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Oznámenie č. 301/2017 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR oznamuje podľa § 5 ods. 5 a ods. 9 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a zá-
kona č. 254/2003 Z. z. harmonizované slovenské technické normy vzťahujúce sa na nariadenie vlády SR č. 193/2016 Z. z. o sprí-
stupňovaní rádiových zariadení na trhu. 

Harmonizované slovenské technické normy preberajúce EN vyhlásené ako harmonizované v Úradnom vestníku EÚ, 
séria C, č. 381 zo 14. 10. 2016. 

STN 
Triediaci znak 

Dátum
vydania Názov Harmonizovaná EN/ 

zmena 

STN EN 300 065  
V2.1.2 
(87 0065) 

02/2017 Úzkopásmové telegrafné zariadenia s priamou tlačou 
určené na príjem meteorologických a navigačných  
informácií (NAVTEX). Harmonizovaná norma  
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 
a 3.3(g) smernice 2014/53/EÚ 

EN 300 065 V2.1.2: 2016 

STN EN 300 676-2  
V2.1.1 
(87 0676) 

10/2016 Pozemné VHF ručné, pohyblivé a pevné rádiové  
vysielače, prijímače a vysielače/prijímače pre VHF  
leteckú pohyblivú službu, používajúce amplitúdovú  
moduláciu. Časť 2: Harmonizovaná norma vzťahujúca sa 
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 
2014/53/EÚ 

EN 300 676-2 V2.1.1: 2015 

STN EN 301 025  
V2.1.1 
(87 1025) 

10/2016 Technické vlastnosti a metódy merania rádiových  
telefónnych zariadení VHF na všeobecné komunikácie  
a príslušné zariadenia triedy D digitálneho selektívneho 
volania (DSC). Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na 
základné požiadavky podľa článku 3.2 a 3.3(g) smernice 
2014/53/EÚ 

EN 301 025 V2.1.1: 2015 

STN EN 301 430  
V2.1.1 
(87 1430) 

02/2017 Družicové zemské stanice a systémy (SES).  
Harmonizovaná norma na prenosné zemské stanice  
družicového zberu správ (SNG TES) pracujúce vo  
frekvenčných pásmach 11-12/13-14 GHz, vzťahujúca sa 
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 
2014/53/EÚ 

EN 301 430 V2.1.1: 2016 

STN EN 301 459  
V2.1.1 
(87 1459) 

02/2017 Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizo-
vaná norma na družicové interaktívne koncové zariadenia 
(SIT) a družicové používateľské koncové zariadenia 
(SUT) zabezpečujúce prenos smerom k družiciam  
na geostacionárnych obežných dráhach, pracujúcich 
vo frekvenčných pásmach od 29,5 GHz do 30,0 GHz,  
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 
smernice 2014/53/EÚ 

EN 301 459 V2.1.1: 2016 

STN EN 301 783  
V2.1.1 
(87 1783) 

02/2017 Komerčne dostupné amatérske rádiové zariadenia.  
Časť 2: Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné 
požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ 

EN 301 783 V2.1.1: 2016 

1. NORMALIZÁCIA 
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STN EN 301 839  
V2.1.1 
(87 1839) 

02/2017 Aktívne zdravotnícke implantáty s ultranízkym výkonom 
(ULP-AMI) a súvisiace periférne zariadenia  
(ULP-AMI-P) pracujúce vo frekvenčnom rozsahu  
od 402 MHz do 405 MHz. Harmonizovaná norma  
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 
smernice 2014/53/EÚ 

EN 301 839 V2.1.1: 2016 

STN EN 301 908-12 
V7.1.1 
(87 1908) 

02/2017 Bunkové siete IMT. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa 
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 
2014/53/EÚ. Časť 12: Opakovače CDMA s viacnásobnou 
nosnou frekvenciou (cdma2000) 

EN 301 908-12 V7.1.1: 2016 

STN EN 301 908-20  
V6.3.1 
(87 1908) 

02/2017 Bunkové siete IMT. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa 
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 
2014/53/EÚ. Časť 20: Základňové stanice (BS) TDD 
OFDMA TDD WMAN (mobilný WiMAXTM) 

EN 301 908-20 V6.3.1: 2016 

STN EN 301 908-21 
V6.1.1 
(87 1908) 

02/2017 Bunkové siete IMT. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa 
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 
2014/53/EÚ. Časť 21: Používateľské zariadenia (UE) 
FDD OFDMA TDD WMAN (mobilný WiMAXTM) 

EN 301 908-21 V6.1.1: 2016 

STN EN 303 203  
V2.1.1 
(87 3203) 

10/2016 Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Systémy  
lekárskych telových sietí (MBANSs) pracujúce v rozsahu 
od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz. Harmonizovaná norma 
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 
smernice 2014/53/EÚ 

EN 303 203 V2.1.1: 2015 

STN EN 303 372-2 
V1.1.1 
(87 3372) 

02/2017 Družicové zemské stanice a systémy (SES). Satelitné 
vysielanie prijímacieho zariadenia. Harmonizovaná  
norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa  
článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ. Časť 2: Vnútorná  
jednotka 

EN 303 372-2 V1.1.1: 2016 

Dodržanie harmonizovanej slovenskej technickej normy možno podľa § 7 ods. 2 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších 
predpisov považovať za splnenie technických požiadaviek určených technickým predpisom. 

 

 

 
 Ing. Pavol Pavlis 
 predseda ÚNMS SR 
 v. r. 
 
 
 



Vestník ÚNMS SR č. 1/2017 

4 

 
 

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 zho-
dy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 
č. 436/2001 Z. z. a zákona č. 254/2003 Z. z., že schválil ďalej 
uvedené slovenské technické normy, ich zmeny, opravy alebo 
zrušenie. 
 
 
 
 Ing. Viera Huková 
 poverená riadením  
  odboru technickej normalizácie 
 v. r. 

Schválené STN 

1. STN EN 13611 
(06 1821) 

Bezpečnostné a ovládacie za-
riadenia horákov a spotrebičov
na plynné alebo kvapalné pali-
vá. Všeobecné požiadavky 
(EN 13611: 2015, 
EN 13611: 2015/AC: 2016) 
Vydanie: február 2017 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 13611 
(06 1821) 

Bezpečnostné a ovládacie zaria-
denia horákov a spotrebičov na
plynné alebo kvapalné palivá.
Všeobecné požiadavky ****) 
(EN 13611: 2015) 
z novembra 2015 

   
2. STN EN ISO 3691-5 

(26 8811) 
Priemyselné vozíky. Požiadav-
ky na bezpečnosť a overovanie.
Časť 5: Ručné vozíky (ISO
3691-5: 2014) 
(EN ISO 3691-5: 2015, 
EN ISO 3691-5: 2015/AC: 2016)
Vydanie: február 2017 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO 3691-5 
(26 8811) 

Priemyselné vozíky. Bezpečnostné 
požiadavky a overovanie. Časť 5:
Vozíky s vlastným pohonom  
(ISO 3691-5: 2014) ****) 
(EN ISO 3691-5: 2015) 
z februára 2016 

   

3. STN 33 2000-5-534 
 

Elektrické inštalácie nízkeho na-
pätia. Časť 5-53: Výber a stavba 
elektrických zariadení. Bezpečné 
odpojenie, spínanie a ovládanie. 
Oddiel 534: Prístroje na ochranu 
pred prechodnými prepätiami 
(HD 60364-5-534: 2016, 
mod IEC 60364-5-53: 2001/ 
Amd 2: 2015) 
Vydanie: február 2017 
STN 33 2000-5-534 z februára 2009 
sa môže súbežne s touto normou 
používať do 14. 12. 2018. 
Jej vydaním sa ruší 

 STN 33 2000-5-534 
 

Elektrické inštalácie nízkeho napä-
tia. Časť 5-53: Výber a stavba 
elektrických zariadení. Bezpečné 
odpojenie, spínanie a ovládanie. 
Oddiel 534: Prístroje na ochranu 
pred prechodnými prepätiami****)
(HD 60364-5-534: 2016, 
mod IEC 60364-5-53: 2001/ 
Amd 2: 2015) 
zo septembra 2016 

   
4. STN EN 13201-2 

(36 0410) 
Osvetlenie pozemných komu-
nikácií. Časť 2: Svetelnotech-
nické požiadavky 
(EN 13201-2: 2015) 
Vydanie: február 2017 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 13201-2 
(36 0410) 

Osvetlenie pozemných komuni-
kácií. Časť 2: Svetelnotechnické 
požiadavky ****) 
(EN 13201-2: 2015) 
z mája 2016 

   
5. STN EN 13201-4 

(36 0410) 
Osvetlenie pozemných komu-
nikácií. Časť 4: Metódy mera-
nia svetelnotechnických vlast-
ností 
(EN 13201-4: 2015) 
Vydanie: február 2017 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 13201-4 
(36 0410) 

Osvetlenie pozemných komuniká-
cií. Časť 4: Metódy merania sve-
telnotechnických vlastností ****) 
(EN 13201-4: 2015) 
z mája 2016 

   
6. STN EN 62841-2-11 

(36 1560) 
Elektrické ručné náradie, prenos-
né náradie a strojové zariadenia 
pre trávnik a záhradu. Bezpeč-
nosť. Časť 2-11: Osobitné požia-
davky na ručné píly s priamočia-
rym vratným pohybom pílového 
listu 
(EN 62841-2-11: 2016, 
mod IEC 62841-2-11: 2015) 
Vydanie: február 2017 
Jej vydaním sa ruší 
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 STN EN 62841-2-11 
(36 1560) 

Elektrické ručné náradie, prenosné 
náradie a strojové zariadenia pre 
trávnik a záhradu. Bezpečnosť. 
Časť 2-11: Osobitné požiadavky na 
píly s priamočiarym vratným po-
hybom pílového listu ****) 
(EN 62841-2-11: 2016, 
mod IEC 62841-2-11: 2015) 
z októbra 2016 

  Jej vydaním sa od 23. 12. 2019 ruší
 STN EN 60745-2-11 

(36 1550) 
Elektrické ručné náradie. Bez-
pečnosť. Časť 2-11: Osobitné
požiadavky na píly s priamočia-
rym vratným pohybom pílového
listu (lupienkové a šabľové píly)
(EN 60745-2-11: 2010, 
mod IEC 60745-2-11: 2003, 
IEC 60745-2-11: 2003/A1: 2008)
z januára 2011 

   
7. STN EN 16247-5 

(38 0001) 
Energetické audity. Časť 5: 
Kompetentnosť energetických
audítorov 
(EN 16247-5: 2015) 
Vydanie: február 2017  
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 16247-5 
(38 0001) 

Energetické audity. Časť 5: Kom-
petentnosť energetických audíto-
rov****) 
(EN 16247-5: 2015) 
z decembra 2015  

   
8. STN EN 16726 

(38 6402) 
Plynárenská infraštruktúra. Kva-
lita plynu. Skupina H 
(EN 16726: 2015) 
Vydanie: február 2017 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 16726 
(38 6402) 

