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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 13001-3-5 
(27 0043) 

Žeriavy. Všeobecný návrh.
Časť 3-5: Medzné stavy a ove-
rovanie spôsobilosti kovaných
hákov 
(EN 13001-3-5: 2016) 
Vydanie: január 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 13001-3-5 
(27 0043) 

Žeriavy. Všeobecný návrh.
Časť 3-5: Medzné stavy a overo-
vanie spôsobilosti kovaných
hákov ****) 
(EN 13001-3-5: 2016) 
z februára 2017 

   
2. STN EN 13616-1 

(69 8383) 
Zariadenia na ochranu proti
preplneniu stabilných nádrží
na kvapalné palivá. Časť 1: 
Zariadenia na ochranu proti
preplneniu s uzatváracím za-
riadením 
(EN 13616-1: 2016) 
Vydanie: január 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 13616-1 
(69 8383) 

Zariadenia na ochranu proti
preplneniu stabilných nádrží na
kvapalné palivá. Časť 1: Zariade-
nia na ochranu proti preplneniu
s uzatváracím zariadením ****) 
(EN 13616-1: 2016) 
z novembra 2016 

   

3.
 
STN EN 13616-2 
(69 8383) 

 
Zariadenia na ochranu proti 
preplneniu stabilných nádrží 
na kvapalné palivá. Časť 2: 
Zariadenia na ochranu proti 
preplneniu bez uzatváracieho 
zariadenia 
(EN 13616-2: 2016) 
Vydanie: január 2018 
Jej vydaním sa ruší 

STN EN 13616-2 
(69 8383) 

Zariadenia na ochranu proti pre-
plneniu stabilných nádrží na 
kvapalné palivá. Časť 2: Zariade-
nia na ochranu proti preplneniu 
bez uzatváracieho zariadenia ****)
(EN 13616-2: 2016) 
z novembra 2016 

  
4. STN EN ISO 15025 

(83 2734) 
Ochranné odevy. Ochrana pro-
ti plameňu. Metóda skúšania 
ohraničeného šírenia plameňa 
(ISO 15025: 2016) 
(EN ISO 15025: 2016) 
Vydanie: január 2018 
Jej vydaním sa ruší 

STN EN ISO 15025 
(83 2734) 

Ochranné odevy. Ochrana proti 
ohňu. Metóda skúšania ohraniče-
ného šírenia plameňa (ISO 15025: 
2016) ****) 
(EN ISO 15025: 2016) 
z júla 2017 

  
5. STN EN 16689 

(83 2761) 
Ochranné odevy pre hasičov. 
Požiadavky na funkčné vlast-
nosti ochranných odevov po-
užívaných pri technických zá-
chranných zásahoch 
(EN 16689: 2017) 
Vydanie: január 2018 
Jej vydaním sa ruší 

STN EN 16689 
(83 2761) 

Ochranné odevy pre hasičov. 
Funkčné požiadavky na ochranné 
odevy pre technické a záchranné 
zásahy ****) 
(EN 16689: 2017) 
z októbra 2017 

   

Zrušené STN 

6. STN IEC 60801-1 
(18 0014) 

Elektromagnetická kompatibi-
lita zariadení na meranie a ria-
denie priemyselných procesov. 
Časť 1: Všeobecný úvod 
(obs IEC 60801-1: 1984, 
har HD 481.1 S1: 1987) 
z decembra 1992 
Zrušená od 1. 1. 2018 
Norma zrušená v IEC. 

1. NORMALIZÁCIA 
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7. STN IEC 60954 
(18 4010) 

Dátová zbernica procesov. Ty-
py A a B (Proway A a B) pre
distribuované systémy riadenia 
procesov 
(IEC 60954: 1990) 
z apríla 1993 
Zrušená od 1. 1. 2018 
Norma zrušená v IEC. 

   
8. STN IEC 60955 

(18 4011) 
Dátová zbernica procesov. Typ C
(Proway C) pre distribuované 
systémy riadenia procesov 
(IEC 60955: 1989) 
z augusta 1992 
Zrušená od 1. 1. 2018 
Norma zrušená v IEC. 

   
9. STN IEC 60913 

(34 1540) 
Elektrotechnické predpisy. Elek-
trické trakčné nadzemné vedenia
(obs IEC 60913: 1988) 
z novembra 1993 
Zrušená od 1. 1. 2018 
IEC 60913: 1988 zrušená v IEC.
Touto problematikou sa zaoberá
STN EN 50119: 2010. 

   
10. STN IEC 60621-1 

(34 1635) 
Elektrické zariadenia pre vonkaj-
šie pracoviská v ťažkých pod-
mienkach (vrátane povrchových 
baní a lomov). Časť 1: Rozsah
a definície 
(obs IEC 60621-1: 1987) 
z februára 1993 
Zrušená od 1. 1. 2018 
Norma zrušená v IEC. 

   
11. STN IEC 60034-11-2 

(35 0000) 
Točivé elektrické stroje. Časť
11-2: Vstavané tepelné ochrany. 
Teplotné snímače a riadiace 
jednotky pre sústavy tepelnej 
ochrany 
(obs IEC 60034-11-2: 1984) 
z júna 1992 
Zrušená od 1. 1. 2018 
Norma zrušená v IEC. 

   
12. STN IEC 60248 

(35 6556) 
Rozmery misiek používaných
v elektronických prístrojoch 
jadrovej techniky 
(HD 475 S1: 1986, 
IEC 60248: 1984) 
z apríla 1995 
Zrušená od 1. 1. 2018 
HD 475 S1: 1986 zrušený
v CENELEC bez náhrady. 

   

13. STN IEC 60768 
(35 6588) 

Monitory rádioaktivity v okru-
hoch prevádzkových tekutín 
ľahkovodných reaktorov 
(obs IEC 60768: 1983, 
har HD 462 S1: 1987) 
z októbra 1993 
Zrušená od 1. 1. 2018 
HD 462 S1: 1987 zrušený 
v CENELEC bez náhrady. 

  
14. STN IEC 60747-2-1 

QC 750108 
(35 8797) 

Polovodičové súčiastky. Diskrétne
súčiastky. Časť 2: Usmerňova-
cie diódy 
(obs IEC 60747-2-1: 1989, 
obs QC 750108: 1989) 
z januára 1993 
Zrušená od 1. 1. 2018 
Norma zrušená v IEC. 

  
15. STN IEC 60747-3-2 

QC 750105 
(35 8797) 

Polovodičové súčiastky. Diskrét-
ne súčiastky. Časť 3: Signálové 
(vrátane spínacích) a regulačné 
diódy. Oddiel 2: Vzorová pred-
metová špecifikácia pre napä-
ťové regulačné a napäťové refe-
renčné diódy okrem teplotne 
kompenzovaných presných refe-
renčných diód 
(obs IEC 60747-3-2: 1986, 
obs QC 750105: 1986) 
z februára 1993 
Zrušená od 1. 1. 2018 
Norma zrušená v IEC. 

  
16. STN IEC 60817 

(36 1059) 
Pružinový prístroj na skúšanie 
rázom a jeho kalibrácia 
(obs IEC 60817: 1984) 
z apríla 1993 
Zrušená od 1. 1. 2018 
Norma zrušená v IEC. 

  
17. STN IEC 60494 

(36 2311) 
Pantografové zberače prúdu 
(obs IEC 60494: 1974) 
z novembra 1993 
Zrušená od 1. 1. 2018 
IEC 60494: 1974 zrušená v IEC. 
Touto problematikou sa zaoberá 
STN EN 50206-1: 2011  
a STN EN 50206-2: 2011. 

  
18. STN IEC 60933-1 

(36 7010) 
Audio, video a audiovizuálne 
systémy. Prepojenia a prispô-
sobovacie hodnoty. Časť 1: 21-
kolíkový konektor pre video-
systémy - aplikácia č. 1 
(obs IEC 60933-1: 1988) 
z 29. 3. 1991 
Zrušená od 1. 1. 2018 
Norma zrušená v IEC. 
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19. STN IEC 60268-13 
(36 8305) 

Elektroakustické zariadenia.
13. časť: Posluchové skúšky re-
produktorových sústav 
(IEC 60268-13: 1985) 
z októbra 1995 
Zrušená od 1. 1. 2018 
Norma zrušená v IEC. 

   
20. STN IEC 60574-4 

(36 8310) 
Audiovizuálne, obrazové a tele-
vízne zariadenia a systémy. 
4. časť:  Odporúčané hodnoty 
prispôsobenia na prepojenie 
zariadení v systéme 
(HD 369.4 S2: 1993, 
IEC 60574-4: 1992) 
z augusta 1995 
Zrušená od 1. 1. 2018 
Norma zrušená v IEC. 

   
21. STN IEC 60094-8 

(36 8420) 
Systémy záznamu a reproduk-
cie zvuku používajúce magne-
tickú pásku. Časť 8: Kazety na
osemstopovú magnetickú pás-
ku pre rozmnožované záznamy
a domáce použitie 
(IEC 60094-8: 1987) 
z októbra 1993 
Zrušená od 1. 1. 2018 
Norma zrušená v IEC. 

   
22. STN EN ISO 11489 

(42 0662) 
Stanovenie platiny v klenotníc-
kych zliatinách platiny. Gravi-
metrická metóda po redukcii 
chloridom ortutným (ISO
11489: 1995) 
(EN ISO 11489: 1995) 
z novembra 2000 
Zrušená od 1. 1. 2018 
Zrušená v CEN bez náhrady. 

   
23. STN ISO 4649 

(62 1466) 
Guma alebo termoplastové elas-
toméry. Stanovenie odolnosti pro-
ti oderu na otočnom bubnovom 
zariadení *) 
(ISO 4649: 2010) 
z februára 2013 
Zrušená od 1. 1. 2018 
Zrušená v ISO. 

Opravy STN 

   
24. STN EN ISO 

22301/O1 
(83 0002) 

Ochrana spoločnosti. Systémy
manažérstva plynulého podni-
kania. Požiadavky (ISO 22301: 
2012). Oprava 1 
STN EN ISO 22301  
z apríla 2017 
Vydanie: január 2018 

Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske 
normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný pred-
hovor 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 európ-
ske 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. 5/2013 v Oznámení SÚTN 
o prevzatí európskych a medzinárodných noriem do sústavy 
STN oznámením sa v bode 150 dopĺňa oznámenie o zrušení: 

 
STN EN ISO 5659-1 
(92 0807) 

Plasty. Tvorba dymu. Časť 1: 
Stanovenie optickej hustoty 
(ISO 5659-1: 1996) ****) 
(EN ISO 5659-1: 1999) 
z decembra 2001 
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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 tech-
nických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov oznamuje, že anglické verzie ďalej uvedených eu-
rópskych 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 P CEN/TS 
17100 
(01 5038) 

Nedeštruktívne skúšanie. Kapi-
lárne skúšanie a skúšanie mag-
netickou práškovou metódou.
Referenčné fotografie a charak-
terizácia indikácií 
(CEN/TS 17100: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Táto predbežná STN je určená
na overenie. Pripomienky zasie-
lajte ÚNMS SR najneskôr do
31. 7. 2019. 

   
2. STN EN 1330-9 

(01 5052) 
Nedeštruktívne skúšanie. Ter-
minológia. Časť 9: Termíny
používané pri skúšaní akustic-
kou emisiou 
(EN 1330-9: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1330-9 
(01 5052) 

Nedeštruktívne skúšanie. Termi-
nológia. Časť 9: Termíny používané 
pri skúšaní akustickou emisiou 
(EN 1330-9: 2009) 
z mája 2010 

   

3. STN P CEN/TS 
16794-1 
(01 8565) 

Verejná doprava. Komuni-
kácia medzi bezkontaktnými 
čítačkami a cestovným mé-
diom. Časť 1: Požiadavky na 
implementáciu ISO/IEC 14443
(CEN/TS 16794-1: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Táto predbežná STN je určená 
na overenie. Pripomienky zasie-
lajte ÚNMS SR najneskôr do 
31. 7. 2019. 
Jej oznámením sa ruší 

STN P CEN/TS 
16794-1 
(01 8565) 

Verejná doprava. Komunikácia 
medzi bezkontaktnými čítačkami 
a cestovným médiom. Časť 1: Po-
žiadavky na implementáciu 
ISO/IEC 14443 ****) 
(CEN/TS 16794-1: 2015) 
zo septembra 2015 

  
4. STN EN ISO 15257 

(03 8310) 
Katódová ochrana. Úrovne 
spôsobilosti pracovníkov v ka-
tódovej ochrane. Základy certi-
fikačnej schémy (ISO 15257: 
2017) 
(EN ISO 15257: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

STN EN 15257 
(03 8310) 

Katódová ochrana. Úrovne 
spôsobilosti a certifikácia perso-
nálu katódovej ochrany 
(EN 15257: 2006) 
z decembra 2008 

  
5. STN EN ISO 15614-1 

(05 0310) 
Stanovenie a schválenie postupov 
zvárania kovových materiálov. 
Skúška postupu zvárania. Časť 
1: Oblúkové a plameňové zvára-
nie ocelí a oblúkové zváranie 
niklu a niklových zliatin (ISO 
15614-1: 2017) 
(EN ISO 15614-1: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

STN EN ISO 15614-1 
(05 0310) 

Stanovenie a schválenie postu-
pov zvárania kovových materiá-
lov. Skúška postupu zvárania. 
Časť 1: Oblúkové a plameňové 
zváranie ocelí a oblúkové zvá-
ranie niklu a niklových zliatin 
(ISO 15614-1: 2004) 
(EN ISO 15614-1: 2004) 
z januára 2005 

  
6. STN EN ISO 14555 

(05 0324) 
Zváranie. Oblúkové priváranie 
svorníkov a tŕňov z kovových 
materiálov (ISO 14555: 2017) 
(EN ISO 14555: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 
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 STN EN ISO 14555 
(05 0324) 

Zváranie. Oblúkové priváranie
svorníkov a tŕňov z kovových
materiálov (ISO 14555: 2014) ****)
(EN ISO 14555: 2014) 
z októbra 2014 

   
7. STN EN 13479 

(05 5006) 
Zváracie elektródy. Všeobecná
výrobková norma na zváracie
materiály a tavivá na tavné
zváranie kovových materiálov 
(EN 13479: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 13479 
(05 5006) 

Zváracie elektródy. Všeobecná
výrobková norma na zváracie
materiály a tavivá na tavné zvá-
ranie kovových materiálov ****)
(EN 13479: 2004) 
z júla 2005 

   
8. STN EN ISO 3580 

(05 5051) 
Zváracie materiály. Obalené
elektródy na ručné oblúkové
zváranie žiarupevných ocelí.
Klasifikácia (ISO 3580: 2017) 
(EN ISO 3580: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 3580 
(05 5051) 

Zváracie materiály. Obalené
elektródy na ručné oblúkové zvá-
ranie žiarupevných ocelí. Klasifi-
kácia (ISO 3580: 2010) ****) 
(EN ISO 3580: 2011) 
z augusta 2011 

   
9. STN EN ISO 636 

(05 5309) 
Zváracie materiály. Tyčinky,
drôty a zvarový kov na zváranie 
nelegovaných a jemnozrnných 
ocelí volfrámovou elektródou 
v inertnom plyne. Klasifikácia 
(ISO 636: 2017) 
(EN ISO 636: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 636 
(05 5309) 

Zváracie materiály. Tyčinky, drôty 
a zvarový kov na zváranie ne-
legovaných a jemnozrnných ocelí 
volfrámovou elektródou v inert-
nom plyne. Klasifikácia (ISO 636:
2015) ****) 
(EN ISO 636: 2015) 
z mája 2016 

   
10. STN EN 12831-1 

(06 0210) 
Energetická hospodárnosť bu-
dov. Metóda výpočtu projekto-
vaného tepelného príkonu. 
Časť 1: Tepelný príkon, Modul
M3-3 
(EN 12831-1: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

STN EN 12831 
(06 0210) 

Vykurovacie systémy v budo-
vách. Metóda výpočtu projekto-
vaného tepelného príkonu 
(EN 12831: 2003) 
z novembra 2003 

  
11. STN EN 12831-3 

(06 0237) 
Energetická hospodárnosť bu-
dov. Metóda výpočtu pro-
jektovaného tepelného príko-
nu. Časť 3: Tepelný príkon 
systémov na výrobu úžitkovej 
teplej vody a charakteristika 
potrieb 
(EN 12831-3: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

STN EN 15316-3-1 
(06 0237) 

Vykurovacie systémy v budo-
vách. Metóda výpočtu ener-
getických požiadaviek systému 
a účinnosti systému. Časť 3-1: 
Systémy prípravy teplej vody, 
charakteristika požiadaviek na 
vodu vo výtokoch CD 

(EN 15316-3-1: 2007) 
z mája 2009 

  
12. STN EN 12098-1 

(06 0330) 
Energetická hospodárnosť bu-
dov. Regulácia vykurovacích 
systémov. Časť 1: Zariadenia 
na reguláciu teplovodných vy-
kurovacích systémov. Moduly 
M3-5,6,7,8 
(EN 12098-1: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

STN EN 12098-1 
(06 0330) 

Regulácia vykurovacích systé-
mov. Časť 1: Regulačné zariade-
nia teplovodných vykurovacích 
systémov 
(EN 12098-1: 2013) 
z apríla 2014 

  
13. STN EN 12098-3 

(06 0330) 
Energetická hospodárnosť bu-
dov. Regulácia vykurovacích 
systémov. Časť 3: Regulačné 
zariadenia elektrických vyku-
rovacích systémov. Moduly 
M3-5,6,7,8 
(EN 12098-3: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

STN EN 12098-3 
(06 0330) 

Regulácia vykurovacích systé-
mov. Časť 3: Regulačné zaria-
denia elektrických vykurovacích 
systémov 
(EN 12098-3: 2013) 
z mája 2014 
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14. STN EN 12098-5 
(06 0330) 

Energetická hospodárnosť bu-
dov. Regulácia vykurovacích
systémov. Časť 5: Spínacie za-
riadenia na programovo riadené 
zapnutie - vypnutie vykurovacích 
systémov. Moduly M3-5,6,7,8 
(EN 12098-5: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12098-5 
(06 0330) 

