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Vestník ÚNMS SR č. 2/2018

1. NORMALIZÁCIA

Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o schválení slovenských technických noriem,
ich zmien, opráv a zrušení

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje podľa § 5 a § 6 zákona č. 264/1999 Z. z.
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, že schválil ďalej uvedené slovenské technické normy, ich zmeny, opravy alebo zrušenie.

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

Schválené STN
1.

STN EN 15224
(01 0336)

STN EN 15224
(01 0336)

2.

STN 01 8020

STN 01 8020
TNI 01 8020

3.

STN EN ISO 6789-1
(23 0780)

STN EN ISO 6789-1
(23 0780)

4.

STN EN ISO 6789-2
(23 0780)

Systémy manažérstva kvality. Používanie EN ISO 9001: 2015 v zdravotnej starostlivosti
(EN 15224: 2016)
Vydanie: marec 2018
Jej vydaním sa ruší
Systémy manažérstva kvality. Používanie EN ISO 9001: 2015 na zdravotnú starostlivosť ****)
(EN 15224: 2016)
z júna 2017
Dopravné značky na pozemných komunikáciách
Vydanie: marec 2018
Jej vydaním sa ruší
Dopravné značky na pozemných komunikáciách CD
z júla 2000
Dopravné značky na cestách
z februára 2016
Montážne náradie na skrutky a matice. Ručné momentové náradie. Časť 1: Požiadavky a metódy
skúšok zhody návrhu a skúšky zhody kvality. Minimálne požiadavky na deklarovanie zhody
(ISO 6789-1: 2017)
(EN ISO 6789-1: 2017)
Vydanie: marec 2018
STN EN ISO 6789 z januára 2004 sa môže súbežne s touto normou používať do 31. 3. 2018.
Jej vydaním sa ruší
Montážne náradie na skrutky a matice. Ručné náradie na vymedzenie veľkosti krútiaceho momentu.
Časť 1: Požiadavky a metódy typovej skúšky zhody a skúšky kvality. Minimálne požiadavky na certifikáty
zhody (ISO 6789-1: 2017) ****)
(EN ISO 6789-1: 2017)
zo septembra 2017
Montážne náradie na skrutky a matice. Ručné momentové náradie. Časť 2: Požiadavky na kalibráciu
a stanovenie neistoty merania (ISO 6789-2: 2017)
(EN ISO 6789-2: 2017)
Vydanie: marec 2018
STN EN ISO 6789 z januára 2004 sa môže súbežne s touto normou používať do 31. 3. 2018.
Jej vydaním sa ruší

2

Vestník ÚNMS SR č. 2/2018

5.

STN EN ISO 6789-2
(23 0780)

Montážne náradie na skrutky a matice. Ručné náradie na vymedzenie veľkosti krútiaceho momentu.
Časť 2: Požiadavky na kalibráciu a stanovenie neistoty merania (ISO 6789-2: 2017) ****)
(EN ISO 6789-2: 2017)
zo septembra 2017

STN EN 115-1
(27 4802)

Bezpečnosť pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Časť 1: Konštrukcia a montáž
(EN 115-1: 2017)
Vydanie: marec 2018
STN EN 115-1 + A1 z augusta 2010 sa môže súbežne s touto normou používať do 31. 1. 2019.
Jej vydaním sa ruší
Bezpečnosť pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Časť 1: Konštrukcia a montáž ****)
(EN 115-1: 2017)
z januára 2018

STN EN 115-1
(27 4802)

6.

STN EN 62504
(36 0293)

STN EN 62504
(36 0293)

7.

STN EN 50193-2-2
(36 1061)

STN EN 50193-2-2
(36 1061)

8.

STN EN 62841-2-10
(36 1560)

STN EN 62841-2-10
(36 1560)

9.

STN EN 62841-3-13
(36 1560)

STN EN 62841-3-13
(36 1560)

Všeobecné osvetlenie. Výrobky s diódami emitujúcimi svetlo (LED) a príslušenstvo. Termíny
a definície
(EN 62504: 2014,
IEC 62504: 2014)
Vydanie: marec 2018
Jej vydaním sa ruší
Všeobecné osvetlenie. Výrobky s diódami emitujúcimi svetlo (LED) a príslušenstvo. Termíny
a definície ****)
(EN 62504: 2014,
IEC 62504: 2014)
z februára 2015
Elektrické prietokové ohrievače vody. Časť 2-2: Požiadavky na funkčné vlastnosti. Jednobodové
elektrické prietokové sprchy. Účinnosť
(EN 50193-2-2: 2016)
Vydanie: marec 2018
Jej vydaním sa ruší
Elektrické prietokové ohrievače vody. Časť 2-2: Požiadavky na funkčné vlastnosti. Jednobodové
elektrické prietokové sprchy. Účinnosť ****)
(EN 50193-2-2: 2016)
z mája 2017
Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť.
Časť 2-10: Osobitné požiadavky na ručné miešače
(EN 62841-2-10: 2017,
mod IEC 62841-2-10: 2017)
Vydanie: marec 2018
Jej vydaním sa ruší
Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť.
Časť 2-10: Osobitné požiadavky na ručné miešače ****)
(EN 62841-2-10: 2017,
mod IEC 62841-2-10: 2017)
z januára 2018
Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť.
Časť 3-13: Osobitné požiadavky na prenosné vŕtačky
(EN 62841-3-13: 2017,
mod IEC 62841-3-13: 2017)
Vydanie: marec 2018
Jej vydaním sa ruší
Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť.
Časť 3-13: Osobitné požiadavky na prenosné vŕtačky ****)
(EN 62841-3-13: 2017,
mod IEC 62841-3-13: 2017)
z januára 2018
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10. STN EN 16734
(65 6526)

STN EN 16734
(65 6526)

11. STN EN ISO 11607-1
(85 6543)

STN EN ISO 11607-1
(85 6543)

12. STN EN ISO 11607-2
(85 6543)

STN EN ISO 11607-2
(85 6543)

13. STN EN 13501-2
(92 0850)

STN EN 13501-2
(92 0850)

14. STN EN 13501-4
(92 0850)

STN EN 13501-4
(92 0850)

15. STN EN 13501-5
(92 0850)

STN EN 13501-5
(92 0850)

Automobilové palivá. Motorová nafta B10. Požiadavky a skúšobné metódy
(EN 16734: 2016)
Vydanie: marec 2018
Jej vydaním sa ruší
Automobilové palivá. Motorová nafta B10. Požiadavky a skúšobné metódy ****)
(EN 16734: 2016)
z februára 2017
Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 1: Požiadavky na materiály,
systémy sterilnej bariéry a obalové systémy (ISO 11607-1: 2006)
(EN ISO 11607-1: 2017)
Vydanie: marec 2018
Jej vydaním sa ruší
Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 1: Požiadavky na materiály,
systémy sterilných bariér a obalové systémy (ISO 11607-1: 2006) ****)
(EN ISO 11607-1: 2017)
z januára 2018
Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 2: Požiadavky validácie na
procesy tvarovania, spájania a skladania (ISO 11607-2: 2006)
(EN ISO 11607-2: 2017)
Vydanie: marec 2018
Jej vydaním sa ruší
Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 2: Požiadavky validácie na
procesy tvarovania, spájania a skladania (ISO 11607-2: 2006) ****)
(EN ISO 11607-2: 2017)
z januára 2018
Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 2: Klasifikácia
využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti (okrem ventilačných zariadení)
(EN 13501-2: 2016)
Vydanie: marec 2018
Jej vydaním sa ruší
Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 2: Klasifikácia
využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti (okrem ventilačných zariadení) ****)
(EN 13501-2: 2016)
z decembra 2016
Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 4: Klasifikácia
využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti prvkov zariadení na odvod splodín horenia
(EN 13501-4: 2016)
Vydanie: marec 2018
STN EN 13501-4 + A1 z marca 2010 sa môže súbežne s touto normou používať do 31. 3. 2018.
Jej vydaním sa ruší
Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 4: Klasifikácia
využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti prvkov zariadení na odvod splodín horenia ****)
(EN 13501-4: 2016)
z decembra 2016
Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 5: Klasifikácia
využívajúca údaje zo skúšok striech namáhaných vonkajším ohňom
(EN 13501-5: 2016)
Vydanie: marec 2018
Jej vydaním sa ruší
Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 5: Klasifikácia
využívajúca údaje zo skúšok striech namáhaných vonkajším ohňom ****)
(EN 13501-5: 2016)
z decembra 2016
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Zrušené STN
16. STN IEC 60884-2-1
(35 4520)

Vidlice a zásuvky na používanie v domácnostiach a na podobné účely. Časť 2-1: Osobitné požiadavky
na vidlice s poistkami
(IEC 60884-2-1: 1987)
z februára 2002
Zrušená od 1. 3. 2018
Norma zrušená v IEC.

17. STN IEC 60884-2-2
(35 4520)

Vidlice a zásuvky na používanie v domácnostiach a na podobné účely. Časť 2-2: Osobitné požiadavky
na zásuvky na spotrebiče
(IEC 60884-2-2: 1989)
z februára 2002
Zrušená od 1. 3. 2018
Norma zrušená v IEC.

18. STN IEC 60884-2-3
(35 4520)

Vidlice a zásuvky na používanie v domácnostiach a na podobné účely. Časť 2-3: Osobitné požiadavky
na spínacie zásuvky bez blokovania na pevné inštalácie
(IEC 60884-2-3: 1989)
z februára 2002
Zrušená od 1. 3. 2018
Norma zrušená v IEC.

19. STN IEC 60884-2-4
(35 4520)

Vidlice a zásuvky na používanie v domácnostiach a na podobné účely. Časť 2-4: Osobitné požiadavky
na vidlice a zásuvky pre SELV ***)
(IEC 60884-2-4: 1999)
z októbra 2002
Zrušená od 1. 3. 2018
Norma zrušená v IEC.

20. STN IEC 60884-2-5
(35 4520)

Vidlice a zásuvky na používanie v domácnosti a na podobné účely. Časť 2: Osobitné požiadavky na
adaptéry **)
(IEC 60884-2-5: 1995)
z januára 2002
Zrušená od 1. 3. 2018
Norma zrušená v IEC.

21. STN EN ISO 10093
(92 0806)

Plasty. Požiarne skúšky. Normalizované iniciátory horenia (ISO 10093: 1998)
(EN ISO 10093: 1998)
z novembra 2001
Zrušená od 1. 3. 2018
EN ISO 10093: 1998 zrušená v CEN bez náhrady.

22. STN EN 60707
(92 0820)

Horľavosť tuhých nekovových materiálov vystavených pôsobeniu plameňových zdrojov zapálenia.
Zoznam skúšobných metód
(EN 60707: 1999,
IEC 60707: 1999)
z augusta 2001
Zrušená od 1. 3. 2018
Nahradená normou STN EN 60695-11-10.
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Opravy STN
23. STN 73 6360-1/O1

Železnice. Koľaj. Časť 1: Geometrická poloha a usporiadanie koľaje železničných dráh rozchodu
1 435 mm. Oprava 1
STN 73 6360-1 z júla 2015
Vydanie: marec 2018

24. STN 73 6360-2/O1

Železnice. Koľaj. Časť 2: Preberanie stavebných prác, udržiavacích prác a hodnotenie prevádzkového
stavu koľaje rozchodu 1 435 mm. Oprava 1
STN 73 6360-2 z júla 2015
Vydanie: marec 2018

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

Upozornenie redakcie
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 11/2015 v Oznámení ÚNMS SR o prevzatí európskych a medzinárodných noriem do sústavy STN oznámením sa
opravuje v bode 110 triediaci znak z 92 0530 na 92 0550.
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 1/2018 v Oznámení ÚNMS SR o prevzatí európskych a medzinárodných noriem do sústavy STN oznámením sa
v bode 42 opravuje údaj o nahradení STN 33 2000-4-41 z októbra 2007 takto: Text „Jej oznámením sa 7. 7. 2020 ruší“ sa nahrádza
textom „Jej oznámením sa 7. 7. 2020 čiastočne ruší“.
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Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o prevzatí európskych a medzinárodných noriem
do sústavy STN oznámením
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 5 a § 6 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že anglické verzie ďalej uvedených európskych a medzinárodných noriem získavajú postavenie STN. Týmto sa
uvedené európske a medzinárodné normy preberajú 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 62656-5
(01 3705)

Normalizovaná registrácia a prenos ontológií pre výrobky pomocou tabuliek. Časť 5: Rozhranie na
opis aktivity
(EN 62656-5: 2017,
IEC 62656-5: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

2.

STN EN ISO 15589-1
(03 8358)

Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Katódová ochrana potrubných prepravných
systémov. Časť 1: Potrubia uložené v pôde (ISO 15589-1: 2015)
(EN ISO 15589-1: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

3.

STN EN ISO 15996
(07 8607)

Fľaše na plyny. Ventily na zvyškový tlak. Všeobecné požiadavky a typová skúška ventilov obsahujúcich zariadenia na zvyškový tlak (ISO 15996: 2017)
(EN ISO 15996: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Fľaše na plyny. Ventily na zvyškový tlak. Všeobecné požiadavky a typová skúška (ISO 15996: 2005)
(EN ISO 15996: 2005)
z októbra 2005

STN EN ISO 15996
(07 8607)

4.

STN EN 303-1
(07 8607)

STN EN 303-1
(07 0251)

5.

STN EN 13771-2
(14 4608)

STN EN 13771-2
(14 4608)

Vykurovacie kotly. Časť 1: Vykurovacie kotly s tlakovými horákmi. Názvoslovie, všeobecné požiadavky, skúšanie a označovanie
(EN 303-1: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Vykurovacie kotly. Časť 1: Vykurovacie kotly s tlakovými horákmi. Názvoslovie, všeobecné požiadavky, skúšanie a označovanie
(EN 303-1: 1999)
z októbra 2000
Kompresory a kondenzačné jednotky na chladenie. Skúšobné metódy a skúšanie vlastností. Časť
2: Kondenzačné jednotky
(EN 13771-2: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Kompresory a kondenzačné jednotky na chladenie. Skúšobné metódy a skúšanie vlastností. Časť 2:
Kondenzačné jednotky ****)
(EN 13771-2: 2007)
z decembra 2007
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6.

STN EN ISO 11554
(19 2014)

STN EN ISO 11554
(19 2014)

7.

STN EN ISO 18369-1
(19 5044)

STN EN ISO 18369-1
(19 5044)

8.

STN EN ISO 18369-2
(19 5044)

STN EN ISO 18369-2
(19 5044)

9.

STN EN ISO 18369-3
(19 5044)

STN EN ISO 18369-3
(19 5044)

10. STN EN ISO 18369-4
(19 5044)

STN EN ISO 18369-4
(19 5044)

11. STN EN ISO 11978
(19 5222)

STN EN ISO 11978
(19 5222)

12. STN EN 1459-1
(26 8804)

Optika a fotonika. Lasery a laserové zariadenia. Skúšobné metódy výkonu energie a časových
charakteristík laserového zväzku (ISO 11554: 2017)
(EN ISO 11554: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Optika a fotonika. Lasery a laserové zariadenia. Skúšobné metódy výkonu energie a časových charakteristík laserového zväzku (ISO 11554: 2006) ****)
(EN ISO 11554: 2008)
z decembra 2008
Očná optika. Kontaktné šošovky. Časť 1: Slovník, klasifikačný systém a odporúčania na technickú
špecifikáciu označovania (ISO 18369-1: 2017)
(EN ISO 18369-1: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Očná optika. Kontaktné šošovky. Časť 1: Slovník, klasifikačný systém a odporúčania na technickú
špecifikáciu označovania (ISO 18369-1: 2006) ****)
(EN ISO 18369-1: 2006)
z februára 2007
Očná optika. Kontaktné šošovky. Časť 2: Tolerancie (ISO 18369-2: 2017)
(EN ISO 18369-2: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Očná optika. Kontaktné šošovky. Časť 2: Tolerancie (ISO 18369-2: 2012) ****)
(EN ISO 18369-2: 2012)
z júna 2013
Očná optika. Kontaktné šošovky. Časť 3: Metódy merania (ISO 19369-3: 2017)
(EN ISO 18369-3: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Očná optika. Kontaktné šošovky. Časť 3: Metódy merania (ISO 18369-3: 2006) ****)
(EN ISO 18369-3: 2006)
z februára 2007
Očná optika. Kontaktné šošovky. Časť 4: Fyzikálnochemické vlastnosti materiálov kontaktných
šošoviek (ISO 18369-4: 2017)
(EN ISO 18369-4: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Očná optika. Kontaktné šošovky. Časť 4: Fyzikálnochemické vlastnosti materiálov kontaktných
šošoviek (ISO 18369-4: 2006) ****)
(EN ISO 18369-4: 2006)
z februára 2007
Očná optika. Kontaktné šošovky a prostriedky na ich ošetrovanie. Označovanie (ISO 11978: 2017)
(EN ISO 11978: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Očná optika. Kontaktné šošovky a prostriedky na ich ošetrovanie. Označovanie (ISO 11978: 2014) ****)
(EN ISO 11978: 2014)
z apríla 2015
Vozíky do ťažkého terénu. Bezpečnostné požiadavky a overovanie. Časť 1: Vozíky s meniteľným
dosahom
(EN 1459-1: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa 30. 9. 2018 ruší
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STN EN 1459+A3
(26 8804)

Bezpečnosť motorových vozíkov. Vozíky s vlastným pohonom a výložníkovým zdvíhacím zariadením
(Konsolidovaný text)
(EN 1459: 1998+A3: 2012)
zo septembra 2012

13. STN EN 16973
(26 9350)

Cestné vozidlá pre kombinovanú dopravu. Náves. Vertikálna prekládka
(EN 16973: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

14. STN EN 12080
(28 2210)

Železnice. Skrine nápravových ložísk. Valivé ložiská
(EN 12080: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Železnice. Nápravové skrine. Valivé ložiská (Konsolidovaný text)
(EN 12080: 2007+A1: 2010)
z apríla 2011

STN EN 12080+A1
(28 2210)

15. STN EN 12081
(28 2215)

STN EN 12081+A1
(28 2215)

16. STN EN 12082
(28 2220)

STN EN 12082+A1
(28 2220)

Železnice. Skrine nápravových ložísk. Mazivá na mazanie
(EN 12081: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Železnice. Nápravové skrine. Mazivá na mazanie (Konsolidovaný text)
(EN 12081: 2007+A1: 2010)
z apríla 2011
Železnice. Skrine nápravových ložísk. Skúška výkonnosti
(EN 12082: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Železnice. Nápravové skrine. Skúška výkonnosti (Konsolidovaný text)
(EN 12082: 2007+A1: 2010)
z apríla 2011

17. STN EN 16839
(28 2261)

Železnice. Koľajové vozidlá. Usporiadanie čelníka
(EN 16839: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

18. STN EN 16922
(28 7313)

Železnice. Pozemné služby. Zariadenie na vypúšťanie odpadových vôd
(EN 16922: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

19. STN EN ISO 14469
(30 2312)

Cestné vozidlá. Plniaci konektor na stlačený zemný plyn (CNG) (ISO 14469: 2017)
(EN ISO 14469: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

20. STN EN 9117
(31 0446)

Letectvo a kozmonautika. Delegovaná verifikácia uvoľnenia výrobku
(EN 9117: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

21. STN EN 9300-005
(31 1060)

Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej dokumentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 005: Autentizácia a verifikácia
(EN 9300-005: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

22. STN EN 9300-007
(31 1060)

Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej dokumentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 007: Termíny a odkazy
(EN 9300-007: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
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23. STN EN 3475-707
(31 1811)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble v letectve. Skúšobné metódy. Časť 707: Stabilita
zostavy
(EN 3475-707: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

24. STN EN 4008-004
(31 1822)

Letectvo a kozmonautika. Prvky elektrických a optických spojení. Lisovacie nástroje a príslušenstvo. Časť 004: Lisovnica lisovacieho nástroja M22520/5-01. Norma na výrobok
(EN 4008-004: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

25. STN EN 6059-303
(31 1832)

Letectvo a kozmonautika. Inštalácia elektrických káblov. Ochranné manžety. Skúšobné metódy.
Časť 303: Odolnosť proti kvapalinám
(EN 6059-303: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

26. STN EN 3660-031
(31 1856)

Letectvo a kozmonautika. Príslušenstvo káblových vývodov pre elektrické a optické kruhové
a obdĺžnikové konektory. Časť 031: Káblový vývod typu K, priamy pre prvok zmraštiteľný teplom,
tienený, tesniaci. Norma na výrobok
(EN 3660-031: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

27. STN EN 3660-032
(31 1856)

Letectvo a kozmonautika. Príslušenstvo káblových vývodov pre elektrické a optické kruhové
a obdĺžnikové konektory. Časť 032: Káblový vývod typu K, priamy pre prvok zmraštiteľný teplom,
tienený, tesniaci. Norma na výrobok
(EN 3660-032: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

28. STN EN 3660-034
(31 1856)

Letectvo a kozmonautika. Príslušenstvo káblových vývodov pre elektrické a optické kruhové
a obdĺžnikové konektory. Časť 034: Kovové krúžky z pamäťových materiálov, typu Z na pripojenie
k tieneniu. Norma na výrobok
(EN 3660-034: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

29. STN EN 3660-035
(31 1856)

Letectvo a kozmonautika. Príslušenstvo káblových vývodov pre elektrické a optické kruhové
a obdĺžnikové konektory. Časť 035: Káblový vývod typu K, 90° pre prvok zmraštiteľný teplom,
tienený, tesniaci. Norma na výrobok
(EN 3660-035: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

30. STN EN 3660-066
(31 1856)

Letectvo a kozmonautika. Príslušenstvo káblových vývodov pre elektrické a optické kruhové
a obdĺžnikové konektory. Časť 066: Káblový vývod typu K, 90° pre prvok zmraštiteľný teplom,
tienený, tesniaci. Norma na výrobok
(EN 3660-066: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

31. STN EN 4708-104
(31 1857)

Letectvo a kozmonautika. Teplom zmraštiteľné rúrky na viazanie, izoláciu a identifikáciu. Časť 104:
Polotuhý polyvinylidén fluoridu (PVDF) pre prevádzkové teploty od –55 °C do 175°C. Norma na
výrobok
(EN 4708-104: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

32. STN EN 4652-002
(31 1919)

Letectvo a kozmonautika. Vysokofrekvenčné koaxiálne konektory. Časť 002: Zhotovenie
(EN 4652-002: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

33. STN EN 4652-221
(31 1919)

Letectvo a kozmonautika. Vysokofrekvenčné koaxiálne konektory. Časť 221: Typ 2, prepojenie
TNC. Lisovaná verzia. Pravouhlá zástrčka. Norma na výrobok
(EN 4652-221: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
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34. STN EN 4652-222
(31 1919)

Letectvo a kozmonautika. Vysokofrekvenčné koaxiálne konektory. Časť 222: Typ 2, prepojenie
TNC. Verzia lisovanej zostavy. Zásuvka so štvorcovou prírubou. Norma na výrobok
(EN 4652-222: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

35. STN EN 4652-320
(31 1919)

Letectvo a kozmonautika. Vysokofrekvenčné koaxiálne konektory. Časť 320: Typ 3, prepojenie N.
Verzia lisovanej zostavy. Priama zástrčka. Norma na výrobok
(EN 4652-320: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

36. STN EN 4652-321
(31 1919)

Letectvo a kozmonautika. Vysokofrekvenčné koaxiálne konektory. Časť 321: Typ 3, prepojenie N.
Verzia lisovanej zostavy. Pravouhlá zástrčka. Norma na výrobok
(EN 4652-321: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

37. STN EN 4652-322
(31 1919)

Letectvo a kozmonautika. Vysokofrekvenčné koaxiálne konektory. Časť 322: Typ 3, prepojenie N.
Lisovaná verzia. Zásuvka so štvorcovou prírubou. Norma na výrobok
(EN 4652-322: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

38. STN EN 4652-420
(31 1919)

Letectvo a kozmonautika. Vysokofrekvenčné koaxiálne konektory. Časť 420: Typ 4, prepojenie C.
Verzia lisovanej zostavy. Priama zástrčka. Norma na výrobok
(EN 4652-420: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

39. STN EN 4652-421
(31 1919)

Letectvo a kozmonautika. Vysokofrekvenčné koaxiálne konektory. Časť 421: Typ 4, prepojenie C.
Verzia lisovanej zostavy. Pravouhlá zástrčka. Norma na výrobok
(EN 4652-421: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

40. STN EN 6018
(31 2070)

Letectvo a kozmonautika. Kovové materiály. Skúšobné metódy. Stanovenie hustoty metódou presunu
(EN 6018: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

41. STN EN 4729
(31 2383)

Letectvo a kozmonautika. Chemické konverzné nanášanie trojmocného chrómu na hliník a zliatiny
hliníka
(EN 4729: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

42. STN EN 2306
(31 2680)

Letectvo a kozmonautika. Zliatina niklu odolávajúca vysokým teplotám Ni-Cr20Co3Fe3. Žíhané tyče
(EN 2306: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

43. STN EN 2037
(31 2847)

Letectvo a kozmonautika. Ťahané oceľové šesťhranné tyče. Rozmery. Tolerancie h 11 a h 12
(EN 2037: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

44. STN EN 4702-02
(31 3032)

Letectvo a kozmonautika. Rýchloupínací systém upevnenia pre nenosné konštrukcie a vnútorné
obloženie. Časť 02: Kombinácia pružnej svorky a svorníka
(EN 4702-02: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

45. STN EN 4702-03
(31 3032)

Letectvo a kozmonautika. Rýchloupínací systém upevnenia pre nenosné konštrukcie a vnútorné
obloženie. Časť 03: Svorník. Rýchloupínanie a zaistenie
(EN 4702-03: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

46. STN EN 4702-04
(31 3032)

Letectvo a kozmonautika. Rýchloupínací systém upevnenia pre nenosné konštrukcie a vnútorné
obloženie. Časť 04: Pružná svorka
(EN 4702-04: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
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47. STN EN 4702-05
(31 3032)

Letectvo a kozmonautika. Rýchloupínací systém upevnenia pre nenosné konštrukcie a vnútorné
obloženie. Časť 05: Poistná podložka
(EN 4702-05: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

48. STN EN 3904
(31 3538)

Letectvo a kozmonautika. Poistné podložky zo zliatiny hliníka, anodizované
(EN 3904: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

49. STN EN 6128
(31 4341)

Letectvo a kozmonautika. Zaslepovacie nity so 100° zapustenou hlavou, vysokopevné
(EN 6128: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

50. STN EN 4691-1
(31 4721)

Letectvo a kozmonautika. Ťahadlo s integrovanými skrutkami. Časť 1: Technická špecifikácia
(EN 4691-1: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

51. STN EN 4692
(31 4722)

Letectvo a kozmonautika. Ťahadlo s integrovanými skrutkami. Poistná svorka
(EN 4692: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