Plynárenská infraštruktúra. Kva-
lita plynu. Skupina H ****) 
(EN 16726: 2015) 
z mája 2016 

   
9. STN EN 1776 

(38 6434) 
Plynárenská infraštruktúra. Me-
racie systémy zemného plynu.
Funkčné požiadavky 
(EN 1776: 2015) 
Vydanie: február 2017 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 1776 
(38 6434) 

Plynárenská infraštruktúra. Me-
racie stanice plynu. Funkčné po-
žiadavky ****) 
(EN 1776: 2015) 
z mája 2016 

   
10. STN EN 1918-5 

(38 6490) 
Plynárenská infraštruktúra. Pod-
zemné zásobníky plynu. Časť 5:
Funkčné požiadavky na povrcho-
vé zariadenia 
(EN 1918-5: 2016) 
Vydanie: február 2017 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 1918-5 
(38 6490) 

Plynárenská infraštruktúra. Pod-
zemné zásobníky plynu. Časť 5: 
Funkčné požiadavky na povrchové 
zariadenia ****) 
(EN 1918-5: 2016) 
z augusta 2016 

   
11. STN EN 131-1 

(49 3801) 
Rebríky. Časť 1: Termíny, typy, 
funkčné rozmery 
(EN 131-1: 2015) 
Vydanie: február 2017 
STN EN 131-1+A1 z novembra 
2011 sa môže súbežne s touto 
normou používať do 31. 10. 2017.
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 131-1 
(49 3801) 

Rebríky. Časť 1: Termíny, typy, 
funkčné rozmery ****) 
(EN 131-1: 2015) 
z mája 2016 

   
12. STN EN 13924-1 

(65 7202) 
Asfalty a asfaltové spojivá. Sú-
bor požiadaviek na špeciálne 
cestné asfalty. Časť 1: Tvrdé 
cestné asfalty 
(EN 13924-1: 2015) 
Vydanie: február 2017 
STN EN 13924 z novembra 2006 
sa môže súbežne s touto normou 
používať do 30. 9. 2017. 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 13924-1 
(65 7202) 

Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor 
požiadaviek na špeciálne cestné 
asfalty. Časť 1: Tvrdé cestné asfalty 
****) 
(EN 13924-1: 2015) 
z júna 2016 

   
13. STN EN ISO 11623 

(69 0018) 
Plynové fľaše. Kompozitná kon-
štrukcia. Periodická kontrola 
a skúšky (ISO 11623: 2015) 
(EN ISO 11623: 2015) 
Vydanie: február 2017 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO 11623 
(69 0018) 

Fľaše na plyny. Kompozitná kon-
štrukcia. Periodická kontrola a skúš-
ky (ISO 11623: 2015) ****) 
(EN ISO 11623: 2015) 
z mája 2016 

   
14. STN EN 12368 

(73 6022) 
Zariadenia na riadenie cestnej 
dopravy. Návestidlá 
(EN 12368: 2015) 
Vydanie: február 2017 
STN EN 12368 z októbra 2006 
sa môže súbežne s touto normou 
používať do 31. 3. 2017. 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 12368 
(73 6022) 

Zariadenia na riadenie cestnej 
dopravy. Návestidlá ****) 
(EN 12368: 2015) 
z novembra 2015 
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15. STN EN 12697-35 
(73 6160) 

Asfaltové zmesi. Skúšobné metó-
dy pre asfaltové zmesi spracúva-
né za horúca. Časť 35: Labora-
tórna výroba asfaltových zmesí 
(EN 12697-35: 2016) 
Vydanie: február 2017 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 12697-35 
(73 6160) 

Asfaltové zmesi. Skúšobné me-
tódy. Časť 35: Laboratórna vý-
roba asfaltových zmesí ****) 
(EN 12697-35: 2016) 
z októbra 2016 

   
16. STN 73 6195 

 
Hodnotenie protišmykových vlast-
ností povrchu vozoviek 
Vydanie: február 2017 
Jej vydaním sa ruší 

 STN 73 6195 
 

Hodnotenie protišmykových vlast-
ností povrchu vozoviek 
z 15. 5. 1974 

   
17. STN EN 458 

(83 2134) 
Chrániče sluchu. Odporúčania
na výber, používanie, starostli-
vosť a údržbu. Návod 
(EN 458: 2016) 
Vydanie: február 2017 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 458 
(83 2134) 

Chrániče sluchu. Odporúčania na
výber, používanie, starostlivosť
a údržbu. Návod ****) 
(EN 458: 2016) 
z júla 2016 

   
18. STN EN 1729-1 

(91 0846) 
Nábytok. Stoličky a stoly pre
školské zariadenia. Časť 1: Funk-
čné rozmery 
(EN 1729-1: 2015,  
EN 1729-1: 2015/AC: 2016) 
Vydanie: február 2017 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 1729-1 
(91 0846) 

Nábytok. Stoličky a stoly pre škol-
ské zariadenia. Časť 1: Funkčné
rozmery ****) 
(EN 1729-1: 2015) 
z júna 2016 

   
19. STN EN 13269 

(95 0102) 
Údržba. Návod na prípravu zmlúv
o údržbe 
(EN 13269: 2016) 
Vydanie: február 2017 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 13269 
(95 0102) 

Údržba. Návod na prípravu zmlúv
o údržbe ****) 
(EN 13269: 2016) 
z novembra 2016 

   
   
 

Zmeny STN 
 

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

Kovové priemyselné potrubia. 
Časť 2: Materiály. Zmena A2 
STN EN 13480-2 z júna 2013 
(EN 13480-2: 2012/A2: 2016) 
Vydanie: február 2017 

   
21. STN EN 50575/A1 

(34 7110) 
Silnoprúdové, riadiace a komu-
nikačné káble. Káble na vše-
obecné použitie v stavbách vo 
vzťahu k požiadavkám reakcie 
na oheň. Zmena A1 
STN EN 50575 zo septembra 2015
(EN 50575: 2014/A1: 2016) 
Vydanie: február 2017 
STN EN 50575 zo septembra 2015 
sa bez tejto zmeny A1 môže pou-
žívať do 24. 3. 2019. 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 50575/A1 
(34 7110) 

Silnoprúdové, riadiace a komuni-
kačné káble. Káble na všeobecné 
použitie v stavbách vo vzťahu 
k požiadavkám reakcie na oheň. 
Zmena A1 ****) 
STN EN 50575 zo septembra 2015
(EN 50575: 2014/A1: 2016) 
zo septembra 2016 

   
22. STN EN 13445-3+A1/ 

A2 
(69 0010) 

Nevyhrievané tlakové nádoby. 
Časť 3: Navrhovanie. Zmena A2
STN EN 13445-3+A1 z mája 2016
(EN 13445-3: 2014/A2: 2016) 
Vydanie: február 2017 

   
23. STN EN 13445-4/A1 

(69 0010) 
Nevyhrievané tlakové nádoby. 
Časť 4: Výroba. Zmena A1 
STN EN 13445-4 z januára 2016
(EN 13445-4: 2014/A1: 2016) 
Vydanie: február 2017 
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Opravy STN 
 

24. STN EN 12091/O1 
(72 7060) 

Tepelnoizolačné výrobky pre
stavebníctvo. Stanovenie odol-
nosti pri namáhaní zmrazova-
cími cyklami. Oprava 1 
STN EN 12091 zo septembra 2013
Vydanie: február 2017 

   
25. STN EN 1634-1/O1 

(92 0812) 
Skúšanie požiarnej odolnosti
a tesnosti proti prieniku dymu
zostáv dverí, uzáverov a otvára-
cích okien a prvkov stavebného
kovania. Časť 1: Skúšky požiar-
nej odolnosti zostáv dverí a uzáve-
rov a otváracích okien. Oprava 1 
STN EN 1634-1 z júla 2014 
Vydanie: február 2017 

   

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 (bez vydania 
titulnej strany STN tlačou). 
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. 10/2014 v Oznámení ÚNMS SR 
o prevzatí európskych a medzinárodných noriem do sústavy 
STN oznámením sa v bode 153 opravuje takto:  

„Terminologický slovník pre techniku odpadových vôd“. 
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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 zákona  
č. 436/2001 Z. z. a zákona č. 254/2003 Z. z. oznamuje, že an-
glické verzie ďalej uvedených európskych a medzinárodných 
noriem získavajú postavenie STN. Týmto sa uvedené európske 
a medzinárodné normy preberajú do sústavy slovenských tech-
nických noriem s nasledujúcimi označeniami a triediacimi 
znakmi (tieto normy sa preberajú len týmto oznámením bez 
vydania titulnej strany STN tlačou).  
 
 
 
 Ing. Viera Huková 
 poverená riadením  
  odboru technickej normalizácie 
 v. r. 

Schválené STN 

1. STN EN 16714-1 
(01 5080) 

Nedeštruktívne skúšanie. Termo-
grafické skúšanie. Časť 1: Vše-
obecné zásady 
(EN 16714-1: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
2. STN EN 16714-2 

(01 5080) 
Nedeštruktívne skúšanie. Termo-
grafické skúšanie. Časť 2: Zaria-
denie 
(EN 16714-2: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
3. STN EN 16714-3 

(01 5080) 
Nedeštruktívne skúšanie. Termo-
grafické skúšanie. Časť 3: Termí-
ny a definície 
(EN 16714-3: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 

   

4. STN P CEN/TS 16986
(01 8651) 

Elektronický výber poplatkov. 
Interoperabilný aplikačný profil 
na výmenu informácií medzi 
poskytovaním služieb a spoplat-
nením mýta 
(CEN/TS 16986: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Táto predbežná STN je určená na 
overenie. Pripomienky zasielajte 
ÚNMS SR najneskôr do 31. 10. 
2018. 