Regulácia vykurovacích systémov. 
Časť 5: Spínacie zariadenia na pro-
gramovo riadené zapnutie – vypnu-
tie vykurovacích systémov 
(EN 12098-5: 2005) 
z apríla 2006 

   
15. STN EN 14543 

(06 1460) 
Spotrebiče spaľujúce skvapal-
nené ropné plyny. Terasové
ohrievače v tvare tienidla.
Sálavé ohrievače bez pripoje-
nia na dymovod určené do von-
kajšieho prostredia alebo do
prostredia s dostatočným vet-
raním 
(EN 14543: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 14543+A1 
(06 1460) 

Spotrebiče spaľujúce skvapal-
nené uhľovodíkové plyny. Tera-
sové ohrievače v tvare tienidla.
Sálavé ohrievače bez pripojenia
na dymovod určené do vonkaj-
šieho prostredia alebo do pro-
stredia s dostatočným vetraním
(Konsolidovaný text) 
(EN 14543: 2005+A1: 2007) 
z januára 2008 

   
16. STN EN 62256 

(08 5015) 
Vodné turbíny, akumulačné
čerpadlá a čerpadlové turbíny.
Obnova a zlepšovanie funk-
čných vlastností 
(EN 62256: 2017, 
IEC 62256: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa 4. 7. 2020 ruší

 STN EN 62256 
(08 5015) 

Vodné turbíny, akumulačné čer-
padlá a čerpadlové turbíny. Ob-
nova a zlepšovanie funkčných
vlastností ****) 
(EN 62256: 2008, 
IEC 62256: 2008) 
z decembra 2008 

   
17. STN EN 16864 

(16 6253) 
Stavebné kovanie. Mechatro-
nické visacie zámky. Požiadav-
ky a skúšobné metódy 
(EN 16864: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 

   

18. STN EN 62657-2 
(18 4020) 

Priemyselné komunikačné siete. 
Rádiové komunikačné siete. 
Časť 2: Manažérstvo koexistencie
(EN 62657-2: 2017, 
IEC 62657-2: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa 15. 6. 2020 ruší

STN EN 62657-2 
(18 4020) 

Priemyselné komunikačné siete. 
Rádiové komunikačné siete. Časť 
2: Manažérstvo koexistencie ****)
(EN 62657-2: 2015, 
mod IEC 62657-2: 2013) 
z októbra 2015 

  
19. STN EN 61587-6 

(18 8003) 
Mechanické konštrukcie pre 
elektronické zariadenia. Skúš-
ky pre súbory IEC 60917 
a IEC 60297. Časť 6: Hľadiská 
zabezpečenia pre vnútorné skrine
(EN 61587-6: 2017, 
IEC 61587-6: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 

  
20. STN EN 1359 

(25 7862) 
Plynomery. Membránové ply-
nomery 
(EN 1359: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

STN EN 1359 
(25 7862) 

Plynomery. Membránové plyno-
mery 
(EN 1359: 1998) 
z novembra 2003 

  
21. STN EN ISO 

80601-2-56 
(25 8194) 

Zdravotnícke elektrické prí-
stroje. Časť 2-56: Osobitné 
požiadavky na základnú bez-
pečnosť a hlavné vlastnosti kli-
nických teplomerov na meranie 
teploty tela (ISO 80601-2-56: 
2017) 
(EN ISO 80601-2-56: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa 31. 7. 2020 ruší

STN. EN ISO 
80601-2-56 
(25 8194) 

Zdravotnícke elektrické prístroje. 
Časť 2-56: Osobitné požiadavky na 
základnú bezpečnosť a hlavné vlast-
nosti klinických teplomerov na 
meranie teploty tela (ISO 80601-
2-56: 2009) ****) 
(EN ISO 80601-2-56: 2012) 
z apríla 2013 

  
22. STN EN 115-1 

(27 4802) 
Bezpečnosť pohyblivých scho-
dov a pohyblivých chodníkov. 
Časť 1: Konštrukcia a montáž
(EN 115-1: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa 31. 1. 2019 ruší
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 STN EN 115-1+A1 
(27 4802) 

Bezpečnosť pohyblivých scho-
dov a pohyblivých chodníkov.
Časť 1: Konštrukcia a montáž
(Konsolidovaný text) CD 

(EN 115-1: 2008+A1: 2010) 
z augusta 2010 

   
23. STN EN 15663 

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

 STN EN 15663 
(28 0002) 

Železnice. Definícia referenčnej
hmotnosti vozidiel ****) 
(EN 15663: 2009) 
z novembra 2009 

   
24. STN EN 4681-001 

(31 1853) 
Letectvo a kozmonautika. Elek-
trické káble na všeobecné
použitie s vodičmi z hliníka alebo 
pomedeného hliníka. Časť 001: 
Technická špecifikácia 
(EN 4681-001: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 4681-001 
(31 1853) 

Letectvo a kozmonautika. Elek-
trické káble na všeobecné po-
užitie s vodičmi z hliníka alebo
pomedeného hliníka. Časť 001: 
Technická špecifikácia ****) 
(EN 4681-001: 2012) 
z februára 2013 

   
25. STN EN 3302 

(31 3116) 
Letectvo a kozmonautika. Skrut-
ky zo žiaruvzdornej ocele FE-
PM1708 (FV535). Trieda:
1 000 MPa/550 °C. Technická
špecifikácia 
(EN 3302: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 3302 
(31 3116) 

Letectvo a kozmonautika. Skrut-
ky zo žiaruvzdornej ocele FE-
PM1708 (FV535). Trieda:
1000 MPa/550 °C. Technická
špecifikácia ****) 
(EN 3302: 2007) 
z júna 2008 

   
26. STN EN 62287-1 

(32 6793) 
Námorné navigačné a rádioko-
munikačné zariadenia a systé-
my. Lodné zariadenia triedy B
automatického identifikačného
systému (AIS). Časť 1: Tech-
niky viacnásobného prístupu
s detekciou nositeľa a časovým
delením signálov (CSTDMA) 
(EN 62287-1: 2017, 
IEC 62287-1: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa 10.  5. 2020 ruší 

STN EN 62287-1 
(32 6793) 

Námorné navigačné a rádioko-
munikačné zariadenia a systémy. 
Lodné zariadenia triedy B auto-
matického identifikačného systé-
mu (AIS). Časť 1: Techniky 
viacnásobného prístupu s časo-
vým delením reagujúce na nosnú 
(CSTDMA) ****) 
(EN 62287-1: 2011, 
IEC 62287-1: 2010) 
z apríla 2011 

  
27. STN P CLC/TS 

61400-14 
(33 3160) 

Veterné turbíny. Časť 14: De-
klarovanie hodnôt zdanlivej 
hladiny akustického výkonu 
a tonality 
(CLC/TS 61400-14: 2017, 
IEC/TS 61400-14: 2005) 
Platí od 1. 1. 2018 

  
28. STN P CLC/TS 

61400-26-1 
(33 3160) 

Veterné turbíny. Časť 26-1: 
Funkcieschopnosť systémov 
výroby veternej energie z po-
hľadu času 
(CLC/TS 61400-26-1: 2017, 
IEC/TS 61400-26-1: 2011) 
Platí od 1. 1. 2018 

  
29. STN P CLC/TS 

61400-26-2 
(33 3160) 

Veterné turbíny. Časť 26-2: 
Funkcieschopnosť veterných 
turbín z pohľadu výroby 
(CLC/TS 61400-26-2: 2017, 
IEC/TS 61400-26-2: 2014) 
Platí od 1. 1. 2018 

  
30. STN P CLC/TS 

61400-26-3 
(33 3160) 

Veterné elektrárne. Časť 26-3: 
Funkcieschopnosť veterných 
elektrární 
(CLC/TS 61400-26-3: 2017, 
IEC/TS 61400-26-3: 2016) 
Platí od 1. 1. 2018 

  
31. STN EN 55035 

(33 4233) 
Elektromagnetická kompatibi-
lita multimediálnych zariadení. 
Požiadavky na odolnosť 
(EN 55035: 2017, 
mod CISPR 35: 2016) 
Platí od 1. 1. 2018 

  
32. STN EN 62321-7-2 

(34 6705) 
Stanovenie obsahu určených 
látok v elektrotechnických vý-
robkoch. Časť 7-2: Stanovenie 
obsahu šesťmocného chrómu 
(Cr(VI)) v polyméroch a elektro-
nike kolorimetrickou metódou 
(EN 62321-7-2: 2017, 
IEC 62321-7-2: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa 2. 5. 2020 ruší
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 STN EN 62321 
(34 6705) 

Postupy na stanovenie obsahu
šiestich regulovaných látok
(olovo, ortuť, kadmium, polybró-
mované bifenyly, polybrómo-
vané di-fenyl-estery) v elektro-
technických výrobkoch ****) 
(EN 62321: 2009, 
IEC 62321: 2008) 
z decembra 2009 

   
33. STN EN 62321-8 

(34 6705) 
Stanovenie obsahu určených
látok v elektrotechnických vý-
robkoch. Časť 8: Ftaláty v po-
lyméroch stanovené plynovou
chromatografiou v kombinácii 
s hmotnostnou spektrometriou
(GC-MS), pyrolitickou/termál-
nou desorpciou v kombinácii
s hmotnostnou spektrometriou 
(Py/TD-GC-MS) 
(EN 62321-8: 2017, 
IEC 62321-8: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 

   
34. STN EN 61326-3-1 

(35 6508) 
Elektrické zariadenia na me-
ranie, riadenie a laboratórne 
použitie. Požiadavky na elek-
tromagnetickú kompatibilitu.
Časť 3-1: Požiadavky na odol-
nosť bezpečnostných systémov 
a zariadení určených na vyko-
návanie bezpečnostných funk-
cií (funkčnej bezpečnosti). Vše-
obecné priemyselné aplikácie 
(EN 61326-3-1: 2017, 
IEC 61326-3-1: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa 20. 6. 2020 ruší

 STN EN 61326-3-1 
(35 6508) 

Elektrické zariadenia na meranie,
riadenie a laboratórne použitie.
Požiadavky na elektromagne-
tickú kompatibilitu. Časť 3-1: 
Požiadavky na odolnosť bezpeč-
nostných systémov a zariadení 
určených na vykonávanie bez-
pečnostných funkcií (funkčnej 
bezpečnosti). Všeobecné priemy-
selné aplikácie 
(EN 61326-3-1: 2008, 
IEC 61326-3-1: 2008) 
z februára 2009 

   
35. STN EN 62680-3-1 

(35 8365) 
Rozhrania univerzálnej sériovej 
zbernice pre dáta a napájanie. 
Časť 3-1: Špecifikácia univerzál-
nej sériovej zbernice verzie 3.1 
(EN 62680-3-1: 2017, 
IEC 62680-3-1: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 

   

36. STN EN 60749-5 
(35 8799) 

Polovodičové súčiastky. Me-
chanické a klimatické skúšobné 
metódy. Časť 5: Skúška život-
nosti pod vplyvom stáleho vlh-
kého tepla 
(EN 60749-5: 2017, 
IEC 60749-5: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa 15. 5. 2020 ruší

STN EN 60749-5 
(35 8799) 

Polovodičové súčiastky. Mecha-
nické a klimatické skúšobné me-
tódy. Časť 5: Skúška životnosti 
pod vplyvom stáleho vlhkého tepla 
****) 
(EN 60749-5: 2003, 
IEC 60749-5: 2003) 
z októbra 2003 

  
37. STN EN 60749-28 

(35 8799) 
Polovodičové súčiastky. Me-
chanické a klimatické skúšobné 
metódy. Časť 28: Skúšanie 
citlivosti na elektrostatický vý-
boj (ESD). Model nabitej sú-
čiastky (CDM) - úroveň zaria-
denia 
(EN 60749-28: 2017, 
IEC 60749-28: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 

  
38. STN EN 60749-43 

(35 8799) 
Polovodičové súčiastky. Me-
chanické a klimatické skúšobné
metódy. Časť 43: Usmernenia 
na kvalifikačné plány spoľahli-
vosti integrovaných obvodov 
(EN 60749-43: 2017, 
IEC 60749-43: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 

  
39. STN EN 62841-2-10 

(36 1560) 
Elektrické ručné náradie, pre-
nosné náradie a strojové zaria-
denia pre trávnik a záhradu. 
Bezpečnosť. Časť 2-10: Osobitné 
požiadavky na ručné miešače 
(EN 62841-2-10: 2017, 
mod IEC 62841-2-10: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 

  
40. STN EN 62841-3-13 

(36 1560) 
Elektrické ručné náradie, pre-
nosné náradie a strojové zaria-
denia pre trávnik a záhradu. 
Bezpečnosť. Časť 3-13: Oso-
bitné požiadavky na prenosné 
vŕtačky 
(EN 62841-3-13: 2017, 
mod IEC 62841-3-13: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
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41. STN EN 50090-3-4 
(36 8051) 

Elektronické systémy pre byty 
a budovy (HBES). Časť 3-4: 
Zabezpečenie na aplikačnej 
vrstve, servis zabezpečenia,
konfigurácia zabezpečenia
a bezpečnostné zdroje 
(EN 50090-3-4: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 

   
42. STN EN 50090-6-1 

(36 8051) 
Elektronické systémy pre byty
a budovy (HBES). Časť 6-1: 
Rozhrania. Rozhranie webo-
vých služieb 
(EN 50090-6-1: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 

   
43. STN EN 62943 

(36 8066) 
Svetelný signálny systém pre
multimediálne aplikácie 
(EN 62943: 2017, 
IEC 62943: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 

   
44. STN P CEN/TS 

17051 
(36 9793) 

Fotografovanie celého tela na
rozpoznávanie osôb 
(CEN/TS 17051: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Táto predbežná STN je určená na
overenie. Pripomienky zasielajte
ÚNMS SR najneskôr do konca
apríla 2019. 

   
45. STN EN ISO 16664 

(38 5620) 
Analýza plynov. Manipulácia
s kalibračnými plynmi a plynný-
mi zmesami. Pokyny (ISO 16664: 
2017) 
(EN ISO 16664: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 16664 
(38 5620) 

Analýza plynov. Manipulácia s ka-
libračnými plynmi a plynnými zme-
sami. Pokyny (ISO 16664: 2004) 
(EN ISO 16664: 2008) 
z marca 2009 

   
46. STN EN ISO 377 

(42 0329) 
Oceľ a výrobky z ocele.
Umiestnenie a príprava vzo-
riek a skúšobných telies na 
mechanické skúšky (ISO 377: 
2017) 
(EN ISO 377: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 377 
(42 0329) 

Oceľ a výrobky z ocele. 
Umiestnenie a príprava vzoriek
a skúšobných telies na mechanic-
ké skúšky (ISO 377: 2013) ****)
(EN ISO 377: 2013) 
z januára 2014 

   

47. STN EN 10247 
(42 0471) 

Metalografické stanovenie ob-
sahu nekovových prímeskov 
v oceliach použitím štandard-
ných obrazov 
(EN 10247: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

STN EN 10247 
(42 0471) 

Metalografické stanovenie obsa-
hu nekovových prímeskov 
v oceliach použitím štandard-
ných obrazov ****) 
(EN 10247: 2007) 
zo septembra 2007 

  
48. STN EN 10028-1 

(42 0937) 
Ploché výrobky z ocelí na 
tlakové nádoby a zariadenia. 
Časť 1: Všeobecné požiadavky
(EN 10028-1: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

STN EN 10028-1+A1 
(42 0937) 

Ploché výrobky z ocelí na tlako-
vé nádoby a zariadenia. Časť 1: 
Všeobecné požiadavky (Konsoli-
dovaný text) 
(EN 10028-1: 2007+A1: 2009, 
EN 10028-1: 2007+A1: 2009/AC: 
2009) 
z januára 2010 

  
49. STN EN 10028-2 

(42 0937) 
Ploché výrobky z ocelí na tla-
kové nádoby a zariadenia. 
Časť 2: Nelegované a legované 
ocele na vyššie teploty 
(EN 10028-2: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

STN EN 10028-2 
(42 0937) 

Ploché výrobky z ocelí na tlako-
vé nádoby a zariadenia. Časť 2: 
Nelegované a legované ocele na 
vyššie teploty 
(EN 10028-2: 2009) 
z decembra 2009 

  
50. STN EN 10028-3 

(42 0937) 
Ploché výrobky z ocelí na tla-
kové nádoby a zariadenia. 
Časť 3: Normalizačne žíhané 
zvariteľné jemnozrnné ocele 
(EN 10028-3: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

STN EN 10028-3 
(42 0937) 

Ploché výrobky z ocelí na tlako-
vé nádoby a zariadenia. Časť 3: 
Normalizačne žíhané zvariteľné 
jemnozrnné ocele 
(EN 10028-3: 2009) 
z decembra 2009 
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51. STN EN 10028-4 
(42 0937) 

Ploché výrobky z ocelí na tla-
kové nádoby a zariadenia.
Časť 4: Ocele legované niklom
so stanovenými vlastnosťami 
pri nízkych teplotách 
(EN 10028-4: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 10028-4 
(42 0937) 

Ploché výrobky z ocelí na tlako-
vé nádoby a zariadenia. Časť 4: 
Ocele legované niklom so stano-
venými vlastnosťami pri nízkych 
teplotách 
(EN 10028-4: 2009) 
z decembra 2009 

   
52. STN EN 10028-5 

(42 0937) 
Ploché výrobky z ocelí na tlakové 
nádoby a zariadenia. Časť 5:
Zvariteľné termomechanicky
valcované jemnozrnné ocele 
(EN 10028-5: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 10028-5 
(42 0937) 

Ploché výrobky z ocelí na tlakové
nádoby a zariadenia. Časť 5: Zva-
riteľné termomechanicky valcova-
né jemnozrnné ocele 
(EN 10028-5: 2009) 
z decembra 2009 

   
53. STN EN 10028-6 

(42 0937) 
Ploché výrobky z ocelí na tla-
kové nádoby a zariadenia.
Časť 6: Zvariteľné zošľachtené 
jemnozrnné ocele 
(EN 10028-6: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 10028-6 
(42 0937) 

Ploché výrobky z ocelí na tlako-
vé nádoby a zariadenia. Časť 6: 
Zvariteľné zošľachtené jemno-
zrnné ocele 
(EN 10028-6: 2009) 
z decembra 2009 