52. STN EN 4693
(31 4723)

Letectvo a kozmonautika. Ťahadlo s integrovanými skrutkami. Kód zostavy A, B a C
(EN 4693: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

53. STN EN 4694
(31 4724)

Letectvo a kozmonautika. Ťahadlo s integrovanými skrutkami. Kód zostavy D, E a F
(EN 4694: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

54. STN EN 4695
(31 4725)

Letectvo a kozmonautika. Ťahadlo s integrovanými skrutkami. Kód zostavy G, H a K
(EN 4695: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

55. STN EN 3094
(31 7192)

Letectvo a kozmonautika. Tesniaci materiál. Skúšobné metódy. Stanovenie času aplikácie
(EN 3094: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

56. STN EN 2850
(31 7722)

Letectvo a kozmonautika. Reaktoplastové živice s uhlíkovými vláknami. Jednosmerné lamináty.
Tlaková skúška v smere rovnobežnom so smerom vlákien
(EN 2850: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

57. STN EN ISO 12217-1
(32 0231)

Malé plavidlá. Stanovenie stability a plávateľnosti a kategorizácia. Časť 1: Neplachtové člny
s dĺžkou trupu 6 m alebo väčšou (ISO 12217-1: 2015)
(EN ISO 12217-1: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Malé plavidlá. Stanovenie stability a plávateľnosti a kategorizácia. Časť 1: Neplachtové člny s dĺžkou
trupu 6 m alebo väčšou (ISO 12217-1: 2015) ****)
(EN ISO 12217-1: 2015)
z mája 2016

STN EN ISO 12217-1
(32 0231)

58. STN EN ISO 12217-2
(32 0231)

STN EN ISO 12217-2
(32 0231)

Malé plavidlá. Stanovenie stability a plávateľnosti a kategorizácia. Časť 2: Plachtové člny s dĺžkou
trupu 6 m alebo väčšou (ISO 12217-2: 2015)
(EN ISO 12217-2: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Malé plavidlá. Stanovenie stability a plávateľnosti a kategorizácia. Časť 2: Plachtové člny s dĺžkou
trupu 6 m alebo väčšou (ISO 12217-2: 2015) ****)
(EN ISO 12217-2: 2015)
z mája 2016
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59. STN EN ISO 18422
(32 0805)

Lode a námorná technológia. Lode vnútrozemskej plavby. Tabuľa s pokynmi na záchranu, oživovanie
a prvú pomoc topiacich sa osôb (ISO 18422: 2014)
(EN ISO 18422: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

60. STN EN ISO 11105
(32 0892)

Malé plavidlá. Vetranie priestorov s benzínovým motorom a/alebo benzínovou nádržou (ISO 11105:
1997)
(EN ISO 11105: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Malé plavidlá. Vetranie priestorov s benzínovým motorom a/alebo benzínovou nádržou (ISO 11105:
1997)
(EN ISO 11105: 1997)
z októbra 2000

STN EN ISO 11105
(32 0892)

61. STN EN 62754
(33 0136)

Výpočet neistoty merania parametrov tvaru vlny
(EN 62754: 2017,
IEC 62754: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

62. 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)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa 18. 8. 2020 ruší
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-708: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory.
Karavanové parky, kempingy a podobné priestory
(HD 60364-7-708: 2009,
mod IEC 60364-7-708: 2007)
z júna 2010

STN 33 2000-7-708

63. STN EN 50341-2-8
(33 3300)

Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-8: Národné normatívne
hľadiská (NNA) pre Francúzsko (založené na EN 50341-1: 2012)
(EN 50341-2-8: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

64. STN EN 61000-4-12
(33 3432)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-12: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti
oscilačnou vlnou
(EN 61000-4-12: 2017,
IEC 61000-4-12: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa 22. 8. 2020 ruší
Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-12: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti
oscilačnou vlnou
(EN 61000-4-12: 2006,
IEC 61000-4-12: 2006)
zo septembra 2007

STN EN 61000-4-12
(33 3432)

65. STN EN 50155
(33 3555)

STN EN 50155
(33 3555)

66. STN EN 50398-1
(33 4597)

Dráhové aplikácie. Koľajové vozidlá. Elektronické zariadenia
(EN 50155: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa 13. 10. 2020 ruší
Dráhové aplikácie. Elektronické zariadenia koľajových vozidiel
(EN 50155: 2007)
z apríla 2008
Poplachové systémy. Kombinované a integrované poplachové systémy. Časť 1: Všeobecné požiadavky
(EN 50398-1: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Čiastočne nahrádza STN P CLC/TS 50398 z júna 2009.
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67. STN P CLC/TS 50661-1 Poplachové systémy. Systémy vonkajšej perimetrickej ochrany. Časť 1: Požiadavky na systém
(33 4598)
(CLC/TS 50661-1: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
68. STN EN 50463-1
(34 1512)

STN EN 50463-1
(34 1512)

69. STN EN 50463-2
(34 1512)

STN EN 50463-2
(34 1512)

70. STN EN 50463-3
(34 1512)

STN EN 50463-3
(34 1512)

71. STN EN 50463-4
(34 1512)

STN EN 50463-4
(34 1512)

72. STN EN 50463-5
(34 1512)

STN EN 50463-5
(34 1512)

73. STN EN 60695-11-2
(34 5630)

STN EN 60695-11-2
(34 5630)

74. STN EN 50288-12-1
(34 7030)

Dráhové aplikácie. Meranie energie na koľajových vozidlách. Časť 1: Všeobecne
(EN 50463-1: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa 6. 10. 2020 ruší
Dráhové aplikácie. Meranie energie na koľajových vozidlách. Časť 1: Všeobecne
(EN 50463-1: 2012)
z novembra 2013
Dráhové aplikácie. Meranie energie na koľajových vozidlách. Časť 2: Meranie energie
(EN 50463-2: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa 6. 10. 2020 ruší
Dráhové aplikácie. Meranie energie na koľajových vozidlách. Časť 2: Meranie energie
(EN 50463-2: 2012)
z novembra 2013
Dráhové aplikácie. Meranie energie na koľajových vozidlách. Časť 3: Spracovanie údajov
(EN 50463-3: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa 6. 10. 2020 ruší
Dráhové aplikácie. Meranie energie na koľajových vozidlách. Časť 3: Spracovanie údajov
(EN 50463-3: 2012)
z novembra 2013
Dráhové aplikácie. Meranie energie na koľajových vozidlách. Časť 4: Komunikácia
(EN 50463-4: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa 6. 10. 2020 ruší
Dráhové aplikácie. Meranie energie na koľajových vozidlách. Časť 4: Komunikácia
(EN 50463-4: 2012)
z novembra 2013
Dráhové aplikácie. Meranie energie na koľajových vozidlách. Časť 5: Posudzovanie zhody
(EN 50463-5: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa od 6. 10. 2020 ruší
Dráhové aplikácie. Meranie energie na koľajových vozidlách. Časť 5: Posudzovanie zhody
(EN 50463-5: 2012)
z novembra 2013
Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 11-2: Skúšobné plamene. Zmiešaný plameň 1 kW.
Zariadenie, zostava na overovaciu skúšku a návod
(EN 60695-11-2: 2017,
IEC 60695-11-2: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa 13. 7. 2020 ruší
Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 11-2: Skúšobné plamene. Zmiešaný plameň s menovitým
výkonom 1 kW: zariadenie, zostava na overovaciu skúšku a návod ****)
(EN 60695-11-2: 2014,
IEC 60695-11-2: 2013)
z novembra 2014
Mnohožilové kovové káble na analógové a digitálne prenosy a riadenie. Časť 12-1: Rámcová
špecifikácia na tienené káble od 1 MHz do 2 000 MHz pre horizontálne a hlavné domové vedenia
(EN 50288-12-1: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
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75. STN EN 50588-1
(35 1130)

STN EN 50588-1
(35 1130)

76. STN EN 61810-2
(35 3411)

STN EN 61810-2
(35 3411)

77. STN EN 61810-2-1
(35 3411)

STN EN 61810-2-1
(35 3411)

Výkonové transformátory stredného výkonu s frekvenciou 50 Hz, s najvyšším napätím pre
zariadenie neprevyšujúcim 36 kV. Časť 1: Všeobecné požiadavky
(EN 50588-1: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa 3. 7. 2020 ruší
Výkonové transformátory stredného výkonu s frekvenciou 50 Hz, s najvyšším napätím zariadenia
neprevyšujúcim 36 kV. Časť 1: Všeobecné požiadavky ****)
(EN 50588-1: 2015)
z februára 2016
Elektromechanické elementárne relé. Časť 2: Spoľahlivosť
(EN 61810-2: 2017,
IEC 61810-2: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa 6. 10. 2020 ruší
Elektromechanické elementárne relé. Časť 2: Spoľahlivosť ****)
(EN 61810-2: 2011,
IEC 61810-2: 2011)
z decembra 2011
Elektromechanické elementárne relé. Časť 2-1: Spoľahlivosť. Postup na overenie hodnôt B10
(EN 61810-2-1: 2017,
IEC 61810-2-1: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa 6. 10. 2020 ruší
Elektromechanické elementárne relé. Časť 2-1: Spoľahlivosť. Postup na overenie hodnôt B10 ****)
(EN 61810-2-1: 2011,
IEC 61810-2-1: 2011)
z decembra 2011

78. STN EN 61169-59
(35 3811)

Vysokofrekvenčné konektory. Časť 59: Rámcová špecifikácia na závitové viacpólové vysokofrekvenčné konektory typu L32-4 a L32-5
(EN 61169-59: 2017,
IEC 61169-59: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

79. STN EN 60947-2
(35 4101)

Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 2: Ističe
(EN 60947-2: 2017,
IEC 60947-2: 2016,
IEC 60947-2: 2016/Cor. 1: 2016)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa 13. 10. 2020 ruší
Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 2: Ističe
(EN 60947-2: 2006,
IEC 60947-2: 2006)
z mája 2007

STN EN 60947-2
(35 4101)

80. STN EN 62683-1
(35 4113)

STN EN 62683
(35 4113)

Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Výrobkové údaje a vlastnosti na výmenu informácií.
Časť 1: Katalógové údaje
(EN 62683-1: 2017,
IEC 62683-1: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa 16. 8. 2020 ruší
Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Výrobkové údaje a vlastnosti na výmenu informácií
****)
(EN 62683: 2015,
IEC 62683: 2015)
z mája 2016
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81. STN EN 62586-1
(35 6150)

STN EN 62586-1
(35 6150)

82. STN EN 61191-2
(35 9041)

STN EN 61191-2
(35 9041)

Meranie kvality napájania v elektrických napájacích systémoch. Časť 1: Prístroje na meranie
kvality napájania (PQI)
(EN 62586-1: 2017,
IEC 62586-1: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa 10. 11. 2020 ruší
Meranie kvality napájania v rozvodných sieťach. Časť 1: Prístroje na meranie kvality napájania (PQI) ****)
(EN 62586-1: 2014,
IEC 62586-1: 2013)
z decembra 2014
Zostavy dosiek s plošnými spojmi. Časť 2: Čiastočná špecifikácia. Požiadavky na povrchovo
montované spájkované zostavy
(EN 61191-2: 2017,
IEC 61191-2: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa 13. 10. 2020 ruší
Zostavy dosiek s plošnými spojmi. Časť 2: Čiastočná špecifikácia. Požiadavky na povrchovo montované
spájkované zostavy ****)
(EN 61191-2: 2013,
IEC 61191-2: 2013)
z februára 2014

83. STN EN 62150-5
(35 9256)

Optovláknové aktívne súčiastky a prvky. Skúšobné a meracie postupy. Časť 5: Nastavovací čas
kanálu vlnovej dĺžky pre nastaviteľné vysielače
(EN 62150-5: 2017,
IEC 62150-5: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

84. STN EN 61280-4-4
(35 9270)

Skúšobné postupy na optické vláknové komunikačné podsystémy. Časť 4-4: Káblové trasy a spoje.
Meranie polarizačnej vidovej disperzie inštalovaných spojov
(EN 61280-4-4: 2017,
IEC 61280-4-4: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa 18. 8. 2020 ruší
Skúšobné postupy pre optické vláknové komunikačné podsystémy. Časť 4-4: Káblové trasy a spoje.
Meranie polarizačnej vidovej disperzie inštalovaných spojov ****)
(EN 61280-4-4: 2006,
IEC 61280-4-4: 2006)
zo septembra 2006

STN EN 61280-4-4
(35 9270)

85. STN EN 61757-2-2
(35 9275)

Optické vláknové senzory. Časť 2-2: Meranie teploty. Rozložené snímanie
(EN 61757-2-2: 2017,
IEC 61757-2-2: 2016)
Platí od 1. 3. 2018

86. STN EN 62496-2
(35 9285)

Dosky s optickými obvodmi. Základné skúšobné a meracie postupy. Časť 2: Všeobecné pokyny na
definovanie podmienok merania optických charakteristík dosiek s optickými obvodmi
(EN 62496-2: 2017,
IEC 62496-2: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

87. STN EN 61057
(35 9714)

Práce pod napätím. Izolačné vysokozdvižné plošiny na montáž na podvozku
(EN 61057: 2017,
IEC 61057: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa 24. 7. 2020 ruší
Vysokozdvižné plošiny s izolačným ramenom na práce pod napätím nad 1 kV striedavého napätia ***)
(EN 61057: 1993,
mod IEC 61057: 1991)
zo septembra 2003

STN EN 61057
(35 9714)
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88. STN EN 60400
(36 0381)

STN EN 60400
(36 0381)

Objímky na trubicové žiarivky a na štartéry
(EN 60400: 2017,
IEC 60400: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa 20. 7. 2020 ruší
Objímky na trubicové žiarivky a na štartéry
(EN 60400: 2008,
IEC 60400: 2008)
z júna 2009

89. STN EN 62386-301
(36 0597)

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 301: Osobitné požiadavky. Vstupné zariadenia.
Tlačidlá
(EN 62386-301: 2017,
IEC 62386-301: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

90. STN EN 62386-302
(36 0597)

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 302: Osobitné požiadavky. Vstupné zariadenia.
Absolútne vstupné zariadenia
(EN 62386-302: 2017,
IEC 62386-302: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

91. STN EN 62386-303
(36 0597)

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 303: Osobitné požiadavky. Vstupné zariadenia.
Snímač prítomnosti
(EN 62386-303: 2017,
IEC 62386-303: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

92. STN EN 62386-304
(36 0597)

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 304: Osobitné požiadavky. Vstupné zariadenia.
Snímač svetla
(EN 62386-304: 2017,
IEC 62386-304: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

93. STN EN 62863
(36 1072)

Metódy merania funkčných vlastností elektrických strojčekov na strihanie vlasov alebo brady
určených na používanie v domácnosti
(EN 62863: 2017,
IEC 62863: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

94. STN EN 60904-1-1
(36 4604)

Fotovoltické súčiastky. Časť 1-1: Meranie voltampérových charakteristík viacvrstvových
fotovoltických súčiastok
(EN 60904-1-1: 2017,
IEC 60904-1-1: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

95. STN EN 60904-8-1
(36 4604)

Fotovoltické súčiastky. Časť 8-1: Meranie spektrálnej citlivosti viacvrstvových fotovoltických (PV)
súčiastok
(EN 60904-8-1: 2017,
IEC 60904-8-1: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

96. STN EN 50380
(36 4630)

Požiadavky na označovanie a dokumentáciu fotovoltických modulov
(EN 50380: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa od 17. 7. 2020 ruší
Technická dokumentácia a údaje na štítku výrobku pre fotovoltické moduly ****)
(EN 50380: 2003)
z novembra 2003

STN EN 50380
(36 4630)
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97. STN EN 60645-1
(36 4805)

STN EN 60645-1
(36 4805)

Elektroakustika. Audiometrické zariadenia. Časť 1: Zariadenia na audiometriu čistého tónu a reči
(EN 60645-1: 2017,
IEC 60645-1: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa 6. 10. 2020 ruší
Elektroakustika. Audiometrické zariadenia. Časť 1: Zariadenia pre audiometriu čistého tónu ****)
(EN 60645-1: 2015,
IEC 60645-1: 2012)
z augusta 2015

98. STN EN 82304-1
(36 4895)

Softvér pre zdravotníctvo. Časť 1: Všeobecné požiadavky na bezpečnosť výrobkov
(EN 82304-1: 2017,
IEC 82304-1: 2016)
Platí od 1. 3. 2018

99. STN EN 50566
(36 7055)

Výrobková norma na preukazovanie zhody bezdrôtových komunikačných zariadení so základnými
obmedzeniami a medznými hodnotami expozície z hľadiska vystavenia človeka elektromagnetickým
poliam vo frekvenčnom pásme od 30 MHz do 6 GHz. Ručné zariadenia v blízkosti ľudského tela
a zariadenia upevnené na tele
(EN 50566: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa 24. 7. 2020 ruší
Norma na výrobok na preukázanie zhody vysokofrekvenčných polí z ručných bezdrôtových komunikačných zariadení a komunikačných zariadení pripevnených na tele používaných širokou
verejnosťou (30 MHz - 6 GHz) ****)
(EN 50566: 2013)
zo septembra 2013

STN EN 50566
(36 7055)

100. STN EN 50401
(36 7080)

STN EN 50401
(36 7080)

Výrobková norma na preukazovanie zhody zariadení základňových staníc s medznými hodnotami
expozície vysokofrekvenčným elektromagnetickým poliam (110 MHz - 100 GHz) pri uvedení do
prevádzky
(EN 50401: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa 24. 7. 2020 ruší
Norma na výrobky na preukázanie zhody pevných zariadení na rádiový prenos (od 110 MHz do
40 GHz) určených na použitie v bezdrôtových telekomunikačných sieťach, so základnými
obmedzeniami alebo referenčnými úrovňami pre vystavenie obyvateľstva vysokofrekvenčným
elektromagnetickým poliam, spôsobené ich uvedením do prevádzky ****)
(EN 50401: 2006)
z januára 2007

101. STN EN 50665
(36 7080)

Všeobecná norma na posudzovanie elektronických a elektrických zariadení z hľadiska obmedzení
expozície osôb elektromagnetickým poliam (0 Hz - 300 GHz)
(EN 50665: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

102. STN EN 50663
(36 7086)

Všeobecná norma na posudzovanie nízkovýkonových elektronických a elektrických zariadení
z hľadiska obmedzení expozície osôb elektromagnetickým poliam (10 MHz - 300 GHz)
(EN 50663: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

103. STN EN 50385
(36 7088)

Výrobková norma na preukazovanie zhody zariadení základňových staníc s medznými hodnotami
expozície vysokofrekvenčným elektromagnetickým poliam (110 MHz - 100 GHz) pri uvedení na trh
(EN 50385: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa 24. 7. 2020 ruší
Výrobková norma na preukázanie zhody základných rádiostaníc a pevných koncových staníc bezšnúrových telekomunikačných systémov so základnými obmedzeniami a referenčnými hladinami, týkajúca sa
vystavenia osôb vysokofrekvenčným elektromagnetickým poliam (110 MHz - 40 GHz). Vystavenie
verejnosti ****)
(EN 50385: 2002)
z apríla 2003

STN EN 50385
(36 7088)
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104. STN EN 60728-13-1
(36 7211)

STN EN 60728-13-1
(36 7211)

105. STN EN 50360
(36 7901)

STN EN 50360
(36 7901)

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 13-1: Rozšírenie
šírky pásma pre signál vysielaný cez systém FTTH
(EN 60728-13-1: 2017,
IEC 60728-13-1: 2017,
IEC 60728-13-1: 2017/Cor. 1: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa 31. 8. 2020 ruší
Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 13-1: Rozšírenie
šírky pásma pre signál vysielaný cez systém FTTH ****)
(EN 60728-13-1: 2012,
IEC 60728-13-1: 2012)
z januára 2013
Výrobková norma na preukazovanie zhody bezdrôtových komunikačných zariadení so základnými
obmedzeniami a medznými hodnotami expozície z hľadiska vystavenia človeka elektromagnetickým
poliam vo frekvenčnom pásme od 300 MHz do 6 GHz. Zariadenia používané v blízkosti ucha
(EN 50360: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa 24. 7. 2020 ruší
Výrobková norma na preukazovanie zhody mobilných telefónov so základnými obmedzeniami z hľadiska
vystavenia človeka elektromagnetickým poliam (300 MHz až 3 GHz) ***)
(EN 50360: 2001)
z októbra 2002

106. STN EN 50664
(36 7947)

Všeobecná norma na preukazovanie zhody zariadení, používaných pracovníkmi, z hľadiska medzných
hodnôt expozície elektromagnetickým poliam (0 Hz - 300 GHz) po uvedení do prevádzky alebo pri ich
používaní na pracovisku
(EN 50664: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

107. STN EN 63035
(36 8308)

MIDI (Digitálne rozhranie pre hudobné nástroje) špecifikácia 1.0 (Skrátené vydanie, 2015)
(EN 63035: 2017,
IEC 63035: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

108. STN EN 62680-1-2
(36 8365)

Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 1-2: Spoločné súčasti.
Špecifikácia napájania elektrickou energiou cez USB
(EN 62680-1-2 Oct. 2017,
IEC 62680-1-2: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa 27. 10. 2020 ruší
Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 1-2: Spoločné súčasti. Špecifikácia
napájania elektrickou energiou cez USB ****)
(EN 62680-1-2 Jan. 2017,
IEC 62680-1-2: 2016)
z júna 2017

STN EN 62680-1-2
(36 8365)

109. STN EN 63029
(36 8375)

Audiozariadenia, videozariadenia a multimediálne systémy. Technológie multimediálneho e-publikovania a e-kníh. E-knihy založené na obrázkoch rastrovej grafiky
(EN 63029: 2017,
IEC 63029: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

110. STN EN 62827-2
(37 9000)

Bezdrôtový prenos energie. Manažérstvo. Časť 2: Manažérstvo riadenia viacerých zariadení
(EN 62827-2: 2017,
IEC 62827-2: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
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111. STN EN 63028
(37 9001)

Bezdrôtový prenos energie. Magnetická rezonančná interoperabilita. Základná rezonančná
špecifikácia systému (BSS)
(EN 63028: 2017,
IEC 63028: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

112. STN EN ISO 6145-6
(38 5615)

Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí dynamickými objemovými metódami.
Časť 6: Metóda kritických cloniek (ISO 6145-6: 2017)
(EN ISO 6145-6: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí dynamickými objemovými metódami. Časť 6:
Metóda kritických cloniek (ISO 6145-6: 2003) ****)
(EN ISO 6145-6: 2008)
z februára 2009

STN EN ISO 6145-6
(38 5615)

113. STN EN ISO 21483
(40 1003)

Stanovenie rozpustnosti plutónia v neožiarených palivových peletách zo zmesi oxidov (U, Pu)O2
v kyseline dusičnej (ISO 21483: 2013)
(EN ISO 21483: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

114. STN EN ISO 15651
(40 1004)

Jadrová energia. Stanovenie celkového obsahu vodíka v práškoch PuO2 a UO2 a spekaných peletách UO2,
(U, Gd)O2 a (U, Pu)O2. Metóda extrakcie inertného plynu a určenia vodivosti (ISO 15651: 2015)
(EN ISO 15651: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

115. STN EN ISO 21613
(40 1005)

Prášky a spekané pelety (U, Pu)O2. Stanovenie chlóru a fluóru (ISO 21613: 2015)
(EN ISO 21613: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

116. STN EN ISO 16424
(40 1006)

Jadrová energia. Hodnotenie homogenity rozloženia Gd v gadolíniových palivových zmesiach
a stanovenie obsahu Gd2O3 v gadolíniových palivových peletách meraním prvkov uránu a gadolínia (ISO 16424: 2012)
(EN ISO 16424: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

117. STN EN ISO 20553
(40 1405)

Radiačná ochrana. Monitorovanie pracovníkov profesne vystavených riziku vnútornej kontaminácie
rádioaktívnym materiálom (ISO 20553: 2006)
(EN ISO 20553: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

118. STN EN ISO 17099
(40 1406)

Rádiologická ochrana. Kritériá spôsobilosti laboratórií používajúcich pri biologickej dozimetrii
CBMN skúšku v periférnych krvných lymfocytoch (ISO 17099: 2014)
(EN ISO 17099: 2017)
Platí od 1.3. 2018

119. STN EN ISO 16638-1
(40 1407)

Rádiologická ochrana. Monitorovanie a interná dozimetria pri špecifických materiáloch. Časť 1:
Inhalácia uránových zlúčenín (ISO 16638-1: 2015)
(EN ISO 16638-1: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

120. STN EN ISO 15382
(40 1408)

Rádiologická ochrana. Postupy monitorovania dávky do očných šošoviek, kože a končatín (ISO 15382: 2015)
(EN ISO 15382: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

121. STN EN ISO 29661
(40 1409)

Referenčné radiačné polia na radiačnú ochranu. Definície a základné koncepcie (ISO 29661: 2012
vrátane Amd 1: 2015)
(EN ISO 29661: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
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122. STN EN ISO 19238
(40 1410)

Rádiologická ochrana. Kritériá spôsobilosti prevádzkových laboratórií vykonávajúcich biologickú
dozimetriu cytogenetikou (ISO 19238: 2014)
(EN ISO 19238: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

123. STN EN ISO 20785-1
(40 3911)

Dozimetria kozmického žiarenia v civilných lietadlách. Časť 1: Základná teória meraní (ISO 20785-1: 2012)
(EN ISO 20785-1: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

124. STN EN ISO 20785-2
(40 3911)

Dozimetria kozmického žiarenia v civilných lietadlách. Časť 2: Charakterizovanie odozvy meracieho
prístroja (ISO 20785-2: 2011)
(EN ISO 20785-2: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

125. STN EN ISO 20785-3
(40 3911)

Dozimetria kozmického žiarenia v civilných lietadlách. Časť 3: Meranie vo výškach letu (ISO 20785-3: 2015)
(EN ISO 20785-3: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

126. STN EN ISO 19017
(40 3912)

Návod na gamaspektrometrické meranie rádioaktívneho odpadu (ISO 19017: 2015)
(EN ISO 19017: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

127. STN EN ISO 18589-2
(40 4019)

Meranie rádioaktivity v prostredí. Pôda. Časť 2: Návod na výber stratégie vzorkovania, vzorkovanie
a predúprava vzoriek (ISO 18589-2: 2015)
(EN ISO 18589-2: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

128. STN EN ISO 18589-3
(40 4019)

Meranie rádioaktivity v prostredí. Pôda. Časť 3: Skúšobná metóda rádionuklidov emitujúcich
gama žiarenie pomocou spektrometrie gama žiarenia (ISO 18589-3: 2015)
(EN ISO 18589-3: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