   
5. STN EN ISO 3581 

(05 5101) 
Obalené elektródy na ručné 
oblúkové zváranie nehrdzave-
júcich a žiaruvzdorných ocelí.
Klasifikácia (ISO 3581: 2016) 
(EN ISO 3581: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 3581 
(05 5101) 

Obalené elektródy na ručné ob-
lúkové zváranie nehrdzavejúcich 
a žiaruvzdorných ocelí. Klasifi-
kácia (ISO 3581: 2003 + Cor 1: 
2008 + Amd 1: 2011) ****) 
(EN ISO 3581: 2012) 
z augusta 2012 

   
6. STN EN ISO 14171 

(05 5379) 
Zváracie materiály. Drôtové elek-
tródy, plnené drôtové elektródy 
a kombinácie elektróda/tavivo na 
zváranie pod tavivom nelegova-
ných a jemnozrných ocelí. Klasi-
fikácia (ISO 14171: 2016) 
(EN ISO 14171: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 14171 
(05 5379) 

Zváracie materiály. Drôtové elek-
tródy, plnené drôtové eklektródy 
a kombinácie elektróda/tavivo na 
zváranie pod tavivom nelegova-
ných a jemnozrnných ocelí. Klasi-
fikácia (ISO 14171: 2010) ****)
(EN ISO 14171: 2010) 
z apríla 2011 

   
7. STN EN ISO 14880-1 

(19 0070) 
Optika a fotonika. Sústava mi-
krošošoviek. Časť 1: Slovník
(ISO 14880-1: 2016) 
(EN ISO 14880-1: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 14880-1 
(19 0070) 

Sústava mikrošošoviek. Časť 1: 
Slovník (ISO 14880-1: 2001 + TC 1: 
2003) 
(EN ISO 14880-1: 2005) 
z decembra 2005 
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8. STN EN 13001-3-5 
(27 0043) 

Žeriavy. Všeobecný návrh. Časť
3-5: Medzné stavy a overovanie 
spôsobilosti kovaných hákov 
(EN 13001-3-5: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN P CEN/TS  
13001-3-5 
(27 0043) 

Žeriavy. Všeobecný návrh. Časť
3-5: Medzné stavy a overovanie
spôsobilosti kovaných hákov 
(CEN/TS 13001-3-5: 2010) 
z októbra 2010 

   
9. STN EN 15220 

(28 4012) 
Železnice. Indikátory bŕzd 
(EN 15220: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 15220-1+A1 
(28 4012) 

Železnice. Indikátory bŕzd. Časť 1:
Pneumatické indikátory bŕzd (Kon-
solidovaný text) ****) 
(EN 15220-1: 2008+A1: 2011) 
z novembra 2011 

   
10. STN EN ISO 8666 

(32 0865) 
Malé plavidlá. Hlavné údaje
(ISO 8666: 2016) 
(EN ISO 8666: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 8666 
(32 0865) 

Malé plavidlá. Hlavné údaje
(ISO 8666: 2002) 
(EN ISO 8666: 2002) 
z marca 2004 

   
11. STN EN ISO 7236 

(32 3512) 
Lode a námorná technológia. 
Lode vnútrozemskej plavby. Mon-
tážna prípojka demontovateľných
signálnych sťažňov na tlačné
súpravy (ISO 7236: 2014) 
(EN ISO 7236: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 929 
(32 3512) 

Lode pre vnútrozemskú plavbu.
Tlačné súpravy. Montážna prí-
pojka demontovateľných signál-
nych sťažňov 
(EN 929: 1993) 
z októbra 1998 

   
12. STN EN ISO/ 

IEC 30121 
(36 9755) 

Informačné technológie. Gover-
nancia forenzného digitálneho 
rámca (ISO/IEC 30121: 2015) 
(EN ISO/IEC 30121: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
13. STN EN ISO/ 

IEC 27037 
(36 9762) 

Informačné technológie. Bezpeč-
nostné metódy. Návod na iden-
tifikáciu, zber, získavanie a za-
chovanie digitálnych dôkazov 
(ISO/IEC 27037: 2012) 
(EN ISO/IEC 27037: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 

   

14. STN EN ISO/ 
IEC 27038 
(36 9763) 

Informačné technológie. Bezpeč-
nostné metódy. Špecifiká digitál-
nej redakcie (ISO/IEC 27038: 
2014) 
(EN ISO/IEC 27038: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
15. STN EN ISO/ 

IEC 27040 
(36 9765) 

Informačné technológie. Bezpeč-
nostné metódy. Bezpečnosť ukla-
dania dát (ISO/IEC 27040: 2015)
(EN ISO/IEC 27040: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
16. STN EN ISO/ 

IEC 27041 
(36 9766) 

Informačné technológie. Bezpeč-
nostné metódy. Návod na zais-
tenie vhodnosti a adekvátnosti
metód vyšetrovania incidentov 
(ISO/IEC 27041: 2015) 
(EN ISO/IEC 27041: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
17. STN EN ISO/ 

IEC 27042 
(36 9767) 

Informačné technológie. Bezpeč-
nostné metódy. Návod na analýzu 
a interpretáciu digitálnych dôka-
zov (ISO/IEC 27042: 2015) 
(EN ISO/IEC 27042: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
18. STN EN ISO/  

IEC 27043 
(36 9768) 

Informačné technológie. Bezpeč-
nostné metódy. Princípy a procesy 
vyšetrovania incidentov (ISO/IEC 
27043: 2015) 
(EN ISO/IEC 27043: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
19. STN EN ISO 6976 

(38 6105) 
Zemný plyn. Výpočet výhrev-
nosti, hustoty, relatívnej hustoty
a Wobbeho indexu zo zloženia 
(ISO 6976: 2016) 
(EN ISO 6976: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 6976 
(38 6105) 

Zemný plyn. Výpočet výhrev-
nosti, hustoty, relatívnej hustoty 
a Wobbeho indexu zo zloženia 
(ISO 6976: 1995 vrátane Corrigen-
dum 1: 1997, Corrigendum 2: 1997 
a Corrigendum 3: 1999) ****) 
(EN ISO 6976: 2005) 
z novembra 2003 

   
20. STN EN ISO 6892-1 

(42 0310) 
Kovové materiály. Skúška ťa-
hom. Časť 1: Skúška ťahom pri 
teplote okolia (ISO 6892-1: 2016)
(EN ISO 6892-1: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 6892-1 
(42 0310) 

Kovové materiály. Skúška ťahom. 
Časť 1: Skúška ťahom pri teplote 
okolia (ISO 6892-1: 2009)  
(EN ISO 6892-1: 2009) 
z januára 2010 
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21. STN EN 485-1 
(42 7332) 

Hliník a zliatiny hliníka. Plechy, 
pásy a hrubé plechy. Časť 1:
Technické podmienky na kon-
trolu a expedovanie 
(EN 485-1: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 485-1+A1 
(42 7332) 

Hliník a zliatiny hliníka. Plechy,
pásky a hrubé plechy. Časť 1:
Technické podmienky na kontro-
lu a expedovanie (Konsolidova-
ný text) ****) 
(EN 485-1:2008+A1: 2009) 
z apríla 2010 

   
22. STN EN 485-2 

(42 7332) 
Hliník a zliatiny hliníka. Plechy, 
pásy a hrubé plechy. Časť 2:
Mechanické vlastnosti 
(EN 485-2: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 485-2 
(42 7332) 

Hliník a zliatiny hliníka. Plechy,
pásy a hrubé plechy. Časť 2: Me-
chanické vlastnosti ****) 
(EN 485-2: 2013) 
z apríla 2014 

   
23. STN EN ISO 19901-4 

(45 0932) 
Ropný a plynárenský priemy-
sel. Špecifické požiadavky na
príbrežné konštrukcie. Časť 4: 
Význam geotechnického a zá-
kladného návrhu (ISO 19901-4:
2016) 
(EN ISO 19901-4: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 19901-4 
(45 1405) 

Naftový a plynárenský priemysel. 
Špecifické požiadavky na príbrežné
konštrukcie. Časť 4: Význam geo-
technického a základného návrhu
(ISO 19901-4: 2003) ****) 
(EN ISO 19901-4: 2003) 
z januára 2004 

   
24. STN EN ISO 14244 

(46 2333) 
Šroty a výlisky z olejnatých se-
mien. Stanovenie proteínov roz-
pustných v roztoku hydroxidu 
draselného (ISO 14244: 2014) 
(EN ISO 14244: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
25. STN EN 350 

(49 0661) 
Trvanlivosť dreva a výrobkov na
báze dreva. Skúšanie a klasifiká-
cia odolnosti dreva a výrobkov
na báze dreva proti biologickým
činidlám 
(EN 350: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 350-1 
(49 0661) 

Trvanlivosť dreva a výrobkov na 
báze dreva. Prirodzená trvanlivosť 
rastlého dreva. 1. časť: Návod na 
skúšanie a klasifikáciu prirodzenej 
trvanlivosti dreva 
(EN 350-1: 1994) 
z júla 1997 

 STN EN 350-2 
(49 0661) 

Trvanlivosť dreva a výrobkov na 
báze dreva. Prirodzená trvanlivosť 
rastlého dreva. 2. časť: Návod na 
zisťovanie prirodzenej trvanlivosti 
a impregnovateľnosti vybratých 
druhov dreva dôležitých v Európe 
(EN 350-2: 1994) 
z júla 1997 

   
26. STN EN 47 

(49 0699) 
Ochranné prostriedky na drevo. 
Zisťovanie hraníc účinnosti proti 
larvám Hylotrupes bajulus (Lin-
naeus) (laboratórna metóda) 
(EN 47: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 47 
(49 0699) 

Ochranné prostriedky na drevo. 
Zisťovanie hraníc účinnosti proti 
larvám Hylotrupes bajulus (Linna-
eus) (Laboratórna metóda) ****) 
(EN 47: 2005) 
zo septembra 2005 

   
27. STN EN ISO 11702 

(58 8730) 
Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. 
Enzymatické stanovenie celko-
vých sterolov (ISO 11702: 2016) 
(EN ISO 11702: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 11702 
(58 8730) 

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. 
Enzymatické stanovenie celkových 
sterolov (ISO 11702: 2009) ****) 
(EN ISO 11702: 2009) 
z mája 2010 

   
28. STN EN 16643 

(63 5229) 
Gumové, plastové hadice a hadice 
s koncovkami. Nespojené fluoro-
plastové lemované (napr. PTFE) 
hadice a hadice s  koncovkami pre 
kvapalné a plynné chemikálie. 
Špecifikácia 
(EN 16643: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
29. STN EN 1765 

(63 5301) 
Gumové hadice s koncovkami
na nasávanie a vypúšťanie oleja. 
Špecifikácia montážnej súpravy 
(EN 1765: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1765 
(63 5301) 

Gumové hadice s koncovkami na 
nasávanie a vypúšťanie oleja. Špe-
cifikácia montážnej súpravy ****) 
(EN 1765: 2004) 
z mája 2005 
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30. STN EN ISO 4590 
(64 5414) 

Tuhé ľahčené plasty. Stanovenie 
podielu otvorených a uzavretých 
pórov v objemových percentách
(ISO 4590: 2016) 
(EN ISO 4590: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 4590 
(64 5414) 

Tuhé ľahčené materiály. Stanove-
nie podielu otvorených a uzavre-
tých pórov v objemových percen-
tách (ISO 4590: 2002) 
(EN ISO 4590: 2003) 
z mája 2004 

   
31. STN EN 1482-3 

(65 4805) 
Priemyselné a vápenaté hnojivá. 
Odber a príprava vzorky. Časť 3:
Odber vzoriek zo statických háld 
(EN 1482-3: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
32. STN EN 16734 

(65 6526) 
Automobilové palivá. Motorová 
nafta B10. Požiadavky a skúšob-
né metódy 
(EN 16734: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
33. STN EN 205 

(66 8506) 
Lepidlá. Lepidlá na drevo na
nenosné konštrukčné dielce. Sta-
novenie pevnosti preplátovaných 
spojov v šmyku pri zaťažovaní 
ťahom 
(EN 205: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 205 
(66 8506) 

Lepidlá. Lepidlá na drevo na nenos-
né konštrukčné dielce. Stanovenie
pevnosti preplátovaných spojov
v šmyku pri zaťažovaní ťahom 
(EN 205: 2003) 
z decembra 2003 