   
54. STN EN ISO 16120-1 

(42 1075) 
Valcovaný drôt z nelegovaných
ocelí na ťahanie. Časť 1: Vše-
obecné požiadavky (ISO 16120-1: 
2017) 
(EN ISO 16120-1: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 16120-1 
(42 1075) 

Valcovaný drôt z nelegovaných
ocelí na ťahanie. Časť 1: Vše-
obecné požiadavky (ISO 16120-1: 
2011) ****) 
(EN ISO 16120-1: 2011) 
z januára 2012 

   

55. STN EN ISO 16120-4 
(42 1075) 

Valcovaný drôt z nelegovaných 
ocelí na ťahanie. Časť 4: Oso-
bitné požiadavky na valcovaný 
drôt na špeciálne použitie (ISO 
16120-4: 2017) 
(EN ISO 16120-4: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

STN EN ISO 16120-4 
(42 1075) 

Valcovaný drôt z nelegovaných 
ocelí na ťahanie. Časť 4: Osobitné 
požiadavky na valcovaný drôt na
špeciálne použitie (ISO 16120-4: 
2011) ****) 
(EN ISO 16120-4: 2011) 
z januára 2012 

  
56. STN EN 10120 

(42 7512) 
Oceľové plechy a pásy na zvá-
rané fľaše na plyny 
(EN 10120: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

STN EN 10120 
(42 7512) 

Oceľové plechy a pásy na zvára-
né fľaše na plyny 
(EN 10120: 2008) 
z júna 2009 

  
57. STN EN ISO 17781 

(45 0015) 
Ropný, petrochemický a plyná-
renský priemysel. Skúšobné 
metódy na kontrolu kvality 
mikroštruktúry feritickej/au-
stenitickej (duplexnej) nehrdza-
vejúcej ocele (ISO 17781: 2017) 
(EN ISO 17781: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 

  
58. STN EN 14915+A1 

(49 2112) 
Vnútorné a vonkajšie obklady 
stien a stropov z rastlého dreva. 
Vlastnosti, požiadavky a označo-
vanie 
(EN 14915: 2013+A1: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa 31. 3. 2019 ruší

STN EN 14915 
(49 2112) 

Vnútorné a vonkajšie obklady 
stien a stropov z rastlého dreva. 
Vlastnosti, hodnotenie zhody 
a označovanie 
(EN 14915: 2013) 
z mája 2014 

  
59. STN EN ISO 19085-1 

(49 6115) 
Drevárske stroje. Bezpečnosť. 
Časť 1: Všeobecné požiadavky 
(ISO 19085-1: 2017) 
(EN ISO 19085-1: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 

  
60. STN EN ISO 19085-2 

(49 6115) 
Drevárske stroje. Bezpečnosť. 
Časť 2: Vodorovné formátova-
cie kotúčové píly s prítlačnou 
traverzou (ISO 19085-2: 2017)
(EN ISO 19085-2: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
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61. STN EN ISO 11290-1 
(56 0101) 

Mikrobiológia potravinárskeho
reťazca. Horizontálna metóda
na dôkaz a stanovenie počtu
baktérií Listeria monocytogenes
a iných druhov Listeria. Časť 1:
Metóda dôkazu (ISO 11290-1: 
2017) 
(EN ISO 11290-1: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 11290-1 
(56 0101) 

Mikrobiológia potravín a krmív.
Horizontálna metóda na dôkaz
a stanovenie počtu baktérií Liste-
ria monocytogenes. Časť 1: Me-
tóda dôkazu (ISO 11290-1: 1996) 
(EN ISO 11290-1: 1996) 
z júla 2000 

   
62. STN EN ISO 11290-2 

(56 0101) 
Mikrobiológia potravinárskeho
reťazca. Horizontálna metóda
na dôkaz a stanovenie počtu
baktérií Listeria monocytogenes
a iných druhov Listeria. Časť 2:
Metóda stanovenia počtu (ISO
11290-2: 2017) 
(EN ISO 11290-2: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 11290-2 
(56 0101) 

Mikrobiológia potravín a krmív.
Horizontálna metóda na dôkaz 
a stanovenie počtu baktérií Listeria 
monocytogenes. Časť 2: Metóda 
stanovenia počtu (ISO 11290-2: 
1998)  
(EN ISO 11290-2: 1998) 
z decembra 2001 

   
63. STN EN ISO 19020 

(56 0119) 
Mikrobiológia potravinárskeho
reťazca. Horizontálna metóda na
dôkaz stafylokokových enterotoxí-
nov v potravinách imunoenzyma-
tickou metódou (ISO 19020: 2017)
(EN ISO 19020: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 

   
64. STN EN 16995 

(56 0570) 
Potraviny. Rastlinné oleje
a potraviny z rastlinných ole-
jov. Stanovenie nasýtených uh-
ľovodíkov z minerálnych ole-
jov (MOSH) a aromatických 
uhľovodíkov z minerálnych 
olejov (MOAH) on-line analý-
zou HPLC-GC-FID 
(EN 16995: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 

   

65. STN P CEN ISO/TS 
80004-2 
(60 3030) 

Nanotechnológie. Slovník. Časť 2: 
Nanoobjekty (ISO/TS 80004-2: 
2015) 
(CEN ISO/TS 80004-2: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Táto predbežná STN je určená na 
overenie. Pripomienky zasielajte
ÚNMS SR najneskôr do júla 2019.
Jej oznámením sa ruší 

STN P CEN ISO/TS 
27687 
(01 5505) 

Nanotechnológie. Terminológia 
a definície nanoobjektov. Nano-
častice, nanovlákna a nano-
doštičky (ISO/TS 27687: 2008) 
(CEN ISO/TS 27687: 2009) 
z apríla 2010 

  
66. STN P CEN ISO/TS 

80004-12 
(60 3030) 

Nanotechnológie. Slovník. 
Časť 12: Kvantové javy v na-
notechnológii (ISO/TS 80004-12: 
2016) 
(CEN ISO/TS 80004-12: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Táto predbežná STN je určená na 
overenie. Pripomienky zasielajte 
ÚNMS SR najneskôr do júla 2019.

  
67. STN EN ISO 294-1 

(64 0210) 
Plasty. Vstrekovanie skúšob-
ných telies z termoplastových 
materiálov. Časť 1: Všeobecné 
princípy a vstrekovanie viac-
účelových a tyčinkových skú-
šobných telies (ISO 294-1: 
2017) 
(EN ISO 294-1: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

STN EN ISO 294-1 
(64 0210) 

Plasty. Vstrekovanie skúšobných te-
lies z termoplastových materiálov. 
Časť 1: Všeobecné princípy a vstre-
kovanie viacúčelových a tyčinko-
vých skúšobných telies (ISO 294-1: 
1996) 
(EN ISO 294-1: 1998) 
z augusta 2001 

  
68. STN EN ISO 5659-2 

(64 0755) 
Plasty. Tvorba dymu. Časť 2: 
Stanovenie optickej hustoty 
jednokomorovou skúškou (ISO 
5659-2: 2017) 
(EN ISO 5659-2: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

STN EN ISO 5659-2 
(92 0807) 

Plasty. Tvorba dymu. Časť 2: 
Stanovenie optickej hustoty jedno-
komorovou skúškou (ISO 5659-2: 
2012) ****) 
(EN ISO 5659-2: 2012) 
z júna 2013 
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69. STN EN ISO 20568-1 
(64 2604) 

Plasty. Fluoropolymérové dis-
perzie a materiály na tvárnenie
a vytláčanie. Časť 1: Systém 
označovania a základy na špe-
cifikáciu (ISO 20568-1: 2017) 
(EN ISO 20568-1: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 12086-1 
(64 2604) 

Plasty. Fluoropolymérové disperzie 
a materiály na tvárnenie a vytláčanie. 
Časť 1: Označovanie a základy na
špecifikáciu (ISO 12086-1: 2006)
****) 
(EN ISO 12086-1: 2006) 
z júla 2006 

   
70. STN EN ISO 20568-2 

(64 2604) 
Plasty. Fluoropolymérové dis-
perzie a materiály na tvárnenie
a vytláčanie. Časť 2: Príprava
skúšobných telies a stanovenie
vlastností (ISO 20568-2: 2017)
(EN ISO 20568-2: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 12086-2 
(64 2604) 

Plasty. Fluoropolymérové disper-
zie a materiály na tvárnenie
a vytláčanie. Časť 2: Príprava
skúšobných telies a stanovenie
vlastností (ISO 12086-2: 2006) 
****) 
(EN ISO 12086-2: 2006) 
z júla 2006 

   
71. STN EN 15470 

(65 6474) 
Skvapalnené ropné plyny.
Určovanie rozpustených zvyš-
kov. Metóda vysokoteplotnej
plynovej chromatografie 
(EN 15470: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 15470 
(65 6474) 

Skvapalnené ropné plyny. Určova-
nie rozpustených zvyškov. Metóda
vysokoteplotnej plynovej chroma-
tografie 
(EN 15470: 2007) 
z júna 2008 

   
72. STN EN 15471 

(65 6475) 
Skvapalnené ropné plyny. Stano-
venie rozpustených zvyškov. Vy-
sokoteplotná gravimetrická me-
tóda 
(EN 15471: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 15471 
(65 6475) 

Skvapalnené ropné plyny.
Stanovenie rozpustených zvyš-
kov. Vysokoteplotná gravimet-
rická metóda 
(EN 15471: 2007) 
z júna 2008 

   

73. STN EN 16723-2 
(65 6590) 

Zemný plyn a biometán na 
používanie v doprave a biome-
tán na dodávanie do plyná-
renských sietí. Časť 2: Špecifi-
kácie automobilového paliva 
(EN 16723-2: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 

  
74. STN EN ISO 21148 

(68 1702) 
Kozmetické výrobky. Mikrobioló-
gia. Všeobecné pokyny na mikro-
biologické skúšanie (ISO 21148: 
2017) 
(EN ISO 21148: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

STN EN ISO 21148 
(68 1702) 

Kozmetické výrobky. Mikrobio-
lógia. Všeobecné pokyny na mikro-
biologické skúšanie (ISO 21148: 
2005) ****) 
(EN ISO 21148: 2009, 
EN ISO 21148: 2009/Cor. Jul. 
2009) 
z novembra 2009 

  
75. STN EN ISO 21149 

(68 1703) 
Kozmetické výrobky. Mikro-
biológia. Dôkaz a stanovenie 
počtu aeróbnych mezofilných 
baktérií (ISO 21149: 2017) 
(EN ISO 21149: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

STN EN ISO 21149 
(68 1703) 

Kozmetické výrobky. Mikrobio-
lógia. Dôkaz a stanovenie počtu 
aeróbnych mezofilných baktérií 
(ISO 21149: 2006) ****) 
(EN ISO 21149: 2009) 
z novembra 2009 

  
76. STN EN ISO 18415 

(68 1709) 
Kozmetické výrobky. Mikrobio-
lógia. Dôkaz špecifikovaných 
a nešpecifikovaných mikroorga-
nizmov (ISO 18415: 2017) 
(EN ISO 18415: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

STN EN ISO 18415 
(68 1709) 

Kozmetické výrobky. Mikrobio-
lógia. Dôkaz špecifikovaných 
a nešpecifikovaných mikroorga-
nizmov (ISO 18415: 2007) ****)
(EN ISO 18415: 2011) 
zo septembra 2011 

  
77. STN EN 16516 

(72 0016) 
Stavebné výrobky. Posudzova-
nie uvoľňovania nebezpečných 
látok. Stanovenie emisií do 
vnútorného ovzdušia 
(EN 16516: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa 30. 4. 2018 ruší
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 STN P CEN/TS 16516 
(72 0016) 

Stavebné výrobky. Posudzovanie
uvoľňovania nebezpečných látok. 
Stanovenie emisií do vnútorného 
ovzdušia ****) 
(CEN/TS 16516: 2013) 
z januára 2014 

   
78. STN EN 15824 

(72 2421) 
Technické požiadavky na von-
kajšie a vnútorné omietky na
báze organických spojív 
(EN 15824: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa 31. 3. 2019 ruší

 STN EN 15824 
(72 2421) 

Technické požiadavky na von-
kajšie a vnútorné omietky na bá-
ze organických spojív 
(EN 15824: 2009) 
z marca 2010 

   
79. STN EN 14496 

(72 2491) 
Sadrové lepidlá na tepelnoizo-
lačné a zvukovoizolačné kom-
pozitné panely a sadrokartóno-
vé dosky. Definície, požiadavky
a skúšobné metódy 
(EN 14496: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa 30. 4. 2019 ruší

 STN EN 14496 
(72 2491) 

Sadrové lepidlá na tepel-
noizolačné a zvukovoizolačné
kompozitné panely a sadrokartó-
nové dosky. Definície, požiadav-
ky a skúšobné metódy 
(EN 14496: 2005) 
z apríla 2006 

   
80. STN EN 14209 

(72 3613) 
Duté hranové lišty zo sadro-
kartónu. Definície, požiadavky,
skúšobné metódy 
(EN 14209: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa 30. 4. 2019 ruší

 STN EN 14209 
(72 3613) 

Duté hranové lišty zo sadrokar-
tónu. Definície, požiadavky, skú-
šobné metódy 
(EN 14209: 2005) 
z apríla 2006 

   
81. STN EN 13915 

(72 3616) 
Prefabrikované sadrokartóno-
vé dosky s jadrom z ľahčenej 
lepenky. Definície, požiadavky
a skúšobné metódy 
(EN 13915: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa 30. 4. 2019 ruší

 STN EN 13915 
(72 3616) 

Prefabrikované sadrokartónové
dosky s jadrom z ľahčenej lepen-
ky. Definície, požiadavky a skú-
šobné metódy ****) 
(EN 13915: 2007) 
z januára 2008 

   

82. STN EN 14353 
(72 3619) 

Pomocné a prídavné kovové 
profily používané pri sadrokar-
tónových doskách. Definície, po-
žiadavky a skúšobné metódy 
(EN 14353: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa 30. 4. 2019 ruší

STN EN 14353+A1 
(72 3619) 

Pomocné a prídavné kovové pro-
fily používané pri sadrokartóno-
vých doskách. Definície, po-
žiadavky a skúšobné metódy 
(Konsolidovaný text) ****) 
(EN 14353: 2007+A1: 2010) 
z júla 2010 

  
83. STN EN 15657 

(73 0539) 
Akustické vlastnosti stavebných 
konštrukcií a budov. Laboratór-
ne meranie zvuku prenášaného 
konštrukciou (štrukturálneho 
zvuku) z technických zariadení 
budov pre všetky podmienky 
inštalácie 
(EN 15657: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

STN EN 15657-1 
(73 0539) 

Akustické vlastnosti stavebných 
konštrukcií a budov. Laboratórne 
meranie hluku šíriaceho sa vzdu-
chom a konštrukciami z technic-
kých zariadení budov. Časť 1: 
Zjednodušené prípady, keď za-
riadenie od suseda vytvára hluk 
väčší ako je hluk vlastných zaria-
dení. Napríklad vírivé vane ****) 
(EN 15657-1: 2009) 
z decembra 2009 

  
84. STN EN 16947-1 

(73 0725) 
Energetická hospodárnosť bu-
dov. Systém manažérstva bu-
dov. Časť 1: Modul M10-12 
(EN 16947-1: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 

  
85. STN EN 1504-10 

(73 2101) 
Výrobky a systémy na ochranu 
a opravu betónových konštruk-
cií. Definície, požiadavky, ria-
denie kvality a hodnotenie 
zhody. Časť 10: Používanie vý-
robkov a systémov na stavbe, 
kontrola kvality vyhotovenia 
(EN 1504-10: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa 30. 4. 2018 ruší

STN EN 1504-10 
(73 2101) 

Výrobky a systémy na ochranu 
a opravu betónových konštrukcií. 
Definície, požiadavky, riadenie kva-
lity a hodnotenie zhody. Časť 10: 
Používanie výrobkov a systémov na 
stavbe, kontrola kvality vyhotovenia
(EN 1504-10: 2003) 
zo septembra 2004 
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86. STN EN 15330-2 
(73 5954) 

Povrchy pre športové areály.
Umelý trávnik a textilné povr-
chy navrhnuté na vonkajšie
použitie. Časť 2: Špecifikácia
na textilné povrchy na tenis
a multišportové povrchy 
(EN 15330-2: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 15330-2 
(73 5954) 

Povrchy pre športové areály.
Umelý trávnik a textilné povrchy 
navrhnuté na vonkajšie použitie.
Časť 2: Špecifikácia pre textilné 
povrchy ****) 
(EN 15330-2: 2008) 
z júna 2008 

   
87. STN EN ISO 29481-1 

(73 9010) 
Informačné modely stavieb
(BIM). Príručka odovzdania
informácií. Časť 1: Metodika
a formát (ISO 29481-1: 2016) 
(EN ISO 29481-1: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 

   
88. STN EN 15500-1 

(74 7301) 
Energetická hospodárnosť bu-
dov. Riadenie pre aplikácie
HVAC. Časť 1: Elektronické
zariadenia na individuálnu re-
guláciu miestnosti. Moduly
M3-5, M4-5, M5-5 
(EN 15500-1: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 15500 
(74 7301) 

Riadenie pre aplikácie HVAC.
Elektronické zariadenia na indi-
viduálnu reguláciu miestností
****) 
(EN 15500: 2008) 
z decembra 2008 

   
89. STN EN 15232-1 

(74 7307) 
Energetická hospodárnosť bu-
dov. Časť 1: Vplyv komplex-
ného automatického riadenia
a správy budov. Moduly M10-
4,5,6,7,8,9,10 
(EN 15232-1: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 15232 
(74 7307) 

Energetická hospodárnosť budov. 
Vplyv komplexného automatické-
ho riadenia a správy budov 
(EN 15232: 2012) 
zo septembra 2012 

   
90. STN EN ISO 16484-5 

(74 7400) 
Automatizácia v budovách a ria-
diace systémy (BACS). Časť 5:
Dátový komunikačný protokol
(ISO 16484-5: 2017) 
(EN ISO 16484-5: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

STN EN ISO 16484-5 
(74 7400) 

Automatizácia v budovách a ria-
diace systémy (BACS). Časť 5: 
Dátový komunikačný protokol 
(ISO 16484-5: 2014) ****) 
(EN ISO 16484-5: 2014) 
z októbra 2014 