129. STN EN ISO 14692-1
(45 1430)

Ropný a plynárenský priemysel. Potrubia zo sklených laminátov (GRP). Časť 1: Slovník, symboly,
použitie a materiály (ISO 14692-1: 2017)
(EN ISO 14692-1: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Naftový a plynárenský priemysel. Potrubia z plastov vystužených sklenými vláknami (GRP). Časť 1:
Slovník, symboly, použitie a materiály (ISO 14692-1: 2002)
(EN ISO 14692-1: 2002)
z apríla 2004

STN EN ISO 14692-1
(45 1430)

130. STN EN ISO 14692-2
(45 1430)

STN EN ISO 14692-2
(45 1430)

131. STN EN ISO 14692-3
(45 1430)

STN EN ISO 14692-3
(45 1430)

Ropný a plynárenský priemysel. Potrubia zo sklených laminátov (GRP). Časť 2: Požiadavky
a výroba (ISO 14692-2: 2017)
(EN ISO 14692-2: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Naftový a plynárenský priemysel. Potrubia z plastov vystužených sklenými vláknami (GRP). Časť 2:
Požiadavky a výroba (ISO 14692-2: 2002) ****)
(EN ISO 14692-2: 2002)
z júna 2003
Ropný a plynárenský priemysel. Potrubia zo sklených laminátov (GRP). Časť 3: Systém navrhovania
(ISO 14692-3: 2017)
(EN ISO 14692-3: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Naftový a plynárenský priemysel. Potrubia z plastov vystužených sklenými vláknami (GRP). Časť 3:
Systém navrhovania (ISO 14692-3: 2002) ****)
(EN ISO 14692-3: 2002)
z júna 2003
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132. STN EN ISO 14692-4
(45 1430)

STN EN ISO 14692-4
(45 1430)

133. STN EN ISO 24817
(45 1671)

STN EN ISO 24817
(45 1671)

134. STN EN ISO 12099
(46 0501)

STN EN ISO 12099
(46 0501)

Ropný a plynárenský priemysel. Potrubia zo sklených laminátov (GRP). Časť 4: Výroba, inštalácia
a použitie (ISO 14692-4: 2017)
(EN ISO 14692-4: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Naftový a plynárenský priemysel. Potrubia z plastov vystužených sklenými vláknami (GRP). Časť 4:
Výroba, inštalácia a použitie (ISO 14692-4: 2002) ****)
(EN ISO 14692-4: 2002)
z júna 2003
Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Opravy potrubí pomocou kompozitov. Posúdenie
a konštrukčný návrh, inštalovanie, skúšanie a kontrola (ISO 24817: 2017)
(EN ISO 24817: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Opravy potrubí pomocou kompozitov. Posúdenie
a konštrukčný návrh, inštalovanie, skúšanie a kontrola (ISO 24817: 2015) ****)
(EN ISO 24817: 2015)
z februára 2016
Krmivá pre zvieratá, obilniny a mleté výrobky z obilnín. Pokyny na používanie spektrometrie
v blízkej infračervenej oblasti (ISO 12099: 2017)
(EN ISO 12099: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Krmivá pre zvieratá, obilniny a mleté výrobky z obilnín. Pokyny na používanie spektrometrie v blízkej
infračervenej oblasti (ISO 12099: 2010) ****)
(EN ISO 12099: 2010)
z novembra 2010

135. STN EN ISO 21294
(46 2327)

Olejnaté semená. Manuálny alebo automatizovaný diskontinuálny odber vzorky (ISO 21294: 2017)
(EN ISO 21294: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

136. STN EN ISO 11504
(46 5140)

Kvalita pôdy. Hodnotenie vplyvu z pôd kontaminovaných ropnými uhľovodíkmi (ISO 11504: 2017)
(EN ISO 11504: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

137. STN EN 15621
(46 7037)

Krmivá pre zvieratá. Metódy odberu vzoriek a analýz. Stanovenie vápnika, sodíka, fosforu,
horčíka, draslíka, síry, železa, zinku, medi, mangánu a kobaltu po mineralizácii tlakom metódou
ICP-AES
(EN 15621: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Krmivá pre zvieratá. Stanovenie Ca, Na, P, Mg, K, S, Fe, Zn, Cu, Mn a Co po tlakovej mineralizácii
metódou ICP-AES ****)
(EN 15621: 2012)
z júna 2012

STN EN 15621
(46 7037)

138. STN EN 17050
(46 7038)

Krmivá pre zvieratá. Metódy odberu vzoriek a analýz. Stanovenie jódu metódou ionovýmennej
ICP - MS
(EN 17050: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

139. STN EN 15510
(46 7042)

Krmivá pre zvieratá. Metódy odberu vzoriek a analýz. Stanovenie vápnika, sodíka, fosforu, horčíka, draslíka, železa, zinku, medi, mangánu, kobaltu, molybdénu a olova metódou ICP-AES
(EN 15510: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
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STN EN 15510
(46 7042)

Krmivá pre zvieratá. Stanovenie Ca, Na, P, Mg, K, Fe, Zn, Cu, Mn, Co, Mo, As, Pb a Cd metódou ICP-AES
****)
(EN 15510: 2007)
z februára 2008

140. STN EN 15550
(46 7060)

Krmivá pre zvieratá. Metódy odberu vzoriek a analýz. Stanovenie kadmia a olova atómovou
absorpčnou spektrometriou v grafitovej kyvete po mineralizácii tlakom
(EN 15550: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Krmivá pre zvieratá. Stanovenie kadmia a olova atómovou absorpčnou spektrometriou v grafitovej
kyvete po mineralizácii za zvýšeného tlaku ****)
(EN 15550: 2007)
z apríla 2008

STN EN 15550
(46 7060)

141. STN EN 16939
(46 7087)

Krmivá pre zvieratá. Metódy odberu vzoriek a analýz. Dôkaz tylozínu, spiramycínu a virginiamycínu. Chromatografia na tenkej vrstve a bioautografia
(EN 16939: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

142. STN EN 15695-1
(47 4428)

Poľnohospodárske traktory a samohybné postrekovače. Ochrana obsluhy (vodiča) pred nebezpečnými látkami. Časť 1: Klasifikácia, požiadavky a postupy skúšania kabín
(EN 15695-1: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Poľnohospodárske traktory a samohybné postrekovače. Ochrana obsluhy (vodiča) pred nebezpečnými látkami. Časť 1: Klasifikácia, požiadavky a postupy skúšania kabín
(EN 15695-1: 2009)
z júna 2010

STN EN 15695-1
(47 4428)

143. STN EN 15695-2
(47 4428)

STN EN 15695-2
(47 4428)

Poľnohospodárske traktory a samohybné postrekovače. Ochrana obsluhy (vodiča) pred nebezpečnými látkami. Časť 2: Požiadavky na filtre a postupy skúšania
(EN 15695-2: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Poľnohospodárske traktory a samohybné postrekovače. Ochrana obsluhy (vodiča) pred nebezpečnými
látkami. Časť 2: Filtre, požiadavky a postupy skúšania
(EN 15695-2: 2009)
z júna 2010

144. STN EN 16755
(49 0682)

Trvanlivosť parametra reakcie na oheň. Triedy výrobkov na báze dreva ošetrených retardérom
horenia na vnútorné a vonkajšie konečné použitie
(EN 16755: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

145. STN P CEN/TS 17062
(56 0020)

Potraviny rastlinného pôvodu. Multimetóda na stanovenie rezíduí pesticídov v rastlinných olejoch
metódou LC-MS/MS
(CEN/TS 17062: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do septembra 2019.

146. STN P CEN/TS 17061
(56 0029)

Požívatiny. Usmernenie na kalibráciu a kvantitatívne stanovenie rezíduí pesticídov a organických
kontaminantov chromatografickými metódami
(CEN/TS 17061: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do septembra 2019.

147. STN EN 15984
(65 6055)

Ropný priemysel a ropné výrobky. Stanovenie zloženia rafinérskych vykurovacích plynov a výpočet
obsahu uhlíka a výhrevnosti. Metóda plynovej chromatografie
(EN 15984: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
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STN EN 15984
(65 6055)

Ropný priemysel a ropné výrobky. Stanovenie zloženia rafinérskych vykurovacích plynov a výpočet
obsahu uhlíka a výhrevnosti. Metóda plynovej chromatografie ****)
(EN 15984: 2011)
z októbra 2011

148. STN EN 16906
(65 6178)

Kvapalné ropné výrobky. Stanovenie vznietivosti motorových náft. Metóda s motorom BASF
(EN 16906: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

149. STN EN 1601
(65 6508)

Kvapalné ropné výrobky. Stanovenie organických kyslíkatých látok a celkového obsahu organicky
viazaného kyslíka v bezolovnatom benzíne plynovou chromatografiou (O-FID)
(EN 1601: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Kvapalné ropné výrobky. Bezolovnatý benzín. Stanovenie organických kyslíkatých látok
a stanovenie celkového obsahu organicky viazaného kyslíka plynovou chromatografiou (O-FID)
(EN 1601: 2014)
z decembra 2014

STN EN 1601
(65 6508)

150. STN EN 13303
(65 7051)

STN EN 13303
(65 7051)

151. STN EN 302-2
(66 8503)

STN EN 302-2
(66 8503)

152. STN EN 302-3
(66 8503)

STN EN 302-3
(66 8503)

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie straty hmotnosti priemyselných asfaltov zohrievaním
(EN 13303: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie straty hmotnosti priemyselných asfaltov zohrievaním ****)
(EN 13303: 2009)
z augusta 2009
Lepidlá na nosné drevené konštrukčné dielce. Skúšobné metódy. Časť 2: Stanovenie odolnosti
proti delaminácii
(EN 302-2: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Lepidlá na nosné drevené konštrukčné dielce. Skúšobné metódy. Časť 2: Stanovenie odolnosti proti
delaminácii ****)
(EN 302-2: 2013)
z októbra 2013
Lepidlá na nosné drevené konštrukčné dielce. Skúšobné metódy. Časť 3: Stanovenie vplyvu poškodenia
drevných vláken kyselinami v dôsledku striedania teploty a vlhkosti na ťahovú pevnosť priečne na
vlákna
(EN 302-3: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Lepidlá na nosné drevené konštrukčné dielce. Skúšobné metódy. Časť 3: Stanovenie vplyvu poškodenia drevných vláken kyselinami v dôsledku striedania teploty a vlhkosti na ťahovú pevnosť
priečne na vlákna ****)
(EN 302-3: 2013)
z októbra 2013

153. STN EN ISO 18451-1
(67 0564)

Pigmenty, farbivá a plnidlá. Terminológia. Časť 1: Všeobecné termíny (ISO 18451-1: 2015)
(EN ISO 18451-1: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

154. STN EN ISO 18451-2
(67 0564)

Pigmenty, farbivá a plnidlá. Terminológia. Časť 2: Klasifikácia priemyselne vyrábaných farbiacich
materiálov podľa koloristických a chemických aspektov (ISO 18451-2: 2015)
(EN ISO 18451-2: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
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155. STN EN 16956
(68 1673)

STN P 68 1673

156. STN EN 14157
(72 1137)

STN EN 14157
(72 1137)

157. STN EN 13639
(72 1215)

STN EN 13639
(72 1215)

158. STN EN ISO 18753
(72 7552)

STN EN ISO 18753
(72 7552)

159. STN EN 12675
(73 6024)

STN EN 12675
(73 6024)

Kozmetické výrobky. Analytické metódy. Metóda HPLC/UV na dôkaz a stanovenie obsahu hydrochinónu, éterov hydrochinónu a kortikosteroidov v kozmetických výrobkoch na bielenie pleti
(EN 16956: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Kozmetické prostriedky. Dôkaz a stanovenie hydrochinónu, hydrochinónmonometyléteru, hydrochinónmonoetyléteru a hydrochinónmonobenzyléteru
z júla 2000
Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie odolnosti proti obrusovaniu
(EN 14157: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie odolnosti proti obrusovaniu ****)
(EN 14157: 2004)
z apríla 2005
Stanovenie celkového obsahu organického uhlíka vo vápenci
(EN 13639: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Stanovenie celkového obsahu organického uhlíka vo vápenci ****)
(EN 13639: 2002)
z decembra 2002
Jemná keramika (špeciálna keramika, špeciálna technická keramika). Stanovenie absolútnej
hustoty keramických práškov pyknometrom (ISO 18753: 2017)
(EN ISO 18753: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Jemná keramika (špeciálna keramika, špeciálna technická keramika). Stanovenie absolútnej hustoty
keramických práškov pyknometrom (ISO 18753: 2004) ****)
(EN ISO 18753: 2005)
z marca 2006
Radiče cestnej svetelnej signalizácie. Požiadavky na bezpečnú funkčnosť
(EN 12675: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Radiče cestnej svetelnej signalizácie. Požiadavky na bezpečnú funkčnosť
(EN 12675: 2000)
zo septembra 2003

160. STN P CEN/TS
12697-52
(73 6160)

Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy. Časť 52: Kondicionovanie na starnutie oxidáciou
(CEN/TS 12697-52: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Táto predbežná STN je určená na overovanie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do júla 2019.

161. STN EN 12453
(74 6458)

Brány a vráta. Bezpečnosť pri používaní brán s mechanickým pohonom. Požiadavky a skúšobné
metódy
(EN 12453: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Brány a vráta. Bezpečnosť pri používaní brán a vrát s mechanickým pohonom. Skúšobné metódy
***)
(EN 12445: 2000)
z decembra 2002
Brány a vráta. Bezpečnosť pri používaní brán a vrát s mechanickým pohonom. Požiadavky ***)
(EN 12453: 2000)
z decembra 2002

STN EN 12445
(74 6459)

STN EN 12453
(74 6458)
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162. STN EN 16933-2
(75 0161)

Systémy stôk a kanalizačných potrubí mimo budov. Čerpacie systémy. Časť 2: Hydraulické
navrhovanie
(EN 16933-2: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

163. STN EN ISO 17231
(79 3816)

Usne. Fyzikálne a mechanické skúšky. Stanovenie hydrofóbnosti odevníckych usní (ISO 17231: 2017)
(EN ISO 17231: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Usne. Fyzikálne a mechanické skúšky. Stanovenie hydrofóbnosti odevníckych usní (ISO 17231: 2006) ****)
(EN ISO 17231: 2011)
z januára 2012

STN EN ISO 17231
(79 3816)

164. STN EN 13402-3
(80 7006)

STN EN 13402-3
(80 7006)

165. STN EN ISO 1833-4
(80 8615)

STN EN ISO 1833-4
(80 8615)

166. STN EN ISO 1833-7
(80 8615)

STN EN ISO 1833-7
(80 8615)

167. STN EN ISO 1833-11
(80 8615)

STN EN ISO 1833-11
(80 8615)

168. STN EN ISO 20349-2
(83 2515)

STN EN ISO 20349
(83 2515)

Označovanie veľkosti odevov. Časť 3: Označovanie veľkosti založené na meraniach tela a rozpätiach
(EN 13402-3: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Označovanie veľkostí oblečenia. Časť 3: Telesné rozmery a intervaly
(EN 13402-3: 2013)
z apríla 2014
Textílie. Kvantitatívna chemická analýza. Časť 4: Zmesi niektorých proteínových a niektorých
iných vlákien (metóda využívajúca chlórnan) (ISO 1833-4: 2017)
(EN ISO 1833-4: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Textílie. Kvantitatívna chemická analýza. Časť 4: Zmesi niektorých proteínových a niektorých iných
vlákien (metóda využívajúca chlórnan) (ISO 1833-4: 2006) ****)
(EN ISO 1833-4: 2010)
z februára 2011
Textílie. Kvantitatívna chemická analýza. Časť 7: Zmesi polyamidových a niektorých iných vlákien
(metóda využívajúca kyselinu mravčiu) (ISO 1833-7: 2017)
(EN ISO 1833-7: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Textílie. Kvantitatívna chemická analýza. Časť 7: Zmesi polyamidových a niektorých iných vlákien
(metóda využívajúca kyselinu mravčiu) (ISO 1833-7: 2006) ****)
(EN ISO 1833-7: 2010)
z februára 2011
Textílie. Kvantitatívna chemická analýza. Časť 11: Zmesi niektorých celulózových vlákien a niektorých
iných vlákien (metóda využívajúca kyselinu sírovú) (ISO 1833-11: 2017)
(EN ISO 1833-11: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Textílie. Kvantitatívna chemická analýza. Časť 11: Zmesi celulózových a polyesterových vlákien (metóda využívajúca kyselinu sírovú) (ISO 1833-11: 2006) ****)
(EN ISO 1833-11: 2010)
z februára 2011
Osobné ochranné prostriedky. Obuv chrániaca pred rizikami v zlievarniach a pri zváraní. Časť 2:
Požiadavky a skúšobné metódy na ochranu pred rizikami pri zváraní a podobných procesoch
(ISO 20349-2: 2017)
(EN ISO 20349-2: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Spolu s STN EN ISO 20349-1 z februára 2018 od 23. 8. 2019 ruší
Osobné ochranné prostriedky. Obuv chrániaca proti tepelnému riziku a rozstreknutiu roztaveného
kovu v zlievarniach a pri zváraní. Požiadavky a skúšobná metóda (ISO 20349: 2010)
(EN ISO 20349: 2010)
z júna 2011
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169. STN EN ISO 7250-1
(83 3506)

STN EN ISO 7250-1
(83 3506)

170. STN EN ISO 7243
(83 3561)

STN EN 27243
(83 3561)

Základné merania rozmerov ľudského tela na technologický návrh. Časť 1: Definície a orientačné
body meraného tela (ISO 7250-1: 2017)
(EN ISO 7250-1: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Základné merania rozmerov ľudského tela na technologický návrh. Časť 1: Definície a orientačné body
meraného tela (ISO 7250-1: 2008)
(EN ISO 7250-1: 2010)
zo septembra 2010
Ergonómia tepelného prostredia. Posudzovanie tepelnej záťaže podľa ukazovateľa WBGT (teploty
mokrého a guľového teplomeru) (ISO 7243: 2017)
(EN ISO 7243: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Horúce prostredia. Stanovenie tepelnej záťaže pracovníka podľa ukazovateľa WBGT (teploty mokrého
a guľového teplomeru)
(EN 27243: 1993)
z decembra 1998

171. STN EN ISO 9241-125
(83 3580)

Ergonómia. Interakcia človek-systém. Časť 125: Príručka na vizuálnu prezentáciu informácií
(ISO 9241-125: 2017)
(EN ISO 9241-125: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

172. STN EN ISO 9241-960
(83 3580)

Ergonómia. Interakcia človek-systém. Časť 960: Rámec a pravidlá na interakciu gestikulácie
(ISO 9241-960: 2017)
(EN ISO 9241-960: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

173. STN EN ISO 12052
(84 8105)

Zdravotnícka informatika. Digitálne spracovanie obrazov a komunikácia v medicíne (DICOM)
vrátane pracovných tokov a správy údajov (ISO 12052: 2017)
(EN ISO 12052: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Zdravotnícka informatika. Digitálne spracovanie obrazov a komunikácia v medicíne (DICOM)
vrátane pracovných tokov a správy údajov (ISO 12052: 2006) ****)
(EN ISO 12052: 2011)
z augusta 2011

STN EN ISO 12052
(84 8105)

174. STN P CEN ISO/TS
19844
(84 8125)

STN P CEN ISO/TS
19844
(84 8125)

175. STN EN ISO 6710
(85 6216)

STN EN 14820
(85 6216)

Zdravotnícka informatika. Identifikácia liekov. Implementácia návodu na dátové prvky a štruktúry
na jednoznačnú identifikáciu a výmenu regulovaných informácií o látkach (ISO/TS 19844: 2016)
(CEN ISO/TS 19844: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do júla 2019.
Jej oznámením sa ruší
Zdravotnícka informatika. Identifikácia liekov. Implementácia návodu pre dátové prvky a štruktúry pre
jednoznačnú identifikáciu a výmenu regulovaných informácií o látkach (ISO/TS 19844: 2015) ****)
(CEN ISO/TS 19844: 2015)
z apríla 2016
Jednorazové nádobky na zber vzoriek žilovej krvi (ISO 6710: 2017)
(EN ISO 6710: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa 6. 9. 2020 ruší
Jednorazové nádobky na odber ľudskej krvi zo žily
(EN 14820: 2004)
z februára 2005
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176. STN EN ISO 9917-2
(85 6335)

STN EN ISO 9917-2
(85 6335)

177. STN EN ISO 13943
(92 0102)

STN EN ISO 13943
(92 0102)

Stomatologické vodou tuhnúce cementy. Časť 2: Svetlom aktivované cementy (ISO 9917-2: 2017)
(EN ISO 9917-2: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Stomatologické vodou tuhnúce cementy. Časť 2: Svetlom aktivované cementy (ISO 9917-2: 2010)
****)
(EN ISO 9917-2: 2010)
z augusta 2010
Požiarna bezpečnosť. Slovník (ISO 13943: 2017)
(EN ISO 13943: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Požiarna bezpečnosť. Slovník (ISO 13943: 2008)
(EN ISO 13943: 2010)
z mája 2011

178. STN EN 16869
(94 2040)

Navrhovanie/konštruovanie zaistených ciest (via ferrata)
(EN 16869: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

179. STN EN 71-7+A1
(94 3094)

Bezpečnosť hračiek. Časť 7: Farby na nanášanie prstami. Požiadavky a skúšobné metódy
(EN 71-7: 2014+A1: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Bezpečnosť hračiek. Časť 7: Farby na nanášanie prstami. Požiadavky a skúšobné metódy
(EN 71-7: 2014)
z marca 2016

STN EN 71-7
(94 3094)

180. STN EN 17007
(95 0108)

Proces údržby a pridružené ukazovatele
(EN 17007: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

181. STN EN 14615
(96 1015)

Poštové služby. Digitálne poštové známky. Použitie, bezpečnosť a navrhovanie
(EN 14615: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
Jej oznámením sa ruší
Poštové služby. Digitálne poštové známky. Použitie, bezpečnosť a navrhovanie ****)
(EN 14615: 2005)
z augusta 2005

STN EN 14615
(01 0130)

Zrušené STN
182. STN EN 12308
(38 6632)

Zariadenia a príslušenstvo na skvapalnený zemný plyn. Skúšanie vhodnosti tesnenia prírubových spojov
na potrubí LNG ****)
(EN 12308: 1998)
z novembra 2001
Zrušená od 1. 3. 2018
Zrušená v CEN bez náhrady.

183. STN EN 12781
(74 4521)

Obklady stien. Špecifikácia pre korkové dosky ****)
(EN 12781: 2001)
z decembra 2001
Zrušená od 1. 3. 2018
EN 12781: 2001 zrušená v CEN bez náhrady.
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184. STN EN 527-3
(91 0850)

Kancelársky nábytok. Pracovné stoly. Časť 3: Skúšobné metódy na určenie stability a mechanickej
pevnosti štruktúry ****)
(EN 527-3: 2003)
z októbra 2003
Zrušená od 1. 3. 2018
EN 527-3: 2003 bola zrušená v CEN bez náhrady.

Zmeny STN
185. STN EN ISO 15798/A1 Očné implantáty. Viskoelastické materiály pre očnú chirurgiu (ISO 15798: 2013/Amd 1: 2017).
(19 5051)
Zmena A1
STN EN ISO 15798 z januára 2014
(EN ISO 15798: 2013/A1: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
186. STN 33 2000-1/A11

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných
charakteristík, definície. Zmena A11
STN 33 2000-1 z apríla 2009
(HD 60364-1: 2008/A11: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
STN 33 2000-1 z apríla 2009 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 31. 5. 2020.

187. STN 33 2000-4-41/A11 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom
elektrickým prúdom. Zmena A11
STN 33 2000-4-41 z októbra 2007
(HD 60364-4-41: 2007/A11: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
STN 33 2000-4-41 z októbra 2007 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 31. 5. 2020.
188. STN 33 2000-5-51/A12 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá
Zmena A12
STN 33 2000-5-51 z mája 2010
(HD 60364-5-51: 2009/A12: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
STN 33 2000-5-51 z mája 2010 sa bez tejto zmeny A12 môže používať do 31. 5. 2020.
189. STN 33 2000-5-53/A11 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Spínacie a riadiace zariadenia. Zmena A11
STN 33 2000-5-53 z apríla 2017
(HD 60364-5-53: 2015/A11: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
STN 33 2000-5-53 z apríla 2017 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 31. 5. 2020.
190. STN 33 2000-5-54/A11 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie
sústavy a ochranné vodiče. Zmena A11
STN 33 2000-5-54 z augusta 2012
(HD 60364-5-54: 2011/A11: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
STN 33 2000-5-54 z augusta 2012 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 31. 5. 2020.
191. STN 33 2000-5-56/A12 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-56: Výber a stavba elektrických zariadení. Napájanie
na bezpečnostné účely. Zmena A12
STN 33 2000-5-56 z novembra 2010
(HD 60364-5-56: 2010/A12: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
STN 33 2000-5-56 z novembra 2010 sa bez tejto zmeny A12 môže používať do 31. 5. 2020.
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192. STN 33 2000-5-559/
A11

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-559: Výber a stavba elektrických zariadení. Svietidlá
a svetelné inštalácie. Zmena A11
STN 33 2000-5-559 z marca 2013
(HD 60364-5-559: 2012/A11: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
STN 33 2000-5-559 z marca 2013 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 31. 5. 2020.

193. STN 33 2000-7-701/
A12

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-701: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo
priestory. Priestory s vaňou alebo sprchou. Zmena A12
STN 33 2000-7-701 z októbra 2007
(HD 60364-7-701: 2007/A12: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
STN 33 2000-7-701 z októbra 2007 sa bez tejto zmeny A12 môže používať do 31. 5. 2020.

194. STN 33 2000-7-704/
A11

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-704: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo
priestory. Inštalácie na staveniskách a búraniskách. Zmena A11
STN 33 2000-7-704 z októbra 2007
(HD 60364-7-704: 2007/A11: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
STN 33 2000-7-704 z októbra 2007 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 31. 5. 2020.

195. STN 33 2000-7-705/
A12

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-705: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo
priestory. Poľnohospodárske a záhradnícke prevádzkarne. Zmena A12
STN 33 2000-7-705 z decembra 2007
(HD 60364-7-705: 2007/A12: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
STN 33 2000-7-705 z decembra 2007 sa bez tejto zmeny A12 môže používať do 31. 5. 2020.

196. STN 33 2000-7-708/
A11

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-708: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo
priestory. Karavanové parky, kempingy a podobné priestory. Zmena A11
STN 33 2000-7-708 z júna 2010
(HD 60364-7-708: 2009/A11: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
STN 33 2000-7-708 z júna 2010 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 31. 5. 2020.

197. STN 33 2000-7-709/
A11

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-709: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo
priestory. Prístavy a podobné priestory. Zmena A11
STN 33 2000-7-709 z júna 2010
(HD 60364-7-709: 2009/A11: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
STN 33 2000-7-709 z júna 2010 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 31. 5. 2020.

