
(64 6004) 

Plasty. Fólie a dosky. Stanovenie odolnosti proti priľnutiu (ISO 11502: 2018) 
(EN ISO 11502: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 11502 
(64 6004) 

Plasty. Fólie a dosky. Stanovenie odolnosti proti tvorbe blokov (ISO 11502: 1995) ****) 
(EN ISO 11502: 2005) 
z decembra 2005 

   
90. STN EN 589 

(65 6503) 
Automobilové palivá. LPG. Požiadavky a skúšobné metódy 
(EN 589: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 589+A1 
(65 6503) 

Automobilové palivá. LPG. Požiadavky a skúšobné metódy (Konsolidovaný text) 
(EN 589: 2008+A1: 2012) 
z júna 2012 

   
91. STN EN ISO 4619 

(67 1201) 
Sušidlá pre náterové látky (ISO 4619: 2018) 
(EN ISO 4619: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 4619 
(67 1201) 

Sušidlá pre náterové látky (ISO 4619: 1998) ****) 
(EN ISO 4619: 2010) 
z mája 2011 

   
92. STN EN ISO 2812-2 

(67 2011) 
Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterov proti pôsobeniu kvapalín. Časť 2: Metóda ponore-
ním do vody (ISO 2812-2: 2018) 
(EN ISO 2812-2: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 2812-2 
(67 2011) 

Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterov proti pôsobeniu kvapalín. Časť 2: Metóda ponore-
ním do vody (ISO 2812-2: 2007) ****) 
(EN ISO 2812-2: 2007) 
z júla 2007 

   
93. STN EN ISO 3681 

(67 3042) 
Spojivá pre náterové látky. Stanovenie čísla zmydelnenia. Titračná metóda (ISO 3681: 2018) 
(EN ISO 3681: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 3681 
(67 3042) 

Spojivá náterových látok. Stanovenie čísla zmydelnenia. Odmerná metóda (ISO 3681: 1996) ***) 
(EN ISO 3681: 1998) 
z októbra 2001 

   
94. STN EN ISO 150 

(67 3601) 
Surový ľanový olej, rafinovaný ľanový olej a fermeže z ľanového oleja pre náterové látky. Špeci-
fikácie a skúšobné metódy (ISO 150: 2018) 
(EN ISO 150: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 150 
(67 3601) 

Surový ľanový olej, rafinovaný ľanový olej a fermeže z ľanového oleja pre náterové látky. 
Špecifikácie a skúšobné metódy (ISO 150: 2006) ****) 
(EN ISO 150: 2007) 
z augusta 2007 

   
95. STN P CEN/TS  

13445-501 
(69 0010) 

Nevyhrievané tlakové nádoby. Akustické emisie pre tlakové nádoby 
(CEN/TS 13445-501: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do 31. 12. 2020.

   
96. STN EN ISO 21012 

(69 8870) 
Kryogénne nádoby. Hadice (ISO 21012: 2018) 
(EN ISO 21012: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 
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 STN EN 12434 
(69 8870) 

Kryogénne nádoby. Kryogénne ohybné hadice ***) 
(EN 12434: 2000, 
EN 12434: 2000/AC: 2001) 
z decembra 2002 

   
97. STN EN 993-1 

(72 6081) 
Metódy skúšania hutných tvarovaných žiaruvzdorných výrobkov. Časť 1: Stanovenie objemovej 
hmotnosti, zdanlivej pórovitosti a skutočnej pórovitosti 
(EN 993-1: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 993-1 
(72 6081) 

Metódy skúšania hutných tvarovaných žiaruvzdorných výrobkov. Časť 1: Stanovenie objemovej
hmotnosti, zdanlivej pórovitosti a skutočnej pórovitosti 
(EN 993-1: 1995) 
z augusta 2000 

   
98. STN EN 993-5 

(72 6081) 
Metódy skúšania hutných tvarovaných žiaruvzdorných výrobkov. Časť 5: Stanovenie pevnosti 
v tlaku za studena 
(EN 993-5: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 993-5 
(72 6081) 

Metódy skúšania hutných tvarovaných žiaruvzdorných výrobkov. Časť 5: Stanovenie pevnosti 
v tlaku za studena ***) 
(EN 993-5: 1998) 
z októbra 2001 

   
99. STN EN 993-6 

(72 6081) 
Metódy skúšania (hutných) tvarovaných žiaruvzdorných výrobkov. Časť 6: Stanovenie pevnosti 
v ohybe pri teplote okolia 
(EN 993-6: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 993-6 
(72 6081) 

Metódy skúšania hutných tvarovaných žiaruvzdorných výrobkov. Časť 6: Stanovenie pevnosti 
v ohybe pri teplote okolia ***) 
(EN 993-6: 1995) 
z októbra 2001 

   
100. STN EN ISO 16283-2 

(73 0514) 
Akustika. Meranie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií v budovách.
Časť 2: Kroková nepriezvučnosť (ISO 16283-2: 2018) 
(EN ISO 16283-2: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 16283-2 
(73 0514) 

Akustika. Meranie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií v budovách. 
Časť 2: Kroková nepriezvučnosť (ISO 16283-2: 2015) ****) 
(EN ISO 16283-2: 2015) 
z apríla 2016 

   
101. STN EN 16475-3+A1 

(73 4220) 
Komíny. Príslušenstvo. Časť 3: Regulátory ťahu a zastavenie otvorenia zariadenia. Požiadavky 
a skúšobné metódy (Konsolidovaný text) 
(EN 16475-3: 2016+A1: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 16475-3 
(73 4220) 

Komíny. Príslušenstvo. Časť 3: Regulátory ťahu a zastavenie otvorenia zariadenia. Požiadavky 
a skúšobné metódy ****) 
(EN 16475-3: 2016) 
z marca 2017 

   
102. STN EN 14836 

(73 5947) 
Povrchy pre športové areály. Syntetické povrchy pre vonkajšie športové areály. Skúšobné metó-
dy pri použití simulovaných poveternostných podmienok 
(EN 14836: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 



Vestník ÚNMS SR č. 5/2019 
 

22 

 STN EN 14836 
(73 5947) 

Syntetické povrchy pre vonkajšie športové areály. Vystavenie simulovaným poveternostným 
podmienkam ****) 
(EN 14836: 2005) 
z júna 2006 

   
103. STN EN 1794-1+AC 

(73 6042) 
Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Neakustické vlastnosti. Časť 1: Mechanické
vlastnosti a požiadavky na stabilitu 
(EN 1794-1: 2018+AC: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1794-1 
(73 6042) 

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Neakustické vlastnosti. Časť 1: Mechanické
vlastnosti a požiadavky na stabilitu ****) 
(EN 1794-1: 2018) 
z júla 2018 

   
104. STN EN 12697-3+A1 

(73 6160) 
Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy. Časť 3: Extrakcia asfaltu. Rotačné vákuové destilačné zariadenie 
(EN 12697-3: 2013+A1: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12697-3 
(73 6160) 

Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca. Časť 3: Extrakcia 
asfaltu. Rotačné vákuové destilačné zariadenie 
(EN 12697-3: 2013) 
zo septembra 2013 

   
105. STN EN 12697-5 

(73 6160) 
Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy. Časť 5: Stanovenie maximálnej objemovej hmotnosti 
(EN 12697-5: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12697-5 
(73 6160) 

Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca. Časť 5: Stanovenie
maximálnej objemovej hmotnosti 
(EN 12697-5: 2009, 
EN 12697-5: 2009/AC: 2012) 
z januára 2013 

   
106. STN EN 12697-8 

(73 6160) 
Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy. Časť 8: Stanovenie medzerovitosti asfaltových zmesí 
(EN 12697-8: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12697-8 
(73 6160) 

Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca. Časť 8: Stanovenie 
medzerovitosti asfaltových zmesí 
(EN 12697-8: 2003) 
z novembra 2004 

   
107. STN EN 14587-1 

(73 6375) 
Železnice. Infraštruktúra. Stykové odtavovacie zváranie koľajníc. Časť 1: Zváranie nových koľaj-
níc ocele R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT a R400HT na pevných za-
riadeniach 
(EN 14587-1: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 14587-1 
(73 6375) 

Železnice. Koľaj. Odporové zváranie koľajníc. Časť 1: Nové kvality koľajníc R 220, R 260, R 260Mn, 
R 350HT zvárané na pevných zariadeniach ****) 
(EN 14587-1: 2007) 
z októbra 2007 

   
108. STN EN 16729-4 

(73 6376) 
Železnice. Infraštruktúra. Nedeštruktívne skúšanie koľajníc na koľaji. Časť 4: Kvalifikácia perso-
nálu nedeštruktívneho skúšania koľajníc 
(EN 16729-4: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
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109. STN EN 15885 
(75 6917) 

Triedenie a charakteristiky metód renovácie, opráv a výmeny kanalizačných potrubí a stôk 
(EN 15885: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 15885 
(75 6917) 

Triedenie a charakteristiky metód renovácie a opráv kanalizačných potrubí a stôk 
(EN 15885: 2010) 
z júla 2011 

   
110. STN EN 17126 

(80 7048) 
Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnote-
nie sporocídnej aktivity chemických dezinfekčných prípravkov v oblasti medicíny. Skúšobná me-
tóda a požiadavky (fáza 2, stupeň 1) 
(EN 17126: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
111. STN EN 17116-2 

(81 9210) 
Špecifikácia na priemyselné práčky. Definície a skúšanie kapacity a charakteristiky spotreby. 
Časť 2: Sušičky 
(EN 17116-2: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
112. STN EN 16985 

(82 4004) 
Striekacie kabíny na organický povlakový materiál. Bezpečnostné požiadavky 
(EN 16985: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12215+A1 
(82 4004) 

Lakovne. Striekacie kabíny na nanášanie kvapalných organických náterových materiálov. Bezpeč-
nostné požiadavky (Konsolidovaný text) 
(EN 12215: 2004+A1: 2009) 
z februára 2010 

 STN EN 12981+A1 
(82 4003) 

Lakovne. Striekacie kabíny na nanášanie organických práškových materiálov. Bezpečnostné
požiadavky (Konsolidovaný text) 
(EN 12981: 2005+A1: 2009) 
z októbra 2009 

 STN EN 13355+A1 
(82 4005) 

Lakovne. Kombinované kabíny. Bezpečnostné požiadavky (Konsolidovaný text) 
(EN 13355: 2004+A1: 2009) 
z októbra 2009 

   
113. STN EN 363 

(83 2621) 
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Osobné zabezpečovacie systémy proti pádu
z výšky 
(EN 363: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 363 
(83 2621) 

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Osobné zabezpečovacie systémy proti pádu 
z výšky 
(EN 363: 2008) 
z augusta 2008 

   
114. STN EN 1621-3 

(83 2714) 
Ochranné odevy pre motoristov proti mechanickým nárazom. Časť 3: Požiadavky a skúšobné
metódy na chrániče hrude 
(EN 1621-3: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
115. STN EN ISO 20685-1 

(83 3519) 
Ergonómia. Metódy trojrozmerného skenovania pre medzinárodne kompatibilné antropomet-
rické databázy. Časť 1: Hodnotiaci protokol pre rozmery tela extrahované z trojrozmerného ske-
novania (ISO 20685-1: 2018) 
(EN ISO 20685-1: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 20685 
(83 3519) 

Metódy trojrozmerného skenovania pre medzinárodne kompatibilné antropometrické databázy
(ISO 20685: 2010) ****) 
(EN ISO 20685: 2010) 
z novembra 2010 
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116. STN EN 16190 
(83 8465) 

Pôda, upravené bioodpady a kaly. Stanovenie dioxínov a furánov a dioxínom podobných
polychlórovaných bifenylov plynovou chromatografiou s detekciou vysokorozlišovacou
hmotnostnou spektrometriou (HR GC-MS) 
(EN 16190: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN P CEN/TS 16190 
(83 8465) 

Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie dioxínov a furánov a dioxínom podobných po-
lychlórovaných bifenylov plynovou chromatografiou s detekciou vysokorozlišovacou hmot-
nostnou spektrometriou (HR GC-MS) ****) 
(CEN/TS 16190: 2012) 
z januára 2013 

   
117. STN EN 13060+A1 

(84 7110) 
Malé parné sterilizátory 
(EN 13060: 2014+A1: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 13060 
(84 7110) 

Malé parné sterilizátory 
(EN 13060: 2014) 
z októbra 2015 

   
118. STN EN ISO 15883-4 

(84 7130) 
Prístroje na umývanie a dezinfekciu. Časť 4: Požiadavky a skúšky dezinfekčných prístrojov 
s chemickou dezinfekciou termolabilných endoskopov (ISO 15883-4: 2018) 
(EN ISO 15883-4: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa 30. 6. 2020 ruší 

 STN EN ISO 15883-4 
(84 7130) 

Dezinfekčné umývačky. Časť 4: Požiadavky a skúšky dezinfekčných umývačiek s chemickou dezin-
fekciou termolabilných endoskopov (ISO 15883-4: 2008) ****) 
(EN ISO 15883-4: 2009) 
z decembra 2009 

   
119. STN EN ISO 80369-1 

(85 5260) 
Spojky s malým priemerom na kvapaliny a plyny v aplikáciách zdravotnej starostlivosti. Časť 1:
Všeobecné požiadavky (ISO 80369-1: 2018) 
(EN ISO 80369-1: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 80369-1 
(85 5260) 

Spojky s malým priemerom na kvapaliny a plyny v aplikáciách zdravotnej starostlivosti. Časť 1:
Všeobecné požiadavky (ISO 80369-1: 2010) ****) 
(EN ISO 80369-1: 2010) 
z apríla 2011 

   
120. STN EN ISO 7405 

(85 5345) 
Stomatológia. Vyhodnotenie biokompatibility zdravotníckeho vybavenia používaného v stoma-
tológii (ISO 7405: 2018) 
(EN ISO 7405: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 7405 
(85 5345) 

Stomatológia. Vývoj biokompatibility zdravotníckeho vybavenia používaného v stomatológii 
(ISO 7405: 2008) ****) 
(EN ISO 7405: 2008) 
z mája 2009 

   
121. STN EN 868-5 

(85 6543) 
Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 5: Uzavierateľné vrecká 
a zvitky z pórovitých materiálov a plastových fólií. Požiadavky a skúšobné metódy 
(EN 868-5: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 868-5 
(85 6543) 

Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 5: Uzavierateľné vrecká 
a zvitky z pórovitých materiálov a plastových fólií. Požiadavky a skúšobné metódy 
(EN 868-5: 2009) 
z novembra 2009 
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122. STN EN 868-8 
(85 6543) 

Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 8: Kontajnery na
opakované použitie pre parné sterilizátory podľa EN 285. Požiadavky a skúšobné metódy 
(EN 868-8: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 868-8 
(85 6543) 

Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 8: Kontajnery na opakova-
né použitie pre parné sterilizátory podľa EN 285. Požiadavky a skúšobné metódy 
(EN 868-8: 2009) 
z novembra 2009 

   
123. STN EN 868-9 

(85 6543) 
Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 9: Netkané polyolefínové
materiály bez povlaku. Požiadavky a skúšobné metódy 
(EN 868-9: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 868-9 
(85 6543) 

Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 9: Netkané polyolefínové
materiály bez povlaku. Požiadavky a skúšobné metódy 
(EN 868-9: 2009) 
z novembra 2009 

   
124. STN EN 868-10 

(85 6543) 
Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 10: Netkané polyolefíno-
vé materiály s vrstvou lepidla. Požiadavky a skúšobné metódy 
(EN 868-10: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 868-10 
(85 6543) 

Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 10: Netkané polyolefínové
materiály s vrstvou lepidla. Požiadavky a skúšobné metódy 
(EN 868-10: 2009) 
z novembra 2009 

   
125. STN EN ISO 20184-1 

(85 6573) 
Molekulárno-diagnostické vyšetrenia in vitro. Špecifikácie postupov pred vyšetrením zmrazené-
ho tkaniva. Časť 1: Izolovaná RNA (ISO 20184-1: 2018) 
(EN ISO 20184-1: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN P CEN/TS 16826-1 
(85 6573) 

Molekulárne in vitro diagnostické vyšetrenia. Špecifikácie na procesy pred vyšetrením Snap 
zmrazených tkanív. Časť 1: Izolovaná RNA ****) 
(CEN/TS 16826-1: 2015) 
z januára 2016 

   
126. STN EN ISO 20184-2 

(85 6573) 
Molekulárno-diagnostické vyšetrenia in vitro. Špecifikácie postupov pred vyšetrením 
zmrazeného tkaniva. Časť 2: Izolované proteíny (ISO 20184-2: 2018) 
(EN ISO 20184-2: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN P CEN/TS 16826-2 
(85 6573) 

Molekulárne in vitro diagnostické vyšetrenia. Špecifikácie na procesy pred vyšetrením Snap 
zmrazených tkanív. Časť 2: Izolované proteíny ****) 
(CEN/TS 16826-2: 2015) 
z januára 2016 

   
127. STN EN ISO 20166-1 

(85 6574) 
Molekulárno-diagnostické vyšetrenia in vitro. Špecifikácie postupov pred vyšetrením formalí-
nom fixovaného a parafínom zaliateho (FFPE) tkaniva. Časť 1: Izolovaná RNA (ISO 20166-1: 
2018) 
(EN ISO 20166-1: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN P CEN/TS 16827-1 
(85 6574) 

Molekulárne in vitro diagnostické vyšetrenia. Špecifikácie na procesy pred vyšetrením FFPE
tkanív. Časť 1: Izolovaná RNA ****) 
(CEN/TS 16827-1: 2015) 
z januára 2016 
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128. STN EN ISO 20166-2 
(85 6574) 

Molekulárno-diagnostické vyšetrenia in vitro. Špecifikácie postupov pred vyšetrením formalí-
nom fixovaného a parafínom zaliateho (FFPE) tkaniva. Časť 2: Izolované proteíny (ISO 20166-2: 
2018) 
(EN ISO 20166-2: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa 31. 12. 2021 ruší 

 STN P CEN/TS 16827-2 
(85 6574) 

Molekulárne in vitro diagnostické vyšetrenia. Špecifikácie na procesy pred vyšetrením FFPE
tkanív. Časť 2: Izolované proteíny ****) 
(CEN/TS 16827-2: 2015) 
z januára 2016 

   
129. STN EN 14885 

(85 7037) 
Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Aplikácia európskych noriem na chemické
dezinfekčné a antiseptické prípravky 
(EN 14885: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 14885 
(85 7037) 