  
91. STN EN ISO 9697 

(75 7630) 
Kvalita vody. Celková objemo-
vá aktivita beta v neslanej vo-
de. Skúšobná metóda na hru-
bej vrstve (ISO 9697: 2015) 
(EN ISO 9697: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 

  
92. STN EN ISO 11731 

(75 7833) 
Kvalita vody. Stanovenie počtu 
baktérií Legionella (ISO 11731: 
2017) 
(EN ISO 11731: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
(Rozpracovanie prekladom) 
Jej oznámením sa ruší 

STN ISO 11731 
(75 7833) 

Kvalita vody. Stanovenie Legionella
(ISO 11731: 1998) 
z marca 2001 

STN EN ISO 11731-2 
(75 7833) 

Kvalita vody. Stanovenie Legio-
nella. Časť 2: Metóda priamej 
membránovej filtrácie pre 
vody s malým počtom baktérií 
(ISO 11731-2: 2004) 
(EN ISO 11731-2: 2008) 
z augusta 2008 

  
93. STN EN 1017+A1 

(75 8241) 
Chemikálie používané pri úpra-
ve vody na pitnú vodu. Polovy-
pálený dolomit 
(EN 1017: 2014+A1: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

STN EN 1017 
(75 8241) 

Chemikálie používané pri úprave 
vody na pitnú vodu. Polovypále-
ný dolomit ****) 
(EN 1017: 2014) 
z apríla 2015 

  
94. STN EN 12485 

(75 8243) 
Chemikálie používané pri úpra-
ve vody na pitnú vodu. Uhličitan 
vápenatý, oxid vápenatý, polo-
vypálený dolomit, oxid horeč-
natý, uhličitan vápenato-horeč-
natý a šedé vápno. Skúšobné me-
tódy 
(EN 12485: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 
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 STN EN 12485 
(75 8243) 

Chemikálie používané pri úprave
vody na pitnú vodu. Uhličitan
vápenatý, vápno s vysokým ob-
sahom vápnika, polovypálený
dolomit, oxid horečnatý a uhliči-
tan horečnato-vápenatý. Skúšob-
né metódy ****) 
(EN 12485: 2010) 
z októbra 2010 

   
95. STN EN 16790 

(76 0510) 
Starostlivosť o zachovanie kul-
túrneho dedičstva. Integrované
manažérstvo hubenia škodcov
pri ochrane kultúrneho dedičstva
(EN 16790: 2016) 
Platí od 1. 1. 2018 

   
96. STN EN 16883 

(76 0702) 
Starostlivosť o zachovanie kul-
túrneho dedičstva. Návod na
zlepšovanie energetickej hospo-
dárnosti historických budov 
(EN 16883: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 

   
97. STN EN 16897 

(83 3807) 
Ochrana ovzdušia. Pracovné
ovzdušie. Charakterizácia ultra-
jemných aerosólov/nanoaerosó-
lov. Stanovenie koncentrácie 
počtu častíc pomocou konden-
začného čítača častíc 
(EN 16897: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 

   
98. STN EN 16913 

(83 5627) 
Ochrana ovzdušia. Vonkajšie
ovzdušie. Štandardná metóda
merania NO3-, SO42-, Cl-, 
NH4+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+
v časticiach PM2,5 zachytených 
na filtroch 
(EN 16913: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 

   
99. STN EN 50625-2-3 

(83 9062) 
Požiadavky na zber, logistiku
a spracovanie OEEZ. Časť 2-3: 
Požiadavky na spracovanie za-
riadení na tepelnú výmenu 
a iných OEEZ obsahujúcich
VFC a/alebo VHC 
(EN 50625-2-3: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa 29. 5. 2020 ruší

 STN EN 50574-1 
(36 1085) 

Požiadavky na zber, logistiku
a spracovanie starých domácich
spotrebičov obsahujúcich prcha-
vé fluorované uhľovodíky a pr-
chavé uhľovodíky 
(EN 50574: 2012, 
EN 50574: 2012/AC: 2012) 
z marca 2013 

   

100. STN P CLC/TS 
50625-3-3 
(83 9062) 

Požiadavky na zber, logistiku 
a spracovanie OEEZ. Časť 3-3: 
Špecifikácia na dekontaminá-
ciu. OEEZ obsahujúci CRT 
a ploché monitory 
(CLC/TS 50625-3-3: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 

  
101. STN P CLC/TS 

50625-3-4 
(83 9062) 

Požiadavky na zber, logistiku 
a spracovanie OEEZ. Časť 3-4: 
Špecifikácia na dekontamináciu. 
Zariadenia na tepelnú výmenu 
(CLC/TS 50625-3-4: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 

  
102. STN P CLC/TS 

50625-5 
(83 9062) 

Požiadavky na zber, logistiku 
a spracovanie OEEZ. Časť 5: 
Špecifikácia na konečné spra-
covanie frakcií OEEZ. Meď 
a drahé kovy 
(CLC/TS 50625-5: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 

  
103. STN EN 16214-3+A1 

(83 9501) 
Kritériá trvalej udržateľnosti na 
výrobu biopalív a biokvapalín na 
energetické účely. Princípy, kri-
tériá, indikátory a overovatelia. 
Časť 3: Aspekty biodiverzity 
a životného prostredia súvisiace 
s účelmi na ochranu prírody 
(EN 16214-3: 2012+A1: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

STN EN 16214-3 
(83 9501) 

Kritériá trvalej udržateľnosti na vý-
robu biopalív a biokvapalín na 
energetické účely. Princípy, krité-
riá, indikátory a overovatelia. 
Časť 3: Aspekty biodiverzity a ži-
votného prostredia súvisiace s účel-
mi na ochranu prírody ****) 
(EN 16214-3: 2012) 
z marca 2013 

  
104. STN EN ISO 15621 

(85 2928) 
Absorpčné inkontinenčné po-
môcky na moč a/alebo stolicu. 
Všeobecné pokyny na hodnote-
nie (ISO 15621: 2017) 
(EN ISO 15621: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 

  
105. STN EN ISO 11137-3 

(85 5012) 
Sterilizácia výrobkov zdravotnej 
starostlivosti. Radiácia. Časť 3: 
Pokyny na dozimetrické aspekty 
vývoja, validácie a priebežnej 
kontroly (ISO 11137-3: 2017) 
(EN ISO 11137-3: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 
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 STN EN ISO 11137-3 
(85 5012) 

Sterilizácia zdravotníckych po-
môcok žiarením. Časť 3: Stano-
viská k dozimetrickým aspektom
(ISO 11137-3: 2006) ****) 
(EN ISO 11137-3: 2006) 
z augusta 2006 

   
106. STN EN ISO 11607-1 

(85 6543) 
Obaly na zdravotnícke pomôcky 
sterilizované v konečnom obale.
Časť 1: Požiadavky na materiá-
ly, systémy sterilných bariér
a obalové systémy (ISO 11607-1: 
2006) 
(EN ISO 11607-1: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 11607-1 
(85 6543) 

Obaly na zdravotnícke pomôcky
sterilizované v konečnom obale.
Časť 1: Požiadavky na materiály, 
systémy sterilných bariér a oba-
lové systémy (ISO 11607-1: 
2006) 
(EN ISO 11607-1: 2009) 
z decembra 2009 

   
107. STN EN ISO 11607-2 

(85 6543) 
Obaly na zdravotnícke pomôc-
ky sterilizované v konečnom
obale. Časť 2: Požiadavky vali-
dácie na procesy tvarovania,
spájania a skladania (ISO
11607-2: 2006) 
(EN ISO 11607-2: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 11607-2 
(85 6543) 

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: 2006) 
z apríla 2007 

   
108. STN EN 716-1 

(91 1019) 
Nábytok. Detské postieľky a skla-
dacie detské postieľky do byto-
vých priestorov. Časť 1: Bezpeč-
nostné požiadavky 
(EN 716-1: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 716-1+A1 
(91 1019) 

Nábytok. Detské postieľky a skla-
dacie detské postieľky do byto-
vých priestorov. Časť 1: Bezpeč-
nostné požiadavky 
(EN 716-1: 2008+A1: 2013) 
z júna 2013 

   

109. STN EN 716-2 
(91 1019) 

Nábytok. Detské postieľky a skla-
dacie detské postieľky do byto-
vých priestorov. Časť 2: Skúšob-
né metódy 
(EN 716-2: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

STN EN 716-2+A1 
(91 1019) 

Nábytok. Detské postieľky a skla-
dacie detské postieľky do byto-
vých priestorov. Časť 2: Skúšob-
né metódy 
(EN 716-2: 2008+A1: 2013) 
z júna 2013 

  
110. STN EN 14988 

(94 3021) 
Detské vysoké stoličky. Požia-
davky a skúšobné metódy 
(EN 14988: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa 31. 7. 2018 ruší

STN EN 14988-1+A1 
(94 3021) 

Detské vysoké stoličky. Časť 1: 
Bezpečnostné požiadavky (Kon-
solidovaný text) 
(EN 14988-1: 2006+A1: 2012) 
z marca 2013 

  
111. STN EN 16948 

(94 3023) 
Výrobky na ochranu detí. 
Uzamykacie zariadenia na 
skrine a zásuvky určené na 
zabránenie prístupu deťom, 
prispôsobené pre spotrebiteľa. 
Požiadavky na bezpečnosť 
a skúšobné metódy 
(EN 16948: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 

   

Zrušené STN 

112. STN IEC 61097-2 
(32 6789) 

Celosvetový námorný tiesňový 
a bezpečnostný systém (GMDSS).
Časť 2: COSPAS-SART EPIRB. 
Satelitný núdzový systém indiku-
júci nebezpečnú polohu, pracu-
júci na 406 MHz. Požiadavky na 
prevádzku a spôsobilosť, skú-
šobné metódy a vyžadované vý-
sledky skúšok ****) 
(IEC 61097-2:  1994) 
zo septembra 2001 
Zrušená od 1. 1. 2018 
Norma zrušená v IEC. 
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113. STN IEC 61097-5 
(32 6789) 

Celosvetový námorný tiesňový
a bezpečnostný systém (GMDSS).
Časť 5: Stanica indikujúca ne-
bezpečnú polohu, pracujúca cez
systém INMARSAT.  Požiadav-
ky na prevádzku a spôsobilosť, 
skúšobné metódy a vyžadované
výsledky skúšok ****) 
(IEC 61097-5: 1997) 
zo septembra 2001 
Zrušená od 1. 1. 2018 
Norma zrušená v IEC. 

   
114. STN IEC 61097-6 

(32 6789) 
Celosvetový námorný tiesňový
a bezpečnostný systém (GMDSS).
Časť 6: Úzkopásmové priamo-
tlačiace telegrafné zariadenia na
príjem navigačných a meteo-
rologických varovaní a súrnych 
informácií pre lode. Požiadavky
na prevádzku a spôsobilosť, 
skúšobné metódy a vyžadované
výsledky skúšok ****) 
(IEC 61097-6: 1995) 
zo septembra 2001 
Zrušená od 1. 1. 2018 
Norma zrušená v IEC. 

   
115. STN 35 6630 

 
Systém CAMAC. Modulárny
prístrojový systém na spraco-
vanie údajov ****) 
(HD 357 S2: 1987, 
IEC 60516: 1975, 
IEC 60516: 1975/A1: 1984) 
z mája 2013 
Zrušená od 1. 1. 2018 
HD 357 S2: 1987 zrušený
v CENELEC bez náhrady. 

   
116. STN 35 6631 

 
Modulárna zásuvná jednotka 
a normalizovaná 19 palcová
rámcová montážna jednotka 
podľa normy NIM (pre elektro-
nické prístroje jadrovej tech-
niky) ****) 
(HD 370 S2: 1987, 
IEC 60547: 1976, 
IEC 60547: 1976/A1: 1985) 
z mája 2013 
Zrušená od 1. 1. 2018 
HD 370 S2: 1987 zrušený
v CENELEC bez náhrady. 

   

117. STN 35 6632 
 

CAMAC. Zostava s viacerými 
rámami. Špecifikácia kanála 
vetvy a radiča rámu CAMAC 
typu A1 ****) 
(HD 374 S2: 1986, 
IEC 60552: 1977, 
IEC 60552: 1977/A1: 1984) 
z mája 2013 
Zrušená od 1. 1. 2018 
HD 374 S2: 1986 zrušený 
v CENELEC bez náhrady. 

   
118. STN 35 6633 

 
CAMAC. Systém rozhrania sé-
riového kanála ****) 
(HD 417 S2: 1987, 
IEC 60640: 1979, 
IEC 60640: 1979/A1: 1984) 
z mája 2013 
Zrušená od 1. 1. 2018 
HD 417 S2: 1987 zrušený 
v CENELEC bez náhrady. 

   
119. STN 35 6634 

 
Viac radičov v ráme CAMAC 
****) 
(HD 453 S1: 1984, 
IEC 60729: 1982) 
z mája 2013 
Zrušená od 1. 1. 2018 
HD 453 S1: 1984 zrušený 
v CENELEC bez náhrady. 

   
120. STN 35 6635 

 
Programy pre CAMAC ****) 
(HD 445 S1: 1983, 
IEC 60713: 1981) 
z mája 2013 
Zrušená od 1. 1. 2018 
HD 445 S1: 1983 zrušený 
v CENELEC bez náhrady. 

   
121. STN 35 6636 

 
Prenosy blokov v systéme 
CAMAC ****) 
(HD 431 S1: 1983, 
IEC 60677: 1980) 
z mája 2013 
Zrušená od 1. 1. 2018 
HD 431 S1: 1983 zrušený 
v CENELEC bez náhrady. 
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Zmeny STN 

122. STN EN 61000-4-11/ 
A1 
(33 3432) 

Elektromagnetická kompatibi-
lita (EMC). Časť 4-11: Metódy 
skúšania a merania. Skúšky
odolnosti proti krátkodobým
poklesom napätia, krátkym
prerušeniam a kolísaniam na-
pätia. Zmena A1 
STN EN 61000-4-11 
z februára 2005 
(EN 61000-4-11: 2004/A1: 2017, 
IEC 61000-4-11: 2004/Amd 1: 
2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
STN EN 61000-4-11 z februára
2005 sa bez tejto zmeny A1 môže
používať do 22. 6. 2020. 

   
123. STN EN 60335-2-86/ 

A12 
(36 1055) 

Elektrické spotrebiče pre
domácnosť a na podobné úče-
ly. Bezpečnosť. Časť 2-86: 
Osobitné požiadavky na elek-
trické rybárske zariadenia.
Zmena A12 
STN EN 60335-2-86 
z januára 2005 
(EN 60335-2-86: 2003/A12: 2017)
Platí od 1. 1. 2018 
STN EN 60335-2-86 z januára
2005 sa bez tejto zmeny A12 môže
používať do 12. 7. 2020. 

   
124. STN EN 60335-2-89/ 

A2 
(36 1055) 

Elektrické spotrebiče pre do-
mácnosť a na podobné účely.
Bezpečnosť. Časť 2-89: Oso-
bitné požiadavky na komerčné
chladiace spotrebiče so zabu-
dovanou alebo oddelenou kon-
denzačnou jednotkou alebo
motorkompresorom. Zmena A2
STN EN 60335-2-89 
z novembra 2010 
(EN 60335-2-89: 2010/A2: 
2017, 
mod IEC 60335-2-89: 2010/Amd 2: 
2015) 
Platí od 1. 1. 2018 
STN EN 60335-2-89 z novembra
2010 sa bez tejto zmeny A2 môže
používať do 3. 7. 2020. 

   
125. STN EN 13445-3+A1/ 

A3 
(69 0010) 

Nevyhrievané tlakové nádoby. 
Časť 3: Navrhovanie. Zmena A3
STN EN 13445-3+A1 
z mája 2016  
(EN 13445-3: 2014/A3: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 

Opravy STN 

126. STN EN 60603-7-81/ 
AC 
(35 4620) 

Konektory pre elektronické 
zariadenia. Časť 7-81: Podrob-
ná špecifikácia pre 8-pólové 
tienené voľné i pevné konek-
tory na dátové prenosy na 
frekvenciách do 2 000 MHz. 
Oprava AC 
STN EN 60603-7-81 
z októbra 2016 
(EN 60603-7-81: 2016/AC Jul. 
2017, 
IEC 60603-7-81: 2015/Cor 1: 2017)
Platí od 1. 1. 2018 

   
127. STN EN 61967-4/AC 

(35 8796) 
Integrované obvody. Meranie 
elektromagnetického vyžarova-
nia od 150 kHz do 1 GHz. Časť 
4: Meranie rušení šírených ve-
dením. Metóda merania s pria-
mou väzbou 1 ohm/150 ohmov. 
Oprava AC 
STN EN 61967-4 z novembra 2002
(EN 61967-4: 2002/AC Jul. 2017,
IEC 61967-4: 2002/Cor 1: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 

   
128. STN EN 60728-101/ 

AC 
(36 7211) 

Káblové siete pre televízne sig-
nály, rozhlasové signály a inter-
aktívne služby. Časť 101: Vlast-
nosti systému vzostupných trás 
pri zaťažení digitálnych kaná-
lov. Oprava AC 
STN EN 60728-101 
z októbra 2017 
(EN 60728-101: 2017/AC Jul. 
2017) 
Platí od 1. 1. 2018 

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

Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európ-
ske 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 zna-
kom.  
 
 
 
 Ing. Viera Huková 
 riaditeľka  
  odboru technickej normalizácie 
 v. r. 
 
 
 
 
 

Schválené TNI 

   
1. TNI CEN/TR 17108 

(01 5038) 
Nedeštruktívne skúšanie. Osvet-
lenie pri kapilárnom skúšaní 
a skúšaní magnetickou práško-
vou metódou, správne vyko-
návanie ****) 
(CEN/TR 17108: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 

   
2. TNI CEN/TR 13480-7 

(13 3410) 
Kovové priemyselné potrubia.
Časť 7: Pokyny na používanie
postupov posudzovania zhody
****) 
(CEN/TR 13480-7: 2017) 
Platí od 1. 1. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 TNI CEN/TR 13480-7 
(13 3410) 

Kovové priemyselné armatúry.
Časť 7: Pokyny na používanie
hodnotiacich postupov na stano-
venie zhody ****) 
(CEN/TR 13480-7: 2002) 
z júna 2003 

Zrušené TNI 

3. TNI IEC/TR3 61131-4
(18 7050) 

Programovateľné regulátory. 
Časť 4: Pokyny pre používate-
ľov ****) 
(IEC/TR3 61131-4: 1995) 
z novembra 2001 
Zrušená od 1. 1. 2018 
Norma zrušená v IEC. 