198. STN 33 2000-7-715/
A11

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-715: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo
priestory. Svetelné inštalácie na malé napätie. Zmena A11
STN 33 2000-7-715 z februára 2013
(HD 60364-7-715: 2012/A11: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
STN 33 2000-7-715 z februára 2013 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 31. 5. 2020.

199. STN 33 2000-7-718/
A12

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-718: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo
priestory. Zariadenia a pracoviská občianskej vybavenosti. Zmena A12
STN 33 2000-7-718 z júna 2014
(HD 60364-7-718: 2013/A12: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
STN 33 2000-7-718 z júna 2014 sa bez tejto zmeny A12 môže používať do 31. 5. 2020.

200. STN 33 2000-7-729/
A11

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-729: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo
priestory. Chodby na obsluhu alebo údržbu. Zmena A11
STN 33 2000-7-729 z júna 2010
(HD 60364-7-729: 2009/A11: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
STN 33 2000-7-729 z júna 2010 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 31. 5. 2020.
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201. STN 33 2000-7-740/
A11

Elektrické inštalácie budov. Časť 7-740: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Dočasné
elektrické inštalácie pre konštrukcie (stavby), prostriedky určené na zábavu a prístrešky na výstaviskách,
v zábavných parkoch a v cirkusoch. Zmena A11
STN 33 2000-7-740 z júla 2007
(HD 60364-7-740: 2006/A11: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
STN 33 2000-7-740 z júla 2007 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 31. 5. 2020.

202. STN EN 61000-2-2/A1 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 2-2: Prostredie. Kompatibilné úrovne nízko(33 3432)
frekvenčných rušení šírených vedením a signalizácie vo verejných rozvodných sieťach nízkeho
napätia. Zmena A1
STN EN 61000-2-2 z februára 2004
(EN 61000-2-2: 2002/A1: 2017,
IEC 61000-2-2: 2002/Amd 1: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
STN EN 61000-2-2 z februára 2004 sa bez tejto zmeny A1 môže používať do 1. 8. 2020.
203. STN EN 55016-2-1/A1 Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu.
(33 4216)
Časť 2-1: Metódy merania rušenia a odolnosti proti nemu. Meranie rušenia šíreného vedením.
Zmena A1
STN EN 55016-2-1 z decembra 2014
(EN 55016-2-1: 2014/A1: 2017,
CISPR 16-2-1: 2014/A1: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
STN EN 55016-2-1 z decembra 2014 sa bez tejto zmeny A1 môže používať do 4. 8. 2020.
204. STN EN 62442-1/A11
(36 0513)

Energetické vlastnosti ovládacích zariadení svetelných zdrojov. Časť 1: Ovládacie zariadenia
žiariviek. Metóda merania na stanovenie celkového príkonu obvodov ovládacieho zariadenia
a účinnosti ovládacieho zariadenia. Zmena A11
STN EN 62442-1 z júla 2012
(EN 62442-1: 2011/A11: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
STN EN 62442-1 z júla 2012 sa bez zmeny A11 môže používať do 11. 7. 2020.

205. STN EN 62442-2/A11
(36 0513)

Energetické vlastnosti ovládacích zariadení svetelných zdrojov. Časť 2: Ovládacie zariadenia pre
vysokotlakové výbojky (okrem žiariviek). Metóda merania na stanovenie účinnosti ovládacích
zariadení. Zmena A11
STN EN 62442-2 z februára 2015
(EN 62442-2: 2014/A11: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
STN EN 62442-2 z februára 2015 sa bez zmeny A11 môže používať do 11. 7. 2020.

206. STN EN 62442-3/A11
(36 0513)

Energetické vlastnosti ovládacích zariadení svetelných zdrojov. Časť 3: Ovládacie zariadenia
halogénových svetelných zdrojov a modulov LED. Metóda merania na stanovenie účinnosti
ovládacích zariadení. Zmena A11
STN EN 62442-3 z februára 2015
(EN 62442-3: 2014/A11: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
STN EN 62442-3 z februára 2015 sa bez zmeny A11 môže používať do 11. 7. 2020.

207. STN EN 60335-1/A13
(36 1055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Zmena A13
STN EN 60335-1 z decembra 2012
(EN 60335-1: 2012/A13: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
STN EN 60335-1 z decembra 2012 sa bez tejto zmeny A13 môže používať do 3. 5. 2020.
Jej oznámením sa ruší
Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky.
Zmena A12 ****)
STN EN 60335-1 z decembra 2012
(EN 60335-1: 2012/A12: 2017)
z októbra 2017

STN EN 60335-1/A12
(36 1055)
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208. STN EN ISO 13260/A1 Potrubné systémy z termoplastov na beztlakové kanalizačné potrubia a stoky. Skúšobná metóda
(64 0657)
na odolnosť proti kombinovanému cyklickému teplotnému namáhaniu a vonkajšiemu zaťaženiu
(ISO 13260: 2010/Amd 1: 2017). Zmena A1
STN EN ISO 13260 z marca 2012
(EN ISO 13260: 2011/A1: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

Opravy STN
209. STN EN 15316-4-2/AC Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému
(06 0237)
a účinnosti systému. Časť 4-2: Systémy výroby tepla, systémy tepelného čerpadla. Oprava AC
STN EN 15316-4-2 z októbra 2017
(EN 15316-4-2: 2017/AC: 2017)
Platí od 1. 3. 2018
210. STN EN 1860-1+A1/
AC
(06 1240)

Spotrebiče, tuhé palivá a podpaľovače na grilovanie. Časť 1: Grily na tuhé palivá. Požiadavky
a skúšobné metódy. Oprava AC
STN EN 1860-1+A1 z októbra 2017
(EN 1860-1: 2013+A1: 2017/AC: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

211. STN EN 61169-58/AC
(35 3811)

Vysokofrekvenčné konektory. Časť 58: Rámcová špecifikácia VF koaxiálnych konektorov so
spojením naslepo. Charakteristická impedancia 50 Ω (typ SBMA). Oprava AC
STN EN 61169-58 z júna 2017
(EN 61169-58: 2016/AC Sep. 2017,
IEC 61169-58: 2016/Cor. 1: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

212. STN EN 62612/A11/
AC2
(36 0292)

Svetelné zdroje LED s integrovanými predradníkmi na všeobecné osvetlenie s napájacím napätím
> 50 V. Prevádzkové požiadavky. Zmena A11. Oprava AC2
STN EN 62612/A11 z decembra 2017
(EN 62612: 2013/A11: 2017/AC Nov. 2017)
Platí od 1. 3. 2018

213. STN EN 62838/AC
(36 0294)

Polointegrované svetelné zdroje LEDsi na všeobecné osvetlenie s napájacím napätím neprevyšujúcim efektívnu hodnotu striedavého napätia 50 V alebo jednosmerné napätie bez zvlnenia
120 V. Bezpečnostné požiadavky. Oprava AC
STN EN 62838 z augusta 2016
(EN 62838: 2016/AC Nov. 2017,
IEC 62838: 2015/Cor. 1: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

214. STN EN 60061-1/
A56/AC
(36 0340)

Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti.
Časť 1: Pätice pre zdroje svetla. Zmena A56. Oprava AC
STN EN 60061-1 z februára 2018
(EN 60061-1: 1993/A56: 2017/AC Nov. 2017,
IEC 60061-1: 1969/Amd 56: 2017/Cor. 1: 2017)
Platí od 1. 3. 2018

Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou
stranou.
Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR.
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Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o vydaní technických normalizačných informácií

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že vydal 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.

Zrušené TNI
1.

TNI IEC/TR 60083
(35 4521)

Vidlice a zásuvky pre domácnosť a na podobné všeobecné používanie normalizované v členských
krajinách IEC *)
(IEC/TR 60083: 2009)
z januára 2010
Zrušená od 1. 3. 2018
Norma zrušená v IEC.

Dokumenty bez označenia hviezdičkami sa vydávajú v slovenskom jazyku.
Dokumenty označené ****) sa preberajú oznámením vo Vestníku ÚNMS SR.

33

Vestník ÚNMS SR č. 2/2018

Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o návrhu na zrušenie STN

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR predkladá podľa § 6 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách
na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prerokovanie
zoznam slovenských technických noriem (STN) navrhovaných na zrušenie pre ich technickú zastaranosť, neaktuálnosť alebo
z iných dôvodov.
Každý, kto má odôvodnené námietky proti zrušeniu STN, môže ich uplatniť do 8 týždňov od zverejnenia tohto oznámenia
u uvedeného zodpovedného zamestnanca ÚNMS SR.
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. BOX 76
810 05 Bratislava 15

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

Označenie STN
STN 01 8013

Názov STN
Požiarne tabuľky

Dátum vydania/
schválenia

Zodpovedný zamestnanec

21. 7. 1964

Ing. Eva Marsová

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 § 6 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov sú zverejňované na webovej stránke
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.

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 európskych a medzinárodných noriem
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z.
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že zoznamy návrhov európskych a medzinárodných noriem a iných dokumentov sú zverejňované na
verejné prerokovanie na webovej stránke 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.

Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o verejnom prerokovaní návrhov pôvodných STN

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 6 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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 webovej stránke 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 3 mesiacov od dátumu zverejnenia oznamu, 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
www.unms.sk.

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

35

Vestník ÚNMS SR č. 2/2018

2. METROLÓGIA

Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o autorizácii podľa zákona č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 2 písm. g) zákona č. 142/2000 Z. z.
o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že podľa § 24 tohto zákona vydal
v januári 2018 tieto rozhodnutia z oblasti autorizácie na výkon overovania určených meradiel a úradného merania:
1.

Rozhodnutie č. 2018/900/000138/00073 zo dňa 10. 1. 2018 vydané pre OVERTACH, s. r. o., Sereďská 247/4012, 917 05
Trnava, IČO: 36 617 130.

Predmetom rozhodnutia je zmena autorizácie na výkon overovania určených meradiel (záznamových zariadení v cestnej
doprave) udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2012/900/006231/02593 zo dňa 18. 12. 2012 spočívajúca v zrušení pracoviska
Vlčkovce 54, 919 23 Vlčkovce.
Platnosť rozhodnutia o autorizácii je do 20. 7. 2022.
2.

Rozhodnutie č. 2018/900/000485/00119 zo dňa 16. 1. 2018 vydané pre Bratislavská metrologická spoločnosť s. r. o.,
Trnavská 29, 900 27 Bernolákovo, IČO: 35 878 321.

Predmetom rozhodnutia je autorizácia na výkon overovania určených meradiel.
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Položka

Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie:
Následné overenie
Druh overovaných
meradiel

1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

(Pol. prílohy č. 1
k vyhláške
č. 210/2000 Z. z.
o meradlách
a metrologickej
kontrole)

Merací
rozsah

Zavedené metódy

Rozšírená
neistota U
(pre k = 2)

Druh

Dokumentácia

PP č. 8
Merače pretečeného
Merače pretečeného
0,70 % pri Qmin
množstva studenej
Hmotnostná alebo
množstva studenej vody
a teplej vody
0,55 % pri Qt
objemová metóda
Q = (0,006 až
PP č. 9
DN 2 až DN 250
0,53 % pri Qn
s pevným alebo letmým Merače pretečeného
250) m3/h
z nameranej
štartom
množstva teplej vody
hodnoty
Pol.: 1.3.15 a),
a prietokomerné časti
1.3.15 b)
meračov tepla

Ostatné
špecifikácie

Médium pri
overovaní:
studená voda,
teplá voda

Merače tepla
0,53 % pri Qn
PP č. 9
Prietokomery ako
0,55 % pri 0,5Qn Hmotnostná alebo
Merače pretečeného
členy meračov tepla
objemová metóda
Q = (0,006 až 0,55 % pri Qt
množstva teplej vody
DN 2 až DN 250
250) m3/h 0,70 % pri Qmin s pevným alebo letmým
a prietokomerné časti
z nameranej
štartom
meračov tepla
Pol.: 3.1.5 b)
hodnoty
Metóda priameho
1,32 % pri
porovnania
δt < 10 °C
PP č. 4
s odporovými snímačmi
0,98 % pri
Kompaktné merače
Kompaktné merače tepla
teploty a simuláciou
tepla
s teplonosným médiom
δt =
10 °C ≤ δt <20 °C
prietoku alebo
voda - spôsobom
(1 až 180) °C
0,65 % pri
hmotnostnou alebo
Pol.: 3.1.5 a)
samostatná skúška
δt ≥ 20 °C
objemovou metódou
z nameranej
s pevným alebo letmým
hodnoty
štartom
Platinové odporové
Metóda priameho
snímače teploty ako
PP č. 5
t=
porovnania
členy meračov tepla
0,13 °C
Odporové snímače teploty
(0 až 200) °C
s odporovým snímačom
so zariadením CT 2000
teploty
Pol.: 3.1.5 c)
Kalorimetrické
0,32 % pri δtmin
počítadlá elektronické
PP č. 1
0,32 % pri δt10
k meračom tepla
Metóda simulácie
Kalorimetrické počítadlá
δt =
0,15 % pri δt20
s teplonosným
vstupu teploty
pre merače s teplonosným
(1 až 180) °C 0,15 % pri δtmax
médiom – voda
a prietoku
médiom voda spôsobom –
z nameranej
samostatná skúška
hodnoty
Pol.: 3.1.5 d)
Kalorimetrické
PP č. 2
počítadlá elektronické
tp =
Kalorimetrické počítadlá
k meračom tepla
(100 až
0,15 %
Metóda simulácie
pre merače tepla
s teplonosným
600) °C
z nameranej
vstupu teploty
s teplonosným médiom
médiom - vodná para,
hodnoty
a prietoku
vodná para a kondenzát
kondenzát
tk =
spôsobom - samostatná
(0 až 200) °C
skúška
Pol.: 3.1.5 d)
Prevodníky tlaku ako
p=
0,08 %
Metóda priameho
PP č. 7
členy meračov tepla
(0,1 až 6,0) z nameranej porovnania s piestovým
Prevodníky tlaku
MPa
hodnoty
tlakomerom
a deformačné tlakomery
Pol.: 3.1.5 e)

Poznámky, vysvetlivky: δt – teplotný rozdiel; tp – teplota pary; tk – teplota kondenzátu;
DN - menovitá svetlosť merača; PP – pracovný postup; p – tlak, Q - prietok
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Médium pri
overovaní:
studená voda,
teplá voda

Médium pri
overovaní: olej,
studená voda,
teplá voda

Médium pri
overovaní: olej
a voda

Médium pri
overovaní: olej
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Položka

Následné overovanie meradiel uvedených na trh podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Druh overovaných
Zavedené metódy
meradiel
Rozšírená neistota
(Pol. prílohy č. 1
U
Ostatné
k vyhláške
Merací rozsah
špecifikácie
č. 210/2000 Z. z.
(pre k = 2)
Druh
Dokumentácia
o meradlách
a metrologickej
kontrole)
Merače pretečeného
PP č. 12
Hmotnostná alebo
0,6 % pri Q1
množstva studenej
Vodomery na meranie
Médium pri
objemová metóda
a teplej vody
0,4 % pri Q2
pretečeného objemu čistej
overovaní:
Q = (0,006 až
s pevným
1
DN 2 až DN 250
0,4 % pri Q3
studenej alebo teplej vody studená voda,
250) m3/h
z nameranej
alebo letmým
a prietokomery ako členy
teplá voda
hodnoty
štartom
Pol.: 1.3.15 a),
meračov tepla
1.3.15 b)
2

2.1

Merače tepla
Prietokomery ako
členy meračov tepla
Q = (0,006 až
DN 2 až DN 250
250) m3/h
Pol.: 3.1.5 b)

2.2

Kalorimetrické
počítadlá
elektronické pre
merače tepla
s teplonosným
médiom voda

ΔΘ =
(1 až 180) °C

Pol.: 3.1.5 d)

PP č. 12
Hmotnostná alebo
0,6 % pri qi
Vodomery na meranie
0,55 % pri 0,1qp objemová metóda
pretečeného objemu čistej
s pevným
0,55 % pri qp
studenej alebo teplej vody
z nameranej
alebo letmým
a prietokomery ako členy
hodnoty
štartom
meračov tepla
0,3 % pri ΔΘmin
0,2 % pri
10 °C ≤ ΔΘ ≤ 20 °C
0,14 % pri Θmax
z nameranej
hodnoty

Médium pri
overovaní:
studená voda,
teplá voda

Metóda simulácie
PP č. 13
vstupu teploty
Kalorimetrické počítadlá
a prietoku
pre merače s teplonosným
médiom voda spôsobom
– samostatná skúška

Metóda priameho
porovnania
1,7 % pri ΔΘmin
s odporovými
snímačmi teploty
PP č. 14
Kompaktné merače
1,05 % pri
a simuláciou
Kompaktné merače tepla
Médium pri
tepla
ΔΘ =
10 °C ≤ ΔΘ ≤20 °C prietoku alebo s teplonosným médiom voda overovaní: olej,
2.3
(1 až 180) °C
hmotnostnou
- spôsobom samostatná
studená voda,
Pol.: 3.1.5 a)
0,95 % pri Θmax alebo objemovou
skúška
teplá voda
z nameranej
metódou
hodnoty
s pevným
alebo letmým
štartom
Platinové odporové
Metóda priameho
snímače teploty ako
PP č. 15
Médium pri
t=
porovnania
2.4 členy meračov tepla
0,13 °C
Odporové snímače teploty so overovaní: olej
(0 až 200) °C
s odporovým
zariadením CT 2000
a voda
snímačom teploty
Pol.: 3.1.5 c)
Poznámky, vysvetlivky: ΔΘ – rozdiel teplôt, Q – prietok, DN - menovitá svetlosť merača,
PP – pracovný postup, t – teplota

Pridelená overovacia značka: M31.
Platnosť rozhodnutia: do 16. 1. 2023.
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3.

Rozhodnutie č. 2018/900/001074/00080 zo dňa 31. 1. 2018 vydané pre CAIS KOŠICE s. r. o., Červený rak 3073/9, 040 01
Košice - Juh, IČO: 47 072 822.

Predmetom rozhodnutia je predĺženie autorizácie na výkon overovania určených meradiel (záznamových zariadení v cestnej
doprave) udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2013/900/001240/00524 zo dňa 16. 5. 2013.
Platnosť autorizácie sa predlžuje do 31. 1. 2023.
4.

Rozhodnutie č. 2018/900/001077/04938 zo dňa 31. 1. 2018 vydané pre SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r. o.,
Kollárova 73, 036 01 Martin, IČO: 36 403 121.

Predmetom rozhodnutia je zmena autorizácie na výkon overovania určených meradiel (záznamových zariadení v cestnej
doprave) udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2013/900/001793/00777 zo dňa 10. 6. 2013 spočívajúca v zmene sídla
pracoviska č. 3 SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r. o. Liptovský Mikuláš, z Okoličianska 65, 031 01 Liptovský Mikuláš – areál
spoločnosti AF-CAR s. r. o. na Demänovskú ulicu 800, 031 01 Liptovský Mikuláš – areál spoločnosti PROCAR a. s.
Platnosť rozhodnutia o autorizácii je do 2. 7. 2018.

Ing. Zbyněk Schreier, CSc.
riaditeľ odboru metrológie
v. r.
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Výzva na zasielanie nominácií na udelenie
ceny Jána Andreja Segnera za rok 2017
Podmienky udeľovania:
Podľa rozhodnutia predsedu ÚNMS SR č. 57/2000 z 9. júna 2000 sa každý rok pri príležitosti Svetového dňa metrológie udeľuje
Cena predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky za metrológiu. Od roku 2005 nesie táto
cena meno po bratislavskom matematikovi, fyzikovi a vynálezcovi Jánovi Andrejovi Segnerovi (1704 – 1777), po ktorom je
pomenované koleso pracujúce na princípe reaktívnej sily (1750) a ktorý stál pri základoch merania rýchlosti prúdenia vody a jej
pretečeného množstva (1753). Cena Jána Andreja Segnera sa udeľuje ako „Cena Jána Andreja Segnera za metrológiu“.
Ján Andrej Segner sa narodil 9. októbra 1704 v Bratislave a zomrel 5. októbra 1777 v Halle. Bol fyzikom, lekárom, astronómom,
botanikom, matematikom a vynálezcom. Od roku 1714 študoval na mestskom gymnáziu, kde sa už čoskoro preukázalo jeho
neobyčajné nadanie pre matematiku a fyziku. V roku 1725 začal študovať medicínu, filozofiu a matematiku na univerzite v Jene.
Ešte pred dosiahnutím akademickej hodnosti publikoval rôzne menšie práce. Ako promovaný doktor pracoval od roku 1730
opäť vo svojom rodnom meste. Táto práca ho však neuspokojovala a tak sa o dva roky neskôr (1732) vrátil do Jeny, kde
nadobudol titul magistra a od roku 1733 viedol ako súkromný docent prednášky z matematiky a medicíny. V roku 1735
reflektoval na ponuku prísť do Göttingenu, kde mu bol udelený titul profesora matematiky a prírodných vied, vytvorený
špeciálne pre neho. Ako jeden z prvých prírodovedcov viedol experimentálne prednášky z chémie, je zodpovedný aj za stavbu
Univerzitnej hvezdárne v Göttingene. V roku 1754 bol ako profesor matematiky a fyziky povolaný na Hallskú univerzitu ako
nástupca filozofa a matematika Christiana Wolffa. Tu nechal zriadiť Hallskú hvezdáreň. K jeho študentom, ktorí u neho v Halle
promovali, patrili Christian Garve (1766) a August Niemeyer (1777). Ako jeden z najvýznamnejších prírodovedcov svojich čias,
bol J. A. Segner členom Pruskej akadémie vied v Berlíne, Kráľovskej spoločnosti v Londýne a Ruskej akadémie vied v Petrohrade.
Zaoberal sa i astronómiou, princípmi existencie svetla, regulovaním krvného tlaku.
Cieľom ceny J. A. Segnera je oceniť významný prínos osoby alebo kolektívu zamestnancov, ktorým prispeli k rozvoju
metrológie a metrologického zabezpečenia meradiel, správnosti a jednotnosti meraní v Slovenskej republike alebo prispeli
k informovaniu verejnosti o výsledkoch dosiahnutých v tejto oblasti.
Cena J. A. Segnera za metrológiu sa udeľuje najmä za:
a) celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti metrológie,
b) prínos v oblasti metrologickej legislatívy, najmä v oblasti harmonizácie s predpismi Európskej únie,
c) významné technické riešenia v oblasti metrologického výskumu, budovanie a rozvoj etalónov fyzikálnych a technických
veličín a referenčných materiálov,
d) významné technické riešenia pri poskytovaní metrologických služieb,
e) rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných metrologických služieb,
f) odborné publikácie (monografie, učebnice, skriptá atď.),
g) významnú publikačnú činnosť v odborných časopisoch,
h) prednáškovú činnosť na odborných akciách, seminároch, konferenciách v Slovenskej republike a v zahraničí,
i) osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich metrologických organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach.
Cenu J. A. Segnera môže získať jednotlivec alebo kolektív aktívne pôsobiaci v oblasti metrológie.
Návrh na udelenie ceny J. A. Segnera môže podať jednotlivec, kolektív alebo organizácia, ktorá aktívne pôsobí na území
Slovenskej republiky.
Návrh spolu so zdôvodnením je potrebné zaslať do 31. marca 2018 na e-mailovú adresu martina.palenikova@normoff.gov.sk,
zbynek.schreier@normoff.gov.sk alebo v listinnej podobe na adresu:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
odbor metrológie
Štefanovičova 3
P.O.Box 76
810 05 Bratislava 15
Bez predloženia pracovného životopisu nominovaného alebo stručnej histórie v prípade kolektívu, nebude návrh zaradený na
posúdenie.
Ing. Zbyněk Schreier, CSc.
riaditeľ odboru metrológie
v. r.
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Vzor návrhu na udelenie Ceny Jána Andreja Segnera za metrológiu za rok 2017

Návrh na udelenie
Ceny Jána Andreja Segnera za metrológiu

Kategória oceňovaných:
Cena J. A. Segnera za metrológiu pre jednotlivcov*
Cena J. A. Segnera za metrológiu pre kolektívy zamestnancov*
Navrhovateľ ocenenia:
Meno/Názov:
Adresa/Sídlo:
tel./fax:
e-mail:
Navrhovaná osoba:
Meno/Názov:
Zamestnávateľ:
Adresa/Sídlo:
tel./fax:
e-mail:
Udelenie ceny J. A. Segnera za metrológiu sa navrhuje za:

Charakteristika práce a jej výsledkov (podrobnejšie odôvodnenie možno priložiť k návrhu)

Odborný (praktický) prínos práce, jej výsledkov:
(podrobnejšie odôvodnenie možno priložiť k návrhu)

Prílohy
Odborné články, separáty, patenty, autorské osvedčenia, odborný životopis navrhovaného na ocenenie a pod.

Dátum:

........................................................
podpis navrhovateľa

––––––––––––––––––––––––
* Nehodiace sa preškrtnúť
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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 § 11 ods. 14 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje,
že vydal:
I. rozhodnutie o autorizácii č. 2017/800/009307/02069 zo dňa 15. 6. 2017 pre Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.,
SKTC-118, NO 1634, Štúrova 2, 059 21 Svit, IČO: 31 714 129, na technické predpisy:
Zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného
trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozsah autorizácie podľa § 2 písm. a) v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-006 a S-020 pre:
– textilné hračky.
Postupy posudzovania zhody:
– ES skúška typu (modul B) podľa § 16.
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Platnosť autorizácie je do dňa
2. 3. 2019.
II. rozhodnutie o autorizácii č. 2017/800/010991/01991 zo dňa 7. 8. 2017 pre Technickú inšpekciu, a. s., SKTC-169, NO 1354,
Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO: 36 653 004, na technické predpisy:
1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov.
Rozsah autorizácie je určený v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. I-001 pre skupiny výrobkov podľa § 1 ods. 2 písm. a):
–

spotrebiče, ktoré spaľujú plynné palivá s výkonom nad 100 kW a sú určené na vykurovanie a ohrev vody, ak sa v nich
používa voda s teplotou neprevyšujúcou 105 °C,

–

horáky s ventilátorom s výkonom nad 50 kW a zdroje tepla vybavené týmito horákmi.

Postupy posudzovania zhody:
–

príloha č. 2, bod 6 uvedeného nariadenia vlády.

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu v znení nariadenia vlády č. 78/2004 Z. z.
Rozsah autorizácie v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-019 a č. I-001 pre:
–

pozemné lanové dráhy,

–

visuté lanové dráhy,

–

lanové vleky.

Postupy posudzovania zhody:
–

podľa prílohy č. 5, časť I., II., III., IV., V.,

–

podľa prílohy č. 7.

3. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2011 Z. z.
Rozsah autorizácie je vymedzený pre nasledovné výrobky z prílohy č. IV smernice 2006/42/ES v rozsahu osvedčení
o akreditácii č. P-019 a č. I-001:
1. Kotúčové píly (jednolistové alebo viaclistové) na obrábanie dreva a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami
týchto typov:
1.1. strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú pevný stôl alebo podporu s ručným podávaním
obrobku alebo s demontovateľným strojovým podávaním,
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1.2. strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú ručne ovládaný pílový stôl alebo vozík, ktoré
vykonávajú vratný pohyb,
1.3. strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú zabudované mechanické podávacie zariadenie
obrobkov s ručným vkladaním a/alebo odoberaním,
1.4. strojové píly s pohyblivou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú mechanický pohyb čepele, s ručným
vkladaním a/alebo odoberaním,
2. strojové hobľovačky s ručným podávaním určené na spracovanie dreva,
3. hrúbovačky na jednostranné zrovnávacie hobľovanie, ktoré majú zabudované mechanické podávacie zariadenie,
s ručným vkladaním a/alebo odoberaním určené na obrábanie dreva,
4. pásové píly s ručným vkladaním a/alebo odoberaním, určené na obrábanie dreva a materiálov s podobnými
fyzikálnymi vlastnosťami týchto typov:
4.1 strojové píly s pevnou čepeľou pri rezaní, ktoré majú pevný alebo pílový stôl s vratným pohybom alebo podporu
pre obrobok,
4.2 strojové píly s čepeľou montovanou na vozíku s vratným pohybom,
5. kombinované strojové zariadenia typov uvedených v bodoch 1 až 4 a v bode 7 určené na obrábanie dreva a materiálov
s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami,
6. viacvretenové čapovacie strojové zariadenia s ručným podávaním určené na obrábanie dreva,
7. profilovacie strojové zariadenia so zvislým vretenom s ručným podávaním určené na obrábanie dreva a materiálov
s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami,
9. lisy, vrátane ohraňovacích lisov na tvárnenie kovov za studena, s ručným vkladaním a/alebo odoberaním, ktorých
pohyblivé pracovné časti môžu mať zdvih viac ako 6 mm a rýchlosť viac ako 30 mm/s,
10. vstrekovacie alebo tlačné tvarovacie lisy na plastické hmoty s ručným vkladaním alebo odoberaním,
11. vstrekovacie alebo tlačné tvarovacie lisy na gumu s ručným vkladaním alebo odoberaním,
16. vozidlové zdvíhacie plošiny,
17. zariadenia na zdvíhanie osôb alebo osôb a tovarov predstavujúce nebezpečenstvo pádu z výšky väčšej ako tri metre.
Postupy posudzovania zhody:
–

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

–

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

4. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia.
Rozsah autorizácie podľa § 1 ods. 1:
–

prostriedky ľudovej zábavy,

–

zariadenia detských ihrísk,

–

športovo-rekreačné zariadenia.

Postupy posudzovania zhody:
–

posúdenie zhody vzorky typu výrobku podľa § 4 ods. 1 a prílohy časti A,

–

posúdenie zhody výrobku s certifikovaným typom podľa § 4 ods. 1 a prílohy časti B,

–

overenie zhody každého výrobku podľa § 4 ods. 2 a prílohy časti C.

5. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2015 Z. z., o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu.
Rozsah autorizácie podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-019 a č. I-001.
Postupy posudzovania zhody:
–

EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 2, bod 1,

–

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom (modul C1) podľa prílohy
č. 2, bod 2,
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–

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom vykonávaných v náhodných
intervaloch (modul C2) prílohy č. 2, bod 3,

–

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby (modul C) podľa prílohy č. 2, bod 4.

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

výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou budovy alebo inej stavby a bezpečnostné časti do výťahov uvedené v prílohe č. 3,
ktoré sú určené na namontovanie do výťahov

v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-019 a č. I-001.
Postupy posudzovania zhody:
Výťahy:
–

EÚ skúška typu výťahu (modul B) podľa prílohy č. 4 časti B,

–

záverečná inšpekcia podľa prílohy č. 5,

–

zhoda založená na overení jednotlivého výťahu (modul G) podľa prílohy č. 8,

–

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výťahu (modul E) podľa prílohy č. 10,

–

zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality a preskúmaní návrhu výťahu (modul H 1) podľa prílohy č. 11,

–

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výroby výťahu (modul D) podľa prílohy č. 12.

Bezpečnostné časti:
–

EÚ skúška typu bezpečnostnej časti do výťahu (modul B) podľa prílohy č. 4 časti A,

–

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality bezpečnostnej časti do výťahu (modul E) podľa prílohy č. 6,

–

zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality bezpečnostnej časti do výťahu (modul H) podľa prílohy č. 7,

–

zhoda s typom založená na náhodnej kontrole bezpečnostnej časti do výťahu (modul C2) podľa prílohy č. 9.

7. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z., o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu.
Rozsah autorizácie podľa § 1 ods. 2 v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-019 a č. I-001.
Postupy posudzovania zhody:
–

európske schválenie materiálov podľa § 15,

–

schvaľovanie pracovných postupov a osôb s príslušnou odbornou spôsobilosťou určených na vyhotovenie
nerozoberateľných spojov podľa prílohy č. 1 bod 3.1.2.,

–

vnútorná kontrola výroby a skúšky tlakového zariadenia pod dohľadom v náhodných intervaloch (modul A 2) podľa
prílohy č. 3. bod 2,

–

EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 3, bod 3,

–

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach tlakového zariadenia pod dohľadom v náhodných
intervaloch (modul C 2) podľa prílohy č. 3, bod 4,

–

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D) podľa prílohy č. 3, bod 5,

–

zabezpečenie kvality výrobného procesu (modul D 1) podľa prílohy č. 3, bod 6,

–

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality tlakového zariadenia (modul E) podľa prílohy č. 3, bod 7,

–

zabezpečenie kvality záverečnej kontroly a skúšania tlakového zariadenia (modul E1) podľa prílohy č. 3, bod 8,

–

zhoda s typom založená na overení tlakového zariadenia (modul F) podľa prílohy č. 3, bod 9,

–

zhoda založená na overení jednotlivého tlakového zariadenia (modul G), podľa prílohy č. 3, bod 10,

–

zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality (modul H) podľa prílohy č. 3, bod 11,

–

zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality a preskúmaní návrhu (modul H 1) podľa prílohy č. 3, bod 12.
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8. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2016 Z. z., o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie
v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
Rozsah autorizácie:
–

zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu podľa § 1 ods. 2 písm. a),

–

bezpečnostné, ovládacie a regulačné prístroje určené na použitie mimo prostredia s nebezpečenstvom výbuchu, ak
sú nevyhnutné pre bezpečné fungovanie zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí
s nebezpečenstvom výbuchu, alebo ak k ich fungovaniu prispievajú podľa § 1 ods. 2 písm. b),

–

komponenty, ktoré majú byť včlenené do zariadení a ochranných systémov uvedených v písmene a) podľa § 1 ods. 2
písm. c),

–

podľa prílohy č. 1 zariadenia skupiny I a zariadenia skupiny II

v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-019 a č. I-001.
Postupy posudzovania zhody:
–

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

–

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výroby (modul D) podľa prílohy č. 4,

–

zhoda s typom založená na overovaní výrobku (modul F) podľa prílohy č. 5,

–

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúške výrobku pod dohľadom (modul C1) podľa prílohy č. 6,

–

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku (modul E) podľa prílohy č. 7,

–

zhoda založená na overení každého jednotlivého výrobku (modul G) podľa prílohy č. 9.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a týmto dňom sa ruší
rozhodnutie č. 2016/800/003075/00581 zo dňa 19. 4. 2016. Platnosť autorizácie je do dňa 24. 7. 2020.
III. rozhodnutie o autorizácii č. 2017/801/012438/03564 zo dňa 25. 9. 2017 pre E.I.C. Engineering inspection company s.r.o.,
SKTC-108, NO 2005, Volgogradská 8921/12, 080 01 Prešov, IČO: 36 670 901, na technické predpisy:
1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí
do výťahov na trhu.
Rozsah autorizácie podľa § 1 ods. 2, ods. 3 nariadenia vlády v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-032 a I-030.
Postupy posudzovania zhody:
–

EÚ skúška typu výťahu (modul B) podľa prílohy č. 4 časti B,

–

EÚ skúška typu bezpečnostnej časti do výťahu (modul B) podľa prílohy č. 4 časti A,

–

zhoda založená na overení jednotlivého výťahu uvedená v prílohe č. 8 (modul G) podľa prílohy č. 8,

–

zhoda s typom založená na náhodnej kontrole bezpečnostnej časti do výťahu (modul C2) podľa prílohy č. 9,

–

záverečná inšpekcia podľa prílohy č. 5.

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu.
Rozsah autorizácie podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-032 a č. I-030.
Postupy posudzovania zhody:
–

EÚ skúška typu posúdením vzorky typu (modul B) podľa prílohy č. 3, bod 3.1.,

–

EÚ skúška typu posúdením návrhu typu (modul B) podľa prílohy č. 3, bod 3.2.,

–

zhoda s typom založená na overení tlakového zariadenia (modul F) podľa prílohy č. 3 bod 9,

–

zhoda založená na overení jednotlivého tlakového zariadenia (modul G) podľa prílohy č. 3 bod 10,

–

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach tlakového zariadenia pod dohľadom v náhodných
intervaloch (modul C2) podľa prílohy č. 3 bod 4.,

–

vnútorná kontrola výroby a skúšky tlakového zariadenia pod dohľadom v náhodných intervaloch (modul A2) podľa
prílohy č. 3 bod 2.
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Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a týmto dňom sa ruší
rozhodnutie č. 2016/800/004549/00867 zo dňa 16. 5. 2016. Platnosť autorizácie je do dňa 10. 9. 2019.
IV. rozhodnutie o autorizácii č. 2017/801/016329/03629 zo dňa 3. 1. 2018 pre Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.,
SKTC-1040, NO 1299, Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, IČO: 00 057 380, na technické predpisy:
1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov.
Rozsah autorizácie je určený podľa § 1 ods. 2 v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-018 a č. S-047.
Postupy posudzovania zhody:
–

preskúšanie typu podľa prílohy č. 2 bodu 1 nariadenia vlády,

–

overovanie zhody výrobku s certifikovaným typom podľa prílohy č. 2 bodu 2 nariadenia vlády,

–

posudzovanie systému kvality výroby podľa prílohy č. 2 bodu 3 nariadenia vlády.

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 222/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 26/2006 Z. z.
Rozsah autorizácie podľa prílohy č. 1 o definíciách zariadení podliehajúcich uvedenému nariadeniu vlády v rozsahu
osvedčenia o akreditácii č. P-018.
Postupy posudzovania zhody:
–

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

–

overovanie jednotlivého zariadenia podľa prílohy č. 7 nariadenia vlády.

3. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2011 Z. z.
Rozsah autorizácie je vymedzený pre strojové zariadenia z prílohy č. IV smernice 2006/42/ES v rozsahu osvedčení
o akreditácii č. P-018 a č. S-047.
1. Kotúčové píly (jednolistové alebo viaclistové) na obrábanie dreva a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami
alebo na spracovanie mäsa a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami týchto typov:
1.1 strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú pevný stôl alebo podporu s ručným podávaním
obrobku alebo s demontovateľným strojovým podávaním,
1.2 strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú ručne ovládaný pílový stôl alebo vozík, ktoré
vykonávajú vratný pohyb,
1.3 strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú zabudované mechanické podávacie zariadenie
obrobkov s ručným vkladaním a /alebo odoberaním,
1.4 strojové píly s pohyblivou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú mechanický pohyb čepele, s ručným
vkladaním a/alebo odoberaním.
2. Strojové hobľovačky s ručným podávaním určené na spracovanie dreva.
3. Hrúbovačky na jednostranné zrovnávacie hobľovanie, ktoré majú zabudované mechanické podávacie zariadenie,
s ručným vkladaním a/alebo odoberaním určené na obrábanie dreva.
4. Pásové píly s ručným vkladaním a/alebo odoberaním, určené na obrábanie dreva a materiálov s podobnými
fyzikálnymi vlastnosťami alebo na spracovanie mäsa a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami týchto
typov:
4.1 strojové píly s pevnou čepeľou pri rezaní, ktoré majú pevný alebo pílový stôl s vratným pohybom alebo podporu
pre obrobok,
4.2 strojové píly s čepeľou montovanou na vozíku s vratným pohybom.
5. Kombinované strojové zariadenia typov uvedených v bodoch 1 až 4 a v bode 7 určené na obrábanie dreva
a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami.
6. Viacvretenové čapovacie strojové zariadenia s ručným podávaním určené na obrábanie dreva.

46

Vestník ÚNMS SR č. 2/2018

7. Profilovacie strojové zariadenia so zvislým vretenom s ručným podávaním určené na obrábanie dreva a materiálov
s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami.
8. Prenosné reťazové píly určené na spracovanie dreva.
9. Lisy, vrátane ohraňovacích lisov na tvárnenie kovov za studena, s ručným vkladaním a/alebo odoberaním, ktorých
pohyblivé pracovné časti môžu mať zdvih viac ako 6 mm a rýchlosť viac ako 30 mm/s.
10. Vstrekovacie alebo tlačné tvarovacie lisy na plastické hmoty s ručným vkladaním alebo odoberaním.
11. Vstrekovacie alebo tlačné tvarovacie lisy na gumu s ručným vkladaním alebo odoberaním.
13. Ručne nakladané vozidlá určené na zber odpadu z domácností, so zabudovaným lisovacím mechanizmom.
14. Odnímateľné zariadenia pre mechanický prenos vrátane ich ochranných krytov.
15. Ochranné kryty na odnímateľné zariadenia pre mechanický prenos.
16. Vozidlové zdvíhacie plošiny.
17. Zariadenia na zdvíhanie osôb alebo osôb a tovarov predstavujúce nebezpečenstvo pádu z výšky väčšej ako tri metre.
18. Ručné upevňovacie a iné nárazové strojové zariadenia prevádzkované s patrónou.
Postupy posudzovania zhody:
–

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

–

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

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

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

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

EÚ skúška typu (modul B) podľa prvého bodu prílohy č. 2 nariadenia vlády,

–

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby (modul C) podľa štvrtého bodu prílohy č. 2,

–

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom (modul C1) podľa druhého
bodu prílohy č. 2,

–

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom vykonávaných v náhodných
intervaloch (modul C2) podľa tretieho bodu prílohy č. 2.

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

ES skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády,

–

zhoda s typom (modul C) podľa bodu II prílohy č. 2 nariadenia vlády,

–

zabezpečenie kvality výroby (modul D) podľa bodu III prílohy č. 2 nariadenia vlády.

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

vnútorná kontrola výroby a skúšky tlakového zariadenia pod dohľadom v náhodných intervaloch (modul A2) podľa
prílohy č. 3, bodu 2.1. nariadenia vlády,

–

EÚ skúška typu posúdením vzorky typu (modul B) podľa prílohy č. 3, bodu 3.1. nariadenia vlády,

–

EÚ skúška typu posúdením návrhu typu (modul B) podľa prílohy č. 3, bodu 3.2. nariadenia vlády,

–

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach tlakového zariadenia pod dohľadom v náhodných
intervaloch (modul C2) podľa prílohy č. 3 bodu 4,

–

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D) podľa prílohy č. 3, bodu 5 nariadenia
vlády,

–

zabezpečenie kvality výrobného procesu (modul D1) podľa prílohy č. 3, bodu 6 nariadenia vlády,

–

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality tlakového zariadenia (modul E) podľa prílohy č. 3, bodu 7 nariadenia
vlády,

–

zabezpečenie kvality záverečnej kontroly a skúšania tlakového zariadenia (modul E1) podľa prílohy č. 3, bodu 8
nariadenia vlády,

–

zhoda založená na overení jednotlivého tlakového zariadenia (modul G) podľa prílohy č. 3, bodu 10 nariadenia vlády,

–

zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality (modul H) podľa prílohy č. 3, bodu 11 nariadenia vlády,

–

zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality a preskúmaní návrhu (modul H1) podľa prílohy č. 3, bodu 12
nariadenia vlády.

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

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

9. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/426 z 9. marca 2016 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá
a o zrušení smernice 2009/142/ES (ďalej len „nariadenie 2016/426“).
Rozsah autorizácie podľa článku 1 ods. 1 nariadenia 2016/426 v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-018 a S-047.
Postupy posudzovania zhody:
–

EÚ skúška typu – výrobný typ (modul B) podľa prílohy č. 3 bod 1 nariadenia 2016/426,

–

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v náhodných intervaloch
(modul C2) podľa prílohy č. 3 bod 2 nariadenia 2016/426,

–

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D) podľa prílohy 3 bod 3 nariadenia
2016/426,

–

zhoda založená na overení jednotky (modul G) podľa prílohy č. 3 bod 6 nariadenia 2016/426.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a týmto dňom sa ruší
rozhodnutie č. 2016/800/003237/01033 zo dňa 28. 4. 2016. Platnosť autorizácie je do dňa 18. 12. 2020, okrem časti
týkajúcej sa autorizácie na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorá je platná do dňa 20. 4. 2018.
V. rozhodnutie o autorizácii č. 2017/801/012414/03566 zo dňa 3. 1. 2018 pre Ústredný kontrolný a skúšobný ústav
poľnohospodársky v Bratislave, organizačná zložka Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, Rovinka, SKTC-106,
NO 1300, Majerská 326/47, 900 41 Rovinka, IČO: 00 156 582, na technické predpisy:
1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 222/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 26/2006 Z. z.
Rozsah autorizácie podľa prílohy č. 1 o definíciách zariadení podliehajúcich uvedenému nariadeniu vlády.
Postupy posudzovania zhody:
–

vnútorná kontrola výroby s posudzovaním technickej dokumentácie a periodickou kontrolou (modul A1) podľa
prílohy č. 6 nariadenia vlády.
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Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a týmto dňom sa ruší
rozhodnutie č. 2016/801/008330/02459 zo dňa 23. 9. 2016. Platnosť autorizácie je do dňa 18. 7. 2021.
VI. rozhodnutie o autorizácii č. 2017/801/012388/02763 zo dňa 12. 1. 2018 pre Výskumný ústav zváračský – Priemyselný
inštitút SR, SKTC-115, NO 1297, Račianska 1523/71, 832 59 Bratislava 3, IČO: 36 065 722 na technické predpisy:
1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky.
Rozsah autorizácie je vymedzený pre tieto skupiny osobných ochranných prostriedkov:
–

osobné ochranné prostriedky na ochranu očí,

–

osobné ochranné prostriedky na ochranu tváre,

–

osobné ochranné prostriedky na ochranu hlavy,

–

osobné ochranné prostriedky na ochranu tela,

–

osobné ochranné prostriedky na ochranu dýchacích ciest,

a to pre ochranu pred mechanickými faktormi a pôsobeniu tepla (teplota < 100 °C), (extrémna teplota > 100 °C, oheň
a plameň) v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-009 a S-023.
Postupy posudzovania zhody:
–

ES skúška typu podľa § 6,

–

ES systém riadenia kvality výrobku podľa § 7,

–

ES systém zabezpečenia kvality výroby prostredníctvom dohľadu podľa § 8.

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2011 Z. z.
Rozsah autorizácie je vymedzený pre strojové zariadenia z prílohy č. IV smernice 2006/42/ES v rozsahu osvedčení
o akreditácii č. P-009 a S-023:
11. Lisy, vrátane ohraňovacích lisov na tvárnenie kovov za studena, s ručným vkladaním a/alebo odoberaním, ktorých
pohyblivé pracovné časti môžu mať zdvih viac ako 6 mm a rýchlosť viac ako 30 mm/s
19. Ochranné zariadenia navrhované na detekciu prítomnosti osôb
20. Motorom ovládané spriahnuté pohyblivé ochranné kryty určené na použitie ako ochrana v strojových zariadeniach
uvedených v bodoch 9, 10 a 11
21. Logické jednotky na zaistenie bezpečnostných funkcií.
Postupy posudzovania zhody:
–

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

–

Komplexné zabezpečenie kvality (modul H) podľa § 8 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. b), príloha X smernice 2006/42/ES.

3. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2015 Z. z. o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu.
Rozsah autorizácie je určený podľa § 1 ods. 2 písm. a)
–

sériovo vyrábané zvárané nádoby vystavené vnútornému pretlaku vyššiemu ako 0,5 baru, určené na vzduch alebo
dusík, ktoré nie sú vystavené účinkom plameňa, v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-009 a S-023.

Postupy posudzovania zhody:
–

EÚ skúška typu (modul B) podľa bodu 1 prílohy č. 2,

–

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby (modul C) podľa bodu 4 prílohy č. 2,

–

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom (modul C 1) podľa bodu 2
prílohy č. 2,

–

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom vykonávaných v náhodných
intervaloch (modul C 2) podľa bodu 3 prílohy č. 2.

4. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu.
Rozsah autorizácie je určený podľa § 1 ods. 2 v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-009, O-002 a S-023.
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Postupy posudzovania zhody:
–

schvaľovanie osôb určených na vyhotovenie nerozoberateľných spojov podľa prílohy č. 1 bod 3.1.2,

–

schvaľovanie osôb určených na vykonávanie nedeštruktívnych skúšok nerozoberateľných spojov podľa prílohy č. 1
bod 3.1.3,

–

EÚ skúška typu posúdením vzorky typu (modul B) podľa prílohy č. 3, bod 3.1.,

–

EÚ skúška typu posúdením návrhu typu (modul B) podľa prílohy č. 3 bod 3.2.,

–

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D) podľa prílohy č. 3 bod 5.,

–

zabezpečenie kvality výrobného procesu (modul D 1) podľa prílohy č. 3 bod 6.,

–

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality tlakového zariadenia (modul E) podľa prílohy č. 3 bod 7.,

–

zabezpečenie kvality záverečnej kontroly a skúšania tlakového zariadenia (modul E1) podľa prílohy č. 3 bod 8.,

–

zhoda s typom založená na overení tlakového zariadenia (modul F) podľa prílohy č. 3 bod 9.,

–

zhoda založená na overení jednotlivého tlakového zariadenia (modul G) podľa prílohy č. 3 bod 10.,

–

zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality (modul H) podľa prílohy č. 3 bod 11.,

–

zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality a preskúmaní návrhu (modul H1) podľa prílohy č. 3 bod 12.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a týmto dňom sa ruší
rozhodnutie č. 2016/800/007755/02631 zo dňa 7. 9. 2016. Platnosť autorizácie je do dňa 17. 10. 2018, okrem časti týkajúcej
sa autorizácie na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorá je platná do dňa 20. 4. 2018.
VII. rozhodnutie o autorizácii č. 2017/801/017001/03565 zo dňa 12. 1. 2018 pre VÚTCH-CHEMITEX, spol. s.r.o., SKTC-119,
NO 1296, Rybníky 954, 011 68 Žilina, IČO: 31 583 814, na technické predpisy:
1. nariadenie vlády č. 35/2008 Z. z. z 19. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky (ďalej len „nariadenie vlády č. 35/2008 Z. z.“).
Rozsah autorizácie je vymedzený pre tieto skupiny osobných ochranných prostriedkov v rozsahu osvedčení o akreditácii
č. P-002 a S-068:
a) osobné ochranné prostriedky trupu a tela chrániace pred:
–

chemickými účinkami,

–

elektrickými účinkami,

–

ionizujúcimi žiareniami,

–

ionizujúcimi žiareniami vrátane optického žiarenia a elektromagnetických polí,

–

chladom (teplota > -50 °C), extrémna teplota ˂ -50 °C,

–

teplom (teplota ˂ 100 °C), extrémna teplota > 100 °C a oheň a plameň,

–

mechanickými rizikami,

–

poveternostnými vplyvmi,

b) ochranné odevy s vysokou viditeľnosťou pre profesionálne a neprofesionálne účely:
–

ochranný odev pre motocyklistov,

–

ochranný odev pre hasičov,

–

ochranný odev proti rezným ranám.

Postupy posudzovania zhody:
–

ES skúška typu podľa § 6 nariadenia vlády č. 35/2008 Z. z.,

–

ES systém riadenia kvality výrobku podľa § 7 nariadenia vlády č. 35/2008 Z. z.

2. zákon č. 78/2012 Z. z. z 2. februára 2012 o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 78/2012 Z. z.“).
Rozsah autorizácie podľa § 2 písm. a) zákona č. 78/2012 Z. z. v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-002 a S-068.
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Postupy posudzovania zhody:
–

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

3. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch
a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2016/425“).
Rozsah autorizácie v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-002 a S-068.
Rozsah autorizácie je vymedzený pre tieto skupiny osobných ochranných prostriedkov:
–

zariadenie poskytujúce všeobecnú ochranu tela (oblečenie),

–

zariadenie poskytujúce ochranu rúk a ramien,

–

zariadenie poskytujúce ochranu pred chladom [chlad > -50 °C], [extrémny chlad ˂ -50 °C],

–

zariadenie poskytujúce ochranu proti teplu [> 100 °C a oheň a plameň],

–

zariadenie poskytujúce ochranu proti teplu [teplo ˂ 100 °C], [teplo > 100 °C a plameň],

–

ochranné prostriedky proti úrazu elektrickým prúdom,

–

ochranné prostriedky na ochranu proti ručným reťazovým pílam,

–

ochranné prostriedky proti mechanickým rizikám,

–

ochranné prostriedky proti látkam a zmesiam, ktoré sú nebezpečné pre zdravie,

–

špecializované oblasti spôsobilosti: Hasičské odevy,

–

špecializované oblasti spôsobilosti: Odevy s vysokou viditeľnosťou,

–

špecializované oblasti spôsobilosti: Ochranné odevy pre vodičov motocyklov,

–

špecializované oblasti spôsobilosti: Ochranné odevy určené na použitie v potenciálne výbušných atmosférach.

Postupy posudzovania zhody:
–

EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 5,

–

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v ľubovoľných intervaloch
(modul C2) podľa prílohy č. 7.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a týmto dňom sa ruší
rozhodnutie č. 2012/800/001148/00562 zo dňa 29. 2. 2012. Platnosť autorizácie je do dňa 7. 2. 2023, okrem časti týkajúcej
sa autorizácie na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorá je platná do dňa 20. 4. 2018.
VIII. rozhodnutie o autorizácii č. 2017/801/016991/03567 zo dňa 12. 1. 2018 pre Prvú zváračskú, a.s., SKTC-176, NO 2480,
Kopčianska 14, 851 01 Bratislava, IČO: 35 805 609, na technické predpisy:
1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2015 Z. z. o sprístupňovaní jednoduchých tlakových zariadení na trhu.
Rozsah autorizácie je podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-041 a S-308.
Postupy posudzovania zhody:
–

EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 2 bodu 1,

–

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby (modul C) podľa prílohy č. 2 bodu 4,

–

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúšky nádoby pod dohľadom (modul C1) podľa prílohy č. 2
bodu 2,

–

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom vykonávaných v náhodných
intervaloch (modul C2) podľa prílohy č. 2 bodu 3.