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Aplikácia európskych noriem na chemické dezin-
fekčné a antiseptické prípravky ****) 
(EN 14885: 2015) 
z januára 2016 

   
130. STN EN 16777 

(85 7047) 
Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna nepórovitá povrchová skúška pre
hodnotenie virucídnej aktivity chemických dezinfekčných prípravkov používaných v humánnej
medicíne. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2/krok 2) 
(EN 16777: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
131. STN EN 300 698 V2.3.1 

(87 0698) 
Rádiové telefónne vysielače a prijímače prevádzkované v pásmach VHF a používané v plavebnej
pohyblivej službe na vnútrozemských vodných trasách. Harmonizovaná norma pre prístup 
k rádiovému spektru 
(EN 300 698: 2018 V2.3.1) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
132. STN EN 300 700 V2.2.1 

(87 0700) 
Rozšírené digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Rádioreléová stanica (WRS) 
(EN 300 700: 2018 V2.2.1) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
133. STN EN 303 471 V1.1.1 

(87 3471) 
Environmentálne inžinierstvo (EE). Metodika a metrika merania energetickej účinnosti pre
virtualizáciu sieťových funkcií (NFV) 
(EN 303 471: 2019 V1.1.1) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
134. STN EN 319 522-4-1 

V1.2.1 
(87 9522) 

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Elektronické registrované doručovateľské služby. 
Časť 4: Priradenie. Oddiel 1: Priradenie správ o doručení 
(EN 319 522-4-1: 2019 V1.2.1) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
135. STN EN 319 531 V1.1.1 

(87 9531) 
Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Požiadavky politiky a bezpečnostné požiadavky pre 
registrovaných poskytovateľov elektronickej pošty 
(EN 319 531: 2019 V1.1.1) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
136. STN EN ISO 24342 

(91 7805) 
Pružné a textilné dlážkoviny. Stanovenie dĺžky strany, hrany, rovnosti a pravouhlosti dlaždíc 
(ISO 24342: 2018) 
(EN ISO 24342: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 24342 
(91 7805) 

Pružné a textilné dlážkoviny. Stanovenie dĺžky strany, hrany, rovnosti a pravouhlosti dlaždíc
(ISO 24342: 2007) ****) 
(EN ISO 24342: 2012) 
z mája 2012 
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 STN EN 994 
(80 4423) 

Textilné podlahové krytiny. Stanovenie dĺžky, rovnosti okrajov a pravouhlosti dlaždíc ****) 
(EN 994: 2012) 
z júna 2012 

   
137. STN EN 1081 

(91 7832) 
Pružné, laminátové a modulárne viacvrstvové podlahové krytiny. Stanovenie elektrického odporu 
(EN 1081: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1081 
(91 7832) 

Pružné dlážkoviny. Stanovenie elektrického odporu ****) 
(EN 1081: 1998) 
z júna 2001 

   
138. STN EN 12104 

(91 7844) 
Pružné dlážkoviny. Korkové dlaždice. Špecifikácia 
(EN 12104: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12104 
(91 7844) 

Pružné dlážkoviny. Korkové dlaždice. Špecifikácia ***) 
(EN 12104: 2000) 
z marca 2003 

   
139. STN P CEN ISO/ 

TS 21805 
(92 0433) 

Pokyny na navrhovanie, výber a inštalovanie vetracích otvorov na ochranu konštrukčnej celist-
vosti uzatvorených priestorov chránených plynovými hasiacimi zariadeniami (ISO/TS 21805:
2018) 
(CEN ISO/TS 21805: 2019) 
Platí od 1. 6. 2019 
Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do 31. 1. 2021. 

   
140. STN EN 71-14 

(93 3094) 
Bezpečnosť hračiek. Časť 14: Trampolíny na domáce používanie 
(EN 71-14: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 71-14+A1 
(93 3094) 

Bezpečnosť hračiek. Časť 14: Trampolíny na domáce používanie ****) 
(EN 71-14: 2014+A1: 2017) 
z februára 2018 

   
141. STN EN 1300 

(93 7705) 
Bezpečnostné úschovné objekty. Klasifikácia zámkov s vysokou bezpečnosťou podľa ich stupňa
odolnosti proti neoprávnenému otvoreniu 
(EN 1300: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1300 
(93 7705) 

Bezpečnostné úschovné objekty. Klasifikácia zámkov s vysokou bezpečnosťou podľa ich stupňa
odolnosti proti neoprávnenému otvoreniu ****) 
(EN 1300: 2013) 
z apríla 2014 

   
142. STN EN 913 

(94 0324) 
Gymnastické náradie. Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy 
(EN 913: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 913 
(94 0324) 

Gymnastické náradie. Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy ****) 
(EN 913: 2008) 
z apríla 2009 

   
143. STN EN 15288-1 

(94 0403) 
Plavecké bazény pre verejnosť. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky pri navrhovaní 
(EN 15288-1: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 15288-1+A1 
(94 0403) 

Plavecké bazény. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky pri navrhovaní (Konsolidovaný text) ****) 
(EN 15288-1: 2008+A1: 2010) 
z marca 2011 
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144. STN EN 15288-2 
(94 0403) 

Plavecké bazény pre verejnosť. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky pri prevádzkovaní 
(EN 15288-2: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 15288-2 
(94 0403) 

Plavecké bazény. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky pri prevádzkovaní 
(EN 15288-2: 2008) 
z júla 2009 

   
145. STN EN 17125 

(94 0408) 
Kúpele a vírivé vane na domáce použitie. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy 
(EN 17125: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
146. STN EN 1177+AC 

(94 0516) 
Povrch ihriska tlmiaci náraz. Metódy skúšania na stanovenie tlmenia nárazu 
(EN 1177: 2018+AC: 2019) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1177 
(94 0516) 

Povrch ihriska tlmiaci náraz. Metódy skúšania na stanovenie tlmenia nárazu ****) 
(EN 1177: 2018) 
z júla 2018 

   
147. STN EN 959 

(94 2009) 
Horolezecké vybavenie. Skoby do skaly. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy 
(EN 959: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 959 
(94 2009) 

Horolezecké vybavenie. Skoby do skaly. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy ****) 
(EN 959: 2007) 
z novembra 2007 

   
148. STN EN 12277+A1 

(94 2013) 
Horolezecké vybavenie. Postroje. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy 
(EN 12277: 2015+A1: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12277 
(94 2013) 

Horolezecké vybavenie. Postroje. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy ****) 
(EN 12277: 2015) 
z mája 2016 

   
149. STN EN 17164 

(94 2091) 
Lezecké steny na používanie vo vodných plochách bazénov pre verejnosť. Požiadavky na bez-
pečnosť a prevádzku 
(EN 17164: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
150. STN EN 1888-1 

(94 3008) 
Výrobky pre deti a na starostlivosť o deti. Detské kočíky. Časť 1: Športové a hlboké kočíky 
(EN 1888-1: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa 31. 12. 2019 ruší 

 STN EN 1888 
(94 3008) 

Výrobky určené na starostlivosť o deti. Detské kočíky. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné
metódy 
(EN 1888: 2012) 
z októbra 2012 

   
151. STN EN 1888-2 

(94 3008) 
Výrobky na starostlivosť o deti. Detské kočíky. Časť 2: Športové kočíky pre deti od 15 kg do 22 kg 
(EN 1888-2: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
152. STN EN 17022 

(94 3024) 
Výrobky na starostlivosť o deti. Pomôcky na kúpanie. Požiadavky na bezpečnosť a skúšobné
metódy 
(EN 17022: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
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153. STN EN 17072 
(94 3025) 

Výrobky na starostlivosť o deti. Vaničky, stojany a pomôcky na kúpanie. Požiadavky na bezpeč-
nosť a skúšobné metódy 
(EN 17072: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
154. STN EN ISO 14978 

(99 0110) 
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Všeobecné zásady a požiadavky na GPS meradiel
(ISO 14978: 2018) 
(EN ISO 14978: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 14978 
(99 0110) 

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Všeobecné zásady a požiadavky na GPS meradiel
(ISO 14978: 2006) ****) 
(EN ISO 14978: 2006) 
z decembra 2006 

 

Zmeny STN 

155. STN EN 61010-1/A1 
(36 2000) 

Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie.
Časť 1: Všeobecné požiadavky. Zmena A1 
STN EN 61010-1 z júla 2011 
(EN 61010-1: 2010/A1: 2019, 
mod IEC 61010-1: 2010/Amd 1: 2016) 
Platí od 1. 6. 2019 
STN EN 61010-1 z júla 2011 sa bez tejto zmeny A1 môže používať do 22. 2. 2022. 

   
156. STN EN 50600-4-2/A1 

(36 7254) 
Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 4-2: Efektívnosť 
využitia energie. Zmena A1 
STN EN 50600-4-2 z mája 2017 
(EN 50600-4-2: 2016/A1: 2019) 
Platí od 1. 6. 2019 
STN EN 50600-4-2 z mája 2017 sa bez tejto zmeny A1 môže používať do 29. 1. 2022. 

   
157. STN EN 50600-4-3/A1 

(36 7254) 
Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 4-3: Činiteľ 
obnoviteľnosti energie. Zmena A1 
STN EN 50600-4-3 z mája 2017 
(EN 50600-4-3: 2016/A1: 2019) 
Platí od 1. 6. 2019 
STN EN 50600-4-3 z mája 2017 sa bez tejto zmeny A1 môže používať do 18. 1. 2022. 

   
158. STN EN ISO 472/A1 

(64 0000) 
Plasty. Slovník (ISO 472: 2013/Amd 1: 2018). Zmena A1 
STN EN ISO 472 z augusta 2013 
(EN ISO 472: 2013/A1: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 

Opravy STN 

159. STN EN 55016-4-2/A2/ 
AC 
(33 4216) 

Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. 
Časť 4-2: Neistoty meraní, štatistiky a modelovanie medzí. Neistota meracích prístrojov.
Zmena A2/Oprava AC 
STN EN 55016-4-2: 2012/A2 z marca 2019 
(CISPR 16-4-2: 2011/Amd 2: 2018/Cor. 1: 2019, 
EN 55016-4-2: 2011/A2: 2018/AC Feb. 2019) 
Platí od 1. 6. 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 CLC/TR 62453-51-20 
(18 4012) 

Špecifikácia rozhrania softvérových nástrojov na prácu s prevádzkovými prístrojmi (FDT).
Časť 51-20: Implementácia komunikácie pre všeobecný objektový model – IEC 61784 CPF 2 
****) 
(CLC/TR 62453-51-20: 2019, 
IEC/TR 62453-51-20: 2017) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
2. TNI CLC/TR 62453-51-31 

(18 4012) 
Špecifikácia rozhrania softvérových nástrojov na prácu s prevádzkovými prístrojmi (FDT).
Časť 51-31: Implementácia komunikácie pre všeobecný objektový model – IEC 61784 CP 3/1 
a CP 3/2 ****) 
(CLC/TR 62453-51-31: 2019, 
IEC/TR 62453-51-31: 2017) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
3. TNI CLC/TR 62453-51-32 

(18 4012) 
Špecifikácia rozhrania softvérových nástrojov na prácu s prevádzkovými prístrojmi (FDT). 
Časť 51-32: Implementácia komunikácie pre všeobecný objektový model – IEC 61784 CP 3/4, 
CP 3/5 a CP 3/6 ****) 
(CLC/TR 62453-51-32: 2019, 
IEC/TR 62453-51-32: 2017) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
4. TNI CLC/TR 62453-51-60 

(18 4012) 
Špecifikácia rozhrania softvérových nástrojov na prácu s prevádzkovými prístrojmi (FDT).
Časť 51-60: Implementácia komunikácie pre všeobecný objektový model – IEC 61784 CPF 6 
****) 
(CLC/TR 62453-51-60: 2019, 
IEC/TR 62453-51-60: 2017) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
5. TNI CLC/TR 62453-51-90 

(18 4012) 
Špecifikácia rozhrania softvérových nástrojov na prácu s prevádzkovými prístrojmi (FDT).
Časť 51-90: Implementácia komunikácie pre všeobecný objektový model – IEC 61784 CPF 9 
****) 
(CLC/TR 62453-51-90: 2019, 
IEC/TR 62453-51-90: 2017) 
Platí od 1. 6. 2019 
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6. TNI CLC IEC/TR  
62453-51-150 
(18 4012) 

Špecifikácia rozhrania softvérových nástrojov na prácu s prevádzkovými prístrojmi (FDT).
Časť 51-150: Implementácia komunikácie pre všeobecný objektový model – IEC 61784 CPF 15 
****) 
(CLC IEC/TR 62453-51-150: 2019, 
IEC/TR 62453-51-150: 2017) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
7. TNI CLC IEC/TR  

62453-52-31 
(18 4012) 

Špecifikácia rozhrania softvérových nástrojov na prácu s prevádzkovými prístrojmi (FDT).
Časť 52-31: Implementácia komunikácie pre všeobecnú jazykovú infraštruktúru – IEC 61784 CP 
3/1 a CP 3/2 ****) 
(CLC IEC/TR 62453-52-31: 2019, 
IEC/TR 62453-52-31: 2017) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
8. TNI CLC IEC/TR  

62453-52-32 
(18 4012) 

Špecifikácia rozhrania softvérových nástrojov na prácu s prevádzkovými prístrojmi (FDT). 
Časť 52-32: Implementácia komunikácie pre všeobecnú jazykovú infraštruktúru – IEC 61784 CP 
3/4, CP 3/5 a CP 3/6 ****) 
(CLC IEC/TR 62453-52-32: 2019, 
IEC/TR 62453-52-32: 2017) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
9. TNI CLC IEC/TR  

62453-52-90 
(18 4012) 

Špecifikácia rozhrania softvérových nástrojov na prácu s prevádzkovými prístrojmi (FDT).
Časť 52-90: Implementácia komunikácie pre všeobecnú jazykovú infraštruktúru – IEC 61784 CPF 9
****) 
(CLC IEC/TR 62453-52-90: 2019, 
IEC/TR 62453-52-90: 2017) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
10. TNI CLC IEC/TR  

62453-52-150 
(18 4012) 

Špecifikácia rozhrania softvérových nástrojov na prácu s prevádzkovými prístrojmi (FDT).
Časť 52-150: Implementácia komunikácie pre všeobecnú jazykovú infraštruktúru – IEC 61784 
CPF 15 ****) 
(CLC IEC/TR 62453-52-150: 2019, 
IEC/TR 62453-52-150: 2017) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
11. TNI CLC IEC/TR 61508-0 

(18 4020) 
Funkčná bezpečnosť elektrických/elektronických/programovateľných elektronických bezpeč-
nostných systémov. Časť 0: Funkčná bezpečnosť a IEC 61508 ****) 
(CLC IEC/TR 61508-0: 2019, 
IEC/TR 61508-0: 2005) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
12. TNI CEN/TR 17320 

(73 6326) 
Železnice. Infraštruktúra. Stanovenie parametrov laboratórnych skúšok na posudzovanie me-
chanickej trvanlivosti systému upevnenia koľajníc. Doplnkový prvok ****) 
(CEN/TR 17320: 2019) 
Platí od 1. 6. 2019 

   
13. TNI CEN/TR 17296 

(85 7046) 
Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Diferenciácia aktívnych a neaktívnych látok
****) 
(CEN/TR 17296: 2018) 
Platí od 1. 6. 2019 
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Zrušené TNI 

14. TNI CEN/TR 15822 
(64 8011) 

Plasty. Biodegradabilné plasty na zemskom povrchu alebo v pôde. Zhodnocovanie, zneškod-
ňovanie a príbuzné environmentálne problémy ****) 
(CEN/TR 15822: 2009) 
z apríla 2010 
Zrušená od 1. 6. 2019 
Zrušená v CEN bez náhrady. 
 

Dokumenty bez označenia hviezdičkami sa vydávajú v štátnom jazyku. 

Dokumenty označené ****) sa preberajú bez prekladu do štátneho jazyka. 
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Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

o zverejňovaní plánu technickej normalizácie 

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

 

Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky  

o verejnom prerokovaní návrhov európskych noriem a medzinárodných noriem 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 písm. b) bod 1. a 2. zákona 
č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii oznamuje, že zoznamy návrhov európskych noriem a medzinárodných noriem a iných 
dokumentov sú zverejňované na verejné prerokovanie na webovom sídle ÚNMS SR www.unms.sk v časti Technická normalizácia 
– Verejné prerokovanie návrhov STN. 

Texty návrhov európskych noriem a medzinárodných noriem a ďalších dokumentov CEN, CENELEC, ISO, IEC a ETSI sú dostupné 
len v anglickom jazyku. Pre spracovateľov úloh normalizačnej spolupráce a členov TK sú texty návrhov prístupné cez webovú 
stránku ÚNMS SR, ostatní záujemcovia si môžu návrhy vyžiadať na uvedenej e-mailovej adrese. V prípade požiadavky na 
dodanie papierovej verzie návrhu bude záujemcovi účtovaný poplatok za kopírovanie a poplatok za službu spojenú s balným 
a poštovným. 

Pripomienky k textom návrhov noriem a ďalších dokumentov je potrebné zaslať najneskôr 4 týždne pred termínom na odpoveď 
národných členov uvedenom pri každom dokumente na adresu:  

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

alebo e-mailom na adresu: navrhynoriem@normoff.gov.sk. 

Pripomienky musia byť vložené do formulára, prednostne v angličtine. Formulár na pripomienky je zverejnený na www.unms.sk. 
 
 
 Ing. Viera Huková 
 riaditeľka odboru technickej normalizácie 
 v. r. 
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Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky  

o verejnom prerokovaní návrhov pôvodných STN 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 písm. c zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej 
normalizácii a podľa čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii oznamuje, že 
zoznamy návrhov pôvodných STN sú zverejňované na verejné prerokovanie na webovom sídle ÚNMS SR na www.unms.sk 
v časti Technická normalizácia – Verejné prerokovanie návrhov STN. 

Pripomienky k textom návrhov noriem je potrebné zasielať spracovateľovi alebo ÚNMS SR do dátumu, ktorý je uvedený pri 
každom návrhu. Text návrhu konkrétnej normy v elektronickej forme zašle ÚNMS SR na požiadanie. V prípade požiadavky na 
dodanie papierovej verzie návrhu bude záujemcovi účtovaný poplatok za kopírovanie a poplatok za službu spojenú s balným 
a poštovným. 