   
34. STN EN 204 

(66 8507) 
Triedenie termoplastických lepi-
diel na drevo na nenosné kon-
štrukčné dielce 
(EN 204: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 204 
(66 8507) 

Triedenie termoplastických lepi-
diel na drevo na nenosné kon-
štrukčné dielce 
(EN 204: 2001) 
z februára 2003 

   
35. STN EN 12765 

(66 8803) 
Triedenie reaktoplastických lepi-
diel na drevo na nenosné kon-
štrukčné dielce 
(EN 12765: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12765 
(66 8803) 

Triedenie reaktoplastických lepi-
diel na drevo na nenosné kon-
štrukčné dielce ***) 
(EN 12765: 2001) 
z júla 2002 

   
36. STN EN ISO 11664-6 

(67 2060) 
Kolorimetria. Časť 6: CIEDE2000 
vzorec na výpočet farebných roz-
dielov (ISO/CIE 11664-6: 2014) 
(EN ISO 11664-6: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
37. STN EN ISO 1514 

(67 3009) 
Náterové látky. Normalizované 
skúšobné dosky (ISO 1514: 2016)
(EN ISO 1514: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 1514 
(67 3009) 

Náterové látky. Normalizované
skúšobné dosky (ISO 1514: 2004) 
****) 
(EN ISO 1514: 2004) 
z júna 2005 

   
38. STN EN ISO 3248 

(67 3102) 
Náterové látky. Určovanie vply-
vu tepla (ISO 3248: 2016) 
(EN ISO 3248: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 3248 
(67 3102) 

Náterové látky. Stanovenie vply-
vu tepla (ISO 3248:1998) ***) 
(EN ISO 3248: 2000) 
zo septembra 2002 

   
39. STN EN ISO 4623-2 

(67 3114) 
Náterové látky. Stanovenie odol-
nosti proti nitkovej korózii. Časť 2: 
Hliníkové podklady (ISO 4623-2: 
2016) 
(EN ISO 4623-2: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 4623-2 
(67 3114) 

Náterové látky. Zisťovanie odol-
nosti proti nitkovej korózii. Časť 2: 
Hliníkové podklady (ISO 4623-2: 
2003) ****) 
(EN ISO 4623-2: 2004) 
z októbra 2004 

   
40. STN EN 764-1+A1 

(69 0004) 
Tlakové zariadenia. Časť 1: Slov-
ník 
(EN 764-1: 2015+A1: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 764-1 
(69 0010) 

Tlakové zariadenia. Časť 1: Slov-
ník ****) 
(EN 764-1: 2015) 
zo septembra 2015 
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41. STN EN 16657 
(69 8384) 

Cisterny na prepravu nebez-
pečných látok. Vybavenie pre-
pravných cisterien zariadením
na ochranu proti preplneniu
stabilných nádrží 
(EN 16657: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Spolu s STN EN 13616-1: 2016 
a STN EN 13616-2: 2016 
od 11. 7. 2017 ruší 

 STN EN 13616 
(69 8384) 

Zariadenia na ochranu proti pre-
plneniu stabilných nádrží na kva-
palné ropné palivá 
(EN 13616: 2004) 
z augusta 2005 

   
42. STN EN 14595 

(69 8514) 
Cisterny na prepravu nebezpeč-
ných látok. Obslužné vybavenie
cisterien. Tlakové a podtlakové
odvetrávacie zariadenie 
(EN 14595: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 14595 
(69 8514) 

Cisterny na prepravu nebezpeč-
ných vecí. Obslužné vybavenie
cisterien. Tlakové a podtlakové
odvetrávacie zariadenie 
(EN 14595: 2005) 
z októbra 2005 

   
43. STN P CEN/TS  

16637-3 
(72 0018) 

Stavebné výrobky. Posudzovanie 
uvoľňovania nebezpečných látok. 
Časť 3: Všeobecná skúška s vylu-
hovaním smerom nahor 
(CEN/TS 16637-3: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Táto predbežná STN je určená na
overenie. Pripomienky zasielajte
ÚNMS SR najneskôr do 30. 6.
2018. 

   
44. STN EN ISO 22476-15 

(72 1033) 
Geotechnický prieskum a skúš-
ky. Terénne skúšky. Časť 15:
Meranie počas vŕtania (ISO 
22476-15: 2016) 
(EN ISO 22476-15: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
45. STN EN ISO 10140-1 

(73 0511) 
Akustika. Laboratórne mera-
nie zvukovoizolačných vlast-
ností stavebných konštrukcií.
Časť 1: Aplikačné pravidlá na
špecifické výrobky (ISO 10140-1:
2016) 
(EN ISO 10140-1: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 10140-1 
(73 0511) 

Akustika. Laboratórne meranie 
zvukovoizolačných vlastností sta-
vebných konštrukcií. Časť 1: 
Aplikačné pravidlá na špecifické
výrobky (ISO 10140-1: 2010) 
(EN ISO 10140-1: 2010) 
z júla 2011 

   
46. STN EN ISO 12572 

(73 0595) 
Tepelno-vlhkostné vlastnosti sta-
vebných materiálov a výrob-
kov. Stanovenie priepustnosti 
vodnej pary. Misková metóda 
(ISO 12572: 2016) 
(EN ISO 12572: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 12572 
(73 0595) 

Tepelno-vlhkostné vlastnosti staveb-
ných materiálov a výrobkov. Sta-
novenie priepustnosti vodnej pary 
(ISO 12572: 2001) ***) 
(EN ISO 12572: 2001) 
z júla 2003 

   
47. STN P CEN/TS 16165 

(73 6197) 
Stanovenie odolnosti povrchu 
proti pošmyknutiu chodcov. Me-
tódy hodnotenia 
(CEN/TS 16165: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Táto predbežná STN je určená na 
overenie. Pripomienky zasielajte 
ÚNMS SR najneskôr do 31. 8. 
2018. 
Jej oznámením sa ruší 

 STN P CEN/TS 16165 
(73 6197) 

Stanovenie odolnosti povrchu 
proti pošmyknutiu chodcov. Me-
tódy hodnotenia ****) 
(CEN/TS 16165: 2012) 
z júla 2012 

   
48. STN EN ISO 29481-2 

(73 9010) 
Informačné modely stavieb 
(BIM). Príručka na odovzdá-
vanie informácií. Časť 2: Rá-
mec interakcie (ISO 29481-2: 
2012) 
(EN ISO 29481-2: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
49. STN EN ISO 12006-3 

(73 9015) 
Pozemné staviteľstvo. Usporia-
danie informácií o stavebných 
prácach. Časť 3: Rámec pre ob-
jektovo orientované informácie 
(ISO 12006-3: 2007) 
(EN ISO 12006-3: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
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50. STN EN ISO 5667-14 
(75 7051) 

Kvalita vody. Odber vzoriek.
Časť 14: Pokyny na zabezpeče-
nie kvality pri odbere vzoriek 
prírodných vôd a manipulácii 
s nimi (ISO 5667-14: 2014) 
(EN ISO 5667-14: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Rozpracovanie prekladom. 

   
51. STN EN ISO 17294-2 

(75 7478) 
Kvalita vody. Použitie hmotnost-
nej spektrometrie s indukčne 
viazanou plazmou (ICP-MS). 
Časť 2: Stanovenie vybraných
prvkov vrátane izotopov uránu
(ISO 17294-2: 2016) 
(EN ISO 17294-2: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 17294-2 
(75 7478) 

Kvalita vody. Použitie hmotnostnej 
spektrometrie s indukčne viazanou
plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stano-
venie 62 prvkov (ISO 17294-2: 
2003) 
(EN ISO 17294-2: 2004) 
z októbra 2005 

   
52. STN EN ISO 13355 

(77 0204) 
Obaly. Prepravné balenie a ma-
nipulačné jednotky. Skúška ná-
hodnými vertikálnymi vibrácia-
mi (ISO 13355: 2016) 
(EN ISO 13355: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 13355 
(77 0204) 

Obaly. Prepravné balenie a ma-
nipulačné jednotky. Skúška ná-
hodnými vertikálnymi vibráciami
(ISO 13355: 2001) ****) 
(EN ISO 13355: 2003) 
z januára 2004 

   
53. STN EN ISO 19076 

(79 3805) 
Usne. Meranie povrchu usní.
Použitie elektronických techník 
(ISO 19076: 2016) 
(EN ISO 19076: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
54. STN EN 1102 

(80 0884) 
Textílie a textilné výrobky. Hor-
ľavosť. Záclony a závesy. Po-
drobný postup na zisťovanie
šírenia plameňa na zvisle umiest-
nených vzorkách 
(EN 1102: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1102 
(80 0884) 

Textílie a textilné výrobky. Horľa-
vosť. Záclony a závesy. Podrobný 
postup na zisťovanie šírenia pla-
meňa na zvisle umiestnených vzor-
kách 
(EN 1102: 1995) 
z decembra 1998 

   

55. STN EN ISO 9863-1 
(80 6129) 

Geosyntetika. Zisťovanie hrúbky 
pri určených tlakoch. Časť 1: 
Jednovrstvové (ISO 9863-1: 2016)
(EN ISO 9863-1: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 9863-1 
(80 6129) 

Geosyntetika. Zisťovanie hrúbky 
pri určených tlakoch. Časť 1: Jedno-
vrstvové (ISO 9863-1: 2005) ****)
(EN ISO 9863-1: 2005) 
z augusta 2005 

   
56. STN EN 14582 

(83 8252) 
Charakterizácia odpadov. Obsah 
halogénov a síry. Spaľovanie
kyslíkom v uzatvorených systé-
moch a metódy stanovenia 
(EN 14582: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 14582 
(83 8252) 

Charakterizácia odpadov. Obsah 
halogénov a síry. Spaľovanie kyslí-
kom v uzatvorených systémoch 
a metódy stanovenia 
(EN 14582: 2007) 
z novembra 2007 

   
57. STN EN ISO 27799 

(84 8100) 
Zdravotnícka informatika. Ria-
denie informačnej bezpečnosti 
v zdravotníctve s využitím ISO/
IEC 27002 (ISO 27799: 2016) 
(EN ISO 27799: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 27799 
(84 8100) 

Zdravotnícka informatika. Riadenie 
informačnej bezpečnosti v zdravot-
níctve s využitím ISO/IEC 27002 
(ISO 27799: 2008) ****) 
(EN ISO 27799: 2008) 
z októbra 2008 

   
58. STN EN ISO  

11073-20601 
(84 8107) 

Zdravotnícka informatika. Ko-
munikácia s osobným zdravot-
ným prístrojom. Časť 20601: 
Aplikačný profil. Optimalizo-
vaný výmenný protokol (ISO/
IEEE 11073-20601: 2016 vrátane 
Cor 1: 2016) 
(EN ISO 11073-20601: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO  
11073-20601 
(84 8107) 

Zdravotnícka informatika. Komu-
nikácia s osobným zdravotným 
prístrojom. Časť 20601: Aplikačný 
profil. Optimalizovaný výmenný 
protokol (ISO/IEEE 11073-20601: 
2010) ****) 
(EN ISO 11073-20601: 2011) 
z augusta 2011 