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu.
Rozsah autorizácie podľa § 1 ods. 2 a § 4 ods. 1 písm. b) a zostavy tlakových zariadení podľa § 4 ods. 2 písm. a) a b) a ods. 3
a 4 a v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-041, S-308 a O-006.
Postupy posudzovania zhody:
–

schvaľovanie pracovných postupov a osôb podľa prílohy č. 1 bod 3.1.2. a schvaľovanie osôb podľa prílohy č. 1 bod
3.1.3,
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–

vnútorná kontrola výroby a skúšky tlakového zariadenia pod dohľadom v náhodných intervaloch (modul A2) podľa
prílohy č. 3 bodu 2.,

–

EÚ skúška typu posúdením vzorky typu (modul B) podľa prílohy č. 3 bodu 3.1.,

–

EÚ skúška typu posúdením návrhu typu (modul B) podľa prílohy č. 3 bodu 3.2.,

–

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach tlakového zariadenia pod dohľadom v náhodných
intervaloch (modul C2) podľa prílohy č. 3 bodu 4.,

–

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D) podľa prílohy č. 3 bodu 5.,

–

zabezpečenie kvality výrobného procesu (modul D1) podľa prílohy č. 3 bodu 6.,

–

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality tlakového zariadenia (modul E) podľa prílohy č. 3 bodu 7.,

–

zabezpečenie kvality záverečnej kontroly a skúšania tlakového zariadenia (modul E1) podľa prílohy č. 3 bodu 8.,

–

zhoda s typom založená na overení tlakového zariadenia (modul F) podľa prílohy č. 3 bodu 9.,

–

zhoda s typom založená na overení jednotlivého tlakového zariadenia (modul G) podľa prílohy č. 3 bodu 10.,

–

zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality (modul H) podľa prílohy č. 3 bodu 11.,

–

zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality a preskúmaní návrhu (modul H1) podľa prílohy č. 3 bodu 12.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a týmto dňom sa ruší rozhodnutie
č. 2016/800/012264/03986 zo dňa 5. 1. 2017. Platnosť autorizácie je do dňa 20. 8. 2018.

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 januári 2018 notifikovali
členovia dohôd ďalej uvedené návrhy technických predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody. Notifikácie, príp. návrhy
dokumentov si možno vyžiadať prostredníctvom IS WTO osobne alebo písomne na adrese:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Informačné stredisko WTO
Štefanovičova ul. č. 3
810 05 Bratislava
telefón: 02/57485 323
e-mail: infonot@normoff.gov.sk

Ing. Pavol Pavlis
predseda ÚNMS SR
v. r.

Predpisy notifikované v Dohode o technických prekážkach obchodu
Číslo/Dátum

Notifikujúca strana

Charakteristika notifikácie

TBT/ARG/330
30. 1. 2018

Argentína

výrobky pre domácnosti obsahujúce baktérie

TBT/AUS/106
5. 1. 2018

Austrália

Pripomienková
doba
neaplikuje sa

Uznesenie MERCOSUR ustanovujúce technický predpis, ktorým sa
upravujú požiadavky na výrobky pre domácnosti obsahujúce
baktérie (napríklad výrobky na ošetrenie septikov), klasifikácia
uvedených výrobkov ako rizikových v súlade s požiadavkami Svetovej zdravotníckej organizácie.
geneticky modifikované organizmy (GMO), organizmy modifikované
použitím určitých nových technológií

60 dní

Zmeny a doplnky predpisov o génových technológiách (2001),
regulácia uvedenej oblasti.
TBT/AUS/107
9. 1. 2018

Austrália

externé/prívesné motory inštalované zvonku člnov alebo iných
plavidiel

9. 3. 2018

Zákon ustanovujúci reguláciu emisií z uvedených motorov. Požiadavky
na certifikáciu výrobkov.
TBT/AUS/108
9. 1. 2018

Austrália

stabilita a ovládanie ťažkých vozidiel
Konzultačný dokument k návrhu predpisu o stratégii brzdenia ťažkých
vozidiel, časť II - zlepšenie stability a ovládania ťažkých vozidiel.
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TBT/BOL/8
24. 1. 2018

Bolívia v mene
Andského
spoločenstva
(Bolívia, Kolumbia,
Ekvádor, Peru)

kozmetické výrobky, harmonizácia legislatívy

TBT/BRA/769
5. 1. 2018

Brazília

tabakové výrobky, požiadavky na obaly a varovné výroky

TBT/BRA/770
5. 1. 2018

Brazília

TBT/BRA/771
8. 1. 2018

Brazília

TBT/BRA/772
8. 1. 2018

Brazília

TBT/BRA/773
8. 1. 2018

Brazília

TBT/BRA/774
8. 1. 2018

Brazília

TBT/BRA/775
11. 1. 2018

Brazília

18. 3. 2018

Uznesenie upravujúce výrobu, skladovanie, dovoz, marketing,
kontrolu kvality a sanitárny dohľad nad kozmetickými výrobkami.

Uznesenie ustanovujúce požiadavky na tabakové výrobky
domácej výroby a z dovozu. Zdravotné výroky a zákaz predaja
osobám mladším ako 18 rokov. Požiadavky v súlade s Rámcovou
konvenciou WHO o kontrole tabaku.
industrializované alergénne produkty
Uznesenie ustanovujúce zmeny registrácie a dohľadu po registrácii
týkajúce sa produktov označovaných ako industrializované alergénne
produkty (určené liečivá alebo očkovacie látky). Regulácia v oblasti
uvedených výrobkov/prípravkov a ich použitie s povolením pre
kvalifikovaných odborníkov.
rezíduá a kontaminanty v produktoch rastlinného pôvodu

pripomienková
doba otvorená

pripomienková
doba otvorená

neaplikuje sa

Technický predpis stanovujúci požiadavky v danej oblasti, plán
odberu vzoriek pre národnú kontrolu rezíduí a kontaminantov.
údené ryby

neaplikuje sa

Vyhláška ustanovujúca verejnú konzultáciu k návrhu predpisu
o požiadavkách na identitu a charakteristiky kvality údených rýb.
poľnohospodárske a živočíšne produkty

neaplikuje sa

Predpis o identite a charakteristikách kvality ochutených mäsových
výrobkov, ktoré nie sú tepelne spracované.
liečivá
Uznesenie ustanovujúce mechanizmy kontroly látok Lenalidomid
a liečiv na báze Lenalidomidu a súvisiace opatrenia.
herbicídne látky a ich bezpečné použitie mimo poľnohospodárstva,
napríklad na priemyselných dvoroch, v okolí plynových potrubí atď.

pripomienková
doba otvorená

neaplikuje sa

Aminopyralidof, použitie a obmedzenie použitia uvedenej látky za
stanovených podmienok.
TBT/BRA/776
9. 1. 2018

Brazília

TBT/BRA/777
11. 1. 2018

Brazília

TBT/BRA/778
11. 1. 2018

Brazília

pôsobnosť Národnej agentúry pre dohľad nad zdravím - ANVISA

neaplikuje sa

Regulačná agenda ANVISA zahrňujúca položky transparentnosti,
posudzovania zhody a správnej regulačnej praxe na štvorročné
obdobie 2017 - 2020.
špecifické liečivá

9. 4. 2018

Uznesenie ustanovujúce požiadavky na registráciu vitamínov, minerálov, aminokyselín a bielkovín na orálne použitie, ak sú klasifikované ako špecifické liečivá. Uznesenie sa netýka výrobkov klasifikovaných ako potravinové doplnky.
tovary a výrobky

30 dní

Uznesenie ustanovujúce riadenie sanitárnych rizík, uplatňovanie
kontrolných a inšpekčných činností pri dovoze tovarov a výrobkov
patriacich pod požiadavky sanitárneho dohľadu a súvisiace opatrenia.
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TBT/BRA/779
11. 1. 2018

Brazília

TBT/BRA/780
11. 1. 2018

Brazília

TBT/BRA/781
11. 1. 2018

Brazília

TBT/BRA/782
11. 1. 2018

Brazília

TBT/BRA/783
11. 1. 2018

Brazília

TBT/BRA/784
11. 1. 2018

Brazília

TBT/BRA/785
16. 1. 2018

Brazília

TBT/BRA/786
18. 1. 2018

Brazília

TBT/BRA/787
26. 1. 2018

Brazília

TBT/BRA/788
9. 1. 2018

Brazília

TBT/CAN/539
11. 1. 2018

Kanada

potraviny a balenie potravín
Uznesenie pozmeňujúce zoznam kategórií potravín a obalov s ohľadom na požiadavky povinnej sanitárnej registrácie ako aj zoznam
potravín a obalov, na ktoré sa tieto požiadavky nevzťahujú.
farmaceutické výrobky

pripomienková
doba otvorená

19. 4. 2018

Uznesenie ustanovujúce kritériá na vykonávanie štúdií stability
aktívnych farmaceutických zložiek a liečiv, ako aj súvisiace opatrenia.
potravinové doplnky a ich označovanie

9. 4. 2018

Uznesenie ustanovujúce zoznamy živín, biologicky aktívnych látok,
enzýmov a probiotík, ich maximálne limitné hodnoty, označovanie
a výroky povolené na výrobkoch klasifikovaných ako potravinové
doplnky.
liečivá, klinické skúšky liečiv

neaplikuje sa

Uznesenie ustanovujúce postupy pri určovaní kategórií liečiv, vrátane
zaradenia do prioritnej kategórie, žiadosti o registráciu a postupy súvisiace s predbežným súhlasom na klinické skúšky liečiv.
zdravotnícke výrobky vrátane liekov

neaplikuje sa

Uznesenie ustanovujúce požiadavky pri udeľovaní a obnovovaní
registrácie zdravotníckych výrobkov so syntetickými a polosyntetickými účinnými látkami, ktoré sú klasifikované ako nové, generické
a podobne. Cieľom je zaručiť kvalitu, bezpečnosť a účinnosť týchto
výrobkov.
liečivá

neaplikuje sa

Uznesenie ustanovujúce osobitný postup v oblasti klinických
skúšok, certifikácie, správnej výrobnej praxe a registrácie nových
liečiv na liečbu, diagnostiku alebo prevenciu zriedkavých chorôb.
tovary a výrobky podliehajúce sanitárnemu dohľadu

neaplikuje sa

Uznesenie ustanovujúce zjednodušenie postupov pri dovoze tovarov
a výrobkov podliehajúcich sanitárnemu dohľadu klasifikovaných ako
dôležité.
krmivá pre zvieratá

10. 3. 2018

Návrh technického predpisu, ktorým sa ustanovujú požiadavky na
identitu, kvalitu a postupy pri používaní krmív odvodených od
potravinárskeho priemyslu a živočíšnej výroby.
registrácia výrobkov

neaplikuje sa

Uznesenie ustanovujúce postupy súvisiace s predlžovaním platnosti
registrácie výrobkov ako aj súvisiace opatrenia.
pesticídne látky na ošetrenie okrasných rastlín

neaplikuje sa

Návrh technického predpisu, ktorým sa ustanovujú postupy registrácie dotknutých pesticídnych výrobkov.
mica (sľuda, kremičitanové minerály)
Oznámenie úradu Health Canada vo veci umožnenia používania
ingrediencie mica obalenej vrstvou oxidu titaničitého a/alebo oxidu
železitého ako farbiaceho činidla do liečiv určených na vonkajšie
a vnútorné použitie. Regulácia/obmedzenia podľa rôznych foriem
dávkovania.
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TBT/CAN/540
11. 1. 2018

Kanada

TBT/CAN/541
16. 1. 2018

Kanada

TBT/CHL/428
4. 1. 2018

Čile

TBT/CHL/429
5. 1. 2018

Čile

rádiové komunikácie

16. 3. 2018

Konzultačný dokument k špecifikáciám (RSS)-GEN (5. vydanie)
stanovujúcim požiadavky na zhodu rádiokomunikačných prístrojov, certifikačné požiadavky na licencované prístroje.
azbest a výrobky, ktoré obsahujú azbest

22. 3. 2018

Návrh predpisu, ktorým sa zakazuje dovoz, predaj a používanie
azbestu ako aj výroba, dovoz, predaj a používanie výrobkov obsahujúcich azbest, s minimálnym počtom výnimiek.
mikrobiálne pesticídy

60 dní

Uznesenie, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a podmienky
na posudzovanie a schvaľovanie mikrobiálnych pesticídov s ohľadom
na rast využívania týchto vstupov.
malty, malty vyrobené na mieste a priemyselné malty (predbežne
dávkované alebo predmiešané)

60 dní

Národná norma ustanovujúca všeobecné a špecifické požiadavky
na cementové malty na stavebné práce, malty na murivo (spoje
a výplne) a malty na obklady (omietky).
TBT/CHL/430
5. 1. 2018

Čile

TBT/CHL/431
5. 1. 2018

Čile

TBT/CHL/432
5. 1. 2018

Čile

TBT/CHL/433
8. 1. 2018

Čile

TBT/CHL/434
8. 1. 2018

Čile

TBT/CHL/435
19. 1. 2018

Čile

TBT/CHN/1246
9. 1. 2018

Čína

spájané hliníkové výrobky

60 dní

Národná norma ustanovujúca požiadavky, ktoré musia spĺňať hliníkové
okná a dvere s ohľadom na ich funkčnosť, životnosť a bezpečnosť
užívateľa.
vetracie kanály/vzduchovody

60 dní

Národná norma ustanovujúca požiadavky na skúšky a kritériá na
posudzovanie požiarnej odolnosti horizontálnych a vertikálnych
vetracích kanálov v štandardných požiarnych podmienkach.
60 dní

izolačné sklo
Národná norma ustanovujúca požiadavky na charakteristiky,
konštrukciu a inštaláciu dvojplášťových izolačných skiel určených na
použitie v stavebníctve, v chladiarenských priestoroch a do dopravných prostriedkov.
izolačné sklo

60 dní

Národná norma ustanovujúca požiadavky na metódu skúšania
kondenzácie vo vnútornom priestore (medzipriestore) výrobkov
dvojplášťového izolačného skla.
kanály/rúrovody na odsávanie dymu

60 dní

Národná norma ustanovujúca požiadavky na skúšky požiarnej
odolnosti vedení na odsávanie dymu.
potraviny

60 dní

Zmeny a doplnky požiadaviek v oblasti označovania a reklamy/ponuky potravín týkajúce sa uvádzania výrokov o zdravotných
a funkčných účinkoch potravín.
spotrebiteľsky balené potraviny, označovanie
Opatrenia na zabezpečenie inšpekcie a dohľadu pri dovoze a vývoze
spotrebiteľsky balených potravín. Požiadavky na označovanie
v súlade so zákonom o bezpečnosti potravín.
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TBT/CHN/1247
18. 1. 2018

Čína

TBT/CHN/1248
18. 1. 2018

Čína

TBT/CHN/1249
18. 1. 2018

Čína

TBT/CHN/1250
18. 1. 2018

Čína

TBT/CHN/1251
18. 1. 2018

Čína

TBT/CHN/1252
18. 1. 2018

Čína

TBT/CHN/1253
18. 1. 2018

Čína

TBT/CHN/1254
18. 1. 2018

Čína

TBT/CHN/1255
18. 1. 2018

Čína

TBT/CHN/1256
18. 1. 2018

Čína

TBT/CHN/1257
18. 1. 2018

Čína

TBT/CHN/1258
18. 1. 2018

Čína

TBT/CHN/1259
31. 1. 2018

Čína

zariadenia zábavného priemyslu

60 dní

Národná norma ustanovujúca všeobecné pravidlá a bezpečnostné
požiadavky na materiály a spojovacie/upevňovacie prvky, dizajn,
výrobu, inštaláciu, používanie, údržbu a kontrolu zariadení zábavného priemyslu.
ropa

60 dní

Národná norma, požiadavky na produkt.
protipožiarny ochranný náter na oceľové konštrukcie

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
motorové vozidlá, automobilové kolesá

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť a skúšobné
metódy.
automatické rozprašovače vody, ochranné ventily

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
automatické rozprašovače vody, indikátory prietoku vody

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
liečivá

60 dní

Systém na schvaľovanie a revíziu liečiv (DMF), manažérstvo a kvalita
liečiv.
liečivá

60 dní

Správna prax v oblasti spravovania údajov a záznamov o liečivách
(GDRP).
liečivá

60 dní

Úprava a revízia schvaľovacieho procesu týkajúceho sa klinických
štúdií o liečivách.
liečivá a zdravotnícke pomôcky

60 dní

Požiadavky na zahraničnú inšpekciu liečiv a zdravotníckych pomôcok, postupy vývojovej a výrobnej kontroly v zahraničí týkajúce sa
liečiv a zdravotníckych pomôcok, ktoré sú alebo budú uvedené na
trh v Číne.
liečivá

60 dní

Predpis, ktorým sa posilňuje dohľad a spravovanie obchodovania
s liečivami cez internet, štandardné postupy obchodovania a dostupnosť liečiv pre verejnosť.
nadzemné lanovky pre pasažierov

60 dní

Kódex bezpečnosti pre nadzemné lanovky na prepravu pasažierov.
tradičná čínska medicína
Požiadavky týkajúce sa správnej poľnohospodárskej praxe v rastlinnej
a živočíšnej výrobe zameranej na produkciu zložiek tradičnej čínskej
medicíny. Moderná koncepcia zameraná na stabilitu a kontrolovateľnosť kvality v procese prípravy/výroby tradičných čínskych liečivých
prípravkov.
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TBT/EGY/169
10. 1. 2018

Egypt

TBT/EGY/170
10. 1. 2018

Egypt

panely na báze dreva určené na použitie v stavebníctve

60 dní

Ministerská vyhláška stanovujúca záväznú národnú normu na
uvedené výrobky, charakteristiky, posudzovanie zhody, označovanie.
kuchynské zariadenia na varenie, pečenie a zariadenia s podobnými
funkciami

60 dní

Ministerská vyhláška stanovujúca záväznú národnú normu na uvedené zariadenia vybavené keramickými varnými doskami alebo horákmi s automatickými regulačnými prvkami, bezpečnosť výrobkov.
TBT/EGY/171
10. 1. 2018

Egypt

TBT/EGY/172
10. 1. 2018

Egypt

TBT/EGY/173
10. 1. 2018

Egypt

TBT/EGY/174
10. 1. 2018

Egypt

TBT/EGY/175
10. 1. 2018

Egypt

TBT/EGY/176
11. 1. 2018

Egypt

TBT/EGY/177
11. 1. 2018

Egypt

mechanicky ovládané zámky a uzatváracie prvky na dvere, okná atď.

60 dní

Ministerská vyhláška stanovujúca záväznú národnú normu na uvedené
stavebné/montážne príslušenstvo.
spaľovacie motory

60 dní

Ministerská vyhláška stanovujúca súbor záväzných národných noriem
na uvedené výrobky.
vysávače a iné zariadenia na čistenie a leštenie podláh

60 dní

Ministerská vyhláška stanovujúca záväznú národnú normu na
uvedené spotrebiče. Metódy merania a výpočtu energetickej
účinnosti elektrických výrobkov.
žiletky s dvomi čepeľami

60 dní

Ministerská vyhláška stanovujúca záväznú národnú normu na
uvedené výrobky, bezpečnosť.
surové rastlinné oleje

60 dní

Ministerská vyhláška stanovujúca záväznú národnú normu na
uvedené výrobky, prispôsobenie sa požiadavkám normy CODEX.
sušené mlieko a smotana

60 dní

Ministerská vyhláška stanovujúca záväznú národnú normu na
uvedené výrobky, prispôsobenie sa požiadavkám normy CODEX.
jednorazové zdravotnícke pomôcky na podávanie transfúzií, infúzií
a injekcií

60 dní

Ministerská vyhláška stanovujúca záväznú národnú normu na
uvedené zdravotnícke pomôcky, prispôsobenie sa požiadavkám
normy ISO.
TBT/EGY/178
11. 1. 2018

Egypt

TBT/EU/530
5. 1. 2018

Európska únia

TBT/EU/531
5. 1. 2018

Európska únia

chladničky, mrazničky a kombinované chladničky/mrazničky

60 dní

Ministerská vyhláška stanovujúca záväznú národnú normu na uvedené spotrebiče. Metódy merania a výpočtu energetickej účinnosti
elektrických výrobkov.
biocídne výrobky

60 dní

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa schvaľuje PHMB
(1415; 4.7) ako účinná látka na použitie do biocídnych výrobkov
produktového typu 2 a 4.
biocídne výrobky

60 dní

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa schvaľuje
Chlorophene ako účinná látka na použitie do biocídnych výrobkov
produktového typu 3.
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TBT/EU/532
5. 1. 2018

Európska únia

TBT/EU/533
5. 1. 2018

Európska únia

TBT/EU/534
12. 1. 2018

Európska únia

TBT/EU/535
18. 1. 2018

Európska únia

TBT/EU/536
22. 1. 2018

Európska únia

TBT/EU/537
29. 1. 2018

Európska únia

TBT/IDN/118
31. 1. 2018

Indonézia

biocídne výrobky

60 dní

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa
neschvaľuje PHMB (1415; 4.7) ako účinná látka na použitie do
biocídnych výrobkov produktového typu 1, 5 a 6.
biocídne výrobky

60 dní

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa schvaľuje
Azoxystrobin ako účinná látka na použitie do biocídnych výrobkov
produktového typu 7, 9 a 10.
potraviny

60 dní

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa ustanovujú
pravidlá na uplatňovanie článku 26 (3) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011
Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, pokiaľ ide o pravidlá na označovanie krajiny
pôvodu alebo miesta pôvodu primárnej zložky potraviny. Opatrenia
definujú spôsoby označovania, ak sa pôvod hlavnej zložky potraviny
líši od pôvodu konečnej potraviny.
účinná chemická látka Malathion

60 dní

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa
vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky
schválenia účinnej látky Malathion v zmysle jej obmedzeného
použitia v skleníkoch s trvalou konštrukciou. Členské štáty sú
povinné odňať povolenia na používanie prípravkov na ochranu
rastlín obsahujúcich túto látku na vonkajšie použitie.
účinná chemická látka Oxasulfuron

60 dní

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie o neobnovení schválenia účinnej látky Oxasulfuron v súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na
ochranu rastlín na trh, a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011.
účinná chemická látka 3-benzylidene camphor

60 dní

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie o identifikácii 1,7,7trimethyl-3-(phenylmethylene) bicyclo [2.2.1] heptan-2-one (3-benzylidene camphor) ako látky vzbudzujúcej veľmi veľké obavy podľa
článku 57 (f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1907/2006.
drôty z vysoko uhlíkovej ocele určené na zosilnenie konštrukcie
častí pneumatík

60 dní

Záväzná národná norma stanovujúca požiadavky na výrobky, produktový certifikát a používanie značky SNI.
TBT/ISR/997
5. 1. 2018

Izrael

TBT/ISR/998
29. 1. 2018

Izrael

pekárske výrobky stabilné pri skladovaní, napríklad sušienky

60 dní

Revízia záväznej normy SI 1181, časť 1.
všeobecné požiadavky na bezpečnosť elektrických spotrebičov určených pre domácnosti

60 dní

Revízia záväznej normy SI 900, časť 1.
TBT/JPN/576
8. 1. 2018

Japonsko

vozidlá cestnej dopravy
Zmeny a doplnky verejného oznámenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti bezpečnostných predpisov pre vozidlá cestnej dopravy.
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TBT/JPN/577
8. 1. 2018

Japonsko

TBT/JPN/578
9. 1. 2018

Japonsko

TBT/JPN/579
9. 1. 2018

Japonsko

azbest a výrobky obsahujúce azbest

60 dní

Vykonávacia vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
ktorou sa menia a dopĺňajú súvisiace vyhlášky tak, že ukladajú
zainteresovaným subjektom povinnosti vzťahujúce sa na azbest,
pokiaľ ide o prevenciu poškodenia zdravia pracovníkov v súvislosti
s azbestom.
motorové vozidlá

60 dní

Revízia bezpečnostných predpisov na cestné motorové vozidlá,
výbava trojkolesových a štvorkolesových motocyklov, zlepšenie ich
viditeľnosti z iných vozidiel a výbava na zvýšenie ochrany cestujúcich.
stimulanty (látky zvyšujúce telesnú aktivitu alebo povzbudzujúce
látky)

60 dní

Novela vládnej vyhlášky o určení látok ako stimulantov, prevencia
ohrozenia zdravia spôsobeného zneužívaním stimulantov.
TBT/JPN/580
10. 1. 2018

Japonsko

TBT/JPN/581
10. 1. 2018

Japonsko

ekologické spracované potraviny živočíšneho a rastlinného pôvodu

60 dní

Prehľad revízií vykonávacej vyhlášky k zákonu o normalizácii
(oblasť poľnohospodárstva a lesníctva) a japonské poľnohospodárske normy na ekologické spracované potraviny.
ekologický chov hospodárskych zvierat a ekologické živočíšne
produkty

60 dní

Prehľad revízií vykonávacej vyhlášky k zákonu o normalizácii (oblasť
poľnohospodárstva a lesníctva) a japonské poľnohospodárske normy na ekologické živočíšne produkty.
TBT/JPN/582
16. 1. 2018

Japonsko

TBT/JPN/583
18. 1. 2018

Japonsko

TBT/JPN/584
18. 1. 2018

Japonsko

TBT/JPN/585
30. 1. 2018

Japonsko

pomôcky, nádoby a obaly na potraviny a prídavné látky do potravín

60 dní

Zmeny a doplnky zákona o hygiene potravín, posilnenie sanitárnych
predpisov a prevencia rizík.
60 dní

hnojivá
Zmeny a doplnky vykonávacej vyhlášky k zákonu o hnojivách. Zložky
získané z hovädzieho dobytka, vrátane želatíny a kolagénu môžu byť
použité na hnojenie (ako súčasť hnojív), ak spĺňajú určené požiadavky.