   
4. TNI IEC/TR 61131-8 

(18 7050) 
Programovateľné regulátory. 
Časť 8: Pokyny na používanie 
a implementáciu programova-
cích jazykov ****) 
(IEC/TR 61131-8: 2000) 
z novembra 2001 
Zrušená od 1. 1. 2018 
Norma zrušená v IEC. 

   
5. TNI IEC/TR 60725 

(33 3444) 
Vzťažné impedancie na urče-
nie rušivých charakteristík do-
mácich spotrebičov a podobné-
ho elektrického zariadenia *) 
(IEC/TR 60725: 1981) 
z novembra 1995 
Zrušená od 1. 1. 2018 
Norma zrušená v IEC. 

   
6. TNI IEC/TR 60827 

(33 3446) 
Komentár k medzným hodno-
tám kolísania napätia spôsobe-
ného domácimi spotrebičmi *)
(IEC/TR 60827: 1985) 
z novembra 1995 
Zrušená od 1. 1. 2018 
Norma zrušená v IEC. 

   
7. TNI IEC/TR2 61354 

(35 6103) 
Elektromery. Označovanie po-
mocných svoriek sadzbových 
zariadení 
(IEC/TR2 61354: 1995) 
z novembra 2000 
Zrušená od 1. 1. 2018 
Norma zrušená v IEC. 

   
8. TNI IEC/TR3 61361 

(35 6116) 
Meranie elektrickej energie. 
Miestna a diaľková výmena 
údajov. Aplikácie a ich vyko-
návanie 
(IEC/TR3 61361: 1995) 
z marca 2001 
Zrušená od 1. 1. 2018 
Norma zrušená v IEC. 
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9. TNI IEC/TR 60933-2 
(36 7010) 

Audio, video a audiovizuálne
systémy. Prepojenia a prispô-
sobovacie hodnoty. Časť 2: 21-
kolíkový konektor pre video
systémy - aplikácia č. 2 ****) 
(IEC/TR 60933-2: 1991) 
z augusta 2001 
Zrušená od 1. 1. 2018 
Norma zrušená v IEC. 

Dokumenty bez označenia hviezdičkami sa vydávajú v sloven-
skom jazyku. 

Dokumenty označené ****) sa preberajú oznámením vo Vest-
níku ÚNMS SR. 
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Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

o zverejňovaní plánu technickej normalizácie 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že zoznamy úloh zaradených do plánu 
technickej normalizácie podľa § 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 – Verejné prerokovanie návrhov STN. 

Každý, kto má záujem stať sa účastníkom pripomienkového konania k návrhom konkrétnych STN, sa môže prihlásiť do 4 týž-
dňov 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. 
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Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky  

o verejnom prerokovaní návrhov pôvodných STN 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 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 zverej-
nenia 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. 
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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 novembri 2017 tieto rozhodnutia z oblasti autorizácie na výkon overovania určených meradiel a úradného merania: 
 

1. Rozhodnutie č. 2017/900/014336/04302 zo dňa 6. 11. 2017 vydané pre CAIS Košice, s. r. o., Červený rak č. 9, 040 01 
Košice, IČO: 47 072 822.  

Predmetom rozhodnutia je zmena 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 spočívajúca v zrušení pracoviska CAIS 
Košice, Štítnická 23, 048 01 Rožňava.  
Platnosť rozhodnutia o autorizácii je do 16. 5. 2018. 

2. Rozhodnutie č. 2017/900/014655/04397 zo dňa 7. 11. 2017 vydané pre TachTest, s. r. o., Stará Vajnorská 3, 831 04 
Bratislava, IČO: 35 777 028.  

Predmetom rozhodnutia je zmena autorizácie na výkon overovania určených meradiel (záznamových zariadení v cestnej doprave) 
udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2012/900/005466/02256 zo dňa 13. 12. 2012 spočívajúca v zrušení pracoviska TachTest, 
Diaľničná 11, 903 01 Senec.  
Platnosť rozhodnutia o autorizácii je do 5. 10. 2022. 

3. Rozhodnutie č. 2017/900/014642/04018 zo dňa 10. 11. 2017 vydané pre DKC Servis, s .r.o., Balkán 53, 960 01 Zvolen 
IČO: 36 645 982.  

Predmetom rozhodnutia je autorizácia na výkon overovania určených meradiel. 

Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie: 

Zavedené metódy 

Po
lo

žk
a 

Druh overovaných 
meradiel 

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

kontrole) 

Merací rozsah 
Rozšírená neistota U 

(k = 2) Druh Dokumentácia 

Ostatné 
špecifikácie 

do 125 km/h 
Dĺžka 0,48 % 

Rýchlosť 0,49 km/h 
Čas 0,4 s/24 h 

Mechanické 
záznamové 
zariadenia 

do 180 km/h 
Dĺžka 0,48 % 

Rýchlosť 0,49 km/h 
Čas 0,4 s/24 h 

Elektronické 
záznamové 
zariadenia 

1. 
Záznamové zariadenia 

v cestnej doprave 
(pol.: 2.2.2) 

do 250 km/h 
Dĺžka 0,26 % 

Rýchlosť 0,22 km/h 
Čas 0,2 s/24 h 

Priame 
porovnanie 

Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 

4. februára 2014 

 Metodická príručka overovania 
záznamových zariadení MPOZZ 

vydanie č. 2 TM Digitálne 
záznamové 
zariadenia 

Pridelená overovacia značka: M87. 
Platnosť rozhodnutia: do 24. 11. 2022. 

 

 

2. METROLÓGIA 
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4. Rozhodnutie č. 2017/900/014980/04096 zo dňa 16. 11. 2017 vydané pre Element plus, s.r.o., Holubičia 9422/42, 940 01 
Nové Zámky, IČO: 46 857 389.  

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

Zavedené metódy 

Po
lo

žk
a 

Druh overovaných 
meradiel 

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

kontrole) 

Merací 
rozsah 

Rozšírená neistota U 

(k = 2) Druh Dokumentácia 

Ostatné 
špecifikácie 

do 180 km/h 
Dĺžka 0,48 % 

Rýchlosť 0,49 km/h 
Čas 0,4 s/24 h 

Elektronické 
záznamové 
zariadenia 

1. 
Záznamové zariadenia 

v cestnej doprave 
(pol.: 2.2.2) 

do 250 km/h 
Dĺžka 0,26 % 

Rýchlosť 0,22 km/h 
Čas 0,2 s/24 h 

Priame 
porovnanie 

Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 

4. februára 2014 

 Metodická príručka overovania 
záznamových zariadení MPOZZ 

vydanie č. 2 TM 
Digitálne 

záznamové 
zariadenia 

Pridelená overovacia značka: M86. 
Platnosť rozhodnutia: do 16. 11. 2022. 

5. Rozhodnutie č. 2017/900/015545 zo dňa 28. 11. 2017 vydané pre D.I.L.A.N. Servis, s. r. o., Šenkvická cesta 14/D, 902 01 
Pezinok, IČO: 35 854 171.  

Predmetom rozhodnutia je autorizácia na výkon overovania určených meradiel. 

Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie: 

Zavedené metódy 

Po
lo

žk
a 

Druh overovaných 
meradiel 

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

kontrole) 

Merací 
rozsah 

Rozšírená neistota U 

(k = 2) Druh Dokumentácia 

Ostatné 
špecifikácie 

do 180 
km/h 

Dĺžka 0,58 % 
Rýchlosť 0,26 km/h 

Čas 0,4 s/24 h 

Elektronické 
záznamové 
zariadenia 

1. 
Záznamové zariadenia 

v cestnej doprave 
(pol.: 2.2.2) do 250 

km/h 

Dĺžka 0,54 % 
Rýchlosť 0,24 km/h 

Čas 0,2 s/24 h 

Priame 
porovnanie 

PP – Overovanie tachografov 
Pracovný postup overovania 

záznamových zariadení v cestnej 
doprave 

Digitálne 
záznamové 
zariadenia 

Pridelená overovacia značka: M88. 
Platnosť rozhodnutia: do 28. 11. 2022. 
 
 
 

 Ing. Zbyněk Schreier, CSc. 
 riaditeľ odboru metrológie 
 v. r. 
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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 novembri 2017 notifikovali 
členovia dohôd ďalej uvedené návrhy technických predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody. Notifikácie, príp. návrhy 
dokumentov si možno vyžiadať prostredníctvom IS WTO osobne alebo písomne na adrese: 
 

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

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

 Ing. Pavol Pavlis 
 predseda ÚNMS SR 
 v. r. 

Predpisy notifikované v Dohode o technických prekážkach obchodu 

Číslo/Dátum 
 

Notifikujúca 
strana 

Charakteristika notifikácie Pripomienková
doba 

 
TBT/ALB/84 
24. 11. 2017 

 
Albánsko 

 
plynárenský priemysel 

Rozhodnutie Rady ministrov, ktorým sa ustanovujú technické pred-
pisy pre plynárenský priemysel (Kódex správnej praxe G 459-2)
v zmysle regulácie tlaku plynu na servisných potrubiach pre vstupné
tlaky do 5 barov. 
 

 
60 dní 

TBT/ALB/85 
24. 11. 2017 

Albánsko plynárenský priemysel 

Rozhodnutie Rady ministrov, ktorým sa ustanovujú technické pred-
pisy pre plynárenský priemysel (Kódex správnej praxe G 462)
v zmysle regulácie plynovodov s oceľovými rúrami pre prevádzkový
tlak do 16 barov. 
 

60 dní 

TBT/ALB/86 
24. 11. 2017 

Albánsko plynárenský priemysel 

Rozhodnutie Rady ministrov, ktorým sa ustanovujú technické pred-
pisy pre plynárenský priemysel (Kódex správnej praxe G 472) 
v zmysle regulácie plynovodov s polyetylénovými rúrami pre pre-
vádzkový tlak do 10 barov. 
 

60 dní 

TBT/ALB/87 
24. 11. 2017 

Albánsko plynárenský priemysel 

Rozhodnutie Rady ministrov, ktorým sa ustanovujú technické pred-
pisy pre plynárenský priemysel (Kódex správnej praxe GW 20) 
v zmysle určenia požiadaviek na katodickú ochranu proti korózii 
v potrubiach inštalovaných v prepravných miestach (uzloch) 
a v oceľových potrubiach vystavených dynamickým procesom. 
 

60 dní 

5. RÔZNE 
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TBT/ALB/88 
24. 11. 2017 

Albánsko plynárenský priemysel 

Rozhodnutie Rady ministrov, ktorým sa ustanovujú technické pred-
pisy pre plynárenský priemysel (Kódex správnej praxe GW 12) 
v zmysle určenia požiadaviek na dokumentácie potrubných sietí pre-
pravných a distribučných spoločností. 
 

60 dní 

TBT/ARE/385 
1. 11. 2017 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

potravinové doplnky 

Technický predpis stanovujúci požiadavky na potravinové doplnky (nie
liečivá), ktoré sú prezentované a predávané konečnému spotrebiteľovi 
ako potravinové výrobky, obchodovanie v krajinách Golfskej koope-
račnej rady (GCC). 
 

60 dní 

TBT/ARE/386 
1. 11. 2017 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

obaly na potraviny 

Technický predpis stanovujúci požiadavky na obaly na potraviny (časť 2, 
plastové obaly – všeobecné požiadavky), obchodovanie v krajinách 
Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 

TBT/ARE/387 
1. 11. 2017 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

nealkoholické sladové nápoje 

Technický predpis stanovujúci požiadavky na výrobky, obchodova-
nie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 

TBT/ARE/388 
1. 11. 2017 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

mrazené rybie filé 

Technický predpis stanovujúci požiadavky na výrobky, obchodova-
nie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 

TBT/ARE/389 
3. 11. 2017 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

pridávanie základných živín do potravín, všeobecné zásady 

Technický predpis stanovujúci požiadavky na dotknuté postupy pri výrobe
potravín, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 

TBT/ARE/390 
3. 11. 2017 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

solené ryby a sušené solené ryby 

Technický predpis stanovujúci požiadavky na výrobky, obchodova-
nie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 

TBT/ARE/391 
3. 11. 2017 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

konzervované maliny (Rubus idaeus L. alebo Rubus occidentalis L.) 

Technický predpis stanovujúci požiadavky na výrobky, obchodovanie 
v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 

TBT/ARE/392 
3. 11. 2017 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

zmrazená rastlinná pasta (Tamia paste) 

Technický predpis stanovujúci požiadavky na výrobky, obchodovanie 
v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 

TBT/ARE/393 
6. 11. 2017 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

roztierateľná Halawa (chalva) 

Technický predpis stanovujúci požiadavky na výrobky, obchodovanie 
v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 

TBT/ARE/394 
17. 11. 2017 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

uvádzanie kalórií v prípade potravín ponúkaných vo forme menu 
a pochádzajúcich z prevádzok, ktoré predávajú potraviny mimo do-
mácnosti (pouličný predaj) 

Technický predpis stanovujúci požiadavky v uvedenej oblasti predaja 
potravín, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 

TBT/ARE/395 
20. 11. 2017 

Spojené arabské 
emiráty  

bezpečnosť výrobkov 

Federálny zákon Spojených arabských emirátov o bezpečnosti výrobkov 
a príslušné vykonávacie predpisy vzťahujúce sa na všetky výrobky, 
s ktorými sa obchoduje na národnom trhu vrátane zón voľného obchodu. 
 

neaplikuje sa 
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TBT/ARE/396 
28. 11. 2017 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

instantná arabská káva a zmesi instantnej arabskej kávy 

Technický predpis stanovujúci požiadavky v uvedenej oblasti predaja 
potravín,  obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 

TBT/ARE/397 
28. 11. 2017 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

všetky druhy surových a rafinovaných jedlých olejov v objemovom 
balení  

Technický predpis stanovujúci požiadavky na výrobky vrátane skla-
dovania, prepravy a manipulácie, obchodovanie v krajinách Golfskej
kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 
 

TBT/ARE/398 
28. 11. 2017 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

cukor, výrobky z cukru, škrob 

Technický predpis stanovujúci požiadavky na výrobky, obchodova-
nie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 

TBT/ARG/328 
13. 11. 2017 
 

Argentína elektrické práčky určené pre domácnosti 

Časové vymedzenie a postupy na implementáciu a uplatňovanie re-
vidovanej normy IRAM 2141-3: 2017 na certifikáciu a označovanie 
energetickej hospodárnosti na uvedených výrobkoch. 
 

neaplikuje sa 

TBT/ARM/83 
13. 11. 2017 
 

Arménsko zdravotnícke pomôcky a zdravotnícke zariadenia 

Aktualizácia textovej časti spoločných hygienických a epidemiolo-
gických požiadaviek na výrobky podliehajúce sanitárnemu a epide-
miologickému dohľadu (kontrola). 
 

neaplikuje sa 

TBT/BRA/755 
2. 11. 2017 
 

Brazília výrobky živočíšneho pôvodu 

Zmeny a doplnky vyhlášky ustanovujúcej povinné požiadavky na bez-
pečnostné sklá a kritériá na aplikáciu nápisov, piktogramov a fólií na 
zasklené časti motorových vozidiel. 
 

neaplikuje sa 

TBT/BRA/756 
8. 11. 2017 
 

Brazília zdravotnícke pomôcky 

Uznesenie ustanovujúce požiadavky pri udeľovaní certifikátov správnej 
výrobnej praxe výrobcom zdravotníckych pomôcok. 
 

neaplikuje sa 

TBT/BRA/757 
24. 11. 2017 
 

Brazília klinické skúšky 

Uznesenie ustanovujúce postupy a regulačné požiadavky na podá-
vanie správ o klinických skúškach vrátane požiadaviek na doku-
mentáciu (DDCTA) predkladanú brazílskemu zdravotnému regu-
lačnému úradu ANVISA. 
 

neaplikuje sa 

TBT/BRA/758 
24. 11. 2017 
 

Brazília krv 

Ministerské nariadenie, minimálne požiadavky na registráciu hyper-
imunitného séra s cieľom zaručiť kvalitu, bezpečnosť a účinnosť týchto 
výrobkov. 
 

neaplikuje sa 

TBT/BRA/759 
30. 11. 2017 
 

Brazília elektrické medicínske zariadenia, zvukové zosilňovacie systémy na
individuálne použitie, dezinfekčné prístroje 

Normatívna inštrukcia, ktorou sa aktualizuje zoznam technických noriem
na certifikáciu zhody a dátumy nadobudnutia účinnosti noriem na certifi-
káciu zhody uvedených výrobkov v pôsobnosti brazílskeho systému po-
sudzovania zhody (SBAC). 
 

neaplikuje sa 

TBT/BWA/75 
2. 11. 2017 
 

Botswana elektrické káble s extrudovanou pevnou dielektrickou izoláciou určené 
na pevné inštalácie 

Národná norma, požiadavky na výrobky, balenie a označovanie. 
 

60 dní 
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TBT/BWA/76 
2. 11. 2017 
 

Botswana audio, video a podobné elektronické zariadenia 

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť. 
 

60 dní 

TBT/BWA/77 
2. 11. 2017 
 

Botswana elektrické žehličky určené pre domácnosti 

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť. 
 

60 dní 
 

TBT/BWA/78 
30. 11. 2017 
 

Botswana projektory a podobné zariadenia 

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/CAN/534 
6. 11. 2017 
 

Kanada liečivá s obsahom látok podliehajúcich kontrole 

Návrh predpisu, ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy v súlade so 
zákonom o kontrolovaných liečivách a látkach, pokiaľ ide o likvidá-
ciu kontrolovaných látok a medzinárodné cestovanie s kontrolova-
nými látkami predpísanými na osobné lekárske účely. 
 

17. 1. 2018 
 

TBT/CAN/535 
7. 11. 2017 
 

Kanada magnetické hračky, hračky s magnetickými zložkami 

Predpisy, ktorými sa menia a dopĺňajú predpisy o hračkách. 
 