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

Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

o autorizácii podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 4 písm. g) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že podľa § 35 až 39 tohto zákona vydal v apríli 2019 tieto rozhodnutia 
z oblasti autorizácie na výkon overovania určených meradiel a úradného merania: 

 
1. Rozhodnutie č. UNMS/01107/2019-900/002924/2019 zo dňa 2. 4. 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 (meranie 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 Vyšné Nemecké. 

Platnosť rozhodnutia o autorizácii je do 23. 2. 2023. 

 
2. Rozhodnutie č. UNMS/00431/2019-900/003699/2019 zo dňa 16. 4. 2019 vydané pre SLOVDEKRA s. r. o., Polianky 19, 

841 01 Bratislava, IČO: 31 324 797. 

Predmetom rozhodnutia je autorizácia na výkon úradného merania. 

Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie: 

Platnosť rozhodnutia: do 18. 4. 2024. 

 
3. Rozhodnutie č. UNMS/01243/2019-900/003765/2019 zo dňa 17. 4. 2019 vydané pre Spol AM, s. r. o., Žilinská 112/4436, 

921 01 Piešťany, IČO: 44 233 183. 

Predmetom rozhodnutia je autorizácia na výkon overovania určených meradiel. 

Po
lo

žk
a Druh úradného 

merania/Meraná 
veličina 

Merací 
rozsah 

Rozšírená 
neistota 

U 
(pre k=2) 

Zavedené metódy 

Ostatné špecifikácie 
Druh Dokumentácia 

1. 

Meranie spotreby 
paliva motorových 
vozidiel 
a mechanizmov/ 
Meranie prietoku 

(0,5 až 150) 
dm3/100 km 

2 % 

pr
ia

m
e 

m
er

an
ie

 

EHK 84-00 
IS PTSOV 84 
IS PTSOV 15 

 

Motorové vozidlá 
a mechanizmy poháňané 
spaľovacím motorom a motorom 
spaľujúcim kvapalné 
uhľovodíkové palivá 

(0,5 až 60) 
dm3/h 

1,7% 

EHK 84-00 
IS PTSOV 84 
IS PTSOV 15 
IS PTSOV SM 

 

Motorové vozidlá a mechanizmy 
poháňané spaľovacím motorom 
a motorom spaľujúcim kvapalné 
uhľovodíkové palivá, nadstavby 
a stacionárne motory spaľujúce 
kvapalné uhľovodíkové palivá 



Vestník ÚNMS SR č. 5/2019 
 

36 

Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie: 
Po

lo
žk

a 

Druh overovaných 
určených meradiel 

(Položka prílohy č. 1 
k vyhláške 

č. 210/2000 Z. z. 
o meradlách 

a metrologickej kontrole 
v znení neskorších 

predpisov) 

Merací 
rozsah 

Rozšírená neistota U
(k=2) 

Zavedené metódy 

Ostatné 
špecifikácie 

Druh Dokumentácia 

1 
Záznamové zariadenia 

v cestnej doprave 
(pol.: 2.2.2) 

mechanické: 
dĺžka: do 1000 m 
rýchlosť: do 180 km/h 
čas: do 24 h 

dĺžka: 0,60 % 
rýchlosť: 0,27 km/h 
čas: 0,26 s/24 h 

Pr
ia

m
e 

po
ro

vn
an

ie
 

NARIADENIE 
EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU 
A RADY (EÚ) 
č. 165/2014 
zo 4. februára 2014 
o tachografoch 
v cestnej doprave 
 
Pracovný postup 
overovania 
záznamových 
zariadení 
PP-Tachograf 
(MP1: 2018) 

Mechanické 
záznamové 
zariadenia 
 
Elektronické 
záznamové 
zariadenia 
 
Digitálne 
záznamové 
zariadenia 

elektronické: 
dĺžka: do 1000 m 
rýchlosť: do 180 km/h 
čas: do 24 h 

dĺžka: 0,60 % 
rýchlosť: 0,27 km/h 
čas: 0,26 s/24 h 

digitálne: 
dĺžka: do 1000 m 
rýchlosť: do 250 km/h 
čas: do 24 h 

dĺžka: 0,56 % 
rýchlosť: 0,25 km/h 
čas: 0,26 s/24 h 

 
Pridelená overovacia značka: M61. 
Platnosť rozhodnutia: do 24. 4. 2024. 

 

 

 

 

 

Ing. Zbyněk Schreier, CSc. 
riaditeľ odboru metrológie 

v. r. 



Vestník ÚNMS SR č. 5/2019 
 

37 

Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

o zániku autorizácie podľa § 4 písm. g) bodu 4 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 4 písm. g) bodu 4 zákona č. 157/2018 Z. z. 
o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že podľa § 40 písm. c) tohto zákona zanikla autorizácia na 
výkon overovania určených meradiel alebo na výkon úradného merania nasledujúcim subjektom: 
 
REVIMONT – DG, s. r. o., Bystrička 111, 038 04 Bystrička, IČO: 36 415 103. 

Autorizácia na výkon úradného merania (merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov) udelená Rozhodnutím 
o autorizácii č. 2014/900/001664/00778 zo dňa 28. 4. 2014, zanikla ku dňu 28. 4. 2019 uplynutím času platnosti rozhodnutia 
o autorizácii. 

 

 

Ing. Zbyněk Schreier, CSc. 
riaditeľ odboru metrológie 

v. r. 
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Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

o uznaní prvotného overenia vykonaného v zahraničí 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 4 písm. g) bod 5 a § 56 ods. 3 
zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov uznal prvotné overenie meradiel: 

Meradlá, ktoré sú predmetom uznania prvotného overenia vykonaného v zahraničí: 

Značka schváleného typu Názov, typ meradla Výrobca 

TSK 212/18 - 151 
Merací transformátor prúdu, 
CLH 40.x 

KPB INTRA, s.r.o., Česká republika 

Prvotné overenie vykonáva: 

Autorizovaná skúšobňa K 134 
KPB INTRA, s.r.o. 
Ždánská 477 
685 01 Bučovice 
Česká republika 

Autorizáciu udelil: 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
Praha 
Česká republika 

Evidenčné číslo autorizovaného metrologického strediska: 134 

Tvar overovacej značky: 

 

pričom údaj „19“ označuje posledné dvojčíslie roku overenia. 

Ing. Zbyněk Schreier, CSc. 
riaditeľ odboru metrológie 

v. r. 
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Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

o uznaní prvotného overenia vykonaného v zahraničí 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 4 písm. g) bod 5 a § 56 ods. 3 
zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov uznal prvotné overenie meradiel: 

Meradlá, ktoré sú predmetom uznania prvotného overenia vykonaného v zahraničí: 

Značka schváleného typu Názov, typ meradla Výrobca 

TSK 212/18 - 152  
Merací transformátor prúdu,  
CLT 20  

KPB INTRA, s.r.o., Česká republika 

Prvotné overenie vykonáva: 

Autorizovaná skúšobňa K 134 
KPB INTRA, s.r.o. 
Ždánská 477 
685 01 Bučovice 
Česká republika 

Autorizáciu udelil: 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
Praha 
Česká republika 

Evidenčné číslo autorizovaného metrologického strediska: 134 

Tvar overovacej značky: 

 

pričom údaj „19“ označuje posledné dvojčíslie roku overenia. 

Ing. Zbyněk Schreier, CSc. 
riaditeľ odboru metrológie 

v. r. 
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Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

o uznaní prvotného overenia vykonaného v zahraničí 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 4 písm. g) bod 5 a § 56 ods. 3 
zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov uznal prvotné overenie meradiel: 

Meradlá, ktoré sú predmetom uznania prvotného overenia vykonaného v zahraničí: 

Značka schváleného typu Názov, typ meradla Výrobca 

TSK 212/18 - 153  
Merací transformátor prúdu,  
CLH 60  

KPB INTRA, s.r.o., Česká republika 

Prvotné overenie vykonáva: 

Autorizovaná skúšobňa K 134 
KPB INTRA, s.r.o. 
Ždánská 477 
685 01 Bučovice 
Česká republika 

Autorizáciu udelil: 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
Praha 
Česká republika 

Evidenčné číslo autorizovaného metrologického strediska: 134 

Tvar overovacej značky: 

 

pričom údaj „19“ označuje posledné dvojčíslie roku overenia. 

Ing. Zbyněk Schreier, CSc. 
riaditeľ odboru metrológie 

v. r. 
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3. SKÚŠOBNÍCTVO 

Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

o udelení autorizácie 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 písm. g) bod 1. zákona č. 56/2018 Z. z. 
o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že 
vydal: 

I. rozhodnutie č. UNMS/01283/2019–801/004078/2019 zo dňa 25. 4. 2019, ktoré mení autorizáciu udelenú rozhodnutím 
č. 2015/801/006672/02237 zo dňa 7. 9. 2015 pre Liptovská skúšobňa s.r.o., SKTC-178, Podtatranského 10, 031 01 Liptovský 
Mikuláš, IČO: 36 406 147, tak, že: 

sa slová  

„na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických 
požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov“ 

nahrádzajú slovami 

„na zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a vyhlášku č. 72/2019 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania 
strelnej zbrane a streliva na civilné použitie.“ 

a slová 

„V mene autorizovanej osoby konajú: 

1. Róbert Jáger, Ondrašovská 50, 031 05 Liptovský Mikuláš,  

2. JUDr. Ľudovít Zapletaj, Lietavská 13, 851 06 Bratislava,  

3. Ing. Jozef Svítek, Kollárova 1928/10, 031 01 Litovský Mikuláš,  

4. Mgr. Radovan Jáger, Podtatranského 10, 031 03 Liptovský Mikuláš,  

5. Slávka Fričová, Ul. 1. Mája 25, 031 01 Liptovský Mikuláš. 

Technické predpisy: 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách 
a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov. 

Rozsah autorizácie: 

Rozsah autorizácie je vymedzený § 1 ods. 1 písm. a) bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 v rozsahu osvedčenia 
o akreditácii č. S-121. 

Postupy posudzovania zhody: 

– podľa § 9, § 10 uvedeného nariadenia vlády.“ 

sa nahrádzajú slovami 

„Štatutárny orgán: 

1. Róbert Jáger, Ondrašovská 50/413, Liptovský Mikuláš – konateľ, 

2. Martina Oravcová, Benice 54, Liptovský Mikuláš – konateľ, 

3. JUDr. Ľudovít Zapletaj, Lietavská 13, Bratislava – konateľ.“   

Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.  
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V mene autorizovanej osoby koná: 

1. Róbert Jáger, Ondrašovská 50, 031 05 Liptovský Mikuláš,  

2. JUDr. Ľudovít Zapletaj, Lietavská 13, 851 06 Bratislava,  

3. Ing. Jozef Svítek, Kollárova 1928/10, 031 01 Litovský Mikuláš,  

4. Mgr. Radovan Jáger, Podtatranského 10, 031 03 Liptovský Mikuláš,  

5. Slávka Fričová, Ul. 1. Mája 25, 031 01 Liptovský Mikuláš.  

Spôsob konania všetkých osôb oprávnených konať v mene autorizovanej osoby:  

– samostatne. 

Rozsah konania všetkých osôb oprávnených konať v mene autorizovanej osoby:  

– podpisovanie protokolov. 

Technické predpisy: 

1. Zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu (ďalej len „zákon č. 64/2019 
Z. z.) a vyhláška č. 72/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania 
zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie (ďalej len „vyhláška č. 72/2019 Z. z.). 

Rozsah autorizácie je vymedzený podľa § 4 ods. 1 písm. a) bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15 zákona 
č. 64/2019 Z. z. v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. S-121. 

Postupy posudzovania zhody: 

– kusové overenie podľa: 

– § 12 ods. 1 písm. c) zákona č. 64/2019 Z. z. – príloha č. 5, 

– § 3 ods. 3 vyhlášky č. 72/2019 Z. z. – príloha č. 3, 

– nové kusové overenie podľa: 

– § 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 64/2019 Z. z. - príloha č. 6.“. 

II. rozhodnutie č. UNMS/01222/2019–801/004141/2019 zo dňa 30. 4. 2019, ktoré mení autorizáciu udelenú rozhodnutím 
č. 2018/801/001002/00390 zo dňa 28. 2. 2018 pre KONŠTRUKTA – Defence, a.s., SKTC-112, NO 1395, Lieskovec 575/25, 
018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 34139800, tak, že: 

tak, že sa slová  

„1. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických 
požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov, 

2. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu, 

3. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2016 Z. z. o sprístupňovaní výbušnín na civilné použitie na trhu.“ 

nahrádzajú slovami  

„1. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu, 

2.  na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2016 Z. z. o sprístupňovaní výbušnín na civilné použitie na trhu,  

3.  na zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a vyhlášku č. 72/2019 
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe 
označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie.“ 
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a slová 

„V mene autorizovanej osoby koná: 

1. Ing. Daniel Nemček, Pod Hájom 1091/68, 018 41 Dubnica nad Váhom, 

2. Ing. Michal Kováč, Kollárova 1302/12, 018 41 Dubnica nad Váhom, 

3. Ing. Miroslav Marikovič, Trenčín-Kubrá, Žilinská 642/6, 911 01 Trenčín, 

4. Ing. Milan Zavacký, Hloža 1294,01816 Beluša. 

Technické predpisy: 

1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách 
a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov. 

Rozsah autorizácie je vymedzený podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-021 a S-077.   

Postupy posudzovania zhody: 

– podrobnosti o postupoch posudzovania zhody vlastností strelných zbraní podľa § 5, 

– typová skúška strelných zbraní podľa § 6, 

– homologizácia strelných zbraní podľa § 7, 

– podrobnosti o technických požiadavkách na typovú skúšku a homologizáciu strelných zbraní podľa § 8, 

– kusové overenie strelných zbraní podľa § 9, 

– nové kusové overenie strelných zbraní podľa § 10, 

– podrobnosti o technických požiadavkách uplatňovaných pri kusovom overení a pri novom kusovom overení podľa § 11, 

– podrobnosti o postupoch posudzovania zhody vlastností streliva a strelivinypodľa §12, 

– typová kontrola streliva alebo streliviny podľa § 13, 

– inšpekcia streliva podľa § 14. 

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu. 

Rozsah autorizácie je vymedzený podľa § 4 ods. 2 pre:   

– zábavnú pyrotechniku kategórie F1, F2, F3, F4, 

– scénické pyrotechnické výrobky, 

– pyrotechnické výrobky určené na použitie v motorových vozidlách, 

– iné pyrotechnické výrobky 

v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-021 a S-077. 

Postupy posudzovania zhody: 

– EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 2 časť I, 

– zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v náhodných intervaloch 
(modul C2) podľa prílohy č. 2 časť II, 

– zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D) podľa prílohy č. 2 časť III, 

– zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku (modul E) podľa prílohy č. 2 časť IV, 

– zhoda založená na overovaní jednotky (modul G) podľa prílohy č. 2 časť V,  

– zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality (modul H) podľa prílohy č. 2 časť VI. 
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3. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2016 Z. z. o sprístupňovaní výbušnín na civilné použitie na trhu. 

Rozsah autorizácie je vymedzený podľa § 1 v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-021 a S-077. 

Postupy posudzovania zhody podľa prílohy č. 3: 

– EÚ skúška typu (modul B),  

– zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v náhodných 
intervaloch (modul C2),  

– zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D), 

– zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku (modul E), 

– zhoda s typom založená na overovaní výrobku (modul F), 

– zhoda založená na overovaní jednotky (modul G).“ 

sa nahrádzajú slovami  

„V mene autorizovanej osoby koná: 

1. Ing. Daniel Nemček, Pod Hájom 1091/68, 018 41 Dubnica nad Váhom, 

2. Ing. Michal Kováč, Kollárova 1302/12, 018 41 Dubnica nad Váhom, 

3. Ing. Miroslav Marikovič, Trenčín-Kubrá, Žilinská 642/6, 911 01 Trenčín, 

4. Ing. Milan Zavacký, Hloža 1294,01816 Beluša. 

Spôsob konania osôb oprávnených konať v mene autorizovanej osoby:   

1. Ing. Daniel Nemček – samostatne, 

2. Ing. Michal Kováč – samostatne, 

3. Ing. Miroslav Marikovič – samostatne, 

4. Ing. Milan Zavacký – samostatne. 

Rozsah konania osôb oprávnených konať v mene autorizovanej osoby:   

1. Ing. Daniel Nemček: 

– certifikáty pre zbrane, strelivo, pyrotechnické výrobky, výbušniny, 

– záverečné protokoly pre zbrane, strelivo, pyrotechnické výrobky, výbušniny, 

2. Ing. Michal Kováč: 

– certifikáty pre zbrane, strelivo, pyrotechnické výrobky, výbušniny, 

– záverečné protokoly pre zbrane, strelivo, pyrotechnické výrobky, výbušniny, 

3. Ing. Miroslav Marikovič: 

– skúšobné protokoly pre zbrane, strelivo, pyrotechnické výrobky, výbušniny, 

4. Ing. Milan Zavacký: 

– certifikáty pre zbrane, strelivo, pyrotechnické výrobky, výbušniny, 

– záverečné protokoly pre zbrane, strelivo, pyrotechnické výrobky, výbušniny. 
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Technické predpisy: 

1. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu. 

Rozsah autorizácie je vymedzený podľa § 4 ods. 2 pre:   

– zábavnú pyrotechniku kategórie F1, F2, F3, F4, 

– scénické pyrotechnické výrobky, 

– pyrotechnické výrobky určené na použitie v motorových vozidlách, 

– iné pyrotechnické výrobky 

v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-021 a S-077. 

Postupy posudzovania zhody: 

– EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 2 časť I, 

– zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v náhodných 
intervaloch (modul C2) podľa prílohy č. 2 časť II, 

– zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D) podľa prílohy č. 2 časť III, 

– zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku (modul E) podľa prílohy č. 2 časť IV, 

– zhoda založená na overovaní jednotky (modul G) podľa prílohy č. 2 časť V,  

– zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality (modul H) podľa prílohy č. 2 časť VI. 

2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2016 Z. z. o sprístupňovaní výbušnín na civilné použitie na trhu. 

Rozsah autorizácie je vymedzený podľa § 1 v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-021 a S-077. 

Postupy posudzovania zhody podľa prílohy č. 3: 

– EÚ skúška typu (modul B),  

– zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v náhodných 
intervaloch (modul C2),  

– zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D), 

– zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku (modul E), 

– zhoda s typom založená na overovaní výrobku (modul F), 

– zhoda založená na overovaní jednotky (modul G). 

3. Zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu (ďalej len „zákon č. 64/2019 Z. z.“) 
a vyhláška č. 72/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody 
a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie (ďalej len „vyhláška č. 72/2019 Z. z.“). 

Rozsah autorizácie je vymedzený podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 64/2019 Z. z. v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-021 
a S-077.   
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Postupy posudzovania zhody: 

– homologizácia strelnej zbrane podľa: 

– § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 64/2019 Z. z. – príloha č. 3, 

– § 3 ods. 2 vyhlášky č. 72/2019 Z. z. – príloha č. 2, 

– skúška typu strelnej zbrane podľa: 

– § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 64/2019 Z. z. – príloha č. 4, 

– kusové overenie strelných zbraní podľa: 

– § 12 ods. 1 písm. c) zákona č. 64/2019 Z. z. – príloha č. 5, 

– § 3 ods. 3 vyhlášky č. 72/2019 Z. z. – príloha č. 3, 

– nové kusové overenie strelných zbraní podľa: 

– § 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 64/2019 Z. z. – príloha č. 6, 

– skúška typu streliva podľa: 

– § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 64/2019 Z. z. – príloha č. 7, 

– § 3 ods. 4 vyhlášky č. 72/2019 Z. z. – príloha č. 4, 

– inšpekcia podľa: 

– § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 64/2019 Z. z. – príloha č. 8, 

– § 3 ods. 5 vyhlášky č. 72/2019 Z. z. – príloha č. 5.“. 
 
 
 
 
 
 Ing. Monika Laurovičová 
 riaditeľka odboru skúšobníctva a európskych záležitostí 
 v. r. 
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5. RÔZNE 

Oznámenie 
Informačného strediska Svetovej obchodnej organizácie (WTO) 

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

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR – Informačné stredisko WTO – oznamuje, že v apríli 2019 notifikovali 
členovia dohôd ďalej uvedené návrhy technických predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody. Notifikácie, príp. návrhy 
dokumentov si možno vyžiadať prostredníctvom IS WTO osobne alebo písomne na adrese: 
 

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

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

 Ing. Pavol Pavlis 
 predseda ÚNMS SR 
 v. r. 

Predpisy notifikované v Dohode o technických prekážkach obchodu 

Číslo/Dátum 
 

Notifikujúca strana 
 

Charakteristika notifikácie Pripomienková
doba 

TBT/ALB/89 
25. 4. 2019 

Albánsko 
 

vysokonapäťové elektrické inštalácie 

Rozhodnutia Rady ministrov o technických podmienkach a zabez-
pečení elektrických zariadení (inštalácií) vysokého napätia. 
 

60 dní 

TBT/ALB/90 
25. 4. 2019 

Albánsko 
 

elektrické vedenia vysokého napätia 

Rozhodnutia Rady ministrov o technických podmienkach a zabez-
pečení elektrických vedení vysokého napätia. 
 

60 dní 

TBT/ARG/360 
16. 4. 2019 
 

Argentína mäso a podobné potraviny, čerstvé a balené mäso určené na spotrebu 

Zmeny a doplnky potravinového kódexu Argentíny, požiadavky na 
uvedené výrobky. 
 

8. 6. 2019 
 

TBT/ARG/361 
26. 4. 2019 
 

Argentína cibuľa v prírodnom stave 

Technický predpis MERCOSUR, identifikácia a kvalita produktu. 
 

8. 6. 2019 
 

TBT/ARG/362 
26. 4. 2019 
 

Argentína bezpečnostné pásy, kotvové úchytky bezpečnostných pásov a sys-
témov na pripútanie detí v určitých motorových vozidlách  

Technický predpis MERCOSUR, požiadavky na výrobky. 
 

8. 6. 2019 
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TBT/ARG/363 
30. 4. 2019 
 

Argentína nápoje na báze vody, sýtené vody, minerálne vody 

Zmeny a doplnky potravinového kódexu Argentíny, požiadavky na 
uvedené výrobky. 
 

8. 6. 2019 
 

TBT/ARG/364 
30. 4. 2019 
 

Argentína diétne a zdravotné potraviny, potravinové doplnky 

Zmeny a doplnky potravinového kódexu Argentíny, požiadavky na 
uvedené výrobky. 
 

8. 6. 2019 
 

TBT/BDI/16 
2. 4. 2019 
 

Burundi pánska otvorená obuv 

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní  

TBT/BDI/17 
2. 4. 2019 
 

Burundi dámska uzatvorená obuv  

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 

TBT/BDI/18 
2. 4. 2019 
 

Burundi dámska otvorená obuv 

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní  

TBT/BDI/19 
2. 4. 2019 
 

Burundi obuv pre deti do dvoch rokov  

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 

TBT/BDI/20 
2. 4. 2019 
 

Burundi pánska uzatvorená obuv  

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 

TBT/BDI/21 
2. 4. 2019 
 

Burundi obuv pre deti od dvoch do šesť rokov  

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 

TBT/BDI/22 
2. 4. 2019 
 

Burundi konzervované výrobky z hovädzieho mäsa 

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedený produkt, 
odber vzoriek, skúšky. 
 

60 dní  

TBT/BDI/23 
2. 4. 2019 
 

Burundi mäso, výsek a odrezky z jatočných tiel hovädzieho dobytka 

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedený produkt, 
odber vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 

TBT/BDI/24 
2. 4. 2019 
 

Burundi mäso, upravené jatočné telá domácej hydiny 

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedený produkt, 
odber vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 

TBT/BDI/25 
2. 4. 2019 
 

Burundi mäsové výrobky, salámy, klobásy atď. 

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedený produkt, 
odber vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 

TBT/BDI/26 
2. 4. 2019 
 

Burundi mäsové výrobky, salámy, klobásy atď. 

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedený produkt, 
odber vzoriek, skúšky. 
 

60 dní  

TBT/BDI/27 
8. 4. 2019 
 

Burundi licenčné postupy na používanie značky BBN 

Vyhláška o postupoch pri podávaní žiadosti o licenciu na používa-
nie značky BBN, kritériá na udelenie licencie, podmienky a doba 
platnosti. 
 

60 dní 
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TBT/BDI/28 
8. 4. 2019 
 

Burundi kontrola kvality výrobkov 

Vyhláška o postupoch pri kontrole kvality výrobkov uvádzaných na 
trh v Burundi. 
 

60 dní 

TBT/BRA/863 
10. 4. 2019 
 

Brazília margarín 

Technický predpis stanovujúci požiadavky na identitu, kvalitu,
odber vzoriek a označovanie margarínu. 
 

60 dní  

TBT/BRA/864 
10. 4. 2019 
 

Brazília biologické produkty 

Uznesenie ustanovujúce minimálne požiadavky na udeľovanie povo-
lení (registráciu) biologických produktov s nižšou mierou zložitosti. 
 

30. 6. 2019 

TBT/CAN/581 
2. 4. 2019 
 

Kanada liečivá, generické liečivá 

Predpisy, ktorými sa menia a dopĺňajú predpisy o potravinách 
a liečivách. Uľahčenie prístupu k bezpečným, účinným a kvalitným 
generickým liečivám. 
 

7. 6. 2019 
 

TBT/CAN/582 
4. 4. 2019 
 

Kanada rádiové komunikácie 

Konzultácie k dokumentu RSS-181, 2. vydanie – pobrežné a lodné 
rádiové stanice, certifikácia uvedených zariadení. 
 

7. 6. 2019 
 

TBT/CAN/583 
4. 4. 2019 
 

Kanada rádiové komunikácie 

Konzultácie k dokumentu RSS-123, 4. vydanie – licencované bezdrô-
tové mikrofóny, certifikácia uvedených výrobkov. 
 

7. 6. 2019 
 

TBT/CAN/584 
18. 4. 2019 
 

Kanada rádiové komunikácie 

Oznámenie o vydaní dokumentov: RSS-GEN, 5. vydanie –
všeobecné požiadavky na súlad rádiových prístrojov, certifikácia, 
RSS-246, 1. vydanie, zariadenia s ultranízkym výkonom (ULP) 
určené pre zdravotníctvo (kapsľové endoskopické prístroje), RSS-
HAC, 1. vydanie, kompatibilita a regulácia hlasitosti sluchových 
(načúvacích) pomôcok. 
 

7. 6. 2019 
 

TBT/CAN/585 
18. 4. 2019 
 

Kanada Tramadol 

Predpisy, ktorými sa menia a dopĺňajú predpisy o kontrole narko-
tických látok. Zaradenie liečiva Tramadol do pôsobnosti uvedené-
ho zákona (Zoznam 1). 
 

18. 6. 2019 

TBT/CHE/234 
16. 4. 2019 
 

Švajčiarsko úžitkové drevo (rezivo) a odvodené výrobky 

Federálny zákon o ochrane životného prostredia, vysvetľujúca 
správa o nových ustanovenia týkajúcich sa uvedených výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/CHL/468 
1. 4. 2019 
 

Čile 
 

ľahké vozidlá 

Predbežný návrh revízie emisných noriem pre uvedené vozidlá. 
 

60 dní 

TBT/CHL/469 
1. 4. 2019 
 

Čile 
 

automobily strednej veľkosti  

Predbežný návrh revízie emisných noriem pre uvedené vozidlá. 
 

60 dní 

TBT/CHL/470 
3. 4. 2019 
 

Čile 
 

panely – stenové segmenty 

Národná norma, požiadavky na výrobky, skúšky tlaku. 
 

60 dní 

TBT/CHL/471 
3. 4. 2019 
 

Čile 
 

panely – stenové segmenty 

Národná norma, požiadavky na výrobky, skúšky horizontálneho 
zaťaženia. 
 

60 dní 
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TBT/CHL/472 
3. 4. 2019 
 

Čile 
 

panely – stenové segmenty 

Národná norma, požiadavky na výrobky, skúšky odolnosti voči
ohybu. 
 

60 dní 

TBT/CHL/473 
3. 4. 2019 
 

Čile 
 

panely – stenové segmenty 

Národná norma, požiadavky na výrobky, nárazové skúšky. 
 

60 dní 

TBT/CHN/1317 
8. 4. 2019 
 

Čína 
 

osobné vozidlá 

Ustanovenia o zodpovednosti za opravu, výmenu a vrátenie vý-
robkov pre osobné vozidlá. 
 

60 dní 

TBT/CHN/1318 
29. 4. 2019 
 

Čína 
 

elektrické autobusy 

Národná norma, požiadavky na bezpečnosť elektrických autobusov. 
 

60 dní 

TBT/CHN/1319 
29. 4. 2019 
 

Čína 
 

elektrické vozidlá 

Národná norma, požiadavky na bezpečnosť elektrických vozidiel. 
 

60 dní 

TBT/CHN/1320 
29. 4. 2019 
 

Čína 
 

trakčné akumulátory pre elektrické vozidlá 

Národná norma, požiadavky na bezpečnosť uvedených akumulá-
torov. 
 

60 dní 

TBT/CHN/1321 
18. 4. 2019 
 

Čína 
 

spotrebiteľské výrobky 

Administratívne postupy týkajúce sa zodpovednosti za chybné 
spotrebiteľské výrobky a ich stiahnutie z trhu. Zlepšovanie admini-
stratívneho systému. 
 

60 dní 

TBT/DEU/16 
25. 4. 2019 
 

Nemecko potraviny živočíšneho pôvodu 

Návrh zákona o zavedení a používaní dobrovoľnej značky označu-
júcej vytvorenie dobrých životných podmienok pre zvieratá (Wel-
fare Label) viazanej na plnenie určitých požiadaviek na chov, 
prepravu a porážku zvierat. 
 

60 dní 

TBT/DOM/228 
3. 4. 2019 
 

Dominikánska 
republika 

SIDOCAL – systém kvality Dominikánskej republiky 

Zákon, ktorým sa zriaďuje systém kvality Dominikánskej republiky
(SIDOCAL). Dominikánsky inštitút kvality INDOCAL bude pôsobiť 
ako národná notifikačná autorita (NNA) pre technické prekážky 
obchodu. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/DOM/229 
3. 4. 2019 
 

Dominikánska 
republika 

pneumatiky vrátane použitých pneumatík 

Definície výrobkov, požiadavky pri uvádzaní na trh, posudzovanie 
zhody, dohľad. 
 

60 dní 

TBT/ECU/344 
3. 4. 2019 
 

Ekvádor plynové domáce spotrebiče na prípravu jedla (plynové sporáky) 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/ECU/345 
3. 4. 2019 
 

Ekvádor cement, vápno a sadra na stavebné účely 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/ECU/346 
3. 4. 2019 
 

Ekvádor prenosné hasiace prístroje a protipožiarne prostriedky 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/ECU/347 
3. 4. 2019 
 

Ekvádor zvárané oceľové nádrže a fľaše na skvapalnený ropný plyn (LPG) 
a ich príslušenstvo 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
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TBT/ECU/348 
3. 4. 2019 
 

Ekvádor keramický stolný riad prichádzajúci do styku s potravinami 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/ECU/349 
8. 4. 2019 
 

Ekvádor chladiace zariadenia (chladničky, mrazničky) určené pre domácnosti 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/ECU/350 
8. 4. 2019 
 

Ekvádor oceľové výrobky určené ako výstuž betónu 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/ECU/351 
8. 4. 2019 
 

Ekvádor palivá (zemný plyn, skvapalnený ropný plyn, benzín, letecký ben-
zín, dieselové palivo atď.) 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/ECU/352 
8. 4. 2019 
 

Ekvádor nové pneumatiky z gumy pre motorové vozidlá a bicykle 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/353 
8. 4. 2019 
 

Ekvádor mazacie oleje (ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov) 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/354 
8. 4. 2019 
 

Ekvádor výrobky z ocele (tvary a profily z ocele tvarovanej za studena a uh-
ly, tvary a profily z ocele valcovanej za tepla) 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/355 
11. 4. 2019 
 

Ekvádor odevy, bytový textil a bielizeň, odevné doplnky 

Technický predpis, požiadavky na označovanie výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/356 
11. 4. 2019 
 

Ekvádor vlnité oceľové priepusty a konštrukčné prvky/dosky pre kanalizač-
né potrubia 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/357 
11. 4. 2019 
 

Ekvádor izolované elektrické káble a elektrické vodiče 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/358 
11. 4. 2019 
 

Ekvádor zvlnené dosky z chryzotil-cementu 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/359 
11. 4. 2019 
 

Ekvádor zápalky (safety matches) 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/360 
11. 4. 2019 
 

Ekvádor zvárané rúry a rúrky z uhlíkovej ocele na všeobecné a konštrukčné 
účely 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/361 
11. 4. 2019 
 

Ekvádor výrobky z vlnitej ocele, uhly, tvary, profily (zábradlia) 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/362 
11. 4. 2019 
 

Ekvádor oceľové panely 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/363 
11. 4. 2019 
 

Ekvádor rúry, tvarovky a iné výrobky z polyvinylchloridu (PVC), polyesteru
(PE), polypropylénu (PP) a sklolaminátu (GRP)  

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
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TBT/ECU/364 
16. 4. 2019 
 

Ekvádor Notifikácia TBT/ECU/364 bola zrušená, ide o duplikát notifikácie 
TBT/ECU/361 

 

TBT/ECU/365 
16. 4. 2019 
 

Ekvádor chladiace zariadenia (chladničky, mrazničky) určené pre domác-
nosti 

Revízia technického predpisu, požiadavky na uvádzanie energetic-
kej účinnosti výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/366 
16. 4. 2019 
 

Ekvádor kondómy z prírodného kaučuku (latex) 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/367 
16. 4. 2019 
 

Ekvádor chuťovky/chrumky, pražené výrobky rastlinného pôvodu (zrniny,
obilniny, semená) predávané v balenej forme, extrudované výrobky 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/368 
16. 4. 2019 
 

Ekvádor zapaľovače cigariet a cigár 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/369 
17. 4. 2019 
 

Ekvádor kompaktné a trubicové žiarivky, energetická hospodárnosť a bez-
pečnosť 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/370 
17. 4. 2019 
 

Ekvádor mäso a mäsové výrobky vrátane tepelne spracovaných výrobkov 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/371 
17. 4. 2019 
 

Ekvádor zmesi na prípravu bujónov, polievok a omáčok, výrobky tohto dru-
hu určené na priamu konzumáciu 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/372 
18. 4. 2019 
 

Ekvádor keramické dlaždice 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/373 
24. 4. 2019 
 

Ekvádor súčasti motorových vozidiel (napríklad podvozky), bezpečnosť 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/374 
24. 4. 2019 
 

Ekvádor cumlíky a podobné výrobky na upokojenie malých detí a na posky-
tovanie tekutých potravín pre dojčatá a malé deti 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/375 
24. 4. 2019 
 

Ekvádor nápoje, káva a instantná káva, aromatické byliny na prípravu 
nápojov, energetické nápoje 

Technický predpis, požiadavky na výrobky, označovanie. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/376 
24. 4. 2019 
 

Ekvádor drôty klince a podobné výrobky 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/377 
24. 4. 2019 
 

Ekvádor bicykle, bezpečnosť 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/378 
24. 4. 2019 
 

Ekvádor farby a laky, antikorózne farby, emulzie na báze vody atď. 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
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TBT/ECU/379 
24. 4. 2019 
 

Ekvádor vozidlá využívané školami alebo inými inštitúciami na prepravu 
osôb 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/380 
24. 4. 2019 
 

Ekvádor kryty alebo boxy inštalované na ochranu elektrických/telekomuni-
kačných zariadení  

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/381 
24. 4. 2019 
 

Ekvádor kryty, poklopy, žľaby a podobné výrobky zo sivej a tvárnej liatiny  

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/382 
24. 4. 2019 
 

Ekvádor riedidlá 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/383 
24. 4. 2019 
 

Ekvádor vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, neobsahujúce pri-
daný cukor 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/384 
24. 4. 2019 
 

Ekvádor mlieko a mliečne výrobky 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/385 
26. 4. 2019 
 

Ekvádor trojkolesové motorové vozidlá na prepravu osôb a tovaru  

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/386 
26. 4. 2019 
 

Ekvádor obuv, označovanie obuvi 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/387 
26. 4. 2019 
 

Ekvádor televízory so zabudovanými tunermi podporujúce vysielanie digi-
tálnej televízie ISDB-T International, 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/388 
26. 4. 2019 
 

Ekvádor regulácia emisií znečisťujúcich látok z pozemných mobilných zdrojov 

Technický predpis, požiadavky v danej oblasti. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/389 
26. 4. 2019 
 

Ekvádor múčne výrobky a príbuzné komodity (cestoviny, instantné rezance,
ryžové rezance, pšeničné múky, kukurične múky, chlebové výrobky) 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/390 
26. 4. 2019 
 

Ekvádor korenia a dochucovadlá 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/391 
26. 4. 2019 
 

Ekvádor omáčky, dresingy a podobné výrobky (napríklad kečup, horčica,
majonéza) 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/392 
26. 4. 2019 
 

Ekvádor silové transformátory 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/393 
30. 4. 2019 
 

Ekvádor svietidlá 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/394 
30. 4. 2019 
 

Ekvádor bezpotrubné klimatizačné jednotky, energetická hospodárnosť 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
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TBT/ECU/395 
30. 4. 2019 
 

Ekvádor sladké a slané sušienky, oblátky 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/396 
30. 4. 2019 
 

Ekvádor mrazené zemiakové hranolčeky 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/397 
30. 4. 2019 
 

Ekvádor bezpečnostné sklo pre motorové vozidlá 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/398 
30. 4. 2019 
 

Ekvádor brzdové kvapaliny pre hydraulické systémy 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/399 
30. 4. 2019 
 

Ekvádor materiály na brzdové obloženia a podložky do motorových vozidiel 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/ECU/400 
30. 4. 2019 
 

Ekvádor jedlé tuky a oleje 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/EGY/209 
25. 4. 2019 
 

Egypt 
 

potraviny na zvláštne výživové účely, spracované alebo zostavené
tak, aby spĺňali osobitné výživové požiadavky alebo požiadavky 
v dôsledku špecifických chorôb, vrátane potravín určených na kŕ-
menie dojčiat a detí 

Výnos upravujúci registráciu a manipuláciu s potravinami na 
zvláštne výživové účely. 
 