60 dní

hnojivá
Zmeny a doplnky ministerského oznámenia č. 875 z roku 2014 v tom
zmysle, že mäsové/kostné múčky môžu byť použité na hnojenie (ako
súčasť hnojív), ak spĺňajú určené požiadavky vrátane požiadaviek
prevencie šírenia prenosnej spongiformnej encefalopatie (TSE).
ťažké nákladné vozidlá, dieselové nákladné vozidlá s celkovou
hmotnosťou nad 3,5 tony

60 dní

Revízia noriem na posudzovanie uvedených vozidiel podľa zákona
o racionálnom využívaní energie s ohľadom na efektívnosť spotreby
energie (palivovú účinnosť).
TBT/KEN/601
11. 1. 2018

Keňa

TBT/KEN/602
11. 1. 2018

Keňa

hliníkový drôt na elektrické účely

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
hygiena mäsa

60 dní

Národná norma, kódex správnej praxe v danej oblasti.
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TBT/KEN/603
11. 1. 2018

Keňa

TBT/KEN/604
11. 1. 2018

Keňa

TBT/KEN/605
11. 1. 2018

Keňa

TBT/KEN/606
11. 1. 2018

Keňa

TBT/KEN/607
11. 1. 2018

Keňa

TBT/KEN/608
11. 1. 2018

Keňa

TBT/KEN/609
11. 1. 2018

Keňa

TBT/KEN/610
11. 1. 2018

Keňa

TBT/KEN/611
11. 1. 2018

Keňa

TBT/KEN/612
11. 1. 2018

Keňa

TBT/KEN/613
11. 1. 2018

Keňa

TBT/KEN/614
11. 1. 2018

Keňa

TBT/KEN/615
11. 1. 2018

Keňa

TBT/KEN/616
11. 1. 2018

Keňa

TBT/KEN/617
11. 1. 2018

Keňa

TBT/KEN/618
11. 1. 2018

Keňa

TBT/KEN/619
11. 1. 2018

Keňa

triedenie a určovanie kvality zvierat na produkciu mäsa

60 dní

Národná norma, požiadavky na hovädzí dobytok.
živočíšna výroba, chovné zvieratá určené na obchodovanie

60 dní

Národná norma, požiadavky v danej oblasti.
triedenie a určovanie kvality zvierat na produkciu mäsa

60 dní

Národná norma, požiadavky na kozy.
triedenie a určovanie kvality zvierat na produkciu mäsa

60 dní

Národná norma, požiadavky na ovce.
korenia a dochucovadlá, kardamón vo forme prášku

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
korenia a dochucovadlá, zázvor vo forme pasty

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
korenia a dochucovadlá, zmes Garam Masala

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
korenia a dochucovadlá, cesnak vo forme pasty

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
korenia a dochucovadlá, náhrady za ocot

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
triedenie a určovanie kvality zvierat na produkciu mäsa

60 dní

Národná norma, požiadavky na ťavy.
jatočné telá a mäso tiav určené na ľudskú konzumáciu

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
protézy dolných končatín, zdravotné a biomechanické vlastnosti

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
kryty na odtokové vpusty a povrchové šachty

60 dní

Národná norma, definície a klasifikácia uvedených výrobkov.
kryty na odtokové vpusty a povrchové šachty

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky z liatiny.
kryty na odtokové vpusty a povrchové šachty

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky z ocele alebo
zliatin hliníka.
kryty na odtokové vpusty a povrchové šachty

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky z betónu vystuženého oceľou.
kryty na odtokové vpusty a povrchové šachty
Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky z kompozitných
materiálov.
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TBT/KEN/620
11. 1. 2018

Keňa

TBT/KEN/621
11. 1. 2018

Keňa

TBT/KEN/622
11. 1. 2018

Keňa

TBT/KEN/623
11. 1. 2018

Keňa

TBT/KEN/624
11. 1. 2018

Keňa

TBT/KEN/625
11. 1. 2018

Keňa

TBT/KEN/626
16. 1. 2018

Keňa

TBT/KEN/627
16. 1. 2018

Keňa

TBT/KEN/628
16. 1. 2018

Keňa

TBT/KEN/629
30. 1. 2018

Keňa

protézy horných končatín, zdravotné a biomechanické vlastnosti

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
obilniny, strukoviny a odvodené produkty

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky, označovanie, kvalita.
obilniny, strukoviny a odvodené produkty

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky, označovanie,
ochrana zdravia a bezpečnosť.
vnútornosti určené na ľudskú spotrebu

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky, hygiena a kvalita.
fortifikované potraviny

60 dní

Národná norma, požiadavky a pokyny na monitorovanie uvedených
výrobkov.
protézy horných končatín, zdravotné a biomechanické vlastnosti

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky. (Notifikácie KEN/620
a KEN/625 sú totožné).
úžitkové drevené stĺpy/stožiare

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky, ošetrovanie a kontrola
opotrebovania.
chemické ochranné prostriedky na drevo

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
drevo a rezivo, drevené ploty

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
skladovanie koreňových a hľuzových komodít vo vreciach, prepravkách
alebo voľne ložených

60 dní

Národná norma, požiadavky v danej oblasti.
TBT/KEN/630
31. 1. 2018

Keňa

TBT/KEN/631
31. 1. 2018

Keňa

TBT/KEN/632
31. 1. 2018

Keňa

TBT/KEN/633
31. 1. 2018

Keňa

bitúnky a porážka zvierat určených na produkciu potravín

60 dní

Národná norma, požiadavky v danej oblasti.
jadrá orechov kešu (Anacardium occidentale Linnaeus)

60 dní

Národná norma, požiadavky na produkt, odber vzoriek a skúšky.
pečené/pražené jadrá orechov kešu

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
pečené/pražené jadrá orechov Macadamia integrifolia, Macadamia
tetraphylla, Macadamia ternifolia a ich hybridov

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
TBT/KOR/746
9. 1. 2018

Kórea

hygienické a čistiace výrobky
Návrh na ustanovenie noriem na označovanie a údaje na etiketách
hygienických a čistiacich výrobkov.
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TBT/KOR/747
9. 1. 2018

Kórea

TBT/KOR/748
9. 1. 2018

Kórea

TBT/KOR/749
11. 1. 2018

Kórea

kozmetické výrobky

60 dní

Zmeny a doplnky pokynov týkajúcich sa manažérstva a aplikácie
čiarových kódov na kozmetické výrobky.
motorové vozidlá

60 dní

Revízia kórejských predpisov o bezpečnosti a výkone motorových
vozidiel, osobitné požiadavky na mikrovozidlá (veľmi malé automobily, menšie ako tzv. mestské automobily).
systémy s viacerými tepelnými čerpadlami, trojfázové indukčné motory, klimatizačné zariadenia, komerčné chladničky a iné zariadenia

60 dní

Predpis o energetickej hospodárnosti výrobkov.
TBT/KOR/750
22. 1. 2018

Kórea

TBT/KOR/751
26. 1. 2018

Kórea

TBT/MEX/385
4. 1. 2018

Mexiko

TBT/MEX/386
4. 1. 2018

Mexiko

pneumatiky

60 dní

Normy na hlučnosť pneumatík, požadované doklady. Požiadavky
v súlade so zákonom o kontrole hluku a vibrácií.
motorové vozidlá, bezpečnostné normy na palivové systémy

60 dní

Revízia predpisu na bezpečnosť a výkonnosť motorových vozidiel
a ich častí.
elektronické zariadenia a doplnky

60 dní

Národná norma ustanovujúca požiadavky na bezpečnosť a skúšky
elektronických zariadení. Požiadavky platia na nové, použité (secondhand), prebudované alebo repasované elektronické zariadenia.
spracované mäsové výrobky, zariadenia a prevádzky na spracovanie
mäsa

60 dní

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené produkty
a služby, sanitárne ustanovenia, špecifikácie a skúšobné metódy.
TBT/MEX/387
4. 1. 2018

Mexiko

TBT/MEX/388
10. 1. 2018

Mexiko

klimatizačné zariadenia

60 dní

Národná norma ustanovujúca požiadavky na energetickú účinnosť klimatizačných zariadení samostatného/jednotkového typu bez potrubí.
meranie zemného plynu a skvapalneného vykurovacieho plynu
(LPG)

60 dní

Národná norma ustanovujúca požiadavky na prístroje na meranie
prietoku zemného plynu alebo LPG v plynnom stave, špecifikácie,
skúšky a overovacie metódy.
TBT/MEX/389
16. 1. 2018

Mexiko

TBT/MOZ/12
24. 1. 2018

Mozambik

TBT/NZL/79
5. 1. 2018

Nový Zéland

merače a transformátory

60 dní

Národná norma ustanovujúca požiadavky na systémy merania
elektrickej energie, metrologické špecifikácie, skúšobné metódy
a postupy posudzovania zhody.
kešu

60 dní

Predpis ustanovujúci požiadavky na produkciu kešu, vrátane úpravy,
spracovania produktov, komerčných postupov na národnom území.
chladiace vitríny a kabinety určené na vystavenie a ponuku tovarov
Návrh zmien a doplnkov požiadaviek na uvedené zariadenia,
energetickú hospodárnosť a skúšky.
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TBT/NZL/80
5. 1. 2018

Nový Zéland

TBT/OMN/340
5. 1. 2018

Omán

TBT/OMN/341
5. 1. 2018

Omán

TBT/OMN/342
22. 1. 2018

Omán

TBT/PER/98
5. 1. 2018

Peru

TBT/RWA/79
8. 1. 2018

Rwanda

chladničky a mrazničky určené pre domácnosti

23. 2. 2018

Návrh zmien a doplnkov požiadaviek na uvedené zariadenia,
energetickú hospodárnosť a skúšky.
motorové vozidlá

60 dní

Predpis ustanovujúci špecifické požiadavky na vybavenie vozidiel
kategórie M a N, ktoré využívajú vo svojom pohonnom systéme
skvapalnený vykurovací plyn (LPG).
motorové vozidlá

60 dní

Predpis ustanovujúci špecifické požiadavky na dodatočné vybavenie,
ktoré sa inštaluje do motorových vozidiel na využívanie skvapalneného vykurovacieho plynu (LPG) v ich pohonnom systéme.
prvky na reguláciu tlaku

60 dní

Požiadavky na regulátory tlaku, zariadenia na automatické prepínanie s maximálnym regulovaným tlakom 4 bary a maximálnou
kapacitou 150 kg/h, požiadavky na súvisiace bezpečnostné
zariadenia a adaptéry určené pre bután, propán a ich zmesi.
semená lesných stromov

27. 3. 2018

Predpis o semenách lesných stromov upravujúci produkciu, certifikáciu, uvádzanie na trh a dovoz množiteľského materiálu lesných
drevín.
papierové utierky určené na použitie v hygienických alebo zdravotníckych podmienkach

60 dní

Špecifikácie na výrobky, súlad s požiadavkami noriem ISO.
TBT/RWA/80
8. 1. 2018

Rwanda

TBT/RWA/81
8. 1. 2018

Rwanda

pletená spodná bielizeň pre mužov a chlapcov

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
papierové utierky, skladané alebo navinuté na kotúčoch, určené
na všeobecné alebo priemyselné použitie

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
TBT/RWA/82
8. 1. 2018

Rwanda

TBT/RWA/83
8. 1. 2018

Rwanda

spodná bielizeň, všetky druhy nohavičiek pre ženy a dievčatá

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
jemné a hrubé kamenivo a iné plnivá odvodené od prírodných
alebo recyklovaných materiálov určené na použitie do betónu

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
TBT/RWA/84
8. 1. 2018

Rwanda

TBT/RWA/85
8. 1. 2018

Rwanda

TBT/RWA/86
9. 1. 2018

Rwanda

suchý cesnak

60 dní

Národná norma, požiadavky na produkt.
majonéza určená na ľudskú konzumáciu

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
nanuky a podobné mrazené sladké výrobky
Národná norma, požiadavky na výrobky.
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TBT/RWA/87
9. 1. 2018

Rwanda

TBT/RWA/88
9. 1. 2018

Rwanda

TBT/RWA/89
9. 1. 2018

Rwanda

TBT/RWA/90
9. 1. 2018

Rwanda

garážové odpady/odpady z autoservisov

60 dní

Národná norma, požiadavky na bezpečnú manipuláciu s uvedenými
odpadmi, riadny zber, triedenie a prepravu na bezpečné opätovné
použitie, recyklovanie alebo znehodnotenie.
stavebné a demolačné odpady (C&D Wastes)

60 dní

Národná norma, požiadavky na bezpečnú manipuláciu s uvedenými
odpadmi, redukciu ich objemu, opätovné použitie, recyklovanie
alebo znehodnotenie.
fortifikované jedlé tuky a oleje určené na ľudskú konzumáciu

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
flexibilná polyuretánová pena na matrace vo forme blokov, dosiek
a tvarov z nich vyrezaných

60 dní

Národná norma, všeobecné požiadavky.
TBT/RWA/91
9. 1. 2018

Rwanda

flexibilná polyuretánová pena na matrace vo forme blokov, dosiek
a tvarov z nich vyrezaných

60 dní

Národná norma, požiadavky na dotknuté výrobky.
TBT/RWA/92
9. 1. 2018

Rwanda

rekonštituovaná (obnovená) flexibilná polyuretánová pena vo forme
blokov, dosiek a tvarov z nej vyrezaných

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
TBT/RWA/93
9. 1. 2018

Rwanda

TBT/RWA/94
9. 1. 2018

Rwanda

TBT/RWA/95
10. 1. 2018

Rwanda

TBT/RWA/96
10. 1. 2018

Rwanda

TBT/RWA/97
10. 1. 2018

Rwanda

TBT/RWA/98
10. 1. 2018

Rwanda

TBT/RWA/99
10. 1. 2018

Rwanda

čerstvý cesnak

60 dní

Národná norma, požiadavky na produkt.
čili olej určený na ľudskú konzumáciu

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
čili omáčka určená na ľudskú konzumáciu

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
minerálny olej pre kozmetický priemysel

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
látky pridávané do palív

60 dní

Národná norma ustanovujúca pokyny týkajúce sa kontroly prídavných
látok v palivách (benzín a nafta).
ricínový olej pre kozmetický priemysel

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
ovocné šťavy a nektáre na ľudskú konzumáciu alebo na ďalšie
spracovanie

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
TBT/RWA/100
10. 1. 2018

Rwanda

nápoje s ovocnými príchuťami vyrobené s použitím prírodných
alebo syntetických farbív, aróm, emulzií, vody, cukru a ďalších
voliteľných prísad
Národná norma, požiadavky na výrobky.
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TBT/RWA/101
10. 1. 2018

Rwanda

TBT/RWA/102
10. 1. 2018

Rwanda

spracované mäsové výrobky

60 dní

Národná norma ustanovujúca kódex správnej hygienickej praxe
na spracované mäsové výrobky.
plutvové ryby v konzervách vrátane rybích konzerv obsahujúcich
vodu, olej, soľný nálev, rajčinovú omáčku, čili omáčku atď.

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
TBT/RWA/103
10. 1. 2018

Rwanda

jogurty vrátane sladených, ovocných, ochutených, tepelne ošetrených jogurtových výrobkov

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
TBT/RWA/104
10. 1. 2018

Rwanda

TBT/RWA/105
10. 1. 2018

Rwanda

TBT/RWA/106
11. 1. 2018

Rwanda

TBT/RWA/107
11. 1. 2018

Rwanda

TBT/SAU/1038
5. 1. 2018

Saudská Arábia

TBT/SEN/10
11. 1. 2018

Senegal

TBT/SGP/42
24. 1. 2018

Singapur

TBT/SVN/102
11. 1. 2018

Slovinsko

TBT/THA/505
9. 1. 2018

Thajsko

syry na ľudskú konzumáciu alebo na ďalšie spracovanie

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
maslo na ľudskú konzumáciu alebo na ďalšie spracovanie

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
fortifikovaná pšeničná múka určená na ľudskú konzumáciu

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
fortifikovaná kukuričná múka určená na ľudskú konzumáciu

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
osobné ochranné prostriedky

60 dní

Technický predpis SASO stanovujúci požiadavky na osobné ochranné
prostriedky.
dochucovadlá a výrobky na zlepšenie arómy potravín

60 dní

Národná norma, špecifikácie na výrobky.
fluorované uhľovodíky (Hydrofluorocarbons - HFC)

60 dní

Úrad na ochranu životného prostredia ustanovuje reguláciu 18
druhov HFC. Požiadavky sú v súlade so zákonom o riadení environmentálnej ochrany (EPMA).
značka vybranej kvality „Selected Quality”

5. 3. 2018

Zmeny a doplnky pravidiel ustanovujúcich postupy predkladania
žiadostí a udeľovania značky vybranej kvality na výrobky.
príslušenstvo/doplnky k mobilným telefónom a tabletom obsahujúce
kvapalné chemikálie

60 dní

Úrad na ochranu spotrebiteľov OCPB požaduje uvádzanie varovných
textov na uvedených výrobkoch (nebezpečenstvo úniku kvapaliny).
TBT/THA/506
9. 1. 2018

Thajsko

TBT/THA/507
24. 1. 2018

Thajsko

za studena redukovaná plochá oceľ určená na automobilové použitie

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
potraviny pre dojčatá a malé deti
Ministerské oznámenie týkajúce sa pokynov a podmienok pri príprave/vypracovaní a šírení informácií týkajúcich sa potravín pre dojčatá
a malé deti.
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TBT/THA/508
24. 1. 2018

Thajsko

TBT/THA/509
24. 1. 2018

Thajsko

TBT/THA/510
24. 1. 2018

Thajsko

TBT/THA/511
24. 1. 2018

Thajsko

TBT/TPKM/313
15. 1. 2018

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

TBT/TPKM/314
19. 1. 2018

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

potraviny pre dojčatá a malé deti

60 dní

Ministerské oznámenie týkajúce sa vedeckých dôkazov na podporu
informácií o potravinách pre dojčatá, malé deti a o doplnkových
potravinách.
potraviny pre dojčatá a malé deti

60 dní

Ministerské oznámenie týkajúce sa pokynov a podmienok obvyklého obdarovania zdravotníckych profesionálov. Zákaz poskytovania
a prijímania darov, peňazí alebo iných výhod pre profesionálnych
pracovníkov v zdravotníctve.
potraviny pre dojčatá a malé deti

60 dní

Ministerské oznámenie týkajúce sa pokynov a podmienok sponzorovania verejného zdravotníctva, vysokých škôl, akademických
konferencií, školení alebo seminárov súvisiacich s potravinami pre
dojčatá, malé deti a s doplnkovými potravinami.
potraviny pre dojčatá a malé deti

60 dní

Ministerské oznámenie týkajúce sa pokynov a podmienok darovania
potravín pre dojčatá a malé deti zdravotníckym zariadeniam alebo
zdravotníckemu personálu.
ventilačné a odsávacie výrobky, kuchynské digestory

neaplikuje sa

Zmeny a doplnky požiadaviek na legálnu inšpekciu uvedených výrobkov.
napájacie zdroje v automobiloch určené na napájanie rôznych elektronických zariadení, napríklad palubné kamery, mobilné telefóny

60 dní

Zmeny a doplnky požiadaviek na legálnu inšpekciu uvedených zariadení.
TBT/TUR/110
29. 1. 2018

Turecko

TBT/TZA/126
8. 1. 2018

Tanzánia

TBT/TZA/127
8. 1. 2018

Tanzánia

TBT/UGA/803
5. 1. 2018

Uganda

jedlé kazeíny a kazeináty

60 dní

Turecký potravinový kódex, zmeny a doplnky požiadaviek týkajúcich
sa charakteristík a hygieny uvedených produktov.
protipožiarne výrobky

60 dní

Národná norma stanovujúca požiadavky na navíjacie hadice prvého
zásahu proti požiaru určené na pripájanie k hasičským striekačkám.
papierové utierky

60 dní

Národná norma, požiadavky na papierové utierky, skladané alebo
navinuté na kotúčoch, určené na všeobecné alebo priemyselné
použitie.
pesticídne látky, manipulácia, skladovanie, likvidácia pesticídov,
opatrenia prvej pomoci v prípade nehody

60 dní

Národná norma, požiadavky v danej oblasti.
TBT/UGA/804
10. 1. 2018

Uganda

lov rýb pomocou žiabrových sietí (zvislé panelové siete nastavené
pod vodnou hladinou)

60 dní

Národná norma, požiadavky na skúšky uvedených sietí.
TBT/UGA/805
10. 1. 2018

Uganda

mlieko a mliečne výrobky, hygienické podmienky a postupy výroby,
manipulácia, spracovanie, skladovanie, distribúcia a predaj
Národná norma, požiadavky v danej oblasti.
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TBT/UGA/806
29. 1. 2018

Uganda

manipulácia s ropnými produktmi a ich derivátmi, nadzemné
skladovacie nádrže ropných produktov

60 dní

Národná norma, požiadavky na umiestňovanie, projektovanie
a výstavbu veľkých inštalácií na ropné produkty.
TBT/UGA/807
29. 1. 2018

Uganda

TBT/UKR/131
8. 1. 2018

Ukrajina

vnútorné kolesové duše určené pre motocykle

60 dní

Národná norma, požiadavky na skúšky výrobkov.
cukor, cukrové roztoky a sirupy, dextróza, fruktóza a príbuzné
produkty

60 dní

Vyhláška ministerstva pre agrárnu politiku a potraviny týkajúca sa
schválenia požiadaviek na rôzne typy cukru určené na ľudskú spotrebu.
TBT/UKR/132
9. 1. 2018

Ukrajina

TBT/UKR/133
10. 1. 2018

Ukrajina

TBT/USA/1326
9. 1. 2018

USA

TBT/USA/1327
9. 1. 2018

USA

TBT/USA/1328
9. 1. 2018

USA

TBT/USA/1329
9. 1. 2018

USA

prostriedky civilnej ochrany

60 dní

Návrh uznesenia kabinetu ministrov týkajúci sa schválenia technických
predpisov na prostriedky civilnej ochrany.
elektrické a elektronické zariadenia

60 dní

Návrh uznesenia kabinetu ministrov týkajúci sa zmien a doplnkov
príloh k technickému predpisu o obmedzení používania určitých
nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach
v zmysle zosúladenia so smernicou 2011/65/EÚ.
recyklovaný motorový olej

neaplikuje sa

Federálna obchodná komisia (FTC) žiada o predloženie pripomienok k návrhu týkajúcemu sa prínosov používania recyklovaného
oleja, skúšania a označovania výrobkov „recyklovaný olej“.
hospodárske zvieratá a hydina

neaplikuje sa

Národný ekologický program (NOP), ekologické praktiky produkcie
hospodárskych zvierat a hydiny, nové ustanovenia týkajúce sa manipulácie s dobytkom, prepravy na porážku a životných podmienok
hydiny.
zbrane a výbušniny

neaplikuje sa

Ministerstvo spravodlivosti oznamuje predpokladané vydanie
predpisu, ktorý bude zahrňovať definíciu „Machinegun“ (automatická zbraň) s možným preradením niektorých poloautomatických
zbraní do tejto kategórie.
zdroje svetla, žiarovky so zvýšenou odolnosťou voči vibráciám
a nárazom určené do sťažených podmienok

neaplikuje sa

Program na úsporu elektrickej energie, požiadavky na energetickú
hospodárnosť uvedených výrobkov.
TBT/USA/1330
9. 1. 2018

USA

TBT/USA/1331
11. 1. 2018

USA

biologické palivá vyrobené z cirokového oleja

neaplikuje sa

Program na ustanovenie noriem na obnoviteľné palivá, možnosti
využitia oleja zo zŕn ciroku.
neaplikuje sa

ženské kondómy
Pôrodnícke a gynekologické pomôcky, reklasifikácia ženského
kondómu na jednorazové použitie. Nové označenie „vnútorný
kondóm na jednorazové použitie“, zaradenie pomôcky do triedy II
(výrobky patriace pod požiadavky zvláštnej kontroly).
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TBT/USA/1332
11. 1. 2018

USA

TBT/USA/1333
15. 1. 2018

USA

TBT/USA/1334
19. 1. 2018

USA

TBT/VNM/115
18. 1. 2018

Vietnam

jednotky na výrobu elektrickej energie

26. 2. 2018

Úrad na ochranu životného prostredia (EPA) plánuje vydanie
usmernení týkajúcich sa regulácie emisií skleníkových plynov
(GHG) z existujúcich jednotiek na výrobu elektrickej energie.
traktory a traktory s prívesmi

neaplikuje sa

Zmeny a doplnky predpisov, regulácia emisií skleníkových plynov zo
stredných a ťažkých motorov (časť 2 - traktory a traktory s prívesmi).
ekologická poľnohospodárska produkcia

neaplikuje sa

Národný program ekologickej poľnohospodárskej produkcie, zmeny
a doplnenia zoznamu povolených a zakázaných látok platného pre
rastlinnú výrobu, živočíšnu výrobu a manipuláciu s komoditami.
výrobky a tovary v pôsobnosti ministerstva informácií a komunikácií,
spravovanie rizík

60 dní

Obežník, ktorým sa stanovuje zoznam výrobkov a tovarov predstavujúcich riziko. Kategorizácia, povinná certifikácia a deklarácie na
výrobky.

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

Notifikujúca strana

Charakteristika notifikácie

SPS/ARE/139
3. 1. 2018

Spojené arabské
emiráty

živá hydina, mäso a iné určené produkty hydiny pochádzajúce
z oblasti Riyadh v Saudskoarabskom kráľovstve

Pripomienková
doba
neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu hydiny a určených produktov, prevencia
šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
SPS/ARE/140
4. 1. 2018

Spojené arabské
emiráty

živá hydina, mäso a iné určené produkty hydiny pochádzajúce
z oblasti Kostromskaja v Ruskej federácii

neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu hydiny a určených produktov, prevencia
šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
SPS/ARE/141
4. 1. 2018

Spojené arabské
emiráty

živá hydina, mäso a iné určené produkty hydiny pochádzajúce
z oblasti Flevoland v Holansku

neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu hydiny a určených produktov, prevencia
šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
SPS/ARG/208
25. 1. 2018

Argentína

použité stroje, zariadenia a nástroje, ktoré sa používali v poľnohospodárstve, lesníctve, záhradníctve alebo inom príbuznom odvetví,
akékoľvek strojové zariadenia predstavujúce riziko prenosu škodcov

30 dní

Fytosanitárne opatrenia aplikované pri dovoze uvedených použitých
strojov, zariadení a nástrojov.
SPS/ARG/209
26. 1. 2018

Argentína

SPS/ARG/210
26. 1. 2018

Argentína

hostitelia škodcu Halyomorfa halys

60 dní

Označenie určitých druhov rastlín ako hostiteľov uvedeného
škodcu a určenie zodpovedajúcich fytosanitárnych opatrení.
hostitelia škodcu Bagrada hilaris
Označenie určitých druhov rastlín ako hostiteľov uvedeného
škodcu a určenie zodpovedajúcich fytosanitárnych opatrení.
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SPS/AUS/443
15. 1. 2018

Austrália

potraviny ako komodity ovplyvnené rezíduami poľnohospodárskych
a veterinárnych chemických látok Aldicarb, Chlorfluazuron, Diflufenican, Ivermectin, Levamisole, Naled, Tylosin atď.