26. 12. 2017 

TBT/CHE/226 
2. 11. 2017 
 

Švajčiarsko rastliny, rastlinný materiál, semená a živočíchy ovplyvnené genetickou 
modifikáciou (GM) 

Zmeny a doplnky federálneho zákona o genetických technológiách
netýkajúcich sa ľudí. 
 

29. 12. 2017 

TBT/CHL/422 
13. 11. 2017 
 

Čile chemické látky a zmesi 

Predpis o klasifikácii, označovaní a oznamovacích povinnostiach tý-
kajúcich sa chemických látok a zmesí. 
 

60 dní 

TBT/CHL/423 
21. 11. 2017 
 

Čile tyče z nelegovanej ocele 

Dokument oznamujúci zmeny a doplnky ministerskej vyhlášky, 
ktorou sa menia všeobecné špecifikácie na používanie tyčí z nelego-
vanej ocele do železobetónových konštrukcií. 
 

60 dní 

TBT/CHN/1221 
3. 11. 2017 
 

Čína liečivá, dohľad v oblasti liečiv 

Administratívne opatrenia týkajúce sa noriem na liečivá vrátane plá-
nov normalizácie, vypracovania a implementácie, zverejňovania in-
formácií, dohľadu nad normami a doplňujúcich pravidiel. 
 

60 dní 

TBT/CHN/1222 
3. 11. 2017 
 

Čína spotrebiteľské výrobky 

Administratívne opatrenia týkajúce sa sťahovania nevyhovujúcich
spotrebiteľských výrobkov z trhu vrátane skúmania chýb, zverejňovania 
informácií a zodpovednosti zainteresovaných subjektov. 
 

60 dní 

TBT/CHN/1223 
8. 11. 2017 
 

Čína liečivá 

Oznámenie o zmenách v oblasti prijímania registrácie liečiv, kompe-
tencie čínskej správy pre potraviny a liečivá (China Food and Drug 
Administration). 
 

60 dní 

TBT/CHN/1224 
15. 11. 2017 
 

Čína tavená troska (tavený hutnícky odpad) 

Norma na ochranu životného prostredia týkajúca sa dovážaného pevného
odpadu ako suroviny (tavená troska), súvisiaceho odpadu a kontroly 
rádioaktívneho znečistenia. 
 

neaplikuje sa 
 



Vestník ÚNMS SR č. 12/2017 
 

 31

TBT/CHN/1225 
15. 11. 2017 
 

Čína odpad a šrot z papiera alebo lepenky 

Norma na ochranu životného prostredia týkajúca sa dovážaného
pevného odpadu ako suroviny (odpad a šrot z papiera alebo lepenky) 
vrátane súvisiaceho odpadu a kontroly rádioaktívneho znečistenia. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/CHN/1226 
15. 11. 2017 
 

Čína odpad z dreva a drevených výrobkov 

Norma na ochranu životného prostredia týkajúca sa dovážaného
pevného odpadu ako suroviny (odpad z dreva a drevených výrob-
kov), súvisiaceho odpadu a kontroly rádioaktívneho znečistenia. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/CHN/1227 
15. 11. 2017 
 

Čína odpad a šrot zo železa a ocele 

Norma na ochranu životného prostredia týkajúca sa dovážaného
pevného odpadu ako suroviny (odpad a šrot zo železa a ocele), súvi-
siaceho odpadu a kontroly rádioaktívneho znečistenia. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/CHN/1228 
15. 11. 2017 
 

Čína neželezné kovové zvyšky  

Norma na ochranu životného prostredia týkajúca sa dovážaného
pevného odpadu ako suroviny (neželezné kovové zvyšky), súvisiaceho 
odpadu a kontroly rádioaktívneho znečistenia. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/CHN/1229 
15. 11. 2017 
 

Čína odpadové elektrické motory 

Norma na ochranu životného prostredia týkajúca sa dovážaného od-
padu ako suroviny (odpadové elektrické motory), súvisiaceho odpa-
du a kontroly rádioaktívneho znečistenia. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/CHN/1230 
15. 11. 2017 
 

Čína odpadové drôty a káble 

Norma na ochranu životného prostredia týkajúca sa dovážaného
pevného odpadu ako suroviny (odpadové drôty a káble), súvisiaceho 
odpadu a kontroly rádioaktívneho znečistenia. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/CHN/1231 
15. 11. 2017 
 

Čína odpady kovových a elektrických spotrebičov 

Norma na ochranu životného prostredia týkajúca sa dovážaného pevného
odpadu ako suroviny (odpady kovových a elektrických spotrebičov), 
súvisiaceho odpadu a kontroly rádioaktívneho znečistenia. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/CHN/1232 
15. 11. 2017 
 

Čína plavidlá a iné plávajúce konštrukcie určené na demoláciu 

Norma na ochranu životného prostredia týkajúca sa dovážaného 
pevného odpadu ako suroviny (plavidlá a iné plávajúce konštrukcie 
určené na demoláciu), súvisiaceho odpadu a kontroly rádioaktívneho
znečistenia. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/CHN/1233 
15. 11. 2017 
 

Čína odpad a šrot z plastov  

Norma na ochranu životného prostredia týkajúca sa dovážaného 
pevného odpadu ako suroviny (odpad a šrot z plastov), súvisiaceho
odpadu a kontroly rádioaktívneho znečistenia. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/CHN/1234 
15. 11. 2017 
 

Čína komprimované kusy automobilového šrotu 

Norma na ochranu životného prostredia týkajúca sa dovážaného
pevného odpadu ako suroviny (komprimované kusy automobilového
šrotu), súvisiaceho odpadu a kontroly rádioaktívneho znečistenia. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/CHN/1235 
27. 11. 2017 
 

Čína ťažké úžitkové vozidlá  

Národná norma stanovujúca limity spotreby paliva pre ťažké úžitkové 
vozidlá. 
 

60 dní 
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TBT/CHN/1237 
27. 11. 2017 
 

Čína cestné vozidlá na prepravu výbušných látok a chemických toxických látok 

Národná norma stanovujúca špecifikácie na uvedené vozidlá. 
 

60 dní 
 

TBT/CHN/1238 
27. 11. 2017 
 

Čína plynové spotrebiče určené na použitie v komerčných podmienkach 

Národná norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/CHN/1239 
27. 11. 2017 
 

Čína regulátory tlaku určené pre tlakové nádoby na skvapalnené uhľovo-
díkové plyny (LPG) 

Národná norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/CHN/1240 
27. 11. 2017 
 

Čína motorové kompresory určené pre izbové klimatizačné zariadenia 

Národná norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/CHN/1241 
27. 11. 2017 
 

Čína stýkače striedavého prúdu  

Národná norma stanovujúca požiadavky na minimálne prípustné
hodnoty energetickej účinnosti a stupne energetickej účinnosti pre
stýkače striedavého prúdu. 
 

60 dní 
 

TBT/CHN/1242 
27. 11. 2017 
 

Čína mazacie motorové oleje 

Národná norma stanovujúca požiadavky na mazacie motorové oleje,
ktoré sa používajú v štvortaktných zážihových motoroch s benzínovým 
zapaľovaním. 
 

60 dní 
 

TBT/CHN/1243 
28. 11. 2017 
 

Čína lode 

Národná norma stanovujúca požiadavky na reguláciu vypúšťania 
znečisťujúcich látok z lodí. 
 

60 dní 
 

TBT/CHN/1244 
28. 11. 2017 
 

Čína nákladné vozidlá 

Národná norma stanovujúca limitné hodnoty a metódy merania emi-
sií z ťažkých nákladných vozidiel využívajúcich ako palivo naftu. 
 

60 dní 
 

TBT/CHN/1245 
28. 11. 2017 
 

Čína motocykle a mopedy 

Národná norma stanovujúca požiadavky na účinnosť a metódy mera-
nia brzdenia motocyklov a mopedov. 
 

60 dní 
 

TBT/COL/229 
29. 11. 2017 
 

Kolumbia chemické látky 

Ministerská vyhláška, ktorou sa prijíma globálne harmonizovaný 
systém klasifikácie a označovania chemických látok a vydávajú sa 
ďalšie opatrenia týkajúce sa chemickej bezpečnosti. 
 

28. 2. 2018 

TBT/EU/524 
14. 11. 2017 
 

Európska únia námorné zariadenia  

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa ustanovujú 
technické kritériá na elektronické značky/štítky pre námorné zariadenia. 
Návrh, účinnosť, pripevnenie a používanie týchto elektronických zna-
čiek, ktoré môžu dobrovoľne uplatňovať hospodárske subjekty vyrába-
júce námorné zariadenia pre trh EÚ a pre lode EÚ na dobrovoľnej báze. 
 

60 dní 

TBT/EU/525 
16. 11. 2017 
 

Európska únia účinná chemická látka Propineb 

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie o neobnovení schválenia
účinnej látky Propineb 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 príloha k vykonávaciemu nariadeniu 
(EÚ) č. 540/2011. 
 

60 dní 
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TBT/EU/526 
17. 11. 2017 
 

Európska únia dojčenská výživa a následná dojčenská výživa, požiadavky na zloženie 
a označovanie 

Návrh delegovaného nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa
delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/127, pokiaľ ide o požia-
davky na proteíny v následnej dojčenskej výžive. 
 

60 dní 

TBT/EU/527 
22. 11. 2017 
 

Európska únia kozmetické výrobky, regulácia koncentrácie látky O-phenylfenol ako 
konzervačného činidla v kozmetických výrobkoch 

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa príloha V k na-
riadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o koz-
metických výrobkoch. 
 

60 dní 

TBT/IND/64 
6. 11. 2017 
 

India 
 

obalové materiály používané na balenie potravín  

Predpis o bezpečnosti potravín určujúci normy na bezpečnosť potravín 
vrátane špecifikácií obalových materiálov používaných na balenie 
potravinových výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/IND/65 
22. 11. 2017 
 

India potraviny 

Predpis o bezpečnosti potravín určujúci normy týkajúce sa spôsobov
prezentácie/reklamy potravín vrátane tvrdení uvádzaných na potra-
vinárskych výrobkoch. 
 

60 dní 
 

TBT/ISR/971 
2. 11. 2017 

Izrael mleté mäso a výrobky z mletého mäsa 

Revízia čiastočne záväznej normy SI 1188. 
 

60 dní 
 

TBT/ISR/972 
8. 11. 2017 

Izrael požiarne dvere, výkyvné/lietajúce požiarne dvere 

Zmeny a doplnky záväznej normy SI 1212, časť 1. 
 

60 dní 
 

TBT/ISR/973 
20. 11. 2017 

Izrael detské ihriská a ich povrchová úprava (inštalácia, kontrola, údržba a pre-
vádzka detských ihrísk) 

Zmeny a doplnky záväznej normy SI 1498, časť 7. 
 

60 dní 
 

TBT/ISR/974 
20. 11. 2017 

Izrael chlieb 

Revízia čiastočne záväznej normy SI 1241. 
 

60 dní 
 

TBT/ISR/975 
20. 11. 2017 

Izrael detské ihriská a ich povrchová úprava (bezpečnosť detských ihrísk) 

Zmeny a doplnky záväznej normy SI 1498, časť 8. 
 

60 dní 
 

TBT/ISR/976 
21. 11. 2017 

Izrael detské šperky 

Vyhlásenie záväznosti existujúcej normy SI 6558, časť 1. 
 

60 dní 
 

TBT/ISR/977 
21. 11. 2017 

Izrael pražená káva 

Revízia záväznej normy SI 1103. 
 

60 dní 
 

TBT/ISR/978 
22. 11. 2017 

Izrael kryté elektródy a elektródy z nízkolegovanej ocele určené na oblúkové 
zváranie  

Revízia záväznej normy SI 1338. 
 

60 dní 
 

TBT/ISR/979 
22. 11. 2017 

Izrael veľké parné sterilizátory  

Revízia záväznej normy SI 1148. 
 

60 dní 
 

TBT/ITA/31 
13. 11. 2017 

Taliansko internetové služby 

Návrh zákona, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa poskytovania 
internetových služieb na ochranu hospodárskej súťaže a slobodu 
prístupu používateľov. 
 

25. 1. 2018 
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TBT/JAM/70 
13. 11. 2017 

Jamajka dezinfekčné prostriedky na všeobecné účely  

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/JAM/71 
24. 11. 2017 

Jamajka kozmetické výrobky, voda používaná pri výrobe kozmetických výrobkov 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/JPN/571 
3. 11. 2017 

Japonsko látky s možným účinkom na centrálnu nervovú sústavu 

Látky skupiny Shitei Yakubutsu klasifikované ako určené látky,
identifikácia dvoch substancií a regulácia ich použitia podľa pod-
mienok stanovených zákonom. 
 

neaplikuje sa 

TBT/JPN/572 
28. 11. 2017 

Japonsko chemické látky, výrobky s obsahom určitých látok: chlórované para-
fíny, Perfumorooctánsulfónová kyselina (PFOS) atď. 

Revízia vyhlášky o aplikácii zákona o posudzovaní chemických látok 
a regulácii ich výroby. 
 

60 dní 

TBT/JPN/573 
29. 11. 2017 

Japonsko biologické zložky (napríklad placenta) používané do farmaceutických 
výrobkov 

Čiastkové zmeny a doplnky normy na uvedené biologické zložky. 
 

60 dní 

TBT/KAZ/19 
21. 11. 2017 
 

Kazachstan kolesové vozidlá kategórií L, M, N a O určené na prevádzku na ve-
rejných komunikáciách 

Zmeny a doplnky technického predpisu colnej únie o bezpečnosti
kolesových vozidiel. 
 

20. 1. 2018 

TBT/KEN/594 
17. 11. 2017 
 

Keňa obohatené potraviny 

Národná norma stanovujúca požiadavky na odber vzoriek a monito-
rovanie uvedených výrobkov. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/595 
17. 11. 2017 
 

Keňa výrobky textilného priemyslu tkané medzi podšívky (interlinings) do
odevov 

Národná norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/596 
17. 11. 2017 
 

Keňa výrobky textilného priemyslu, tkané podšívky (linings) do odevov 

Národná norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/597 
17. 11. 2017 
 

Keňa zdravotnícke pomôcky, spinálne ortézy používané pacientmi s problé-
mami chrbtice 

Národná norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/598 
17. 11. 2017 
 

Keňa módne doplnky, kabelky vyrobené z akéhokoľvek textilného vlákna alebo 
zmesi vlákien 

Národná norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/599 
17. 11. 2017 
 

Keňa balená ochutená pitná voda 

Národná norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/600 
17. 11. 2017 
 

Keňa dojčenské oblečenie na vonkajšie nosenie 

Národná norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KOR/735 
6. 11. 2017 
 

Kórea lítiové batérie 

Zmeny a doplnky technického predpisu, požiadavky na bezpečnosť
uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
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TBT/KOR/736 
17. 11. 2017 
 

Kórea telekomunikačné zariadenia a elektrické zariadenia  

Verejné oznámenie týkajúce sa posudzovania zhody vysielacích ko-
munikačných zariadení. 
 

14 dní 

TBT/KOR/737 
17. 11. 2017 
 

Kórea živočíšne produkty 

Revízia noriem na označovane potravín s obsahom živočíšnych pro-
duktov. 
 

60 dní 

TBT/KOR/738 
21. 11. 2017 
 

Kórea motorové vozidlá 

Revízia kórejských predpisov o bezpečnosti a výkone motorových vo-
zidiel a ich komponentov. 
 

60 dní 

TBT/KOR/739 
23. 11. 2017 
 

Kórea zdravotnícke pomôcky 

Zmeny a doplnky predpisov o schvaľovaní, oznamovacích povinnostiach 
a kontrole v oblasti zdravotníckych pomôcok. 
 

60 dní 

TBT/KOR/740 
24. 11. 2017 
 

Kórea bicykle 

Návrh revízie kritérií na bezpečnosť bicyklov. 
 

60 dní 

TBT/KOR/741 
29. 11. 2017 

Kórea umývacie a čistiace prostriedky, jednorazové šálky, lyžice a príbory, 
toaletný papier, papierové utierky, papierové obrúsky, špáradlá atď. 

Normy a špecifikácie na čistiace a hygienické výrobky. 
 

60 dní 

TBT/LCA/52 
28. 11. 2017 

Svätá Lucia balená voda 

Národná norma, špecifikácie výrobkov. 
 

20. 1. 2018 

TBT/LCA/53 
28. 11. 2017 

Svätá Lucia kokosový olej 

Národná norma, špecifikácie výrobov. 
 

20. 1. 2018 

TBT/MDA/34 
14. 11. 2017 
 

Moldavsko lanovkové zariadenia 

Vládne rozhodnutie o schválení technického predpisu na lanovkové 
zariadenia určené na prepravu osôb. 
 

neaplikuje sa 

TBT/MEX/377 
3. 11. 2017 
 

Mexiko odpadové hospodárstvo, osobitné postupy pri zaobchádzaní s od-
padmi v sektore uhľovodíkov 

Národná norma ustanovujúca požiadavky v danej oblasti. 
 

60 dní 

TBT/MEX/378 
6. 11. 2017 
 

Mexiko potrubia využívané na zhromažďovanie, dopravu a distribúciu uhľo-
vodíkov, ropných produktov a petrochémie  

Národná norma ustanovujúca požiadavky na manažérstvo využívania 
potrubí v danej oblasti. 
 

60 dní 

TBT/MEX/379 
7. 11. 2017 
 

Mexiko zásobníky na ropné produkty a ropu umiestňovanú na pevnine  

Národná norma ustanovujúca požiadavky na dotknuté zariadenia, ich
priemyselnú bezpečnosť, prevádzkovú bezpečnosť a ochranu ži-
votného prostredia. 
 

60 dní 

TBT/MEX/380 
27. 11. 2017 
 

Mexiko etylometre, prístroje na detekciu a kvantifikáciu alkoholu vo vydycho-
vanom vzduchu 

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 

TBT/MEX/381 
27. 11. 2017 
 

Mexiko etylometre, prístroje na detekciu a kvantifikáciu obsahu alkoholu v te-
lesných tekutinách 

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
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TBT/MEX/382 
27. 11. 2017 
 

Mexiko znečisťovanie ovzdušia, emisie parných generátorov využívajúcich cukrovú 
bagasu ako palivo 

Národná norma ustanovujúca limitné hodnoty uvedených emisií. 
 