   



Vestník ÚNMS SR č. 1/2017 

14 

59. STN EN ISO 80369-3 
(85 5260) 

Spojky s malým priemerom na
kvapaliny a plyny v aplikáciách 
zdravotnej starostlivosti. Časť 3:
Spojky na enterálne použitie 
(ISO 80369-3: 2016) 
(EN ISO 80369-3: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
60. STN EN ISO 6009 

(85 6220) 
Injekčné ihly na jednorazové po-
užitie. Farebné označenie na
identifikáciu (ISO 6009: 2016) 
(EN ISO 6009: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 6009 
(85 6220) 

Injekčné ihly na jedno použitie.
Farebné označenie na identifikáciu 
(ISO 6009: 1992) 
(EN ISO 6009: 1994) 
z júna 1997 

   
61. STN EN ISO 9626 

(85 6221) 
Rúrky z nehrdzavejúcej  ocele na
výrobu zdravotníckych pomôcok. 
Požiadavky a skúšobné metódy
(ISO 9626: 2016) 
(EN ISO 9626: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 9626 
(85 6221) 

Rúrky z nehrdzavejúcej ocele na
výrobu zdravotníckych výrobkov
(EN ISO 9626: 1995) 
z októbra 1997 

   
62. STN EN ISO 7864 

(85 6223) 
Sterilné injekčné ihly na jednora-
zové použitie. Požiadavky a skú-
šobné metódy (ISO 7864: 2016) 
(EN ISO 7864: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 7864 
(85 6220) 

Sterilné injekčné ihly na jedno po-
užitie 
(EN ISO 7864: 1995) 
z novembra 2001 

   
63. STN EN ISO 13078-2 

(85 6368) 
Stomatológia. Keramická pec. 
Časť 2: Skúšobná metóda na
vyhodnotenie programu pece po-
rovnávaním s vypálenou vzorkou 
(ISO 13078-2: 2016) 
(EN ISO 13078-2: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
64. STN EN ISO 17254 

(85 6381) 
Stomatológia. Pružiny na po-
užitie v čeľustnej ortopédii
(ISO 17254: 2016) 
(EN ISO 17254: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 

   

65. STN EN 300 065 
V2.1.1 
(87 0065) 

Úzkopásmové telegrafné zaria-
denia s priamou tlačou určené na 
príjem meteorologických a navi-
gačných informácií (NAVTEX). 
Harmonizovaná norma vzťahu-
júca sa na základné požiadavky 
podľa článku 3.2 a 3.3(g) smer-
nice 2014/53/EÚ 
(EN 300 065: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
66. STN EN 300 296 

V2.1.1 
(87 0296) 

Pozemná pohyblivá služba. Rá-
diové zariadenia s integrálnymi 
anténami určené prednostne na 
analógový prenos hovoru. Har-
monizovaná norma vzťahujúca sa 
na základné požiadavky podľa 
článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ 
(EN 300 296: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
67. STN EN 300 341 

V2.1.1 
(87 0341) 

Pozemná pohyblivá služba. Rá-
diové zariadenia používajúce in-
tegrálnu anténu na prenos sig-
nálov na iniciovanie špecifickej 
odpovede v prijímači. Harmoni-
zovaná norma vzťahujúca sa na 
základné požiadavky podľa člán-
ku 3.2 smernice 2014/53/EÚ 
(EN 300 341: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
68. STN EN 300 390 

V2.1.1 
(87 0390) 

Pozemná pohyblivá služba. Rá-
diové zariadenia určené na prenos 
dát (a hovoru) používajúce integ-
rálnu anténu. Harmonizovaná 
norma vzťahujúca sa na základné 
požiadavky podľa článku 3.2 
smernice 2014/53/EÚ 
(EN 300 390: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
69. STN EN 300 422-1 

V2.1.1 
(87 0422) 

Bezdrôtové mikrofóny. Audio
PMSE až do 3 GHz. Časť 1: Pri-
jímače triedy A. Harmonizovaná 
norma vzťahujúca sa na základné 
požiadavky podľa článku 3.2 
smernice 2014/53/EÚ 
(EN 300 422-1: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
70. STN EN 300 433 

V2.1.1 
(87 0433) 

Rádiové zariadenia pracujúce
v občianskom pásme (CB). Har-
monizovaná norma vzťahujúca sa 
na základné požiadavky podľa 
článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ 
(EN 300 433: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 
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71. STN EN 300 468 
V1.15.1 
(87 0468) 

Digitálne televízne vysielanie
(DVB). Špecifikácia informácií
o službe (SI) v systémoch DVB
(EN 300 468: 2016 V1.15.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
72. STN EN 300 674-2-1 

V2.1.1 
(87 0674) 

Telematika dopravy a premávky 
(TTT). Vysielacie zariadenia úče-
lových komunikácií na krátku
vzdialenosť (DSRC) (500 kbit/s/ 
250 kbit/s) pracujúce vo frekven-
čnom pásme od 5 795 MHz do
5 815 MHz. Časť 2: Harmonizo-
vaná norma vzťahujúca sa na 
základné požiadavky podľa člán-
ku 3.2 smernice 2014/53/EÚ. 
Oddiel 1: Postranné cestné jed-
notky (RSU) 
(EN 300 674-2-1: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
73. STN EN 301 406 

V2.2.1 
(87 1406) 

Digitálne bezšnúrové telekomuni-
kácie (DECT). Harmonizovaná 
norma vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2
smernice 2014/53/EÚ 
(EN 301 406: 2016 V2.2.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
74. STN EN 301 406 

V2.2.2 
(87 1406) 

Digitálne bezšnúrové telekomu-
nikácie (DECT). Harmonizovaná
norma vzťahujúca sa na základ-
né požiadavky podľa článku 3.2
smernice 2014/53/EÚ 
(EN 301 406: 2016 V2.2.2) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
75. STN EN 301 428 

V2.1.1 
(87 1428) 

Družicové zemské stanice a sys-
témy (SES). Harmonizovaná nor-
ma na koncovú stanicu s veľmi 
malou apertúrou (VSAT). Druži-
cové zemské stanice určené len na
vysielanie, vysielanie/príjem alebo
len na príjem, pracujúce vo frek-
venčných pásmach 11/12/14 GHz,
vzťahujúce sa na základné požia-
davky podľa článku 3.2 smernice
2014/53/EÚ 
(EN 301 428: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
76. STN EN 301 430 

V2.1.1 
(87 1430) 

Družicové zemské stanice a systé-
my (SES). Harmonizovaná nor-
ma na prenosné zemské stanice 
družicového zberu správ (SNG
TES) pracujúce vo frekvenčných
pásmach 11-12/13-14 GHz, vzťa-
hujúca sa na základné požiadav-
ky podľa článku 3.2 smernice
2014/53/EÚ 
(EN 301 430: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

77. STN EN 301 443 
V2.1.1 
(87 1443) 

Družicové zemské stanice a systé-
my (SES). Harmonizovaná nor-
ma na koncovú stanicu s veľmi 
malou apertúrou (VSAT). Dru-
žicové zemské stanice určené len 
na vysielanie, vysielanie a príjem 
alebo len na príjem, pracujúce 
vo frekvenčných pásmach 4 GHz 
a 6 GHz, vzťahujúce sa na zá-
kladné požiadavky podľa článku 
3.2 smernice 2014/53/EÚ 
(EN 301 443: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
78. STN EN 301 447 

V2.1.1 
(87 1447) 

Družicové zemské stanice a systé-
my (SES). Harmonizovaná norma 
na družicové zemské stanice na 
palubách lodí (ESV) pracujúce vo 
frekvenčných pásmach 4/6 GHz 
pridelených pevnej družicovej
službe (FSS), vzťahujúca sa na 
základné požiadavky podľa člán-
ku 3.2 smernice 2014/53/EÚ 
(EN 301 447: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
79. STN EN 301 459 

V2.1.1 
(87 1459) 

Družicové zemské stanice a systé-
my (SES). Harmonizovaná norma 
na družicové interaktívne koncové 
zariadenia (SIT) a družicové po-
užívateľské koncové zariadenia 
(SUT) zabezpečujúce prenos sme-
rom k družiciam na geostacio-
nárnych obežných dráhach, pra-
cujúcich vo frekvenčných pás-
mach od 29,5 GHz do 30,0 GHz, 
vzťahujúca sa na základné požia-
davky podľa článku 3.2 smernice 
2014/53/EÚ 
(EN 301 459: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
80. STN EN 301 688 

V1.2.1 
(87 1688) 

Technické vlastnosti a metódy 
merania pevných a prenosných 
zariadení VHF prevádzkova-
ných v pásmach 121,5 MHz 
a 123,1 MHz 
(EN 301 688: 2016 V1.2.1) 
Platí od 1. 2. 2017 
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81. STN EN 301 721 
V2.1.1 
(87 1721) 

Družicové zemské stanice a systé-
my (SES). Harmonizovaná nor-
ma na pohyblivé zemské stanice
(MES) poskytujúce dátovú ko-
munikáciu s nízkou bitovou
rýchlosťou (LBRDC), využíva-
júce družice s nízkou obežnou
dráhou (LEO), pracujúce pod
1 GHz, pokrývajúca základné 
požiadavky podľa článku 3.2
smernice 2014/53/EÚ 
(EN 301 721: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
82. STN EN 301 783 

V2.1.1 
(87 1783) 

Komerčne dostupné amatérske
rádiové zariadenia. Časť 2: 
Harmonizovaná norma vzťahu-
júca sa na základné požiadavky
podľa článku 3.2 smernice 
2014/53/EÚ 
(EN 301 783: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
83. STN EN 301 839 

V2.1.1 
(87 1839) 

Aktívne zdravotnícke implantáty 
s ultranízkym výkonom (ULP-
AMI) a súvisiace periférne za-
riadenia (ULP-AMI-P) pracujú-
ce vo frekvenčnom rozsahu od
402 MHz do 405 MHz. Harmo-
nizovaná norma vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa
článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ
(EN 301 839: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
84. STN EN 301 841-3 

V2.1.1 
(87 1841) 

Režim 2-digitálneho spoja VHF
(VDL) vzduch-zem. Technické
charakteristiky a meracie metódy
na pozemné zariadenia. Časť 3:
Harmonizovaná norma vzťahu-
júca sa na základné požiadavky
podľa článku 3.2 smernice
2014/53/EÚ 
(EN 301 841-3: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
85. STN EN 301 842-5 

V2.1.1 
(87 1842) 

Režim 4-digitálneho spoja VHF
(VDL) rádiových zariadení
vzduch–zem. Technické charak-
teristiky a meracie metódy na
pozemné zariadenia. Časť 5:
Harmonizovaná norma vzťa-
hujúca sa na základné požia-
davky podľa článku 3.2 smer-
nice 2014/53/EÚ 
(EN 301 842-5: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   