60 dní

Dokument M1015, ktorým sa navrhujú maximálne limitné hodnoty
rezíduí určených poľnohospodárskych a veterinárnych chemických
látok s ohľadom na ich bezpečné a efektívne využívanie.
SPS/AUS/444
19. 1. 2018

Austrália

SPS/BHR/184
22. 1. 2018

Bahrajn

SPS/BRA/1316
10. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1317
10. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1318
10. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1319
10. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1320
10. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1321
10. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1322
11. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1323
11. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1324
11. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1325
11. 1. 2018

Brazília

čerstvé ovocie Hylocereus spp. z Indonézie

60 dní

Požiadavky pri dovoze komodity.
semená konope a maku

60 dní

Požiadavky na všetky dovážané zásielky surových zŕn a semien na
ľudskú spotrebu alebo na kŕmenie zvierat vrátane zmesí vtáčích
semien. Uvedené zásielky nesmú obsahovať semená konope
(Cannabis sp.) ani semená maku (Papaver spp.).
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Novaluron, použitie pesticídnej látky na určené komodity a za stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Profenofos, použitie pesticídnej látky na určené komodity a za
stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Acibenzolar-S-methyl, použitie pesticídnej látky na určené komodity a za stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Chlorothalonil, použitie pesticídnej látky na určené komodity a za
stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Carfentrazone-ethyl, použitie pesticídnej látky na určené komodity
a za stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Benzalkonium chloride, použitie pesticídnej látky na určené komodity
a za stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Lambda-cyhalothrin, použitie pesticídnej látky na určené komodity
a za stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Trissolcus basalis, použitie pesticídnej látky na určené komodity
a za stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Acetamiprid, použitie pesticídnej látky na určené komodity a za
stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie
Bifenthrin, použitie pesticídnej látky na určené komodity a za stanovených podmienok.
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SPS/BRA/1326
11. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1327
11. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1328
11. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1329
11. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1330
11. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1331
11. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1332
11. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1333
11. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1334
11. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1335
11. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1336
11. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1337
11. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1338
11. 1. 2018

Brazília

pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Bifenthrin, použitie pesticídnej látky na ďalšie určené komodity
a za stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Thiodicarb, použitie pesticídnej látky na určené komodity a za stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Thiamethoxam, použitie pesticídnej látky na určené komodity
a za stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Diafenthiuron, použitie pesticídnej látky na určené komodity a za
stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Flutriafo, použitie pesticídnej látky na určené komodity a za
stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Indoxacarb, použitie pesticídnej látky na určené komodity a za
stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Lufenuron, použitie pesticídnej látky na určené komodity a za
stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Pymetrozine, použitie pesticídnej látky na určené komodity a za
stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie na dotknutých komoditách

neaplikuje sa

Trichoderma harzianum, použitie pesticídnej látky na určené komodity a za stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Difenoconazole, použitie pesticídnej látky na určené komodity
a za stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Dimoxystrobin, použitie pesticídnej látky na určené komodity a za
stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Thiophanate-methyl, použitie pesticídnej látky na určené komodity
a za stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie
Fenpropathrin, použitie pesticídnej látky na určené komodity a za
stanovených podmienok.
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SPS/BRA/1339
11. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1340
11. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1341
11. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1342
11. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1343
11. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1344
11. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1345
11. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1346
11. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1347
11. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1348
11. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1349
11. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1350
11. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1351
11. 1. 2018

Brazília

pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Benthiavalicarbisopropy, použitie pesticídnej látky na určené komodity a za stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Etofenprox, použitie pesticídnej látky na určené komodity a za
stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Haloxyfop-P, použitie pesticídnej látky na určené komodity a za
stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Methomyl, použitie pesticídnej látky na určené komodity a za
stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Novaluron, použitie pesticídnej látky na určené komodity a za stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Trichoderma asperelloides, použitie pesticídnej látky na určené
komodity a za stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

D27 – 2,4-D, použitie pesticídnej látky na určené komodity a za
stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Picloram, použitie pesticídnej látky na určené komodity a za stanovených podmienok.
9. 4. 2018

probiotické výrobky
Uznesenie ustanovujúce požiadavky na preukazovanie zdravotnej
bezpečnosti a funkčných vlastností probiotík.
prídavné látky do potravín

9. 4. 2018

Uznesenie ustanovujúce požiadavky na prídavné látky do potravín,
ich funkcie a podmienky používania.
potravinové doplnky

9. 4. 2018

Uznesenie ustanovujúce požiadavky na zloženie, kvalitu, bezpečnosť
a označovanie potravinových doplnkov vrátane zdravotných výrokov
a doplňujúcich údajov na etiketách.
potravinové doplnky

9. 4. 2018

Uznesenie ustanovujúce zoznamy živín, bioaktívnych látok, enzýmov
a probiotík, vrátane limitných hodnôt na ich užívanie a doplnkových
informácií.
potraviny a obaly na potraviny
Uznesenie ustanovujúce zmeny a doplnky zoznamu potravín
a obalov oslobodených od povinnej sanitárnej registrácie (príloha I)
a zoznamu potravín a obalov s povinnosťou sanitárnej registrácie
(príloha II).
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SPS/BRA/1352
12. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1353
12. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1354
12. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1355
12. 1. 2018

Brazília

SPS/BRA/1356
12. 1. 2018

Brazília

pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Difenoconazole, použitie pesticídnej látky na určené komodity
a za stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Dimethomorph, použitie pesticídnej látky na určené komodity
a za stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Cyprodinil, použitie pesticídnej látky na určené komodity a za stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Mandipropamid, použitie pesticídnej látky na určené komodity
a za stanovených podmienok.
anorganický arzén, celkové kadmium, celkové olovo a anorganický
cín v detskej výžive

nebola určená

Uznesenie ustanovujúce maximálne limitné hodnoty uvedených látok
vo výrobkoch dojčenskej výživy. Povinný súlad s procedurálnou
príručkou Codex Alimentarius.
SPS/BRA/1357
12. 1. 2018

Brazília

ryby upravené fermentáciou, naložením do nálevu, údením alebo
kombináciou týchto postupov

19. 2. 2018

Návrh a verejná konzultácia k predpisu na identifikáciu a kvalitu
uvedených výrobkov.
SPS/CAN/1150
9. 1. 2018

Kanada

cukrová trstina, zelené kávové zrná a iné komodity ovplyvnené
uvedenou látkou

4. 3. 2018

Benzovindiflupyr, návrh na stanovenie maximálnych limitných
hodnôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
SPS/CAN/1151
9. 1. 2018

Kanada

čaj, olivy, banány, zelené kávové zrná a iné komodity ovplyvnené
uvedenou látkou

4. 3. 2018

Imidacloprid, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt
rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
SPS/CAN/1152
9. 1. 2018

Kanada

SPS/CAN/1153
24. 1. 2018

Kanada

zelené kávové zrná a iné komodity ovplyvnené uvedenou látkou

4. 3. 2019

Indaziflam, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt
rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
obojživelníky, salamandry ako živočíchy vnímavé na patogénny
činiteľ Batrachochytrium salamandrivorans

25. 3. 2018

Opatrenie, ktorým sa mení a doplňuje Zoznam II v predpise
o obchodovaní s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami. Zákaz dovozu do Kanady pre všetky druhy taxonomického radu Caudata,
vrátane rozmnožovacieho materiálu, tkanivových kultúr a iných
určených produktov.
SPS/CAN/1154
28. 1. 2018

Kanada

cirok, kukurica a iné komodity ovplyvnené uvedenou látkou
Sulfoxaflor, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt
rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
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SPS/CHL/566
4. 1. 2018

Čile

SPS/CHN/1062
11. 1. 2018

Čína

mleté orechy Arachis hypogea

60 dní

Požiadavky pri dovoze komodity, dovozné certifikáty, požiadavky
na obaly, ošetrenie produktov.
Phytonadione (vitamín K1) ako látka pridávaná do potravín na
zvýšenie nutričnej hodnoty

60 dní

Národná norma stanovujúca technické požiadavky vrátane skúšok
uvedenej látky určenej na fortifikáciu potravín.
SPS/CHN/1063
11. 1. 2018

Čína

Choline bitartrate ako látka pridávaná do potravín na zvýšenie
nutričnej hodnoty

60 dní

Národná norma stanovujúca technické požiadavky vrátane skúšok
uvedenej látky určenej na fortifikáciu potravín.
SPS/CHN/1064
11. 1. 2018

Čína

Sodium Chloride (chlorid sodný) ako látka pridávaná do potravín
na zvýšenie nutričnej hodnoty

60 dní

Národná norma stanovujúca technické požiadavky vrátane skúšok
uvedenej látky určenej na fortifikáciu potravín.
SPS/COL/276
3. 1. 2018

Kolumbia

SPS/COL/277
10. 1. 2018

Kolumbia

SPS/COL/278
10. 1. 2018

Kolumbia

drevené obalové materiály

60 dní

Uznesenie kolumbijského poľnohospodárskeho inštitútu (ICA)
ustanovujúce fytosanitárne opatrenia týkajúce sa drevených obalových materiálov používaných v medzinárodnom obchode. Registrácia
ICA pre operátorov oprávnených používať značku podľa medzinárodnej normy (ISPM No. 15 stamp).
výrobky určené na použitie vo veterinárnom lekárstve

60 dní

Uznesenie kolumbijského poľnohospodárskeho inštitútu (ICA) ustanovujúce požiadavky a postupy registrácie výrobcov, zmluvných subjektov a dovozcov farmaceutických výrobkov, dezinfekčných prostriedkov a iných výrobkov na veterinárne použitie.
suroviny, voľne ložené materiály a hotové výrobky určené na
použitie vo veterinárnom lekárstve

60 dní

Uznesenie kolumbijského poľnohospodárskeho inštitútu (ICA)
ustanovujúce požiadavky a postupy registrácie subjektov, ktoré
skladujú uvedené suroviny a výrobky na veterinárne použitie.
SPS/COL/279
10. 1. 2018

Kolumbia

SPS/COL/280
17. 1. 2018

Kolumbia

SPS/COL/281
17. 1. 2018

Kolumbia

veterinárne liečivá

60 dní

Uznesenie kolumbijského poľnohospodárskeho inštitútu (ICA)
ustanovujúce požiadavky a postupy na registráciu liečiv na veterinárne použitie.
použité stroje, zariadenia a vozidlá

60 dní

Uznesenie kolumbijského poľnohospodárskeho inštitútu (ICA)
ustanovujúce požiadavky aplikované pri vstupe uvedených použitých
zariadení do Kolumbie.
60 dní

psy a mačky
Uznesenie kolumbijského poľnohospodárskeho inštitútu (ICA) ustanovujúce požiadavky na psy a mačky, ktoré vstupujú alebo opúšťajú
Kolumbiu v sprievode osôb alebo sú určené na komerčné účely.

74

Vestník ÚNMS SR č. 2/2018

SPS/CRI/196
24. 1. 2018

Kostarika

SPS/DOM/71
18. 1. 2018

Dominikánska
republika

SPS/EGY/81
4. 1. 2018

Egypt

SPS/EGY/82
4. 1. 2018

Egypt

regulácia škodcov

neaplikuje sa

Zoznam škodcov, na ktorých sa vzťahujú regulačné požiadavky,
technické pokyny k opatreniam proti škodcom aplikovaným pri
vstupe, požadované dokumenty, analýzy rizík špecifických škodcov.
potraviny

neaplikuje sa

Zdravotné predpisy na potraviny, požiadavky zahrňujú výrobné
procesy, manipuláciu, dovoz a vývoz, skladovanie, prepravu
a predaj potravín. Postupy udeľovania povolení pre komerčné
subjekty, otázky výživy a zdravia populácie.
surové rastlinné oleje

60 dní

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na skúšky uvedených
olejov v súlade s národnou normou na jedlé rastlinné oleje.
mlieko a spracované mliečne výrobky vrátane sušeného mlieka,
kondenzovaného mlieka a odparovaného mlieka

60 dní

Vyhláška, ktorou sa ustanovuje záväznosť národnej normy na
mlieko a smotanu vo forme prášku.
SPS/EGY/83
16. 1. 2018

Egypt

SPS/EU/231
3. 1. 2018

Európska únia

pšenica určená na ľudskú konzumáciu

60 dní

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú aktualizované fytosanitárne požiadavky aplikované pri dovoze uvedenej komodity (2017).
obilniny, potraviny živočíšneho pôvodu a určité produkty rastlinného
pôvodu vrátane ovocia a zeleniny ako komodity ovplyvnené
uvedenou pesticídnou látkou

60 dní

Návrh nariadenia Komisie (EÚ), 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 pre Lambdacyhalothrin v/na určitých produktoch.
SPS/EU/232
3. 1. 2018

Európska únia

SPS/IND/201
10. 1. 2018

India

SPS/IND/202
12. 1. 2018

India

SPS/IND/203
30. 1. 2018

India

krmivá a potraviny neživočíšneho pôvodu

60 dní

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2298 z 12. decembra
2017, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 669/2009,
ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú úroveň úradných kontrol
dovozu určitých krmív a potravín iného ako živočíšneho pôvodu.
Toto nariadenie reviduje zoznam krmív a potravín neživočíšneho
pôvodu, ktoré podliehajú vyššej úrovni úradných kontrol.
výrobky dojčenskej výživy

60 dní

Predpisy ustanovujúce normy na bezpečnosť potravín (zmeny
a doplnky 2017), aktuálne požiadavky na uvedené výrobky.
prídavné látky do potravín

60 dní

Predpisy ustanovujúce normy na bezpečnosť potravín (zmeny
a doplnky 2018), aktuálne požiadavky na uvedené výrobky.
zdravotné a výživové doplnky, potraviny na osobitné výživové
účely, potraviny na osobitné liečebné účely, funkčné potraviny
a nové potraviny
Predpisy ustanovujúce normy na bezpečnosť potravín (zmeny
a doplnky 2018), aktuálne požiadavky na uvedené výrobky.
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SPS/IND/204
30. 1. 2018

India

rýchlo zmrazené zemiakové hranolčeky, konzervované gaštanové
výrobky (pyré), jedlé huby, zázvor, rajčinové omáčky a kečupy

60 dní

Predpisy ustanovujúce normy na bezpečnosť potravín (zmeny
a doplnky 2017), aktuálne požiadavky na uvedené výrobky.
SPS/JOR/39
24. 1. 2018

Jordánsko

SPS/JPN/546
12. 1. 2018

Japonsko

živá hydina a určené produkty hydiny zo Saudskej Arábie

neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu uvedených komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
mäso a jedlé vnútornosti, ryby a kôrovce, mliečne výrobky, živočíšne
produkty, zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie a orechy, káva, čaj,
obilniny, olejnaté ovocie, živočíšne a rastlinné tuky a oleje, kakao
a kakaové prípravky

60 dní

Cadusafos, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí
chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
SPS/JPN/547
12. 1. 2018

Japonsko

mäso a jedlé vnútornosti, ryby a kôrovce, mliečne výrobky, živočíšne
produkty, zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie a orechy, káva, čaj,
obilniny, olejnaté ovocie, živočíšne a rastlinné tuky a oleje, kakao
a kakaové prípravky

60 dní

Chlorantraniliprole, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt
rezíduí chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
SPS/JPN/548
12. 1. 2018

Japonsko

zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie a orechy, káva, čaj, korenia,
olejnaté ovocie, rôzne zrná a semená

60 dní

Desmedipham, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí
chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
SPS/JPN/549
15. 1. 2018

Japonsko

mäso a jedlé vnútornosti, ryby a kôrovce, mliečne výrobky, živočíšne
produkty, zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie a orechy, káva, čaj,
obilniny, olejnaté ovocie, živočíšne a rastlinné tuky a oleje

60 dní

Procymidone, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí
chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
SPS/JPN/550
15. 1. 2018

Japonsko

mäso a jedlé vnútornosti, ryby a kôrovce, mliečne výrobky, živočíšne
produkty, zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie a orechy, káva, čaj,
obilniny, olejnaté ovocie, živočíšne a rastlinné tuky a oleje, kakao
a kakaové prípravky

60 dní

Tricyclazole, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí
chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
SPS/JPN/551
15. 1. 2018

Japonsko

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

60 dní

Flavophospholipol, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt
rezíduí chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
SPS/JPN/552
17. 1. 2018

Japonsko

potraviny a prídavné látky do potravín, nádoby a obaly na potraviny a prídavné látky do potravín

60 dní

Zmeny a doplnky zákona o hygiene potravín, aktualizácia požiadaviek
v danej oblasti, kontrola hygieny podľa zásad HACCP, posilnenie
opatrení a právomocí na regionálnej úrovni, oznamovacie povinnosti.
SPS/KEN/31
31. 1. 2018

Keňa

jatky

60 dní

Národná norma, základné požiadavky na jatky na porážku zvierat
určených na produkciu potravín.
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SPS/KOR/587
8. 1. 2018

Kórea

SPS/KOR/588
8. 1. 2018

Kórea

SPS/KOR/589
11. 1. 2018

Kórea

SPS/KOR/590
15. 1. 2018

Kórea

SPS/KOR/591
16. 1. 2018

Kórea

prídavné látky do potravín

60 dní

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na prídavné látky do potravín,
revízia a aktualizácia zoznamu prídavných látok do potravín a zoznamu syntetických dochucovadiel.
prídavné látky do potravín

60 dní

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na potraviny, revízia noriem
na prítomnosť arzénu, určitých pesticídnych látok a veterinárnych
liečiv v potravinách.
rastliny ako komodity ovplyvnené škodcami

neaplikuje sa

Pokyny APQA/MAFRA týkajúce sa kontrolných a regulačných opatrení
pri výskyte a hubení vrtivkovitých škodcov (fruit flies).
živé modifikované organizmy (LMOs)

60 dní

Zmeny a doplnky verejného oznámenia týkajúceho sa aplikácie zákona o cezhraničnom pohybe živých modifikovaných organizmov.
Posudzovanie rizík nových LMOs, zahrnutie rizík vodných/morských
LMOs.
semeno mrkvy (Dacus carota) určené na výsev, pochádzajúce
z Fínska, Francúzska, Gruzínska, Nemecka, Izraela, Talianska, Maroka, Nórska, Španielska, Švédska alebo USA

neaplikuje sa

Požiadavky pri dovoze komodity.
SPS/KOR/592
31. 1. 2018

Kórea

SPS/MEX/328
3. 1. 2018

Mexiko

zvieratá a živočíšne produkty

neaplikuje sa

Požiadavky úradu pre karanténu zvierat a rastlín (APQA). Nový
formát zdravotného certifikátu vyplývajúci z revízie vykonávacieho
predpisu k zákonu o prevencii nákazlivých chorôb zvierat.
semená ružičkového kelu (Brassica oleracea var. Gemmifera)
pochádzajúce z Francúzska

60 dní

Aktualizácia požiadaviek pri dovoze komodity.
SPS/MEX/329
8. 1. 2018

Mexiko

SPS/NZL/565
9. 1. 2018

Nový Zéland

spracované mäsové výrobky

60 dní

Národná norma ustanovujúca hygienické požiadavky a špecifikácie,
ktoré musia spĺňať zariadenia/prevádzky na spracovanie mäsa
a spracované mäsové výrobky.
biologická bezpečnosť kontajnerových nákladov a kontajnerov
prichádzajúcich z Talianska na Nový Zéland, prevencia šírenia
bzdochovitých škodcov (brown marmorated stink bug - BMSB)

neaplikuje sa

Smernica zameraná na manažérstvo rizík zavlečenia uvedeného
škodcu. Požiadavky na ošetrenie na mori alebo v prístave.
SPS/NZL/566
24. 1. 2018

Nový Zéland

SPS/NZL/567
24. 1. 2018

Nový Zéland

zvieratá lama a alpaka pochádzajúce z Austrálie

neaplikuje sa

Požiadavky pri dovoze uvedených zvierat, prevencia šírenia Q horúčky.
hrozno pochádzajúce z Austrálie, prevencia šírenia vrtivkovitých
škodcov (Conogethes punctiferalis a Maconellicoccus hirsutus)

neaplikuje sa

Požiadavky pri dovoze komodity.
SPS/PER/735
4. 1. 2018

Peru

embryá hovädzieho dobytka derivované in vivo, pochádzajúce z USA
Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedených embryí.
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SPS/PER/736
4. 1. 2018

Peru

cicavce rodu Macropodidae (klokany a príbuzné druhy) pochádzajúce z USA

neaplikuje sa

Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedených zvierat.
SPS/PER/737
4. 1. 2018

Peru

SPS/PER/738
4. 1. 2018

Peru

SPS/PER/739
4. 1. 2018

Peru

SPS/PER/740
12. 1. 2018

Peru

SPS/PER/741
25. 1. 2018

Peru

SPS/SAU/331
4. 1. 2018

Saudská Arábia

SPS/SAU/332
10. 1. 2018

Saudská Arábia

plody mučenky (Passiflora edulis) pochádzajúce z Brazílie

neaplikuje sa

Sanitárne požiadavky pri dovoze uvedenej komodity.
čerstvé rezané gerbery (Gerbera jamesonii) pochádzajúce z Bolívie

neaplikuje sa

Sanitárne požiadavky pri dovoze uvedenej komodity.
tíkové rastliny (Tectona grandis) in vitro pochádzajúce z Brazílie

neaplikuje sa

Sanitárne požiadavky pri dovoze uvedenej komodity.
semená citrusov (Citrus spp.) pochádzajúce z USA

neaplikuje sa

Sanitárne požiadavky pri dovoze uvedenej komodity.
lúpaná alebo leštená ryža (Oryza sativa) pochádzajúca z Indie

neaplikuje sa

Sanitárne požiadavky pri dovoze komodity.
kone a príbuzné zvieratá pochádzajúce z Turecka

neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu uvedených zvierat, prevencia šírenia ochorenia
koní sopľavka (Glanders).
živá hydina, mäso, vajcia, jednodňové kurčatá a iné určené
produkty hydiny pochádzajúce z oblasti Flevoland v Holandsku

neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu hydiny a určených produktov, prevencia
šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
SPS/SAU/333
15. 1. 2018

Saudská Arábia

mäso, vajcia hydiny a iné určené produkty z oblasti Kostroma
v Ruskej federácii

neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu určených produktov hydiny, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
SPS/SAU/334
23. 1. 2018

Saudská Arábia

SPS/SAU/335
23. 1. 2018

Saudská Arábia

SPS/SAU/336
30. 1. 2018

Saudská Arábia

SPS/SGP/60
4. 1. 2018

Singapur

kone a príbuzné zvieratá pochádzajúce z Francúzska

neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu uvedených zvierat, prevencia šírenia
ochorenia infekčná anémia koní (Equine infectious anaemia).
mrazené a spracované tropické ovocie Guava pochádzajúce z Egypta

neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu uvedenej komodity, úradné kontroly preukázali nedodržanie požiadaviek medzinárodných noriem.
ryby, kôrovce a iné vodné živočíchy pochádzajúce z Vietnamu

60 dní

Dočasný zákaz dovozu uvedených komodít, prevencia šírenia
ochorení biela škvrnitosť (White spot disease - WSD) a akútna
hepatopankreaktická nekróza (Acute hepatopancreatic necrosis
disease - AHPND).
prídavné látky do potravín
Revízia predpisov o potravinách, zmeny a doplnky týkajúce sa
povolenia nových a úpravy používania povolených prídavných
látok do potravín (2018).
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SPS/THA/243
18. 1. 2018

Thajsko

zvieratá a živočíšne produkty

SPS/THA/244
18. 1. 2018

Thajsko

SPS/TPKM/450
4. 1. 2018

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

rastliny a rastlinné produkty

SPS/TPKM/451
8. 1. 2018

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

krmivá a prídavné látky do krmív pre zvieratá

SPS/TPKM/452
10. 1. 2018

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

60 dní

Postupy schvaľovania dovozu živých zvierat a/alebo živočíšnych
produktov do Thajského kráľovstva, aktualizácia požiadaviek.
krmivá pre zvieratá a spracované živočíšne proteíny

60 dní

Postupy na schvaľovanie dovozu krmív pre zvieratá do Thajského
kráľovstva, aktualizácia požiadaviek.
60 dní

Zmeny a doplnky karanténnych požiadaviek na dovoz rastlín
a rastlinných produktov.
60 dní

Zmeny a doplnky vykonávacích predpisov k zákonu o kontrole
krmív, regulácia prítomnosti ťažkých kovov, melamínu atď. v uvedených výrobkoch.
ovocie, zelenina, suché strukoviny a iné komodity ovplyvnené uvedenou látkou

60 dní

Fipronil, zmeny a doplnky noriem určujúcich maximálne limitné
hodnoty rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
SPS/TUR/97
26. 1. 2018

Turecko

SPS/UKR/120
11. 1. 2018

Ukrajina

SPS/UKR/121
30. 1. 2018

Ukrajina

jedlé kazeíny a kazeináty

60 dní

Turecký potravinový kódex, zmeny a doplnky požiadaviek týkajúcich
sa charakteristík a hygieny uvedených produktov.
spracované a nespracované potraviny živočíšneho pôvodu

60 dní

Návrh ministerského nariadenia o schválení špeciálnych hygienických
požiadaviek na výrobu a obeh potravín živočíšneho pôvodu.
veterinárne podmienky pri dovoze potravín živočíšneho pôvodu,
bezpečnosť výrobkov

60 dní

Návrh ministerského uznesenia o schválení formy jednotného
veterinárneho dokladu vyžadovaného pri dovoze, konsolidácia
hygienických požiadaviek na potraviny živočíšneho pôvodu.
SPS/UKR/122
30. 1. 2018

Ukrajina

SPS/UKR/123
30. 1. 2018

Ukrajina

potraviny živočíšneho pôvodu

60 dní

Návrh ministerského uznesenia o schválení postupov auditu
štátneho kontrolného systému vyvážajúcich krajín, vedenie registra krajín a podnikov, ktoré vyrábajú potraviny živočíšneho
pôvodu na účely dovozu na Ukrajinu.
potraviny, krmivá a vedľajšie živočíšne produkty, zdravie a dobré
životné podmienky zvierat

60 dní

Ukrajinský zákon o štátnej kontrole dodržiavania právnych predpisov o potravinách, krmivách, vedľajších živočíšnych produktoch,
zdraví a dobrých životných podmienok zvierat.
SPS/UKR/124
30. 1. 2018

Ukrajina

SPS/USA/2976
15. 1. 2018

USA

veterinárne liečivá

60 dní

Návrh ministerského nariadenia o schválení základných požiadaviek
na výrobu veterinárnych liečiv a pravidiel správnej potravinárskej
praxe s ohľadom na veterinárne liečivá.
citrusové ovocie, živočíšny tuk a iné komodity ovplyvnené rezíduami
chemickej látky
Alpha-cypermethrin, úprava maximálnych limitných hodnôt rezíduí
uvedenej látky.
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