60 dní 

TBT/MWI/16 
15. 11. 2017 
 

Malawi potraviny na báze obilnín s vysokým obsahom proteínu určené pre doj-
čatá a malé deti 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/PHL/201 
8. 11. 2017 
 

Filipíny ekologické poľnohospodárstvo, certifikácia výrobkov  

Pokyny týkajúce sa úradnej akreditácie certifikačných orgánov pre
oblasť ekologickej produkcie. 
 

20 dní 

TBT/PRY/103 
3. 11. 2017 
 

Paraguaj 
 

registrácia účinných látok  

Uznesenie o vypracovaní usmernení na registráciu účinných látok 
a zavedenie systému vnútornej kontroly v tejto oblasti. 
 

30 dní 

TBT/SAU/1026 
28. 11. 2017 

Saudská Arábia rotujúce elektrické stroje, triedy účinnosti motorov na striedavý prúd 

Predpis SASO stanovujúci požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 

TBT/SAU/1027 
13. 11. 2017 

Saudská Arábia osvetľovacie výrobky 

Požiadavky na energetickú účinnosť a označovanie uvedených výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/SGP/40 
3. 11. 2017 

Singapur výrobky dojčenskej výživy 

Zmeny a doplnky predpisov na dojčenskú výživu a označovanie dotknu-
tých výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/SVN/101 
24. 11. 2017 

Slovinsko transmastné kyseliny 

Predpis stanovujúci maximálny prípustný obsah transmastných ky-
selín v potravinách. 
 

22. 1. 2018 
 

TBT/THA/503 
17. 11. 2017 
 

Thajsko nové pneumatiky 

Národná norma, požiadavky na výrobky, priľnavosť na mokrých 
povrchoch a valivý odpor pneumatík. 
 

60 dní 

TBT/TPKM/295 
27. 11. 2017 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 

biologické zdravotnícke výrobky 

Návrh zákona na riadenie zdravotníckych výrobkov patriacich do oblasti 
bunkovej a génovej terapie. 
 

60 dní 
 

TBT/TPKM/296 
30. 11. 2017 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 

plynomery 

Zmeny a doplnky technických špecifikácií na overovanie a kontrolu
membránových plynomerov. 
 

60 dní 
 

TBT/TPKM/297 
30. 11. 2017 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 

poľnohospodárske výrobky vrátane rastlín a rias, čerstvé, zmrazené 
alebo upravené inými metódami 

Verejné oznámenie o sledovateľnosti pôvodu potravín, povinnosti
dotknutých subjektov. 
 

60 dní 
 

TBT/TPKM/298 
30. 11. 2017 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 

dávkovače vody plnené balenou pitnou vodou  

Požiadavky na uvedené zariadenia a ich energetickú hospodárnosť. 
 

60 dní 
 

TBT/TPKM/299 
30. 11. 2017 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 

elektrické variče ryže 

Požiadavky na uvedené zariadenia a ich energetickú hospodárnosť. 
 

60 dní 
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TBT/TPKM/300 
30. 11. 2017 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 

plynové vreckové zapaľovače na jednorazové použitie a plynové vrecko-
vé zapaľovače opakovane plniteľné  

Aktualizácia požiadaviek na legálnu kontrolu uvedených zapaľovačov. 
 

60 dní 
 

TBT/TPKM/301 
30. 11. 2017 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 

zapaľovače 

Aktualizácia požiadaviek na legálnu kontrolu zapaľovačov. 
 

60 dní 
 

TBT/TPKM/302 
30. 11. 2017 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 

aktívne farmaceutické zložky 

Uvedené výrobky sa riadia požiadavkami podľa predpisov na hraničnú 
kontrolu dovážaných farmaceutík. 
 

60 dní 
 

TBT/TPKM/303 
30. 11. 2017 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 

hotové namiešané farby (typy syntetickej živice), smalt, farby na mu-
rivo a emulzné farby 

Aktualizácia požiadaviek na legálnu kontrolu uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/TPKM/304 
30. 11. 2017 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 

farby odolné proti ohňu určené na nátery budov 

Aktualizácia požiadaviek na legálnu kontrolu uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/TPKM/305 
30. 11. 2017 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 

spotrebiteľsky balené potraviny 

Revidovaný návrh nariadenia o označovaní výživových hodnôt na spo-
trebiteľsky balených potravinových výrobkoch. 
 

60 dní 
 

TBT/TPKM/306 
30. 11. 2017 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 

spotrebiteľsky balené potraviny 

Revidovaný návrh nariadenia o spotrebiteľsky balených potravinových 
výrobkoch určujúci položky vyňaté z požiadaviek na uvádzanie nutričných 
hodnôt. 
 

60 dní 
 

TBT/TPKM/307 
30. 11. 2017 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 

zariadenie na redukciu napätia pri oblúkovom zváraní 

Návrh na typovú certifikáciu zariadení na redukciu napätia určenú pre 
zariadenie na oblúkové zváranie, požiadavky v súlade so zákonom 
o bezpečnosti a zdraví pri práci. 
 

60 dní 
 

TBT/TPKM/308 
30. 11. 2017 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 

automobilové videokamery, iné zvukovo-frekvenčné elektrické zosilňo-
vače a monitory upevňované na hlavu 

Zmeny a doplnky predpisov o legálnej kontrole uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/TUR/108 
29. 11. 2017 
 

Turecko výrobky s ľadovou vrstvou/mrazené 

Turecký potravinový kódex, požiadavky na výrobky ošetrené pred-
metnou technológiou, balenie, skladovanie, predaj. 
 

60 dní 
 

TBT/TUR/109 
29. 11. 2017 
 

Turecko zmrzliny 

Turecký potravinový kódex, požiadavky na výrobky ošetrené predmet-
nou technológiou, balenie, skladovanie, predaj. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/779 
9. 11. 2017 
 

Uganda kozmetické výrobky, deodoranty a perspiranty 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/780 
9. 11. 2017 
 

Uganda kozmetické výrobky, telové oleje 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/781 
9. 11. 2017 
 

Uganda priemysel zábavy a hier 

Národná norma, herné zariadenia, požiadavky na zariadenia používané 
v kasínach. 
 

60 dní 
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TBT/UGA/782 
9. 11. 2017 
 

Uganda priemysel zábavy a hier 

Národná norma, herné zariadenia, požiadavky na stroje s obmedze-
nou výplatou výhier. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/783 
28. 11. 2017 
 

Uganda pesticídne látky, ochranné opatrenia  

Národná norma, predaj a manipulácia s pesticídmi. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/784 
28. 11. 2017 
 

Uganda pesticídne látky, ochranné opatrenia  

Národná norma, klasifikácia pesticídnych látok, päť tried podľa stupňa 
rizika a toxicity. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/785 
28. 11. 2017 
 

Uganda múka z pšenice (Triticum aestivum L. a Triticum compactum Host.)
obohatená určitými látkami, napríklad vitamínmi 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/786 
28. 11. 2017 
 

Uganda výrobky z kukuričnej múky (Zea mays L.) obohatenej určitými látkami, 
napríklad vitamínmi 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/787 
28. 11. 2017 
 

Uganda jedlé tuky a oleje obohatené určitými látkami, napríklad vitamínmi 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/788 
28. 11. 2017 
 

Uganda jednokolesové fúriky/tragače určené predovšetkým na použitie v poľ-
nohospodárstve a stavebníctve 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/789 
28. 11. 2017 
 

Uganda ručné nástroje, mačety 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/790 
28. 11. 2017 
 

Uganda ručné nástroje, rýle 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/791 
28. 11. 2017 
 

Uganda ručné nástroje, motyky 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/792 
28. 11. 2017 
 

Uganda ručné nástroje, kosáky 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UKR/130 
27. 11. 2017 
 

Ukrajina prepravovateľné tlakové zariadenia  

Návrh uznesenia kabinetu ministrov Ukrajiny o schválení technického 
predpisu na prepravovateľné tlakové zariadenia. 
 

60 dní 

TBT/USA/1311 
1. 11. 2017 
 

USA zdravotnícke pomôcky 

Správa pre potraviny a liečivá predkladá návrh na klasifikáciu uvedených 
zdravotníckych pomôcok: pomôcky určené pre gastroenterológiu 
a urológiu; ultrazvukové systémy s vysokou intenzitou používané na 
abláciu prostatického tkaniva. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/USA/1312 
1. 11. 2017 
 

USA zdravotnícke pomôcky, klinická chémia a klinické toxikologické 
pomôcky 

Správa pre potraviny a liečivá predkladá návrh na zaradenie organo-
fosfátových testovacích súprav do triedy II (zdravotnícke pomôcky, pre 
ktoré platí požiadavka zvláštnej kontroly). 
 

neaplikuje sa 
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TBT/USA/1313 
1. 11. 2017 
 

USA zdravotnícke pomôcky, imunologické a mikrobiologické pomôcky 

Správa pre potraviny a liečivá predkladá návrh na zaradenie pomôcok na 
detekciu a identifikáciu nukleových mikrobiálnych patogénov v cerebro-
spinálnom moku do triedy II (zdravotnícke pomôcky, pre ktoré platí 
požiadavka zvláštnej kontroly). 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1314 
23. 11. 2017 
 

USA označovanie potravín 

Správa pre potraviny a liečivá navrhuje zrušiť  nariadenie povoľujúce
používanie zdravotných tvrdení o vzťahu medzi sójovým proteínom 
a koronárnym ochorením srdca na etiketách výrobkov. Nebola 
preukázaná významná vedecká zhoda (SSA) medzi kvalifikovanými 
odborníkmi na zdravotné výroky týkajúca sa vzťahu medzi konzumá-
ciou sójového proteínu a znížením rizika koronárnych ochorení srdca. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/USA/1315 
13. 11. 2017 
 

USA hračky a výrobky používané pri starostlivosti o deti, obsahujúce špecifi-
kované ftaláty 

Komisia pre bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov (CPSC) predkladá 
návrh týkajúci sa akceptácie akreditácie laboratórií tretích strán podľa 
zákona o bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov (CPSA). Nové
požiadavky sa týkajú zákazu detských hračiek a výrobkov používaných 
pri starostlivosti o deti, ak tieto obsahujú špecifikované ftaláty. 
 

10. 1. 2018 

TBT/USA/1316 
19. 11. 2017 
 

USA rotorové lietadlá vrátane vrtuľníkov, autogyroskopov a podobných
výrobkov  

Zmeny a doplnky certifikačných noriem na bežné a prepravné vrtuľníky.
Navrhované aktualizácie sú potrebné vzhľadom na modernizáciu 
v oblasti priemyslu uvedených výrobkov (rotorcraft industry). 
 

30. 1. 2018 
 

TBT/USA/1317 
17. 11. 2017 
 

USA umývačky riadu, ohrievače, klimatizačné jednotky do miestnosti, ohrie-
vače bazénov  

Predpis o energetickom štítkovaní uvedených výrobkov. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/USA/1318 
20. 11. 2017 
 

USA pomaranče, grapefruity, mandarínky a pomelo pestované na Floride 

Výbor na riadenie produkcie citrusov mení požiadavky na klasifikáciu 
podľa veľkosti uvedeného ovocia (uvoľnenie požiadaviek na prípustnú 
minimálnu veľkosť). 
 

16. 1. 2018 

TBT/USA/1319 
20. 11. 2017 
 

USA emisie vozidiel vybavených klzákmi 

Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) navrhuje zrušiť emisné
normy a iné požiadavky na klzákové vozidlá, motory do klzákových
vozidiel a súpravy na klzáky v súlade s novou interpretáciou zákona 
o čistom ovzduší (CAA). 
 

5. 1. 2018 
 

TBT/USA/1320 
20. 11. 2017 
 

USA krmivá pre zvieratá 

Úrad pre potraviny a liečivá (FDA) upravuje predpisy týkajúce sa
prídavných látok povolených v krmive a pitnej vode zvierat, tak aby
bolo zabezpečené bezpečné používanie kyseliny mravčej. 
 

neaplikuje sa 

TBT/VNM/108 
2. 11. 2017 
 

Vietnam osobné ochranné prostriedky, ochrana zraku a prevencia poškodenia očí

Technický predpis, požiadavky na výrobky, bezpečnosť pri práci. 
 

60 dní 

TBT/VNM/109 
2. 11. 2017 
 

Vietnam zrkadlá určené pre automobily 

Technický predpis, požiadavky na výrobky, technická bezpečnosť,
skúšky kvality. 
 

60 dní 



Vestník ÚNMS SR č. 12/2017 

 40

TBT/VNM/110 
2. 11. 2017 
 

Vietnam motorové vozidlá 

Technický predpis, požiadavky na výrobky a kontrolu kvality bez-
pečnosti konštrukcie vozidiel M, N, O z hľadiska prevencie požiarnych 
rizík vrátane technických požiadaviek na palivové nádrže a inštaláciu 
palivových nádrží na vozidlá. 
 

60 dní 

TBT/VNM/111 
2. 11. 2017 
 

Vietnam motorové vozidlá, požiarna odolnosť interiéru vozidiel 

Technický predpis, požiadavky na materiály používané v interiéri urči-
tých kategórií motorových vozidiel, odolnosť proti vznieteniu. 
 

60 dní 

TBT/ZAF/223 
29. 11. 2017 
 

Juhoafrická 
republika 

odpady 

Predpisy na reguláciu dovozu a vývozu odpadov, súlad so zákonom 
o environmentálnom manažérstve. 
 

60 dní 

 

 

Predpisy notifikované v Dohode o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení 

Číslo/Dátum Notifikujúca 
strana Charakteristika notifikácie Pripomienková 

doba 
 
SPS/ARE/136 
15. 11. 2017 

Spojené arabské 
emiráty  

živá hydina, mäso a iné určené produkty hydiny pochádzajúce z re-
giónov Dobrich a Haskovo v Bulharsku 

Dočasný zákaz dovozu hydiny a určených produktov, prevencia ší-
renia vysoko patogénnej vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/ARE/137 
28. 11. 2017 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

všetky druhy surových a rafinovaných jedlých olejov v objemovom
balení  

Technický predpis stanovujúci požiadavky na výrobky vrátane skla-
dovania, prepravy a manipulácie, obchodovanie v krajinách Golfskej 
kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 

SPS/ARE/138 
28. 11. 2017 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

instantná arabská káva a zmesi instantnej arabskej kávy 

Technický predpis stanovujúci požiadavky v uvedenej oblasti predaja 
potravín, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 

SPS/AUS/438 
17. 11. 2017 
 

Austrália 
 

biologická bezpečnosť 

Zmeny a doplnky zákona o biologickej bezpečnosti 2015, posilnenie 
legislatívneho rámca a zlepšenie riadenia rizík biologickej bezpečnosti.  
 

30. 1. 2018 

SPS/BHR/181 
6. 11. 2017 
 

Bahrajn 
 

rastliny a rastlinné produkty 

Požiadavky na fytosanitárne certifikáty pri dovoze uvedených pro-
duktov vrátane zmesí semien a krmiva pre vtáky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1313 
1. 11. 2017 
 

Brazília 
 

pesticídne látky, bezpečné použitie 

Lambda-cyhalothrin, použitie uvedenej pesticídnej látky za stanove-
ných podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1314 
15. 11. 2017 
 

Brazília 
 

rastliny manga (Mangifera indica) 

Požiadavky pri dovoze komodity, prevencia šírenia škodcu Sterno-
chetus mangiferae. 
 

neaplikuje sa 
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SPS/BRA/1315 
24. 11. 2017 
 

Brazília 
 

pesticídne látky, bezpečné použitie 

Fluensulfone, použitie uvedenej pesticídnej látky za stanovených
podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/CAN/1144 
1. 11. 2017 
 

Kanada 
 

prídavné látky do potravín 

Oznámenie úradu Health Canada týkajúce sa úpravy zoznamu
povolených prídavných látok do potravín v zmysle povolenia pridá-
vania: (1) kyseliny citrónovej a asparaginázy odvodenej od  Aspergillus
niger ASP72 do melasy určenej na výrobu cukroviniek/pochúťok, (2) 
asparaginázy odvodnej od Aspergillus niger do zelenej kávy. 
 

neaplikuje sa 

SPS/CAN/1145 
6. 11. 2017 
 

Kanada 
 

prídavné látky do potravín 

Oznámenie úradu Health Canada týkajúce sa úpravy zoznamu
povolených prídavných látok do potravín v zmysle povolenia použí-
vania síranu meďnatého do konzervovaných kačacích vajec. 
 

neaplikuje sa 

SPS/CAN/1146 
13. 11. 2017 
 

Kanada 
 

výrobky z mäsa hovädzieho dobytka, kôz, koní a oviec, vaječné vý-
robky, jačmeň, pšenica, jačmenné a pšeničné otruby ako komodity
ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky 

Bicyclopyrone, stanovenie limitných hodnôt pesticídnej látky v uve-
dených komoditách. 
 

16. 1. 2018 
 

SPS/CAN/1147 
13. 11. 2017 
 

Kanada 
 

sušené korenia a bylinky, chmeľ, cesnak a iné komodity ovplyvnené
rezíduami pesticídnej látky 

Clethodim, stanovenie limitných hodnôt pesticídnej látky v uvede-
ných komoditách. 
 

16. 1. 2018 
 

SPS/CAN/1148 
21. 11. 2017 
 

Kanada 
 

kôstkové ovocie, orechy rastúce na stromoch, mrkva, špargľa a iné
komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky 

Spirotetramat, stanovenie limitných hodnôt pesticídnej látky v uve-
dených komoditách. 
 

16. 1. 2018 
 

SPS/CAN/1149 
30. 11. 2017 
 

Kanada 
 

drobné ovocie (napríklad čučoriedky), lístkové komodity (vrcholky 
mäty piepornej, spearmintu) ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky 

Flumioxazin, stanovenie limitných hodnôt pesticídnej látky v uve-
dených komoditách. 
 

11. 2. 2018 
 

SPS/CHL/557 
17. 11. 2017 
 

Čile 
 

mäso hovädzieho dobytka 

Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedených produktov do Čile. 
 