86. STN EN 301 843-1 
V2.1.1 
(87 1843) 

Norma na elektromagnetickú
kompatibilitu (EMC) námor-
ných rádiových zariadení a slu-
žieb. Harmonizovaná norma 
vzťahujúca sa na základné po-
žiadavky podľa článku 3.1b 
smernice 2014/53/EÚ. Časť 1: 
Spoločné technické požiadavky 
(EN 301 843-1: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
87. STN EN 301 843-2 

V2.1.1 
(87 1843) 

Norma na elektromagnetickú
kompatibilitu (EMC) námorných 
rádiových zariadení a služieb. 
Harmonizovaná norma vzťahu-
júca sa na základné požiadavky 
podľa článku 3.1b smernice 
2014/53/EÚ. Časť 2: Osobitné 
podmienky na rádiotelefónne
vysielače a prijímače VHF 
(EN 301 843-2: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
88. STN EN 301 843-4 

V2.1.1 
(87 1843) 

Norma na elektromagnetickú 
kompatibilitu (EMC) námor-
ných rádiových zariadení a slu-
žieb. Harmonizovaná norma
vzťahujúca sa na základné požia-
davky podľa článku 3.1b smerni-
ce 2014/53/EÚ. Časť 4: Osobitné 
podmienky na úzkopásmové
priamotlačiace (NBDP) prijímače 
NAVTEX 
(EN 301 843-4: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
89. STN EN 301 843-5 

V2.1.1 
(87 1843) 

Norma na elektromagnetickú
kompatibilitu (EMC) námorných 
rádiových zariadení a služieb. 
Harmonizovaná norma vzťahu-
júca sa na základné požiadavky 
podľa článku 3.1b smernice 
2014/53/EÚ. Časť 5: Osobitné 
podmienky na rádiotelefónne
vysielače a prijímače MF/HF 
(EN 301 843-5: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
90. STN EN 301 843-6 

V2.1.1 
(87 1843) 

Norma na elektromagnetickú
kompatibilitu (EMC) námorných 
rádiových zariadení a služieb. 
Harmonizovaná norma vzťahu-
júca sa na základné požiadavky 
podľa článku 3.1b smernice 
2014/53/EÚ. Časť 6: Osobitné 
podmienky na zemské stanice na 
palubách plavidiel vysielajúce na 
frekvenciách nad 3 GHz 
(EN 301 843-6: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 
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91. STN EN 301 908-3 
V11.1.1 
(87 1908) 

Bunkové siete IMT. Harmoni-
zovaná norma vzťahujúca sa na
základné požiadavky podľa
článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ.
Časť 3: Základňové stanice (BS)
CDMA s priamym rozprestre-
ním (UTRA FDD) 
(EN 301 908-3: 2016 V11.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
92. STN EN 301 908-11 

V11.1.1 
(87 1908) 

Bunkové siete IMT. Harmoni-
zovaná norma vzťahujúca sa na
základné požiadavky podľa článku
3.2 smernice 2014/53/EÚ. Časť 11:
Opakovače CDMA s priamym
rozprestrením (UTRA FDD) 
(EN 301 908-11: 2016 V11.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
93. STN EN 301 908-12 

V7.1.1 
(87 1908) 

Bunkové siete IMT. Harmoni-
zovaná norma vzťahujúca sa na
základné požiadavky podľa článku
3.2 smernice 2014/53/EÚ. Časť 12:
Opakovače CDMA s viacnásobnou 
nosnou frekvenciou (cdma2000) 
(EN 301 908-12: 2016 V7.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
94. STN EN 301 908-14 

V11.1.1 
(87 1908) 

Bunkové siete IMT. Harmoni-
zovaná norma vzťahujúca sa na
základné požiadavky podľa článku
3.2 smernice 2014/53/EÚ. Časť 14:
Základňové stanice (BS) zdokona-
leného univerzálneho pozemského 
rádiového prístupu (E-UTRA) 
(EN 301 908-14: 2016 V11.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
95. STN EN 301 908-15 

V11.1.1 
(87 1908) 

Bunkové siete IMT. Harmo-
nizovaná norma vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa
článku 3.2 smernice 2014/53/
EÚ. Časť 15: Opakovače zdo-
konaleného univerzálneho po-
zemského rádiového prístupu 
(E-UTRA) 
(EN 301 908-15: 2016 V11.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
96. STN EN 301 908-19 

V6.3.1 
(87 1908) 

Bunkové siete IMT. Harmoni-
zovaná norma vzťahujúca sa na
základné požiadavky podľa článku 
3.2 smernice 2014/53/EÚ. Časť 19:
Používateľské zariadenia (UE) 
TDD OFDMA TDD WMAN (mo-
bilný WiMAXTM) 
(EN 301 908-19: 2016 V6.3.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   

97. STN EN 301 908-20 
V6.3.1 
(87 1908) 

Bunkové siete IMT. Harmoni-
zovaná norma vzťahujúca sa na 
základné požiadavky podľa článku 
3.2 smernice 2014/53/EÚ. Časť 20: 
Základňové stanice (BS) TDD
OFDMA TDD WMAN (mobilný 
WiMAXTM) 
(EN 301 908-20: 2016 V6.3.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
98. STN EN 301 908-21 

V6.1.1 
(87 1908) 

Bunkové siete IMT. Harmoni-
zovaná norma vzťahujúca sa na 
základné požiadavky podľa článku 
3.2 smernice 2014/53/EÚ. Časť 21: 
Používateľské zariadenia (UE) 
FDD OFDMA TDD WMAN 
(mobilný WiMAXTM) 
(EN 301 908-21: 2016 V6.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
99. STN EN 302 064 

V2.1.1 
(87 2064) 

Bezdrôtové videospoje pracujúce 
vo frekvenčnom pásme od 1,3 GHz 
do 50 GHz. Časť 2: Harmonizova-
ná norma vzťahujúca sa na zá-
kladné požiadavky podľa článku 
3.2 smernice 2014/53/EÚ 
(EN 302 064: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
100. STN EN 302 186 

V2.1.1 
(87 2186) 

Družicové zemské stanice a sys-
témy (SES). Harmonizovaná nor-
ma na družicové pohyblivé lietad-
lové zemské stanice (AES) vo frek-
venčných pásmach 11/12/14 GHz, 
vzťahujúca sa na základné požia-
davky podľa článku 3.2 smernice 
2014/53/EÚ 
(EN 302 186: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
101. STN EN 302 340 

V2.1.1 
(87 2340) 

Družicové zemské stanice a sys-
témy (SES). Harmonizovaná nor-
ma na družicové zemské stanice 
na palubách lodí (ESV), pracu-
júce vo frekvenčných pásmach 
11/12/14 GHz pridelených pevnej 
družicovej službe (FSS), vzťahu-
júca sa na základné požiadavky 
podľa článku 3.2 smernice 
2014/53/EÚ 
(EN 302 340: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 
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102. STN EN 302 448 
V2.1.1 
(87 2448) 

Družicové zemské stanice a systé-
my (SES). Harmonizovaná norma 
na sledovacie zemské stanice na
vlakoch (EST), pracujúce vo frek-
venčných pásmach 14/12 GHz,
vzťahujúca sa na základné požia-
davky podľa článku 3.2 smernice
2014/53/EÚ 
(EN 302 448: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
103. STN EN 302 561 

V2.1.1 
(87 2561) 

Pozemná pohyblivá služba. Rá-
diové zariadenia používajúce
moduláciu s konštantnou alebo 
s nekonštantnou obálkou, pracu-
júce v kanálových šírkach pásma
25 kHz, 50 kHz, 100 kHz alebo
150 kHz. Harmonizovaná norma 
vzťahujúca sa na základné po-
žiadavky podľa článku 3.2 smer-
nice 2014/53/EÚ 
(EN 302 561: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
104. STN EN 302 574-1 

V2.1.2 
(87 2574) 

Družicové zemské stanice a systé-
my (SES). Harmonizovaná norma 
na pohyblivé zemské stanice (MES)
pracujúce vo frekvenčných pás-
mach od 1 980 MHz do 2 010 MHz
(Zem – vesmír) a od 2 170 MHz do 
2 200 MHz (vesmír – Zem), vzťa-
hujúca sa na základné požiadavky
podľa článku 3.2 smernice
2014/53/EÚ. Časť 1: Doplnkový
pozemný komponent (CGC) pre
širokopásmové systémy 
(EN 302 574-1: 2016 V2.1.2) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
105. STN EN 302 574-2 

V2.1.2 
(87 2574) 

Družicové zemské stanice a sys-
témy (SES). Harmonizovaná nor-
ma na pohyblivé zemské stanice 
(MES) pracujúce vo frekven-
čných pásmach od 1 980 MHz do 
2 010 MHz (Zem – vesmír) a od
2 170 MHz do 2 200 MHz (ves-
mír – Zem), vzťahujúca sa na
základné požiadavky podľa
článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ.
Časť 2: Používateľské zariadenia 
(UE) pre širokopásmové systémy
(EN 302 574-2: 2016 V2.1.2) 
Platí od 1. 2. 2017 

   

106. STN EN 302 885 
V2.1.1 
(87 2885) 

Prenosné rádiotelefónne zaria-
denia s veľmi vysokou frek-
venciou (VHF) pre plavebnú 
pohyblivú službu pracujúce
v pásmach VHF s integrovaným
ručným DSC triedy D. Harmo-
nizovaná norma vzťahujúca sa 
na základné požiadavky podľa 
článku 3.2 a 3.3(g) smernice 
2014/53/EÚ 
(EN 302 885: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
107. STN EN 303 098 

V2.1.1 
(87 3098) 

Námorné zariadenia s nízkym 
výkonom na lokalizáciu osôb 
využívajúce AIS. Harmonizo-
vaná norma vzťahujúca sa na 
základné požiadavky podľa 
článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ
(EN 303 098: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
108. STN EN 303 204 

V2.1.1 
(87 3204) 

Sieťové zariadenia s krátkym 
dosahom (SRD). Rádiové za-
riadenia na použitie vo frek-
venčnom rozsahu od 870 MHz 
do 876 MHz s vyžiareným vý-
konom do 500 mW. Harmoni-
zovaná norma vzťahujúca sa 
na základné požiadavky podľa 
článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ
(EN 303 204: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
109. STN EN 303 204 

V2.1.2 
(87 3204) 

Sieťové zariadenia s krátkym 
dosahom (SRD). Rádiové za-
riadenia na použitie vo frek-
venčnom rozsahu od 870 MHz 
do 876 MHz s vyžiareným vý-
konom do 500 mW. Harmoni-
zovaná norma vzťahujúca sa 
na základné požiadavky podľa 
článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ
(EN 303 204: 2016 V2.1.2) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
110. STN EN 303 213-6-1 

V2.1.1 
(87 3213) 

Zdokonalený systém navádzania 
a riadenia pohybu na prevádz-
kových plochách (A-SMGCS). 
Časť 6: Harmonizovaná norma 
vzťahujúca sa na základné po-
žiadavky podľa článku 3.2 
smernice 2014/53/EÚ pre využí-
vané radarové snímače na pre-
vádzkových plochách. Oddiel 1: 
Snímače v pásme X využívajúce 
impulzné signály a prenášajúce 
výkon do 100 kW 
(EN 303 213-6-1: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 
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111. STN EN 303 340 
V1.1.2 
(87 3340) 