60 dní 

TBT/EU/651 
23. 4. 2019 
 

Európska únia 
 

pesticídne účinné látky 

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie o neobnovení schvále-
nia účinnej látky Methiocarb v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na 
ochranu rastlín na trh, a o zmene a doplnení prílohy k vykonáva-
ciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011. Po uplynutí všetkých 
lehôt odkladu pre zásoby výrobkov obsahujúcich túto látku, môžu 
byť prijaté osobitné opatrenia, ktoré budú notifikované. 
 

60 dní 

TBT/EU/652 
26. 4. 2019 
 

Európska únia 
 

elektrické a elektronické zariadenia 

Návrh delegovanej smernice Komisie, ktorou sa na účely prispô-
sobenia vedeckému a technickému pokroku mení a dopĺňa 
príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, 
pokiaľ ide o výnimku pre látku bis (2 ethylhexyl) phthalate (DEHP) 
v určitých gumených komponentoch používaných v systémoch
motorov. Osobitná a dočasná výnimka z uplatňovania obmedzení 
na látky RoHS 2 (smernica 2011/65/EÚ). 
 

60 dní 
 

TBT/EU/653 
26. 4. 2019 
 

Európska únia 
 

elektrické a elektronické zariadenia 

Návrh delegovanej smernice Komisie, ktorou sa na účely prispô-
sobenia vedeckému a technickému pokroku mení a dopĺňa 
príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, 
pokiaľ ide o výnimku pre olovo v spájkach používaných v určitých 
spaľovacích motoroch. Osobitná a dočasná výnimka z uplatňova-
nia obmedzení na látky RoHS 2 (smernica 2011/65/EÚ). 
 

60 dní 
 

TBT/HND/93 
2. 4. 2019 
 

Honduras 
 

potraviny a nápoje 

Predpisy o hygienickej kontrole potravín a nápojov. 
 

60 dní 
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TBT/HND/94 
2. 4. 2019 
 

Honduras 
 

zdravotnícke pomôcky a iné výrobky/priestory, pre ktoré platia
hygienické požiadavky 

Predpisy o sanitárnej kontrole zdravotníckych pomôcok a iných 
zdravotníckych výrobkov a súvisiacich položiek a produkčných za-
riadení. 
 

60 dní 
 

TBT/HND/95 
2. 4. 2019 
 

Honduras 
 

farmaceutické výrobky a iné výrobky/priestory, pre ktoré platia
hygienické požiadavky 

Predpisy o sanitárnej kontrole farmaceutických výrobkov a iných 
výrobkov a súvisiacich položiek a produkčných zariadení. 
 

60 dní 
 

TBT/IND/91 
8. 4. 2019 
 

India 
 

Polychlorid hlinitý (Poly aluminium Chloride) ako koagulant na 
rýchle odstránenie nečistôt z vody 

Požiadavky na kontrolu kvality uvedených výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/IND/92 
9. 4. 2019 
 

India 
 

rukavice klasifikované ako zdravotnícke pomôcky  

Požiadavky na kontrolu kvality uvedených výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/IND/93 
9. 4. 2019 
 

India 
 

zdravotnícke elektrické výrobky, zariadenia na udržovanie telesnej 
teploty malých detí, multifunkčné zariadenie na monitorovanie
pacienta atď. 

Požiadavky na kontrolu kvality uvedených výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/IND/94 
9. 4. 2019 
 

India 
 

zdravotnícke pomôcky, chirurgické čepele/skalpely  

Požiadavky na kontrolu kvality uvedených výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/IND/95 
9. 4. 2019 
 

India 
 

oceľ, výrobky z ocele 

Požiadavky na kontrolu kvality uvedených výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/IND/96 
15. 4. 2019 
 

India 
 

metanol (metyl alkohol) a súvisiace výrobky – rozpúšťadlá, palivá (bio-
diesel), metanol s vysokou čistotou používaný pri výrobe liečiv atď. 

Požiadavky na kontrolu kvality uvedených výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/IND/97 
9. 4. 2019 
 

India 
 

anilín a súvisiace výrobky – farby, chemikálie na spracovanie gumy,
herbicídy atď. 

Požiadavky na kontrolu kvality uvedených výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1036 
10. 4. 2019 
 

Izrael prenosné hasiace prístroje práškového typu s oddelenou komorou
na plyn 

Revízia záväznej normy SI 463. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1037 
10. 4. 2019 
 

Izrael prenosné hasiace prístroje s oxidom uhličitým 

Revízia záväznej normy SI 318. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1038 
10. 4. 2019 
 

Izrael prenosné hasiace prístroje využívajúce penu, vodu alebo chemické
látky v mokrom stave 

Revízia záväznej normy SI 66. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1039 
11. 4. 2019 
 

Izrael prenosné hasiace prístroje využívajúce prášok skladovaný pod
tlakom (v tlakovej komore) 

Revízia záväznej normy SI 570, časť 1. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1040 
11. 4. 2019 
 

Izrael manometre prenosných hasiacich prístrojov 

Revízia záväznej normy SI 570, časť 2. 
 

60 dní 
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TBT/ISR/1041 
11. 4. 2019 
 

Izrael prenosné hasiace prístroje využívajúce halogénovaný uhľovodík 

Tretí doplnok záväznej normy SI 987. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1042 
11. 4. 2019 
 

Izrael jednorazové hasiace prístroje 

Revízia záväznej normy SI 1153. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1043 
11. 4. 2019 
 

Izrael matrace, opierky a ochrana proti úrazu určené do detských pos-
tieľok, ležadlá a podobné výrobky používaných v domácom pro-
stredí 

Požiadavky na výrobky podľa normy SI 1548. Určité časti normy
(stanovujúce napríklad rozmery výrobkov) boli vyhlásené za nezá-
väzné. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1044 
24. 4. 2019 
 

Izrael konzervovaná zelenia v náleve 

Druhý doplnok záväznej normy SI 58. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1045 
24. 4. 2019 
 

Izrael zariadenia na skvapalnený ropný plyn (LPG), skladovanie 

Druhý doplnok záväznej normy SI 158, časť 1. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1046 
24. 4. 2019 
 

Izrael olovnatý benzín 

Vyhlásenie o zrušení záväznosti týkajúce sa normy SI 90, časť 1. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1047 
24. 4. 2019 
 

Izrael zariadenia na skvapalnený ropný plyn (LPG), skúšky 

Druhý doplnok záväznej normy SI 158, časť 4. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1048 
24. 4. 2019 
 

Izrael výrobky vo forme prášku určené na prípravu pudingov alebo želé  

Vyhlásenie o zrušení záväznosti týkajúce sa normy SI 1152. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1049 
24. 4. 2019 
 

Izrael parné kotle, žiarorúrkové kotle 

Štvrtý doplnok záväznej normy SI 4280, časť 1. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1050 
24. 4. 2019 
 

Izrael kravské mlieko určené na pitie 

Revízia záväznej normy SI 284. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1051 
25. 4. 2019 
 

Izrael systémy hlásenia požiaru, pokyny a všeobecné požiadavky 

Druhý doplnok záväznej normy SI 1220, časť 3. 
 

60 dní 

TBT/JPN/625 
24. 4. 2019 
 

Japonsko náčinie, kontajnery, obaly a podobné výrobky určené na potraviny
a prídavné látky do potravín 

Zmeny a doplnky vykonávacieho nariadenia a vyhlášky k zákonu
o hygiene potravín. 
 

60 dní  

TBT/KEN/852 
1. 4. 2019 
 

Keňa 
 

jednorazové plienky a príbuzné výrobky pre dospelých používané
pri inkontinencii 

Požiadavky na výrobky. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/853 
1. 4. 2019 
 

Keňa 
 

jednorazové plienky pre deti 

Požiadavky na výrobky. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/854 
1. 4. 2019 
 

Keňa 
 

nebezpečné tovary prepravované cestnou alebo železničnou 
dopravou  

Požiadavky v danej oblasti, rôzne balenia, maximálne množstvá
prepravovaného nebezpečného tovaru atď. 
 

neaplikuje sa 
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TBT/KEN/855 
1. 4. 2019 
 

Keňa 
 

nebezpečné tovary prepravované cestnou alebo železničnou do-
pravou  

Požiadavky v danej oblasti, klasifikácia a identifikácia nebezpečné-
ho tovaru určeného na cestnú a železničnú dopravu. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/856 
1. 4. 2019 
 

Keňa 
 

preprava nebezpečných tovarov 

Požiadavky v danej oblasti, núdzové informačné/výstražné systé-
my, vybavenie prepravnou núdzovou kartou (transport emergen-
cy card – TREC). 
 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/857 
1. 4. 2019 
 

Keňa 
 

preprava nebezpečných tovarov 

Požiadavky v danej oblasti, núdzové informačné/výstražné systé-
my, núdzový informačný systém pre cestnú dopravu. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/858 
1. 4. 2019 
 

Keňa 
 

preprava nebezpečných tovarov 

Požiadavky v danej oblasti, bezpečná prevádzka a manipuláciu so 
všetkými cestnými vozidlami určenými na prepravu nebezpečné-
ho tovaru v súlade s obmedzeniami zaťaženia. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/859 
1. 4. 2019 
 

Keňa 
 

sadivové zemiaky (Solanum tuberosum) 

Národná norma, požiadavky na produkt, odber vzoriek, skúšky. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/860 
12. 4. 2019 
 

Keňa 
 

výrobky určené na murovanie, murovacie jednotky vyrobené 
z hliny 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/861 
12. 4. 2019 
 

Keňa 
 

murovacie jednotky, stanovenie celkovej pevnosti 

Národná norma, požiadavky na výrobky, skúšky. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/862 
12. 4. 2019 
 
 

Keňa 
 

murovacie jednotky, stanovenie obsahu aktívnych rozpustných 
solí v murovacích jednotkách vyrobených z hliny 

Národná norma, požiadavky na výrobky, skúšky. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/863 
15. 4. 2019 
 

Keňa 
 

murovacie jednotky, stanovenie nasiakavosti betónových blokov
pórobetónu atď. 

Národná norma, požiadavky na výrobky, skúšky. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/864 
15. 4. 2019 
 

Keňa 
 

murovacie jednotky, spôsob určenia celkových rozmerov, hrúbky,
hĺbky dutín atď. 

Národná norma, požiadavky na výrobky, skúšky. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/865 
15. 4. 2019 
 

Keňa 
 

murovacie jednotky, stanovenie expanzie vlhkosti v murovacích 
jednotkách vyrobených z hliny. 

Národná norma, požiadavky na výrobky, skúšky. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/866 
15. 4. 2019 
 

Keňa 
 

murovacie jednotky, stanovenie rovnosti plôch murovacích 
jednotiek z betónu, kameniva atď. 

Národná norma, požiadavky na výrobky, skúšky. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/867 
15. 4. 2019 
 

Keňa 
 

murovacie jednotky, stanovenie nasiakavosti studenou vodou pre 
hlinené a vápenato silikátové murovacie jednotky 

Národná norma, požiadavky na výrobky, skúšky. 
 

neaplikuje sa 
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TBT/KEN/868 
15. 4. 2019 
 

Keňa 
 

murovacie jednotky, stanovenie počiatočnej pevnosti v šmyku 

Národná norma, požiadavky na výrobky, skúšky. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/869 
15. 4. 2019 
 

Keňa 
 

murárske výrobky a murovacie jednotky, metódy stanovenia 
tepelných vlastností 

Národná norma, požiadavky na výrobky, skúšky. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/870 
16. 4. 2019 
 

Keňa 
 

požiarna klasifikácia stavebných výrobkov, klasifikácia s použitím 
údajov z testov reakcie na oheň  

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/871 
16. 4. 2019 
 

Keňa 
 

ľudské subjekty vystavené pôsobeniu ionizujúceho žiarenia, klinic-
ké skúšky 

Národná norma, požiadavky v danej oblasti lekárskeho výskumu. 
 

2. 6. 2019 
 

TBT/KEN/872 
16. 4. 2019 
 

Keňa 
 

mŕtve telá ľudí, ktorí zomreli počas liečby rádioaktívnymi látkami 

Národná norma ustanovujúca kódex správnej praxe na bezpečné
zaobchádzanie s mŕtvymi telami obsahujúcimi rádioaktívne látky. 
 

2. 6. 2019 
 

TBT/KEN/873 
16. 4. 2019 
 

Keňa 
 

telesné výlučky pacientov, ktorí sú liečení rádioaktívnymi látkami 

Národná norma ustanovujúca kódex správnej praxe na bezpečné
zaobchádzanie s uvedenými pacientmi, prevencia kontaminácie 
rádioaktívnymi látkami. 
 

2. 6. 2019 
 

TBT/KEN/874 
29. 4. 2019 
 

Keňa 
 

aerosólové osviežovače vzduchu  

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, 
skúšky. 
 

15. 6. 2019 
 

TBT/KEN/875 
29. 4. 2019 
 

Keňa 
 

vody alebo balzamy používané po holení 

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, 
skúšky. 
 

15. 6. 2019 

TBT/KEN/876 
29. 4. 2019 
 

Keňa 
 

detské oleje používané na ošetrenie pokožky dojčiat 

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, 
skúšky. 
 

15. 6. 2019 

TBT/KEN/877 
29. 4. 2019 
 

Keňa 
 

telové oleje používané na ošetrenie pokožky 

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, 
skúšky. 
 

15. 6. 2019 

TBT/KEN/878 
29. 4. 2019 
 

Keňa 
 

dezodoranty a antiperspiranty 

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, 
skúšky. 
 

15. 6. 2019 

TBT/KEN/879 
29. 4. 2019 
 

Keňa 
 

glycerín pre kozmetický priemysel 

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, 
skúšky. 
 

15. 6. 2019 

TBT/KEN/880 
29. 4. 2019 
 

Keňa 
 

laky na vlasy 

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, 
skúšky. 
 

15. 6. 2019 
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TBT/KEN/881 
29. 4. 2019 
 

Keňa 
 

balzamy na pery 

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, 
skúšky. 
 

15. 6. 2019 

TBT/KEN/882 
29. 4. 2019 
 

Keňa 
 

lesky na pery 

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, 
skúšky. 
 

15. 6. 2019 

TBT/KEN/883 
29. 4. 2019 
 

Keňa 
 

rúže na pery 

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, 
skúšky. 
 

15. 6. 2019 

TBT/KEN/884 
29. 4. 2019 
 

Keňa 
 

vlasové doplnky, pramene na predlžovanie a zahusťovanie vlasov 

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, 
skúšky. 
 

15. 6. 2019 

TBT/KEN/885 
29. 4. 2019 
 

Keňa 
 

bambucké maslo odvodené od jadier orechov (Butyrospermum 
parkii) určené na použitie v kozmetike 

Východoafrická norma DEAS, požiadavky na uvedené výrobky, 
skúšky. 
 

15. 6. 2019 

TBT/KEN/886 
29. 4. 2019 
 

Keňa 
 

oceľové výrobky, tvarované vlnité plechy určené na použitie ako 
cestné/diaľničné zábradlia 

Národná norma, špecifikácie na uvedené výrobky, skúšky. 
 

7. 6. 2019 

TBT/KOR/820 
10. 4. 2019 
 

Kórea 
 

čistiace a hygienické výrobky 

Zmeny a doplnky vyhlášky o kontrole čistiacich a hygienických vý-
robkov. 
 

60 dní 

TBT/KOR/821 
11. 4. 2019 
 

Kórea 
 

veterinárne farmaceutické výrobky 

Predpis, ktorým sa ustanovuje inštitút na klinické skúšanie veteri-
nárnych farmaceutických výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/KOR/822 
11. 4. 2019 
 

Kórea 
 

veterinárne farmaceutické výrobky 

Zmeny a doplnky predpisov o posudzovaní bezpečnosti a účinnos-
ti veterinárnych farmaceutických výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/KOR/823 
16. 4. 2019 
 

Kórea 
 

zložky/komponenty železničnej dopravy 

Zmeny a doplnky technických predpisov o zložkách železničnej 
dopravy. 
 

60 dní 

TBT/KOR/824 
18. 4. 2019 
 

Kórea 
 

zdravotne funkčné potraviny 

Zmeny a doplnky technických noriem a špecifikácií na uvedené 
potraviny, požiadavky na označovanie, značka OEM. 
 