30 dní 
 

SPS/CHL/558 
17. 11. 2017 
 

Čile 
 

podzemné časti rastlín určené na vegetatívne rozmnožovanie okrasných 
druhov  

Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedených produktov do Čile,
prevencia šírenia škodcu Xylella fastidiosa. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/CHL/559 
17. 11. 2017 
 

Čile 
 

stromy a odrezky čerešne (Prunus avium) 

Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedených produktov do Čile,
prevencia šírenia škodcu Xylella fastidiosa. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/CHL/560 
17. 11. 2017 
 

Čile 
 

rozmnožovací materiál rastlín z USA 

Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedených produktov do Čile, 
prevencia šírenia škodcov. 
 

neaplikuje sa 
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SPS/CHL/561 
17. 11. 2017 
 

Čile 
 

rozmnožovací materiál rastlín rôznych druhov pôvodom z členských 
štátov Európskej únie 

Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedených produktov do Čile,
prevencia šírenia škodcov. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/CHL/562 
22. 11. 2017 
 

Čile 
 

určité rastliny určené na výsadbu a rôzne rastlinné materiály 

Rozšírenie zdravotných požiadaviek pri dovoze určitých produktov
do Čile, prevencia šírenia škodcu Xylella fastidiosa. 
 

neaplikuje sa 

SPS/CHL/563 
22. 11. 2017 
 

Čile 
 

rastliny a odrezky Juglans regia (európsky orech) pochádzajúce 
z Argentíny 

Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedených produktov do Čile,
prevencia šírenia škodcov. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/CHL/564 
22. 11. 2017 
 

Čile 
 

rastlinné materiály in vitro akéhokoľvek pôvodu 

Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedených produktov do Čile, 
prevencia šírenia škodcu Xylella fastidiosa. 
 

60 dní 

SPS/CHL/565 
30. 11. 2017 
 

Čile 
 

použité oblečenie, hračky, obuv, vozidlá, časti a príslušenstvo vozi-
diel pochádzajúce z USA 

Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedených produktov do Čile, re-
gulácia šírenia škodlivých činiteľov Halyomorpha halys (Hemiptera, 
Pentatomidae). 
 

60 dní 

SPS/CHN/1060 
16. 11. 2017 
 

Čína 
 

potraviny ako komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnych látok 

Národná norma stanovujúca maximálne limitné hodnoty rezíduí 122
pesticídnych látok v potravinách. 
 

60 dní 

SPS/COL/274 
13. 11. 2017 
 

Kolumbia 
 

arzén 

Uznesenie Kolumbijského poľnohospodárskeho inštitútu (ICA) usta-
novujúce zákaz dovozu, výroby, registrácie, uvádzania na trh a používa-
nia veterinárnych liečiv a prísad do krmív pre zvieratá, ak ich zloženie 
zahŕňa arzén alebo zlúčeniny arzénu. 
 

60 dní 

SPS/COL/275 
20. 11. 2017 
 

Kolumbia 
 

arzén 

Uznesenie Kolumbijského poľnohospodárskeho inštitútu (ICA) usta-
novujúce zákaz dovozu, výroby, registrácie, uvádzania na trh a používa-
nia prísad do krmív pre zvieratá, obsahujúcich látky Polymyxin E
(colistin) a Polymyxin B aplikované ako rastové stimulátory pre zvieratá. 
 

60 dní 

SPS/CRI/193 
23. 11. 2017 
 

Kostarika 
 

rastliny na výsadbu (semená, rastliny in vitro, odrezky, cibule, hľu-
zy, korene, sadenice atď.) 

Uznesenie ustanovujúce technickú príručku a pokyny týkajúce sa
dovozu rastlín na výsadbu. 
 

60 dní 

SPS/CRI/194 
23. 11. 2017 
 

Kostarika 
 

rôzne produkty (obilniny, drevo, rezané kvety, korenia, textil atď.) 

Uznesenie ustanovujúce technickú príručku a pokyny týkajúce sa
dovozu uvedených komodít. 
 

60 dní 

SPS/CRI/195 
23. 11. 2017 
 

Kostarika 
 

produkty určené na konzumáciu v čerstvom stave (zelenina, ovocie, 
cibuľa, orechy, rôzne stonky a hľuzy atď.) 

Uznesenie ustanovujúce technickú príručku a pokyny týkajúce sa
dovozu uvedených komodít. 
 

60 dní 

SPS/ECU/199 
6. 11. 2017 
 

Ekvádor semená ruže (Rosa spp.) pochádzajúce z USA  

Požiadavky pri dovoze uvedenej komodity. 
 

60 dní 
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SPS/ECU/200 
20. 11. 2017 
 

Ekvádor všetky produkty, ktoré môžu byť ovplyvnené karanténnymi škodcami 

Uznesenie ustanovujúce aktualizovaný zoznam karanténnych škodcov, 
ktoré sa v Ekvádore nevyskytujú. 
 

60 dní 

SPS/ECU/201 
21. 11. 2017 
 

Ekvádor odrezky stévie (Stevia rebaudiana) pochádzajúce z Paraguaja 

Požiadavky pri dovoze uvedenej komodity. 
 

60 dní 

SPS/EGY/80 
7. 11. 2017 
 

Egypt 
 

osivo zemiakov 

Ministerská vyhláška ustanovujúca dovozné sanitárne požiadavky 
a špecifikácie na osivo zemiakov na pestovateľský rok 2017/2018. 
 

60 dní 

SPS/IDN/120 
23. 11. 2017 
 

Indonézia 
 

nepotravinové živočíšne výrobky 

Návrh vyhlášky ministerstva poľnohospodárstva o dovoze a vývoze ne-
potravinových živočíšnych výrobkov na územie a z územia Indonézskej 
republiky. 
 

60 dní  

SPS/IDN/121 
23. 11. 2017 
 

Indonézia 
 

potravinové výrobky živočíšneho pôvodu, mlieko a mliečne výrobky 

Návrh vyhlášky ministerstva poľnohospodárstva o dovoze a vývoze
potravinových výrobkov živočíšneho pôvodu na územie a z územia
Indonézskej republiky. 
 

60 dní 
 

SPS/IND/195 
15. 11. 2017 
 

India 
 

obalové materiály používané na balenie potravín  

Predpis o bezpečnosti potravín určujúci normy na bezpečnosť potra-
vín vrátane špecifikácií obalových materiálov používaných na bale-
nie potravinových výrobkov. 
 

60 dní 
 

SPS/IND/196 
15. 11. 2017 
 

India 
 

potraviny 

Návrh týkajúci sa karantény rastlín (Predpisy na dovoz do Indie, 10.
zmena a doplnok) zameraný na ďalšiu liberalizáciu dovozu pre 18
položiek podľa zoznamu. Oznámenie umožňujúce dovoz rastlín 
a rastlinných materiálov do Indie. 
 

60 dní 

SPS/IND/197 
24. 11. 2017 
 

India 
 

rôzne výrobky 

Návrh noriem na bezpečnosť potravín (normy na potravinárske
výrobky a prídavné látky do potravín) týkajúci sa ryže, ryže Basma-
ti, semienok Chia, jedlej múky z manioku (Cassava), mandľových 
jadier, kokosového mlieka atď. 
 

60 dní 
 

SPS/IND/198 
30. 11. 2017 
 

India 
 

potraviny 

Predpis o bezpečnosti potravín určujúci normy týkajúce sa spôsobov 
prezentácie/reklamy potravín vrátane tvrdení uvádzaných na potravi-
nárskych výrobkoch. 
 

60 dní 
 

SPS/IND/199 
30. 11. 2017 
 

India 
 

bežná kuchynská soľ 

Návrh noriem na bezpečnosť potravín (normy na potravinárske vý-
robky a prídavné látky do potravín) týkajúci sa určitých obmedzení
a zákazov uvedenej komodity. 
 

60 dní 
 

SPS/JPN/536 
16. 11. 2017 
 

Japonsko 
 

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

Cyanazine, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí che-
mickej pesticídnej látky v uvedených komoditách. 
 

60 dní 
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SPS/JPN/537 
16. 11. 2017 
 

Japonsko 
 

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

Mandipropamid, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezí-
duí chemickej pesticídnej látky v uvedených komoditách. 
 

60 dní 

SPS/JPN/538 
16. 11. 2017 
 

Japonsko 
 

mäso a jedlé vnútornosti, mliečne výrobky, živočíšne produkty, zele-
nina, určité korene a hľuzy, ovocie a orechy, káva, čaj, obilniny,
olejnaté ovocie, živočíšne tuky a oleje 

Dinotefuran, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí 
chemickej pesticídnej látky v uvedených komoditách. 
 

60 dní 

SPS/JPN/539 
16. 11. 2017 
 

Japonsko 
 

mäso a jedlé vnútornosti, mliečne výrobky, živočíšne produkty, živo-
číšne tuky a oleje 

Tiamulin, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí che-
mickej pesticídnej látky v uvedených komoditách. 
 

60 dní 

SPS/KOR/581 
17. 11. 2017 
 

Kórea 
 

potraviny 

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na potraviny a prídavné
látky do potravín, opatrenia zahrňujú administratívne zmeny (napr. 
lehoty a poplatky pri posudzovaní bezpečnosti prídavných látok do
potravín získaných z geneticky modifikovaných mikroorganizmov). 
 

60 dní 

SPS/KOR/582 
17. 11. 2017 
 

Kórea 
 

potraviny 

Zmeny a doplnky predpisu o posudzovaní bezpečnosti geneticky
modifikovaných potravinových výrobkov. 
 

60 dní 

SPS/KOR/583 
23. 11. 2017 
 

Kórea 
 

potraviny 

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na potraviny, opatrenia
zahrňujú revíziu zložiek živočíšnych výrobkov, revíziu noriem na
uchovávanie a distribúciu vajec a nové normy na spracované vaječné 
výrobky. 
 

60 dní 

SPS/MAC/21 
27. 11. 2017 
 

Macao 
 

farbivá do potravín 

Norma ustanovujúca požiadavky pri používaní potravinárskych far-
bív do potravín. 
 

neaplikuje sa 

SPS/MAR/53 
7. 11. 2017 
 

Maroko 
 

med 

Návrh vyhlášky, ustanovujúce požiadavky na bezpečnosť a kvalitu 
medu a včelárskych výrobkov dostupných na trhu. 
 

60 dní 
 

SPS/MDG/34 
16. 11. 2017 
 

Madagaskar 
 

potraviny rastlinného pôvodu 

Vyhláška ustanovujúca podmienky a povinnosti, ktoré musia splniť
úradné laboratóriá, aby mohli vykonávať úradné analýzy potravín 
rastlinného pôvodu. 
 

9. 1. 2018 

SPS/MDG/35 
16. 11. 2017 
 

Madagaskar 
 

rastliny a rastlinné produkty 

Návrh zákona, ktorým sa reviduje fytosanitárna legislatíva Madagaskaru, 
kontrola oblasti zavlečenia a šírenia škodlivých organizmov, potravinová 
bezpečnosť, uľahčovanie medzinárodného obchodu, riešenie a sankcie 
pri priestupkoch. 
 

60 dní 

SPS/MDG/36 
16. 11. 2017 
 

Madagaskar 
 

rastliny a rastlinné produkty 

Vyhláška, ktorou sa ustanovuje Národná organizácia na ochranu
rastlín (ONPV), jej pôsobnosť a fungovanie. 
 

60 dní 
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SPS/MUS/15 
9. 11. 2017 
 

Maurícius 
 

živá hydina (kurčatá, morky a pštrosy) a určené produkty hydiny 
z Južnej Afriky 

Dočasný zákaz dovozu uvedených komodít, prevencia šírenia vysoko 
patogénnej vtáčej chrípky (HPAI). 
 

60 dní 

SPS/MWI/16 
17. 11. 2017 
 

Malawi 
 

potraviny na báze obilnín s vysokým obsahom proteínu určené pre
dojčatá a malé deti 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

SPS/NZL/561 
30. 11. 2017 

Nový Zéland zelenina, ovocie, živočíšne výrobky, potraviny a iné komodity ovplyvnené 
poľnohospodárskymi chemickými látkami 

Návrh na zmeny maximálnych hladín rezíduí pre chemické výrobky 
a zmesi určené na použitie v poľnohospodárstve. 
 

60 dní 

SPS/PER/726 
16. 11. 2017 
 

Peru 
 

rastliny čučoriedky (Vaccinium corymbosum) in vitro pochádzajúce 
z Čile 

Sanitárne požiadavky pri dovoze komodity. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PER/727 
29. 11. 2017 
 

Peru 
 

vrúble pistácií (Pistacia vera L.) pochádzajúce z Čile 

Sanitárne požiadavky pri dovoze komodity. 
 

60 dní 

SPS/PER/728 
30. 11. 2017 
 

Peru 
 

kone určené na chov, súťaže, výstavy, športové alebo pracovné akti-
vity pochádzajúce z Francúzska 

Sanitárne požiadavky pri dovoze uvedených zvierat. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PER/729 
30. 11. 2017 
 

Peru 
 

múčky obsahujúce produkty hydiny určené ako krmivo pre zvieratá 
pochádzajúce z Talianska 

Sanitárne požiadavky pri dovoze komodity. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PER/730 
30. 11. 2017 
 

Peru 
 

hovädzí dobytok určený na chov, výstavy, veľtrhy alebo výkrm po-
chádzajúci z Bolívie 

Sanitárne požiadavky pri dovoze uvedených zvierat. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PHL/401 
23. 11. 2017 
 

Filipíny 
 

čerstvá a rýchlo zmrazená surová svalovina (mäso) hrebenatiek 

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené produkty. 
 

22. 1. 2018 
 

SPS/SAU/317 
13. 11. 2017 
 

Saudská Arábia 
 

živá hydina, mäso a iné určené produkty hydiny pochádzajúce z re-
giónu Dobrich v Bulharsku 

Oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu hydiny a určených
produktov, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/SAU/318 
13. 11. 2017 
 

Saudská Arábia 
 

živý hovädzí dobytok, ovce a kozy z Kazachstanu 

Oznámenie o zrušení dočasného zákazu dovozu uvedených zvierat na
základe uznania dostatočnej kontroly nad rizikami ochorenia Anthrax. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/SAU/319 
21. 11. 2017 
 

Saudská Arábia 
 

živá hydina zo Španielska 

Oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvedenej hydiny,
prevencia šírenia ochorenia West Nile Fever Disease. 
 

neaplikuje sa 

SPS/SAU/320 
28. 11. 2017 

Saudská Arábia 
 

všetky druhy surových a rafinovaných jedlých olejov v objemovom
balení  

Technický predpis stanovujúci požiadavky na výrobky vrátane skla-
dovania, prepravy a manipulácie, obchodovanie v krajinách Golfskej 
kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 
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SPS/SAU/321 
28. 11. 2017 

Saudská Arábia 
 

instantná arabská káva a zmesi instantnej arabskej kávy 

Technický predpis stanovujúci požiadavky v uvedenej oblasti pre-
daja potravín, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady 
(GCC). 
 

60 dní 

SPS/THA/242 
29. 11. 2017 
 

Thajsko 
 

potraviny, zakázané zložky v potravinách 

Oznámenie, ktorým sa medzi zakázané látky v potravinách zaraďuje 
čiastočne stužený olej. Vedecké dôkazy potvrdzujú, že vysoký prí-
jem transmutovaných derivátov z čiastočne stuženého oleja zvyšuje
riziko koronárnych ochorení srdca. 
 

60 dní 
 

SPS/TPKM/448 
22. 6. 2017 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

potraviny a prídavné látky do potravín 

Požiadavky inšpekcie dovážaných potravín a súvisiacich produktov.
Predkladanie žiadostí a povinnosti dovozcov.  
 

60 dní 

SPS/TPKM/449 
23. 6. 2017 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

kontaminanty a toxíny v potravinách 

Aktualizácia niektorých existujúcich a ustanovenie  nových maxi-
málnych limitných hodnôt pre ťažké kovy, mykotoxíny a kontami-
nanty v potravinách. 
 

60 dní 

SPS/TUR/95 
21. 11. 2017 
 

Turecko výrobky s ľadovou vrstvou mrazené 

Turecký potravinový kódex, požiadavky na výrobky ošetrené predmetnou 
technológiou, balenie, skladovanie, predaj. 
 

60 dní 

SPS/TUR/96 
28. 11. 2017 
 

Turecko zmrzliny 

Turecký potravinový kódex, požiadavky na výrobky ošetrené pred-
metnou technológiou, balenie, skladovanie, predaj. 
 

60 dní 

SPS/USA/2964 
13. 11. 2017 
 

USA chmeľ a iné komodity ovplyvnené rezíduami chemickej látky 

Hexythiazox, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí
uvedenej látky. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/USA/2965 
20. 11. 2017 
 

USA 
 

cibuľa v čerstvom/suchom stave a iné komodity ovplyvnené rezíduami 
pesticídnej látky 

Benzovindiflupyr, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí 
uvedenej látky. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/USA/2966 
22. 11. 2017 
 

USA oxid železa ako prídavná látka na farbenie výživových doplnkov vo 
forme tabliet alebo kapsuliach 

Správa pre potraviny a liečivá (FDA) oznamuje prijatie žiadosti 
subjektu Colorcon. Inc., ktorou sa navrhuje rozšírenie povoleného 
použitia oxidu železa na uvedené účely. 
 

neaplikuje sa 

SPS/VNM/93 
6. 11. 2017 
 

Vietnam rastliny a rastlinné produkty 

Návrh obežníka, ktorým sa zabezpečujú pokyny na realizáciu fyto-
sanitárnych postupov pri dovoze, vývoze a tranzite zásielok rastlín 
a rastlinných produktov. 
 

60 dní 

SPS/VNM/94 
15. 11. 2017 
 

Vietnam výrobky z rýb ako potraviny 

Predpis, ktorým sa ustanovujú podmienky potravinovej bezpečnosti
pre potravinárske subjekty činné v oblasti rybích výrobkov. 
 

60 dní 

SPS/ZAF/57 
6. 11. 2017 
 

Južná Afrika chlieb 

Zmeny a doplnky predpisov v zmysle povolenia použitia kyseliny 
propiónovej za stanovených podmienok ako konzervačnej látky pri 
výrobe chleba. 
 

60 dní  
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