Prijímače digitálneho pozem-
ného televízneho vysielania.
Harmonizovaná norma vzťa-
hujúca sa na základné požia-
davky podľa článku 3.2 smer-
nice 2014/53/EÚ 
(EN 303 340: 2016 V1.1.2) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
112. STN EN 303 372-2 

V1.1.1 
(87 3372) 

Družicové zemské stanice a sys-
témy (SES). Satelitné vysielanie 
prijímacieho zariadenia. Harmo-
nizovaná norma vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa 
článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ. 
Časť 2: Vnútorná jednotka 
(EN 303 372-2: 2016 V1.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
113. STN EN 303 609 

V12.5.1 
(87 3609) 

Globálny systém mobilných
komunikácií (GSM). Opakova-
če GSM. Harmonizovaná nor-
ma vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2
smernice 2014/53/EÚ 
(EN 303 609: 2016 V12.5.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
114. STN EN 303 883 

V1.1.1 
(87 3883) 

Zariadenia s krátkym dosahom
(SRD) používajúce ultraširoké
pásmo (UWB). Meracie techniky
(EN 303 883: 2016 V1.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
115. STN EN 319 102-1 

V1.1.1 
(87 9102) 

Elektronické podpisy a infra-
štruktúry (ESI). Postupy na
tvorbu a overenie digitálnych 
podpisov AdES. Časť 1: Tvor-
ba a overenie 
(EN 319 102-1: 2016 V1.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
116. STN EN 319 122-1 

V1.1.1 
(87 9122) 

Elektronické podpisy a infra-
štruktúry (ESI). Digitálne podpi-
sy vo formáte CAdES. Časť 1:
Stavebné bloky a základné pod-
pisy vo formáte CAdES 
(EN 319 122-1: 2016 V1.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
117. STN EN 319 122-2 

V1.1.1 
(87 9122) 

Elektronické podpisy a infra-
štruktúry (ESI). Digitálne podpi-
sy vo formáte CAdES. Časť 2:
Rozšírené podpisy vo formáte
CAdES 
(EN 319 122-2: 2016 V1.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   

118. STN EN 319 132-1 
V1.1.1 
(87 9132) 

Elektronické podpisy a infra-
štruktúry (ESI). Digitálne podpi-
sy vo formáte XAdES. Časť 1: 
Stavebné bloky a základné pod-
pisy vo formáte XAdES 
(EN 319 132-1: 2016 V1.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
119. STN EN 319 132-2 

V1.1.1 
(87 9132) 

Elektronické podpisy a infra-
štruktúry (ESI). Digitálne podpi-
sy vo formáte XAdES. Časť 2: 
Rozšírené podpisy vo formáte 
XAdES 
(EN 319 132-2: 2016 V1.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
120. STN EN 319 142-1 

V1.1.1 
(87 9142) 

Elektronické podpisy a infra-
štruktúry (ESI). Digitálne podpi-
sy vo formáte PAdES. Časť 1: 
Stavebné bloky a základné pod-
pisy vo formáte PAdES 
(EN 319 142-1: 2016 V1.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
121. STN EN 319 142-2 

V1.1.1 
(87 9142) 

Elektronické podpisy a infra-
štruktúry (ESI). Digitálne podpi-
sy vo formáte PAdES. Časť 2: 
Doplňujúce podpisy profilov vo 
formáte PAdES 
(EN 319 142-2: 2016 V1.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
122. STN EN 319 162-1 

V1.1.1 
(87 9162) 

Elektronické podpisy a infra-
štruktúry (ESI). Podpisové kon-
tajnery vo formáte ASiC. Časť 1: 
Stavebné bloky a základné kon-
tajnery vo formáte ASiC 
(EN 319 162-1: 2016 V1.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
123. STN EN 319 162-2 

V1.1.1 
(87 9162) 

Elektronické podpisy a infra-
štruktúry (ESI). Podpisové kon-
tajnery vo formáte ASiC. Časť 2:
Doplňujúce kontajnery vo for-
máte ASiC 
(EN 319 162-2: 2016 V1.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
124. STN EN 319 401 

V2.1.1 
(87 9401) 

Elektronické podpisy a infra-
štruktúry (ESI). Všeobecné po-
žiadavky politiky pre poskytova-
teľov dôveryhodných služieb 
(EN 319 401: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 
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125. STN EN 319 411-1 
V1.1.1 
(87 9411) 

Elektronické podpisy a infra-
štruktúry (ESI). Požiadavky poli-
tiky a bezpečnostné požiadavky 
pre poskytovateľov dôveryhod-
ných služieb vydávajúcich certi-
fikáty. Časť 1: Všeobecné požia-
davky 
(EN 319 411-1: 2016 V1.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
126. STN EN 319 411-2 

V2.1.1 
(87 9411) 

Elektronické podpisy a infra-
štruktúry (ESI). Požiadavky poli-
tiky a bezpečnostné požiadavky 
pre poskytovateľov dôveryhod-
ných služieb vydávajúcich certi-
fikáty. Časť 2: Požiadavky pre
poskytovateľov dôveryhodných 
služieb vydávajúcich kvalifiko-
vané certifikáty EÚ 
(EN 319 411-2: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
127. STN EN 319 412-1 

V1.1.1 
(87 9412) 

Elektronické podpisy a infra-
štruktúry (ESI). Profily certifi-
kátu. Časť 1: Prehľad a spo-
ločné dátové štruktúry 
(EN 319 412-1: 2016 V1.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
128. STN EN 319 412-2 

V2.1.1 
(87 9412) 

Elektronické podpisy a infra-
štruktúry (ESI). Profily certifi-
kátu. Časť 2: Profil certifikátu
na certifikáty vydané fyzickým 
osobám 
(EN 319 412-2: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
129. STN EN 319 412-3 

V1.1.1 
(87 9412) 

Elektronické podpisy a infra-
štruktúry (ESI). Profily certifi-
kátu. Časť 3: Profil certifikátu
na certifikáty vydané právnic-
kým osobám 
(EN 319 412-3: 2016 V1.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
130. STN EN 319 412-4 

V1.1.1 
(87 9412) 

Elektronické podpisy a infra-
štruktúry (ESI). Profily certifi-
kátu. Časť 4: Profil certifikátu
na certifikáty webových strá-
nok 
(EN 319 412-4: 2016 V1.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
131. STN EN 319 412-5 

V2.1.1 
(87 9412) 

Elektronické podpisy a infra-
štruktúry (ESI). Profily certifi-
kátu. Časť 5: Vyhlásenia QC 
(EN 319 412-5: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   

132. STN EN 319 421 
V1.1.1 
(87 9421) 

Elektronické podpisy a infra-
štruktúry (ESI). Požiadavky poli-
tiky a bezpečnostné požiadavky 
pre poskytovateľov dôveryhod-
ných služieb vydávajúcich časové 
pečiatky 
(EN 319 421: 2016 V1.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
133. STN EN 319 422 

V1.1.1 
(87 9422) 

Elektronické podpisy a infra-
štruktúry (ESI). Protokol na ča-
sové označovania a profily časo-
vej pečiatky 
(EN 319 422: 2016 V1.1.1) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
134. STN EN 16733 

(92 0217) 
Skúšky reakcie stavebných vý-
robkov na oheň. Hodnotenie 
schopnosti stavebných výrobkov 
horieť postupujúcim tlením 
(EN 16733: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
135. STN EN 892+A1 

(94 2007) 
Horolezecké vybavenie. Dyna-
mické horolezecké laná. Bez-
pečnostné požiadavky a skú-
šobné metódy 
(EN 892: 2012+A1: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 892 
(94 2007) 

Horolezecké vybavenie. Dyna-
mické horolezecké laná. Bezpeč-
nostné požiadavky a skúšobné 
metódy 
(EN 892: 2012) 
z mája 2013 

   

Zmeny STN 

136. STN EN ISO 389-7/A1 
(01 1630) 

Akustika. Referenčná nula na 
kalibrovanie audiometrického
zariadenia. Časť 7: Referenčná 
prahová hladina počutia v pod-
mienkach voľného a difúzneho 
poľa (ISO 389-7: 2005/Amd 1:
2016). Zmena A1 
STN EN ISO 389-7 z apríla 2006
(EN ISO 389-7: 2005/A1: 2016)
Platí od 1. 2. 2017 
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Opravy STN 

137. STN EN 13107/AC 
(27 3019) 

Bezpečnostné požiadavky na
zariadenia určené na osobnú
lanovú dopravu. Stavebno-in-
žinierske práce. Oprava AC 
STN EN 13107  
zo septembra 2016 
(EN 13107: 2015/AC: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
138. STN EN ISO 6978-2/ 

AC 
(38 5580) 

Zemný plyn. Stanovenie ortuti.
Časť 2: Odber vzoriek ortuti
amalgamáciou použitím zliati-
ny zlata a platiny. Technické
korigendum 2 (ISO 6978-2: 
2003/Cor 2: 2006). Oprava AC
STN EN ISO 6978-2  
z novembra 2005 
(EN ISO 6978-2: 2005/AC: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 

   

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 (bez vydania 
titulnej strany STN tlačou). 
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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 
 poverená riadením  
  odboru technickej normalizácie 
 v. r. 
 
 
 
 

Schválené TNI 

1. TNI CEN/TR 12098-6 
(06 0330) 

Regulácia vykurovacích systé-
mov. Časť 6: Sprievodná tech-
nická správa prEN 12098-1: 
2015. Moduly M3-5,6,7,8 ****) 
(CEN/TR 12098-6: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
2. TNI CEN/TR 16950 

(13 8109) 
Potrubia z tvárnej liatiny, tva-
rovky a príslušenstvo. Sanitár-
ne charakteristiky a skúšobné 
metódy ****) 
(CEN/TR 16950: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 

   
   
   
   
   
   
   

3. TNI CEN/TR 16982 
(65 6525) 

Motorové nafty a zmesné pali-
vá pre vznetové motory. Zále-
žitosti týkajúce sa filtrovateľ-
nosti za studena ****) 
(CEN/TR 16982: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
4. TNI CEN/TR 16957 

(65 9805) 
Výrobky založené na biomase. 
Odporúčania na inventarizačnú 
analýzu životného cyklu (LCI) vo 
fáze konečného používania ****)
(CEN/TR 16957: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 

   
5. TNI CWA 17046 

(98 8051) 
Humanitárne odmínovanie. Ne-
technický prieskum pri uvoľňo-
vaní územia ****) 
(CWA 17046: 2016) 
Platí od 1. 2. 2017 

   

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 návrhu na zrušenie STN 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR predkladá podľa § 6 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách 
na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prerokovanie zo-
znam slovenských technických noriem (STN) navrhovaných na zrušenie pre ich technickú zastaranosť, neaktuálnosť alebo 
z iných dôvodov.  