60 dní 

TBT/KOR/825 
18. 4. 2019 
 

Kórea 
 

farmaceutické výrobky 

Zmeny a doplnky predpisov ustanovujúcich požiadavky pre oblasť
schvaľovania, oznamovacie povinnosti, revízie farmaceutických
výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/MDA/51 
9. 4. 2019 
 

Moldavská republika 
 

benzín a dieselové palivá 

Vládne rozhodnutie o schválení zmien a doplnkov niektorých 
vládnych rozhodnutí pokiaľ ide o požiadavky na kvalitu benzínu 
a dieselových palív. 
 

60 dní 
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TBT/MDA/52 
9. 4. 2019 
 

Moldavská republika 
 

distribučné siete zemného plynu  

Vládne rozhodnutie o schválení predpisu o chránených zónach
sietí zemného plynu. 
 

60 dní 

TBT/MEX/452 
7. 4. 2019 
 

Mexiko 
 

betónové podvaly 

Národná norma stanovujúca požiadavky na komponenty železnič-
nej dopravy, monolitické betónové podvaly, špecifikácie a skúšob-
né metódy. 
 

10. 6. 2019 

TBT/MYS/84 
4. 4. 2019 
 

Malajzia 
 

celozrnné výrobky 

Zmeny a doplnky predpisov o potravinách týkajúce sa nových po-
žiadaviek na označovanie uvedených výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/MYS/85 
4. 4. 2019 
 

Malajzia 
 

potraviny 

Zmeny a doplnky predpisov o potravinách týkajúce sa povolenia 
na použitie novej potravinárskej zložky 2-Fucosyllactose (2-FL) za 
stanovených podmienok.  
 

60 dní 

TBT/MYS/86 
4. 4. 2019 
 

Malajzia 
 

potraviny 

Zmeny a doplnky predpisov o potravinách týkajúce sa povolenia 
na použitie novej potravinárskej zložky Isomaltodextrin za stano-
vených podmienok.  
 

60 dní 

TBT/MYS/87 
4. 4. 2019 
 

Malajzia 
 

cukrovinky podliehajúce kontrole a/alebo zákazu 

Zmeny a doplnky predpisov o potravinách týkajúce sa zákazu 
predaja určitých cukroviniek (želé v tvare malého klobúčika s obsa-
hom látky konjac) vzhľadom na zdravotné riziká pre spotrebiteľa. 
 

60 dní 

TBT/MYS/88 
4. 4. 2019 
 

Malajzia 
 

potraviny, výrobky dojčenskej výživy 

Zmeny a doplnky predpisov o potravinách týkajúce sa povolenia 
na regulované použitie nových zložiek (Sphingolipid, Sphingomye-
lin, ganglioside a Bbeta palmitin) do uvedených výrobkov za sta-
novených podmienok. 
 

60 dní 

TBT/MYS/89 
4. 4. 2019 
 

Malajzia 
 

potraviny, prírodná minerálna voda a balená pitná voda 

Zmeny a doplnky predpisov o potravinách týkajúce sa povolenia 
a udeľovanie licencií na predaj uvedených výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/NIC/159 
11. 4. 2019 
 

Nikaragua humánne liečivá, vakcíny 

Národná norma stanovujúca požiadavky na sanitárnu registráciu 
vakcín určených pre ľudí. 
 

60 dní 

TBT/NZL/87 
16. 4. 2019 
 

Nový Zéland zbrane (zakázané strelné zbrane, zásobníky, súčiastky) 

Zmeny a doplnky zákona o zbraniach. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/PHL/211 
3. 4. 2019 
 

Filipíny zariadenia a systémy na úpravu vody 

Administratívne nariadenie, ktorým sa ustanovuje stratégia a us-
mernenia na využívanie uvedených zariadení na Filipínach. 
 

60 dní 
 

TBT/PHL/212 
3. 4. 2019 
 

Filipíny diagnostické pomôcky in vitro 

Administratívne nariadenie, ktorým sa ustanovujú predpisy upra-
vujúce vydávanie povolení na diagnostické zdravotnícke pomôcky 
in-vitro (IVD). Súlad s harmonizovanými technickými požiadavka-
mi hospodárskeho spoločenstva ASEAN. 
 

60 dní 
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TBT/PHL/213 
3. 4. 2019 
 

Filipíny diagnostické pomôcky in vitro 

Administratívne nariadenie, ktorým sa vydávajú usmernenia 
týkajúce sa klinických skúšok zdravotníckych pomôcok uskutočňo-
vaných na ľuďoch na Filipínach. 
 

60 dní 

TBT/PHL/214 
3. 4. 2019 
 
 

Filipíny zariadenia alebo inštalácie na likvidáciu a spracovanie uvedených
odpadov 

Administratívne nariadenie, ktorým sa ustanovujú predpisy upra-
vujúce vydávanie povolení na zariadenia alebo pomôcky určené 
na spracovanie ostrých, patologických a infekčných odpadov. 
 

60 dní 

TBT/PHL/215 
3. 4. 2019 
 

Filipíny diagnostické pomôcky in vitro 

Administratívne nariadenie, ktorým sa ustanovujú usmernenia 
týkajúce sa požiadaviek na označovanie zdravotníckych pomôcok 
na Filipínach. Súlad s harmonizovanými technickými požiadavka-
mi hospodárskeho spoločenstva ASEAN. 
 

60 dní 

TBT/RWA/234 
25. 4. 2019 
 

Rwanda 
 

parfumy 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/235 
25. 4. 2019 

Rwanda 
 

emisné limity 

Požiadavky týkajúce sa obmedzovania emisií, regulácia emisií te-
pelných elektrární. 
 

60 dní 

TBT/RWA/236 
25. 4. 2019 

Rwanda 
 

emisné limity 

Požiadavky týkajúce sa obmedzovania emisií, regulácia emisií
mimocestných pojazdných strojov a zariadení vybavených spaľo-
vacím motorom. 
 

60 dní 

TBT/RWA/237 
25. 11. 2019 
 

Rwanda 
 

emisné limity 

Požiadavky týkajúce sa obmedzovania emisií, regulácia emisií
všetkých cestných vozidiel. 
 

60 dní 

TBT/RWA/238 
25. 11. 2019 
 

Rwanda 
 

pesticídy 

Definície základných pojmov používaných v oblasti pesticídov 
a súvisiacich výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/RWA/239 
25. 11. 2019 
 

Rwanda 
 

pesticídy 

Metódy odberu vzoriek pesticídov v kvapalnej alebo tuhej forme. 
 

60 dní 

TBT/RWA/240 
25. 11. 2019 
 

Rwanda 
 

detské oleje používané na ošetrenie pokožky dojčiat 

Požiadavky na uvedené výrobky, skúšky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/241 
25. 11. 2019 
 

Rwanda 
 

vody alebo balzamy používané po holení 

Požiadavky na uvedené výrobky, skúšky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/242 
25. 11. 2019 
 

Rwanda 
 

aerosólové osviežovače vzduchu 

Požiadavky na uvedené výrobky, skúšky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/243 
25. 11. 2019 
 

Rwanda 
 

preprava nebezpečných tovarov 

Požiadavky v danej oblasti, núdzové informačné/výstražné systé-
my, núdzový informačný systém pre cestnú dopravu. 
 

60 dní 
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TBT/RWA/244 
25. 11. 2019 
 

Rwanda 
 

preprava nebezpečných tovarov 

Požiadavky v danej oblasti, núdzové informačné/výstražné systé-
my, vybavenie prepravnou núdzovou kartou (transport emergen-
cy card – TREC). 
 

60 dní 

TBT/RWA/245 
25. 11. 2019 
 

Rwanda 
 

nebezpečné tovary prepravované cestnou alebo železničnou 
dopravou  

Požiadavky v danej oblasti, rôzne balenia, maximálne množstvá 
prepravovaného nebezpečného tovaru atď. 
 

60 dní 

TBT/RWA/246 
25. 11. 2019 
 

Rwanda 
 

nebezpečné tovary prepravované cestnou alebo železničnou 
dopravou  

Požiadavky v danej oblasti, klasifikácia a identifikácia nebezpečné-
ho tovaru určeného na cestnú a železničnú dopravu  
 

60 dní 

TBT/RWA/247 
25. 11. 2019 
 

Rwanda 
 

zelené kávové bôby 

Požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/248 
25. 11. 2019 
 

Rwanda 
 

pražené kávové zrná a pražená mletá káva 

Požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/249 
25. 11. 2019 
 

Rwanda 
 

bieliace výrobky s obsahom kvapalného kyslíka používané v do-
mácnostiach 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/250 
25. 11. 2019 
 

Rwanda 
 

zmäkčovacie prostriedky (aviváže) používané na bielizeň v domác-
nostiach 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/251 
25. 11. 2019 
 

Rwanda 
 

instantná (rozpustná) káva a náhrady kávy 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/252 
25. 11. 2019 
 

Rwanda 
 

lesky na pery 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/253 
25. 11. 2019 
 

Rwanda 
 

balzamy na pery 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/254 
25. 11. 2019 
 

Rwanda 
 

laky na vlasy 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/255 
25. 11. 2019 
 

Rwanda 
 

glycerín pre kozmetický priemysel 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/256 
25. 11. 2019 
 

Rwanda 
 

dezodoranty a antiperspiranty 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/257 
25. 11. 2019 
 

Rwanda 
 

telové oleje používané na ošetrenie pokožky 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/258 
25. 11. 2019 
 

Rwanda 
 

voda používaná v bazénoch s nepretržitou cirkuláciou 

Požiadavky na kvalitu uvedenej vody. 
 

60 dní 



Vestník ÚNMS SR č. 5/2019 
 

63 

TBT/RWA/259 
25. 11. 2019 
 

Rwanda 
 

nádrže (sudy) z polyetylénu používané na skladovanie vody  

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/260 
25. 11. 2019 
 

Rwanda 
 

bambucké maslo určené na použitie v kozmetike  

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/261 
25. 11. 2019 
 

Rwanda 
 

vlasové doplnky, pramene na predlžovania a zahusťovania vlasov 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/RWA/262 
25. 11. 2019 
 

Rwanda 
 

rúže na pery 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/SAU/1106 
3. 4. 2019 
 

Saudská Arábia 
 

osvetľovacie výrobky, pouličné osvetlenie 

Požiadavky na energetickú hospodárnosť a označovanie uvede-
ných výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/SAU/1107 
11. 4. 2019 
 

Saudská Arábia 
 

systémy cestných vozidiel, cisternové prívesy 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené prívesy. 
 

60 dní 

TBT/SAU/1108 
16. 4. 2019 
 

Saudská Arábia 
 

potraviny, maximálne limity na pridávanie cukru do potra-
vinárskych výrobkov 

Technický predpis vzťahujúci sa na všetky potravinárske výrobky
obsahujúce akýkoľvek pridaný cukor. 
 

60 dní 

TBT/SGP/50 
17. 4. 2019 
 

Singapur chemické výrobky 

Návrh týkajúci sa kontroly a regulácie 11 nových chemických látok 
identifikovaných ako nebezpečné látky. Súlad so zákonom o och-
rane životného prostredia. 
 

60 dní 
 

TBT/THA/538 
11. 4. 2019 
 

Thajsko 
 

pneumatikové duše pre motocykle a mopedy 

Thajská priemyselná norma na uvedené výrobky. 
 

60 dní 

TBT/THA/539 
24. 4. 2019 
 

Thajsko 
 

zdroje svetla LED s dvomi päticami 

Thajská priemyselná norma na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/TPKM/373 
23. 4. 2019 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

spotrebiteľsky balené potravinárske výrobky 

Revízia predpisu o nutričnom označovaní uvedených výrobkov 
vrátane vitamínových a minerálnych tabliet a kapslí. 
 

60 dní 
 

TBT/TPKM/374 
24. 4. 2019 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

kozmetické výrobky 

Požiadavky na označovanie kozmetických výrobkov a ich odlíšenie
od liečiv. Prevencia klamlivých výrokov, primerané informovanie 
spotrebiteľa. 
 

60 dní 
 

TBT/TPKM/375 
26. 4. 2019 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

kozmetické výrobky 

Požiadavky na označovanie kozmetických výrobkov a ich odlíšenie
od liečiv. Prevencia klamlivých výrokov, primerané informovanie 
spotrebiteľa. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/262 
5. 4. 2019 
 

Tanzánia tkané vrecia/vrecká z prírodných vlákien, vrecia na obilniny a stru-
koviny 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
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TBT/TZA/263 
5. 4. 2019 
 

Tanzánia tkané vrecia/vrecká z prírodných vlákien, vrecia na mleté produkty 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/264 
5. 4. 2019 
 

Tanzánia tkané vrecia/vrecká z prírodných vlákien, vrecia na cukor 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/265 
5. 4. 2019 
 

Tanzánia tradičné textilné výrobky, tkaniny Masai Shuka 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/266 
5. 4. 2019 
 

Tanzánia textilné výrobky, posteľná bielizeň určená pre nemocnice 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/267 
5. 4. 2019 
 

Tanzánia textil – polyetylén s vysokou hustotou (HDPE)/polypropylén (PP), 
tkané vrecia na balenie múky (mletého výrobku) 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/268 
5. 4. 2019 
 

Tanzánia textil – polyetylén s vysokou hustotou (HDPE)/polypropylén (PP), 
tkané vrecia na balenie cukru 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/269 
5. 4. 2019 
 

Tanzánia textil – polyetylén s vysokou hustotou (HDPE)/polypropylén (PP), 
tkané vrecia na balenie potravinových zŕn 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/270 
26. 4. 2019 
 

Tanzánia etanol určený na priemyselné použitie 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/271 
26. 4. 2019 
 

Tanzánia priemyselný denaturovaný lieh. 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/272 
26. 4. 2019 
 

Tanzánia semeno tekvice (Cucurbita pepo L.) určené na konzumáciu alebo 
pre potravinársky priemysel 

Národná norma, požiadavky na produkt. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/1044 
2. 4. 2019 
 

Uganda 
 

kozmetické masky aplikované na tvár 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/1045 
2. 4. 2019 
 

Uganda 
 

omáčka z topeného masla Ghee (Eshabwe) 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/1046 
2. 4. 2019 
 

Uganda 
 

pasterizované kozie mlieko 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/1047 
2. 4. 2019 
 

Uganda 
 

produkty fermentácie jabĺk a hrušiek, nápoje Cider a Perry 

Požiadavky na výrobky, označovanie, prevencia klamlivých praktík. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/1048 
2. 4. 2019 
 

Uganda 
 

domáce (miestne) vína 

Požiadavky na výrobky, označovanie, prevencia klamlivých praktík. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/1049 
8. 4. 2019 
 

Uganda 
 

zdravotnícky gél aplikovaný pri ultrazvukových vyšetreniach 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 



Vestník ÚNMS SR č. 5/2019 
 

65 

TBT/UGA/1050 
8. 4. 2019 
 

Uganda 
 

injekčné striekačky a injekčné ihly 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/1051 
23. 4. 2019 
 

Uganda 
 

posteľné prikrývky vyrobené z vhodných ohňovzdorných tkanín 

Požiadavky na produkty. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/1052 
23. 4. 2019 
 

Uganda 
 

posteľné prikrývky vyrobené z vlny a zo zmesi vlny a polyamidu 

Požiadavky na produkty. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/1053 
23. 4. 2019 
 

Uganda 
 

školské tašky, školské batohy 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/1054 
23. 4. 2019 
 

Uganda 
 

šijacie nite vyrobené výlučne alebo čiastočne zo syntetických 
vlákien 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/1055 
23. 4. 2019 
 

Uganda 
 

pletené vesty 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/1056 
24. 4. 2019 
 

Uganda 
 

odkvapové žľaby a tvarovky z PVC-U 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UKR/151 
23. 4. 2019 
 

Ukrajina 
 

emisie hluku zo zariadení určenými na vonkajšie použitie, vplyv na
životné prostredie 

Návrh uznesenia kabinetu ministrov Ukrajiny o schválení tech-
nického predpisu o emisiách hluku v životnom prostredí spôsobe-
ných zariadeniami používanými vo vonkajšom prostredí. 
 

60 dní 

TBT/USA/1451 
1. 4. 2019 
 

USA 
 

prchavé organické zlúčeniny (VOC) 

Ustanovenie regulácie prítomnosti VOC vo farbách a náte-
roch/lakoch určených na použitie v oblasti architektonickej a prie-
myselnej údržby. Požiadavky záväzné pre všetky zainteresované
subjekty. Znižovanie množstva VOC uvoľňovaného do ovzdušia. 
 

20. 5. 2019 

TBT/USA/1452 
1. 4. 2019 
 

USA 
 

emisie rekreačných (mimocestných) vozidiel vrátane ubytovacích 
vozidiel a pretekárskych vozidiel 

Ustanovenie regulácie emisií výfukových plynov z uvedených 
vozidiel. Program na označovanie rekreačných vozidiel (Red Stic-
ker Program). 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/USA/1453 
1. 4. 2019 
 

USA 
 

vybavenie školských autobusov, bezpečnostné pásy 

Požiadavky týkajúce sa bezpečnostných pásov ako povinnej 
výbavy školských autobusov vyrobených po 21. Februári 2019. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/USA/1454 
1. 4. 2019 
 

USA 
 

hracie zariadenia (automaty) a systémy na zabezpečenie bezhoto-
vostných hier a stávkovania 

Predpisy ustanovujúce normy pre oblasť zariadení na hry, nové
hry, bezhotovostné stávkové systémy a súvisiace vybavenie. 
Požiadavky sa týkajú výrobcov, distribútorov a/alebo prevádzko-
vateľov hracích zariadení a dotknutých systémov. 
 

neaplikuje sa 
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TBT/USA/1455 
3. 4. 2019 
 

USA 
 

drevené výrobky ako komodity ovplyvnené prítomnosťou formal-
dehydu 

Zosúladenie a zefektívnenie noriem na reguláciu emisií formaldehy-
du pre niektoré drevené výrobky vrátane stavebných drevených 
výrobkov. Súlad so zákonom o kontrole toxických látok (TSCA). 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/USA/1456 
3. 4. 2019 
 

USA 
 

metylénchlorid (Methylene Chloride) 

Úrad na ochranu životného prostredia. EPA vydáva oznámenie 
o návrhu pravidiel zameraných na riešenie rizík súvisiacich s pou-
žívaním a komerčnou aplikáciou uvedenej látky. Súlad so záko-
nom o kontrole toxických látok (TSCA). 
 

28. 5. 2019 

TBT/USA/1457 
3. 4. 2019 
 

USA 
 

letecké systémy bez posádky, bezpilotné lietadlá (unmanned 
aircraft systems – UAS) 

Návrh predpisov týkajúcich sa verejnej bezpečnosti a národnej 
bezpečnosti v súvislosti s pokračujúcou integráciou systémov bez-
pilotných lietadiel (UAS) do Národného systému vzdušného 
priestoru (NAS). Prevádzkové a výkonnostné obmedzenia, bez-
pečnosť. 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1458 
3. 4. 2019 
 

USA 
 

skúšanie výrobkov, certifikačné služby 

Správa pre bezpečnosť a zdravie pri práci (OSHA) uvádza program
pre národne uznané skúšobné laboratóriá (Nationally Recognized 
Testing Laboratory – NRTL). 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/USA/1459 
4. 4. 2019 
 

USA 
 

elektrické motory a generátory, emisie elektrických zariadení 

Revízia noriem na emisie skleníkových plynov z nových, modifiko-
vaných a rekonštruovaných stacionárnych zdrojov/jednotiek na 
výrobu elektrickej energie. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/USA/1460 
4. 4. 2019 
 

USA 
 

satelitné systémy 

Návrh Federálnej komunikačnej komisie (FCC), regulačný rámec 
pre komunikácie s pozemnými stanicami v pohybe (earth stations
in motion – ESIM) a inými satelitnými systémami. 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1461 
9. 4. 2019 
 

USA 
 

Notifikácia TBT/USA/1461 bola zrušená, ide o duplikát notifikácie 
TBT/USA/1445 
 

 

TBT/USA/1462 
10. 4. 2019 
 

USA 
 

mykoplazma  

Zmeny a doplnky predpisov o biologických látkach v zmysle 
zabezpečenia flexibility skúšok na prítomnosť mykoplazmy vo 
vírusových vakcínach a iných bunkových kultúrach, prispôsobenie 
sa novým a vyvíjajúcim sa technológiám. 
 

17. 6. 2019 
 

TBT/USA/1463 
10. 4. 2019 
 

USA 
 

zariadenia na prietokovú cytometriu 

Návrh na vyňatie určitých zariadení na prietokovú cytometriu 
z požiadaviek na oznamovanie pred uvedením na trh ak sú splne-
né určité podmienky a obmedzenia. Výnimka v súlade s Federál-
nym zákonom o potravinách, liečivách a kozmetických výrobkoch. 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1464 
10. 4. 2019 
 

USA 
 

kvalita mamografických zariadení 

Zmeny a doplnky predpisov o mamografii (1992). Komfort pacien-
tok, zlepšená interpretácia mamografie; modernizácia v súlade 
s pokrokom v oblasti vedy a technologických postupov mamo-
grafie. 
 

26. 6. 2019 
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TBT/USA/1465 
11. 4. 2019 
 

USA 
 

rezivo z mäkkého dreva 

Dobrovoľná norma NIST na rezivo z mäkkého dreva, jednotné oz-
načovanie uvedeného dreva a odvodených výrobkov (napríklad 
drevených obalov). 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1466 
11. 4. 2019 
 

USA 
 

zdravotnícke pomôcky, automatické titračné zariadenia na orálnu
aplikáciu 

Úrad pre potraviny a liečivá (FDA) zaraďuje automatické titračné
zariadenia na orálnu aplikáciu medzi zdravotnícke pomôcky triedy
II (požiadavky na zvláštne kontroly). Bezpečnosť a účinnosť uve-
dených zariadení, ochrana používateľov/pacientov. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/USA/1467 
11. 4. 2019 
 

USA 
 

zdravotnícke pomôcky, softvérová aplikácia pre oblasť antikon-
cepcie 

Úrad pre potraviny a liečivá (FDA) zaraďuje uvedenú softvérovú 
aplikáciu medzi zdravotnícke pomôcky triedy II (požiadavky na
zvláštne kontroly). Bezpečnosť a účinnosť uvedených zariadení,
ochrana používateľov/pacientov. 
 

6. 5. 2019 

TBT/USA/1468 
11. 4. 2019 
 

USA 
 

zdravotnícke pomôcky, prístroje na detekciu a identifikáciu 
mikroorganizmov a asociovaných rezistenčných markerov nukleo-
vých kyselín priamo v respiračných vzorkách  

Úrad pre potraviny a liečivá (FDA) zaraďuje uvedené prístroje 
medzi zdravotnícke pomôcky triedy II (požiadavky na zvláštne 
kontroly). Bezpečnosť a účinnosť uvedených zariadení, ochrana
používateľov/pacientov. 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1469 
11. 4. 2019 
 

USA 
 

zdravotnícke pomôcky, systémy transkraniálnej magnetickej sti-
mulácie používané pri neurologických a psychiatrických poru-
chách a stavoch 

Úrad pre potraviny a liečivá (FDA) zaraďuje uvedené prístroje
medzi zdravotnícke pomôcky triedy II (požiadavky na zvláštne 
kontroly). Bezpečnosť a účinnosť uvedených zariadení, ochrana 
používateľov/pacientov. 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1470 
11. 4. 2019 
 

USA 
 

sladkosti ako komodity ovplyvnené prítomnosťou olova 

Požiadavky súvisiace s prirodzeným výskytom olova v sladkos-
tiach/cukríkoch obsahujúcich čili a/alebo tamarind. 
 

22. 5. 2019 
 

TBT/USA/1471 
16. 4. 2019 
 

USA 
 

balená voda 

Požiadavky Správy pre potraviny a liečivá (FDA), normy na kvalitu
balenej vody. 
 

3. 6. 2019 
 

TBT/USA/1472 
16. 4. 2019 
 

USA 
 

poľnohospodárske stroje a náradie elektrické kosačky na trávu 

Komisia pre bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov (CPSC) rieši 
žiadosť spoločnosti Outdoor Power Equipment Industry (OPEI), 
v zmysle revízie požiadaviek na výstražný štítok umiestňovaný na
elektrické kosačky na trávu obsluhované tak, že kosec kráča za 
kosačkou. 
 

10. 6. 2019 
 

TBT/USA/1473 
24. 4. 2019 
 

USA 
 

postupy skúšok elektrických zariadení 

Program na úsporu elektrickej energie. Iniciatíva ministerstva 
energetiky (DOE) týkajúca sa možností zlepšenia postupov skúšok
elektrických spotrebičov a priemyselných zariadení v záujme do-
siahnutia reprezentatívnejších výsledkov. 
 

28. 5. 2019 
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TBT/USA/1474 
24. 4. 2019 
 

USA 
 

diagnostické prostriedky in vitro, detekcia Bacillus (spp.),
identifikácia B. anthracis a iných druhov Bacillus z kultivovaných 
izolátov alebo klinických vzoriek ako pomôcka pri diagnostike
antraxu a iných ochorení 

Úrad pre potraviny a liečivá (FDA) zaraďuje uvedené diagnostické
pomôcky do triedy II (požiadavky na zvláštne kontroly). Bezpeč-
nosť a účinnosť uvedených diagnostických prostriedkov, ochrana 
používateľov/pacientov. 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1475 
29. 4. 2019 
 

USA 
 

skúšanie výrobkov, certifikačné služby 

Správa pre bezpečnosť a zdravie pri práci (OSHA) vydáva konečné
rozhodnutie týkajúce sa novej testovacej normy na národne uzna-
né skúšobné laboratóriá (NRTL) a zoznamu vhodných skúšobných 
noriem. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/USA/1476 
29. 4. 2019 
 

USA 
 

skúšanie výrobkov, certifikačné služby 

Návrh na úpravu zoznamu vhodných skúšobných noriem pre ná-
rodne uznané skúšobné laboratóriá (NRTL) a rozsah uznávania
viacerých NRTL. 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1477 
29. 4. 2019 
 

USA 
 

nebezpečné látky znečisťujúce ovzdušie  

Úrad na ochranu životného prostredia (EPA) navrhuje zmeny 
a doplnky národných emisných noriem na nebezpečné látky zne-
čisťujúce ovzdušie (NESHAP) týkajúce sa stacionárnych spaľo-
vacích turbín. 
 

28. 5. 2019 

TBT/USA/1478 
29. 4. 2019 
 

USA 
 

zdravotnícke pomôcky, doplnkové komponenty/príslušenstvo 

Úrad pre potraviny a liečivá (FDA) predkladá finalizovaný zoznam
doplnkov/príslušenstva vhodného pre zdravotnícke pomôcky 
triedy I. Úrad uvádza, že všeobecné kontroly postačujú na poskyt-
nutie primeranej istoty o bezpečnosti a účinnosti týchto dopln-
kov/príslušenstva. 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1479 
29. 4. 2019 
 

USA 
 

mäso a hydina 

Iniciatíva Služby pre bezpečnosť a kontrolu potravín (FSIS) týkajúca 
sa zmien a doplnkov predpisov na označovanie na etiketách
uvedených výrobkov. Odstúpenie od požiadaviek na dvojité označo-
vanie určitých balení mäsa a hydiny. 
 

17. 6. 2019 
 

TBT/USA/1480 
30. 4. 2019 
 

USA 
 

chemické látky 

Predpis SNUR o novom významnom použití 11 chemických látok. 
Oznamovacie povinnosti zainteresovaných subjektov a regulácia
použitia v súlade so zákonom o kontrole toxických látok (TSCA). 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/VNM/140 
5. 4. 2019 
 

Vietnam 
 

výroba automobilov, dovoz a montáž automobilov, záručné a ser-
visné služby 

Obežník týkajúci sa kvality kontroly technickej bezpečnosti a och-
rany životného prostredia pri montáži a výrobe automobilov. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/VSM/1 
8. 4. 2019 
 

Samoa 
 

chladničky a mrazničky, klimatizačné zariadenia, žiarovky, žiarivky 
a iné elektrické výrobky 

Predpisy (2019) o hospodárnom využívaní energie, schválené nor-
my na výrobky využívajúce elektrickú energiu. 
 

neaplikuje sa 
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Predpisy notifikované v Dohode o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení 

Číslo/Dátum 
 

Notifikujúca strana 
 

Charakteristika notifikácie Pripomienková
doba 

SPS/ARE/176 
1. 4. 2019 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 
 

poľnohospodárske produkty a potravinárske výrobky ako komodi-
ty ovplyvnené rezíduami pesticídnych látok 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na maximálne limitné
hodnoty rezíduí pesticídnych látok v/na poľnohospodárskych 
a potravinárskych výrobkoch, ako ovocie, zelenina, obilniny, 
mäso, spracované potraviny na báze obilnín a výrobky určené na 
stravovanie dojčiat a detí. Obchodovanie v krajinách Golfskej 
kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 

SPS/ARE/177 
1. 4. 2019 

Spojené arabské 
emiráty v mene  
krajín GCC 
 

potraviny a krmivá ako komodity ovplyvnené  uvedenými látkami 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na reguláciu prítom-
nosti kontaminantov a toxínov v potravinách a krmivách. Obcho-
dovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 

SPS/AUS/472 
29. 4. 2019 
 

Austrália 
 

mäso kurčiat, riadenie rizík 

Hodnotiaca správa o ošetrení/spracovaní mäsa kurčiat vysokým 
tlakom (High Pressure Processing – HPP). Vedecké aspekty uvede-
ného postupu a porovnanie s tepelným spracovaním. Analýza 
rizík pri dovoze mäsa kurčiat. 
 

17. 6. 2019 

SPS/AUS/473 
29. 4. 2019 
 

Austrália 
 

turovité zvieratá (Bovidae) určené pre zoologické záhrady 

Správa o preskúmaní podmienok pri dovoze uvedených zvierat
a ich spermií zo schválených krajín. 
 

28. 6. 2019 
 

SPS/BRA/1506 
29. 4. 2019 
 

Brazília 
 

ryby, rybie výrobky  

Uznesenie, ktorým sa ustanovujú povolené potravinárske prídav-
né a pomocné látky určené na použitie pre ryby a rybie výrobky. 
 

24. 6. 2019 

SPS/CAN/1244 
3. 4. 2019 
 

Kanada 
 

zložky krmív, napríklad surové/nespracované zrniny vrátane otrúb
a zvyškov odvodených od obilnín alebo strukovín ako komodity
citlivé z hľadiska prenosu ASF 

Opatrenia na sekundárnu kontrolu komodít, ktoré by sa mohli 
podieľať na prenose ochorenia africký mor ošípaných (ASF).
Prevencia šírenia ochorenia z určených krajín a regiónov. 
 

neaplikuje sa 

SPS/CAN/1245 
8. 4. 2019 
 

Kanada 
 

glykozidy Steviolu odvodené od Stevia rebaudiana Bertoni  

Návrh úradu Health Canada týkajúci sa povolenia na rozšírenie 
používania uvedených látok do konzervovaného (zaváraného) 
ovocia za stanovených podmienok. 
 

16. 6. 2019 

SPS/CHN/1130 
2. 4. 2019 
 

Čína 
 

potravinová bezpečnosť, potraviny, potravinárske prísady,
obalové materiály a nádoby používané na potraviny, iné súvisiace 
výrobky používané v potravinárstve 

Opatrenia týkajúce sa riadenia v oblasti bezpečnosti potravín (návrh 
dokumentu na pripomienkovanie). Príprava zákona o bezpečnosti 
potravín a relevantných vykonávacích predpisov. 
 

60 dní 
 

SPS/CRI/212 
8. 4. 2019 
 

Kostarika veterinárne liečivá  

Uznesenie ustanovujúce kódex správnej praxe na skladovanie, 
prepravu a distribúciu výrobkov určených na veterinárne využitie. 
 

60 dní 
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SPS/CRI/213 
8. 4. 2019 
 

Kostarika regulované položky, ktoré môžu byť hostiteľmi Trogoderma gra-
narium 

Uznesenie ustanovujúce fytosanitárne opatrenia na prevenciu ší-
renia uvedeného škodlivého činiteľa. 
 

60 dní 
 

SPS/EGY/91 
26. 4. 2019 
 

Egypt 
 

potraviny na zvláštne výživové účely, spracované alebo zostavené
tak, aby spĺňali osobitné výživové požiadavky alebo požiadavky 
v dôsledku špecifických chorôb, vrátane potravín určených na kŕ-
menie dojčiat a detí 

Výnos upravujúci registráciu a manipuláciu s potravinami na
zvláštne výživové účely. 
 

60 dní 
 

SPS/EU/316 
2. 4. 2019 
 

Európska únia 
 

potraviny živočíšneho pôvodu 

Návrh nariadenia Komisie o referenčných bodoch pre opatrenia
týkajúce sa nepovolených farmakologicky účinných látok prí-
tomných v potravinách živočíšneho pôvodu, a ktorým sa zrušuje 
rozhodnutie 2005/34/ES. 
 

60 dní 
 

SPS/EU/317 
2. 4. 2019 
 

Európska únia 
 

nové potraviny 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/387 z 11. marca 2019,
ktorým sa povoľuje rozšírenie používania oleja odvodeného od 
Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) ako novej potraviny, zmena 
určenia a špecifickej požiadavky na označenie olej Schizochytrium 
sp. (ATCC PTA-9695) v súlade s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2015/2283, a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie 
nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/EU/318 
2. 4. 2019 
 

Európska únia nové potraviny 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/456 z 20. marca 2019,
ktorým sa povoľuje zmena špecifikácií novej potraviny – oleja 
odvodeného od semien Coriandrum sativum v súlade s nariade-
ním Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283, a ktorým sa
mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470. 
 

60 dní 
 

SPS/EU/319 
5. 4. 2019 
 

Európska únia 
 

rezíduá pesticídnych látok 

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II
a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí látky Imazalil
v alebo na určitých výrobkoch. 
 

60 dní 
 

SPS/EU/320 
10. 4. 2019 
 

Európska únia 
 

rezíduá pesticídnych látok 

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II 
a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí látok
Cyflufenamid, Fenbuconazole, Fluquinconazole a Tembotrione
v alebo na určitých výrobkoch. 
 

60 dní 
 

SPS/HND/59 
1. 4. 2019 
 

Honduras 
 

potraviny a nápoje 

Predpisy o hygienickej kontrole potravín a nápojov. 
 

60 dní 
 

SPS/IND/235 
1. 4. 2019 
 

India 
 

rastliny a rastlinné materiály Prunus domestica (slivka), Prunus 
persica (broskyňa) a Prunus persica var nucipersica (nektarínka)
zo Španielska 

Požiadavky v súlade s predpismi na dovoz komodít do Indie
(2019). 
 

31. 5. 2019 
 



Vestník ÚNMS SR č. 5/2019 
 

71 

SPS/JPN/630 
16. 4. 2019 
 

Japonsko 
 

prídavné látky do krmív 

Ministerské rozhodnutie o zrušení povolenia na použitie látok 
Alkyltrimethylammonium calcium oxytetracycline a Chlortetracyc-
line ako prídavných látok do krmív vzhľadom na preukázaný ne-
priaznivý vplyv na ľudské zdravie. 
 

60 dní 
 

SPS/JPN/631 
25. 4. 2019 
 

Japonsko 
 

mäso a jedlé vnútornosti, ryby, kôrovce, mäkkýše, mliečne
výrobky, vajcia, živočíšne produkty, zelenina, určité korene a hľu-
zy, ovocie, orechy, melóny, čaj, korenia, obilniny, olejnaté semená
a plody, živočíšne tuky a oleje 

Etofenprox, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí 
chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/JPN/632 
25. 4. 2019 
 

Japonsko 
 

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

Fenpyroximate, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí 
chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

neaplikuje sa 

SPS/JPN/633 
25. 4. 2019 
 

Japonsko 
 

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

Isopyrazam, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí 
chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

neaplikuje sa 

SPS/JPN/634 
25. 4. 2019 
 

Japonsko 
 

zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie, orechy, melóny, čaj, kore-
nia, olejnaté semená a plody 

Mandestrobin, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezí-
duí chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

neaplikuje sa 

SPS/JPN/635 
25. 4. 2019 
 

Japonsko 
 

mäso a jedlé vnútornosti, ryby, mliečne výrobky, živočíšne pro-
dukty, živočíšne tuky a oleje 

Flumequine, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí 
veterinárnej chemickej látky v/na uvedených komoditách. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/JPN/636 
25. 4. 2019 
 

Japonsko 
 

mäso a jedlé vnútornosti, mliečne výrobky, živočíšne produkty, 
živočíšne tuky a oleje 

Mono-, bis- (trimethylammoniummethylene chloride) –alkyltolue-
ne, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí veterinár-
nej chemickej látky v/na uvedených komoditách. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/JPN/637 
25. 4. 2019 
 

Japonsko mäso a jedlé vnútornosti, ryby, mliečne výrobky, živočíšne pro-
dukty, živočíšne tuky a oleje 

Butylated hydroxyanisole, ustanovenie maximálnych limitných 
hodnôt rezíduí veterinárnej chemickej látky v/na uvedených ko-
moditách. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/JPN/638 
25. 4. 2019 
 

Japonsko 
 

náčinie, kontajnery, obaly a podobné výrobky určené na potraviny 
a prídavné látky do potravín 

Zmeny a doplnky vykonávacieho nariadenia a vyhlášky k zákona 
o hygiene potravín. 
 

neaplikuje sa 
 



Vestník ÚNMS SR č. 5/2019 
 

72 

SPS/JPN/639 
29. 4. 2019 
 

Japonsko 
 

viaczložkové krmivá pre zvieratá určené na produkciu potravín 

Návrh Ministerstva poľnohospodárstva týkajúci sa stanovenia ale-
bo úpravy maximálnych limitných hodnôt kontaminantov v uve-
dených krmivách. Aplikácia nových vedeckých poznatkov a zásada
čo najnižších dosiahnuteľných hodnôt (as low as reasonably 
achievable – ALARA). 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/KAZ/36 
5. 4. 2019 
 

Kazachstan 
 

živá hydina, násadové vajcia, perie, mäso hydiny a iné komodity
citlivé z hľadiska prenosu vysoko patogénnej vtáčej chrípky (HPAI) 
pochádzajúce z Voronežskej oblasti (Ruská federácia) 

Obežník Výboru pre veterinárnu kontrolu a dohľad Ministerstva 
poľnohospodárstva stanovujúci dočasné obmedzenia dovozu 
uvedených komodít. 
 

neaplikuje sa 

SPS/KAZ/37 
5. 4. 2019 
 

Kazachstan 
 

hovädzí dobytok, ošípané, ovce, mäso týchto zvierat, mlieko 
a mliečne výrobky vrátane hotových tepelne upravených výrob-
kov, nepotravinové suroviny, produkty porážky zvierat, zariadenia
na chov, porážku a spracovanie zvierat, krmivá a kŕmne doplnko-
vé látky pre zvieratá pochádzajúce z Kórejskej republiky 

Obežník Výboru pre veterinárnu kontrolu a dohľad Ministerstva 
poľnohospodárstva stanovujúci dočasné obmedzenia dovozu 
uvedených komodít. 
 

neaplikuje sa 

SPS/KOR/634 
5. 4. 2019 
 

Kórea potraviny a súvisiace položky 

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na potraviny. Rozsiahla 
revízia sa týka požiadaviek na skladovanie a distribúciu určitých 
potravín, požiadaviek na obaly na potraviny (lunch boxes), prísad
schválených na obmedzené použitie v potravinách, prísad zakáza-
ných na použitie v potravinách atď. 
 

60 dní 
 

SPS/KOR/635 
5. 4. 2019 
 

Kórea potraviny ako komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnych látok 

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na potraviny, stanovenie 
a/alebo revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí (MRL) pre 
76 pesticídnych látok. 
 

26. 5. 2019 
 

SPS/KOR/636 
29. 4. 2019 
 

Kórea výrobky určené na veterinárne využitie 

Požiadavky aplikované v oblasti klinického a neklinického skúša-
nia veterinárnych farmaceutických výrobkov a klinického skúšania 
veterinárnych zdravotníckych pomôcok, určenie inštitúcii zodpo-
vedných za dané oblasti. 
 

60 dní 

SPS/KOR/637 
29. 4. 2019 
 

Kórea výrobky určené na veterinárne využitie 

Zmeny a doplnky predpisov o posudzovaní bezpečnosti a účin-
nosti veterinárnych farmaceutických výrobkov. 
 

60 dní 
 

SPS/MAR/60 
1. 4. 2019 
 

Maroko 
 

nealkoholické nápoje 

Vyhláška o kvalite a bezpečnosti niektorých nealkoholických ná-
pojov uvádzaných na trh. 
 

60 dní 
 

SPS/MAR/61 
1. 4. 2019 
 

Maroko 
 

potraviny a krmivá 

Vyhláška ustanovujúca hygienické podmienky a požiadavky apliko-
vané pri preprave potravinárskych výrobkov a krmív pre zvieratá. 
 

60 dní 
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SPS/MAR/62 
12. 4. 2019 
 

Maroko 
 

čaj dovážaný z Číny do Maroka 

Vyhláška ustanovujúca maximálne limitné hodnoty rezíduí
pesticídnych látok ako aj iných účinných látok schválených na 
použitie do čaju. Pokiaľ ide o látky neschválené ako prísady do 
čaju, aplikuje sa jednotná limitná hodnota 0,01 mg/kg alebo limit 
kvantifikácie (LOQ). 
 

60 dní 

SPS/NZL/592 
4. 4. 2019 
 

Nový Zéland 
 
 

námorné kontajnery 

Zdravotná dovozná norma stanovujúca požiadavky na námorné 
kontajnery, zaistenie biologickej bezpečnosti. 
 

3. 6. 2019 
 

SPS/NZL/593 
4. 4. 2019 
 

Nový Zéland 
 
 

vozidlá, stroje a zariadenia 

Zdravotná dovozná norma stanovujúca požiadavky na uvedené 
komodity. 
 

3. 6. 2019 
 

SPS/NZL/594 
8. 4. 2019 
 

Nový Zéland 
 
 

čerstvé ovocie Prunus domestica (slivky) a Vitis vinifera (hrozno)
pochádzajúce z Čile 

Požiadavky pri dovoze komodít. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/NZL/595 
16. 4. 2019 
 

Nový Zéland 
 

plody Citrullus lanatus (melóny) pochádzajúce z Austrálie 

Požiadavky pri dovoze komodít. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/PAN/65 
1. 4. 2019 
 

Panama 
 

múky, múčky, granule a podobné výrobky z rýb, kôrovcov, mäkký-
šov alebo iných vodných živočíchov určené na kŕmenie zvierat 

Uznesenie upravujúce dovoz uvedených komodít do Panamy, 
zdravotné požiadavky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PAN/66 
1. 4. 2019 
 

Panama 
 

filetované ryby alebo celé vypitvané ryby z vodných chovov určené
na ľudskú spotrebu 

Uznesenie upravujúce dovoz uvedených komodít do Panamy, 
zdravotné požiadavky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PAN/67 
1. 4. 2019 
 

Panama 
 

celé alebo filetované sladkovodné a morské ryby, rybie oleje a ry-
bie múčky určené na ľudskú spotrebu 

Uznesenie upravujúce dovoz uvedených komodít do Panamy, 
zdravotné požiadavky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PAN/68 
1. 4. 2019 
 

Panama 
 

mäkkýše s lastúrou alebo bez lastúry a ostatné vodné bezsta-
vovce, živé, chladené alebo mrazené určené na ľudskú spotrebu 

Uznesenie upravujúce dovoz uvedených komodít do Panamy, 
zdravotné požiadavky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PAN/69 
1. 4. 2019 
 

Panama 
 

krevety, homáre, nórske homáre určené na ľudskú spotrebu 

Uznesenie upravujúce dovoz uvedených komodít do Panamy, 
zdravotné požiadavky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PAN/70 
1. 4. 2019 
 

Panama 
 

krevety, a odvodené výrobky (oleje, múčky, pelety) určené na 
ľudskú spotrebu 

Uznesenie upravujúce dovoz uvedených komodít do Panamy, 
zdravotné požiadavky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PER/808 
10. 4. 2019 
 

Peru 
 

zrno quinoa (Chenopodium quinoa) pochádzajúce zo Španielska 

Požiadavky pri dovoze komodity. 
 

30 dní 
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SPS/PER/809 
10. 4. 2019 
 

Peru 
 

rastliny eukalyptu (Eucalyptus urograndis) pochádzajúce z Brazílie 

Požiadavky pri dovoze komodity. 
 

30 dní 

SPS/PHL/437 
12. 4. 2019 
 

Filipíny 
 

domáce a divo žijúce ošípané a odvodené produkty pochádzajúce 
z Kambodže 

Ministerské uznesenie ustanovujúce zákaz dovozu uvedených 
komodít. Prevencia šírenia afrického moru ošípaných (ASF). 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/PHL/438 
26. 4. 2019 
 

Filipíny 
 

spracované živočíšne bielkoviny (výrobky na kŕmenie zvierat)
z ošípaných pochádzajúcich z krajín ovplyvnených výskytom afric-
kého moru ošípaných (ASF) 

Memorandum ministerstva poľnohospodárstva, ktorým sa usta-
novuje dočasný zákaz dovozu spracovaných bielkovín z ošípaných 
pochádzajúcich z krajín ovplyvnených výskytom ASF. Prevencia
zavlečenia ochorenia ASF cestou uvedených produktov. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/RUS/161 
5. 4. 2019 
 

Ruská federácia 
 

produkty odvodené od hovädzieho dobytka, regulácia rizík bo-
vinnej spongiformnej encefalopatie (BSE) 

List Federálnej služby pre veterinárny a fytosanitárny dohľad, 
ktorým sa zavádza dočasné obmedzenie dovozu určitých výrob-
kov odvodených od hovädzieho dobytka. Postup je v súlade s Kó-
dexom zdravia suchozemských zvierat (Terrestrial Animal Health 
Code) a zohľadňuje skutočnosť, že Ruská federácia je v procese 
získania oficiálneho štatútu OIE ako krajiny s kontrolovaným rizi-
kom BSE. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/SAU/396 
26. 4. 2019 
 

Saudská Arábia potraviny, maximálne limity na pridávanie cukru do potravinárs-
kych výrobkov 

Technický predpis vzťahujúci sa na všetky potravinárske výrobky 
obsahujúce akýkoľvek pridaný cukor. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/TPKM/489 
1. 4. 2019 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

čerstvé jablká z Talianska 

Požiadavky pri dovoze komodity, karanténa. 

60 dní 
 

SPS/TPKM/490 
25. 4. 2019 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

obilniny, ovocie, zelenina, orechy a iné komodity ovplyvnené rezí-
duami pesticídnych látok 

Regulácia maximálnych limitných hodnôt rezíduí pesticídnych 
látok Abamectin, Acetamiprid, Boscalid, Chromafenozide, 
Clothianidin, Cyazofamid, Cyfluthrin, Cyhalothrin, Dimethomorph, 
Etoxazole, Fenbutatin-oxide, Fenpyroximate, Flonicamid, Flufeno-
xuron, Fluopicolide, Flutriafol, Glyphosate, Imibenconazole, 
Imidacloprid, Lufenuron, Mandipropamid, Mepronil, Metaflu-
mizone, Methoxyfenozide, Propamocarb hydrochloride, Propico-
nazole, Pyriproxyfen, Spiromesifen, Spirotetramat, Tebuconazole, 
Tetraconazole, Thiamethoxam, Trifloxystrobin a Triflumizole. 
 

60 dní 
 

SPS/TPKM/491 
30. 4. 2019 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

pestovateľské média, substráty, rašelina, kôra, mach, kokosové 
vlákno a podobné výrobky 

Požiadavky pri dovoze uvedených komodít, fytosanitárne certifi-
káty, karanténa. 
 

60 dní 
 

SPS/TPKM/492 
30. 4. 2019 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

potraviny, prídavné látky do potravín, kuchynské náčinie, nádoby 
a obaly potraviny 

Klasifikácia komodít spadajúcich do pôsobnosti predpisov o kon-
trole dovážaných potravín a súvisiacich výrobkov. Dovozné postu-
py, právomoci Správy pre potraviny a liečivá. 
 

60 dní 
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SPS/TPKM/493 
30. 4. 2019 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

živočíšne a rastlinné výrobky na ktoré sa vzťahuje regulácia 

Zmeny a doplnky predpisov na karanténu výrobkov rastlinného 
a živočíšneho pôvodu. Regulácia rizík cestou obmedzení alebo 
zákazov vzťahujúcich sa na výrobky prepravované cestujúcimi ale-
bo servisným personálom vo vozidlách alebo prostredníctvom
poštových zásielok. 
 

60 dní 
 

SPS/UGA/73 
2. 4. 2019 

Uganda omáčka z topeného masla Ghee (Eshabwe) 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

SPS/UGA/74 
2. 4. 2019 

Uganda pasterizované kozie mlieko 

Požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

SPS/UGA/75 
2. 4. 2019 

Uganda domáce (miestne) vína 

Požiadavky na výrobky, označovanie, prevencia klamlivých praktík. 
 

60 dní 

SPS/UGA/76 
2. 4. 2019 

Uganda produkty fermentácie jabĺk a hrušiek, nápoje Cider a Perry 

Požiadavky na výrobky, označovanie, prevencia klamlivých praktík. 
 

60 dní 
 

SPS/URY/52 
8. 4. 2019 

Uruguaj veterinárne výrobky Colistin (Kolistín) 

Zákaz dovozu, vývozu, výroby, predaja, používania a držby veteri-
nárnych výrobkov obsahujúcich uvedenú látku, a to samostatne,
alebo v kombinácii s inými látkami. Zákaz sa týka surovín, hoto-
vých výrobkoch a výrobkov pridávaných do živočíšnych krmív. 
 

60 dní 

SPS/USA/3053 
2. 4. 2019 
 

USA 
 

živé zvieratá a živočíšne produkty zo Singapuru 

Hodnotiaci dokument na základe ktorého Služba pre kontrolu 
zdravia zvierat a rastlín (APHIS) navrhuje uznať Singapur za kraji-
nu bez výskytu slintačky a krívačky (FMD). 
 

neaplikuje sa 

SPS/USA/3054 
2. 4. 2019 

USA 
 

čerstvé plody jujuby (Ziziphus jujuba) 

Dokument APHIS obsahujúci analýzu rizík škodcov pri dovoze
čerstvého ovocia jujuby z Číny do kontinentálnych Spojených
štátov. Uplatnenie fytosanitárnych opatrení na zmiernenie rizík
rastlinných škodcov a škodlivých burín. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/USA/3055 
3. 4. 2019 
 

USA 
 

živé zvieratá a živočíšne produkty z Číny 

Hodnotiaci dokument na základe ktorého Služba pre kontrolu 
zdravia zvierat a rastlín (APHIS) navrhuje zapísať Čínu do zoznamu
krajín a regiónov považovaných za infikované africkým morom 
ošípaných (ASF). Potvrdenie výskytu ASF v Číne. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/USA/3056 
5. 4. 2019 
 

USA 
 

balená voda 

Správa pre potraviny a liečivá (FDA) predkladá revíziu normy na 
kvalitu balenej vody. Regulácia povolených hladín fluoridu v bale-
ných vodách domácej produkcie a z dovozu. 
 

1. 6. 2019 
 

SPS/USA/3057 
5. 4. 2019 
 

USA 
 

zvieratá a živočíšne produkty 

Návrh Služby pre kontrolu zdravia zvierat a rastlín (APHIS) týkajúci
sa postupov hodnotenia a uznávania geografických oblastí posu-
dzovaných z hľadiska zdravotného stavu (výskytu ochorení) zvierat. 
Rozlišovanie zdravotného statusu v súlade s normami Svetovej 
organizácie pre zdravie zvierat (OIE). 
 

neaplikuje sa 
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SPS/USA/3058 
5. 4. 2019 
 

USA 
 

pesticídne chemické látky 

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

neaplikuje sa 
 

SPS/USA/3059 
5. 4. 2019 
 

USA 
 

pesticídne chemické látky 

Oznámenie úradu na ochranu životného prostredia (EPA) o prijatí 
niekoľkých pesticídnych žiadostí o ustanovenie alebo modifikáciu
maximálnych limitných hodnôt rezíduí pesticídnych chemických 
látok v/na rôznych komoditách. 
(notifikácie SPS/USA/3058 a SPS/USA/3059 sú textovo identické). 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/USA/3060 
16. 4. 2019 
 

USA 
 

všetky rastlinné komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky 

Mandipropamid, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt 
rezíduí uvedenej látky. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/USA/3061 
16. 4. 2019 
 

USA 
 

cukrová trstina a iné komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnej 
látky 

Sulfometuron-methyl, ustanovenie maximálnych limitných hod-
nôt rezíduí uvedenej látky. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/USA/3062 
16. 4. 2019 
 

USA 
 

šampiňóny a iné komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky 

Metrafenone, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí 
uvedenej látky. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/USA/3063 
16. 4. 2019 
 

USA 
 

paprika, baklažán a iné komodity ovplyvnené rezíduami pesti-
cídnej látky 

Zoxamide, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí 
uvedenej látky. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/USA/3064 
16. 4. 2019 
 

USA 
 

rastliny v schválených pestovateľských médiách 

Návrh Služby pre kontrolu zdravia zvierat a rastlín (APHIS) týkajúci
sa programového environmentálneho hodnotenia dovozov rastlín 
v schválených pestovateľských médiách. Opatrenia na zmiernenie
rizík škodcov. Zjednodušenie a zefektívnenie postupu schvaľova-
nia dovozov rastlín. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/USA/3065 
25. 4. 2019 
 

USA 
 

čerstvé voňavé hrušky (fragrant pears) z Číny 

Oznámenie o revízii požiadaviek aplikovaných pri dovoze čer-
stvých voňavých hrušiek z Číny do Spojených štátov. Povolenie na 
dovoz komodity z určených oblastí za stanovených podmienok. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/VNM/105 
2. 4. 2019 

Vietnam 
 

hnojivá 

Návrh vyhlášky o hospodárení s hnojivami. Vyhláška sa týka výroby 
hnojív, obchodnej registrácie, dovozu/vývoz a používania hnojív 
vrátane regulácie mikroorganizmov v hnojivách. 
 

60 dní 
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V prípade záujmu o odber Vestníka ÚNMS SR zašlite objednávku na adresu:  

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

IČO 30810710 
DIČ 2020850711 
Ak ste Vestník odoberali v roku 2018, zašleme faktúru na odber aj na rok 2019. 
Prihlásiť sa na odber Vestníka ÚNMS SR možno po celý rok. 
Objednať si možno i jednotlivé čísla. 
V písomnom styku uvádzajte vždy Vaše IČO, DIČ, IČ DPH. 
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