Každý, kto má odôvodnené námietky proti zrušeniu STN, môže ich uplatniť do 8 týždňov od zverejnenia tohto oznámenia u uve-
deného zodpovedného zamestnanca ÚNMS SR. 

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

 

 Ing. Viera Huková 
 poverená riadením odboru technickej normalizácie 
 v. r. 
 
 
 
 

Označenie STN Názov STN Dátum vydania/ 
schválenia Zodpovedný zamestnanec 

STN 49 0071 Usporiadanie skladov dreva z hľadiska požiarnej 
bezpečnosti 2. 4. 2000 Ing. Eva Marsová 

 
 



Vestník ÚNMS SR č. 1/2017 

24 

 
 

Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

o zriadení technických komisií 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) oznamuje, že podľa čl. 4 Štatútu 
a rokovacieho poriadku technických komisií, subkomisií a pracovných skupín (ďalej len „štatút“) zriadil nasledujúce technické 
komisie (ďalej len „TK“). 

 Ing. Viera Huková 
 poverená riadením odboru technickej normalizácie 
 v. r. 

 

 

TK 92  Vykurovacie a chladiace systémy v budovách 

Deň ustanovujúceho zasadnutia: 12. 1. 2017 

Rozsah pôsobnosti: Technická normalizácia v oblasti výpočtu, posudzovania, návrhu, uvedenia do prevádzky, 
údržby a servisu vykurovacích a vodných chladiacich systémov v rozličných typoch budov 
s cieľom zabezpečenia tepelnej pohody pre užívateľov pri hospodárne opodstatnenej 
a bezpečnej prevádzke vykurovacích a vodných chladiacich systémov. 

Predseda: Ing. Ján Magyar 

Tajomník: Ing. Dávid Veselovský 

ÚNMS SR zároveň oznamuje, že v súlade s článkom 4 štatútu zrušil k 12. 1. 2017 doterajšiu TK 92 Vykurovacie systémy 
v budovách. 
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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 tech-
nickej normalizácie podľa § 6 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a zákona č. 254/2003 Z. z. sú zve-
rejňované 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 
 poverená riadením odboru technickej normalizácie 
 v. r. 

 

 

 
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 do-
stupné 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 
 poverená riadením 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 požia-
davkách 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 pôvod-
ných STN sú zverejňované na verejné prerokovanie na webovej stránke ÚNMS SR na www.unms.sk v časti Technická normali-
zácia – 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 
 poverená riadením 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 decembri 2016 toto rozhodnutie z oblasti autorizácie na výkon overovania určených meradiel: 

Rozhodnutie č. 2016/900/011332/03806 z 12. decembra 2016 vydané pre TUBEX, s. r. o., Železničná 329/21, 905 01 Senica, 
IČO: 34 142 924.  
Predmetom rozhodnutia je zmena autorizácie na výkon overovania určených meradiel (záznamových zariadení v cestnej 
doprave) udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2013/900/006643/02756 z 11. februára 2013 spočívajúca v zmene zodpo-
vedného zástupcu autorizovanej osoby.  

Platnosť rozhodnutia: od 1. januára 2017 do 11. februára 2018. 

 

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

2. METROLÓGIA 
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Zoznam držiteľov platných osvedčení  
o súlade so správnou laboratórnou praxou k 31. 12. 2016 

1. Osvedčenie č.: G-017 Platnosť osvedčenia od: 16. 9. 2014
   do: 16. 9. 2019
 EL, spol. s r. o. 

Stredisko laboratórnych prác 
Radlinského 17/A, 051 11  Spišská Nová Ves 

 

    
 Oblasť štúdií: Ekotoxikologické štúdie, fyzikálno-chemické a analytické 

štúdie, biologické testovanie, štúdie mikrobiologickej bezpečnosti, štúdie 
mikrobiologickej odbúrateľnosti, stabilitné štúdie. 

  

 Typy látok: Lieky, liečivá a pomocné látky, farmaceutické suroviny, veteri-
nárne lieky a liečivé produkty, výživové a krmovinové doplnky, kozmetické 
produkty, biocídy, pesticídy, pôdne pomocné látky a pestovateľské substráty, 
odpady a výluhy, priemyselné chemikálie a prípravky, detergenty. 

  

    
    
2. Osvedčenie č.: G-026 Platnosť osvedčenia od: 26. 6. 2015 
   do: 26. 6. 2020 
 hameln rds a.s. 

Sekcia pre predklinický a klinický výskum: Oddelenie biologických štúdií 
(BIO) a Oddelenie analytického a bioanalytického vývoja (ABD) 
Horná 36, 900 01  Modra 

  

    
 Oblasť štúdií: Toxicita, mutagenita, farmakokinetika a metabolizmus, farma-

kológia, mikrobiológia, imunochémia, biochémia, klinicko-chemické testo-
vanie. 

  

 Typy látok: Humánne lieky, veterinárne lieky, priemyselné chemikálie, zdra-
votnícke pomôcky, kozmetika, aditíva do potravín a krmív. 

  

    
    
3. Osvedčenie č.: G-027 Platnosť osvedčenia od: 28. 1. 2016 
   do: 28. 1. 2021 
 Slovenská akadémia vied 

Virologický ústav  
Laboratórium diagnostiky a prevencie rickettsiových a chlamýdiových nákaz 
Dúbravská cesta 9, 845 05  Bratislava 

  

    
 Oblasť štúdií: Sérologické štúdie.   
 Typy látok: antigény, diagnostické prípravky in-vitro, povrchové makromole-

kuly a korpuskule rickettsií a chlamýdií. 
  

    
    
4. Osvedčenie č.: G-031 Platnosť osvedčenia 
   

od: 13. 12. 2012
do: 13. 12. 2017

 Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV   
 Laboratórium vývinovej a behaviorálnej toxikológie 

Laboratórium bunkových kultúr 
 

 Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava  
 Oddelenie toxikológie a chovu laboratórnych zvierat  
 919 54  Dobrá Voda 360 

Platnosť pre pracoviská 
v Bratislave pozastavená  
od 15. 12. 2015 
 na vlastnú žiadosť, 
z dôvodu sťahovania  
a org. zmien  

    
 Oblasť štúdií: Toxikologické štúdie in vivo a in vitro, štúdie farmakologickej 

bezpečnosti liečiv. 
  

 Typy látok: Humánne a veterinárne lieky a liečivá, pesticídy, kozmetické 
látky, potravinové doplnky, priemyselné chemické látky a prípravky, biocídy.

  

4. AKREDITÁCIA 
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5. Osvedčenie č.: G-036 Platnosť osvedčenia od: 15. 7. 2013 
   do: 15. 7. 2018 
 Slovenská zdravotnícka univerzita 

Limbová 12, 833 03  Bratislava 
Vedeckovýskumná základňa SZU  
Laboratórium toxikológie, laboratórium imunotoxikológie,  
experimentálne zverince 
Limbová 14, 833 01  Bratislava 

  

    
 Oblasť štúdií: Štúdie toxicity, mutagenity, teratogenity a reprodukcie in vivo

a in vitro, testy kožnej senzibilizácie a imunotoxikologické štúdie. 
  

 Typy látok: Humánne lieky, prípravky na ochranu rastlín, veterinárne lieky, 
potravinové a krmovinové doplnky, kozmetické výrobky, priemyselné látky 
a prípravky, biocídy, zdravotnícke pomôcky, predmety bežného používania, 
dezinfekčné prípravky, čistiace prostriedky, povrchové a odpadové vody, 
xenobiotiká. 

  

    
    
6. Osvedčenie č.: G-038 Platnosť osvedčenia od: 29. 4. 2013 
   do: 29. 4. 2018 
 Univerzita veterinárneho lekárstva Košice 

Ústav patologickej anatómie 
Komenského 73, 041 81  Košice 

  

    
 Oblasť štúdií: Histopatologické štúdie.   
 Typy látok: Tkanivá a orgány živočíšneho pôvodu.   
    
    
7. Osvedčenie č.: G-040 Platnosť osvedčenia od: 19. 5. 2014 
   do: 19. 5. 2019 
 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 

Odbor laboratórnych činností 
Testovacie pracovisko životného prostredia 
Matúškova 21, 833 16  Bratislava 

 

  

Platnosť pozastavená  
od 13. 5. 2015  
do 6. 9. 2016 na vlastnú 
žiadosť, z dôvodu  
sťahovania a org. zmien  

 Oblasť štúdií: Fyzikálno-chemické štúdie, analytické štúdie.   
 Typy látok: Chemické látky, prípravky na ochranu rastlín.   
    
    
8. Osvedčenie č.: G-042 Platnosť osvedčenia 
   

od: 9. 3. 2015* 
do: 9. 3. 2020 

 Výskumné centrum preventívnej toxikológie, potravín a chemickej  
bezpečnosti L. I. Medveďa, Ministerstvo zdravotníctva Ukrajiny 
Centrum preventívnej a regulačnej toxikológie 
Heroiv oborony 6, 03023 Kyjev, Ukrajina 

  

   predchádzajúci 
 Oblasť štúdií: Štúdie toxicity, toxikokinetiky, mutagenity, fyzikálno-chemické 

štúdie. 
 certifikát platil 

do: 11. 8. 2014 
 Typy látok: Humánne a veterinárne lieky a liečivá, prípravky na ochranu rast-

lín, potravinové a krmovinové doplnky, kozmetické výrobky, priemyselné 
chemické látky a prípravky, biocídy. 

  

    
    
9. Osvedčenie č.: G-043 Platnosť osvedčenia 
   

od: 28. 11. 2014
do: 28. 11. 2019

 Clinfarm Ltd 
Bioanalytické laboratórium 
Tarasa Ševčenka 3, Irpin, Kyjevská oblasť, 08200 Ukrajina 

  

    
 Oblasť štúdií: Analytické a klinicko-chemické testovanie.   
 Typy látok: Humánne a veterinárne lieky a liečivá.   
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10. Osvedčenie č.: G-044 Platnosť osvedčenia od: 16. 7. 2016 
do: 16. 7. 2021 

 Šemiakinov a Ovčinnikov inštitút bioorganickej chémie 
Biologické testovacie laboratórium 
Prospekt nauki 6, Pushchino, Moscow Region, 142290 Ruská federácia 

  

    
 Oblasť štúdií: Štúdie toxicity a mutagenity, analytické a klinicko-chemické 

testovanie. 
  

 Typy látok: Humánne a veterinárne lieky a liečivá, pesticídy, kozmetické 
látky, potravinové doplnky, priemyselné chemické látky a prípravky, biocídy.

  

    
    
11. Osvedčenie č.: G-045 Platnosť osvedčenia 
   

od: 21. 2. 2014 
do: 21. 2. 2017 

 AXON Neuroscience R&D Services SE 
Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 
Oddelenie experimentálnej a klinickej farmakológie  
Dúbravská cesta 9, 845 10 Bratislava 

  

    
 Oblasť štúdií: Sérologické štúdie.   
 Typy látok: Humánne lieky.   
    
    
12. Osvedčenie č.: G-046 Platnosť osvedčenia 
   

od: 14. 12. 2015
do: 14. 12. 2018

 ACRO Vet Lab. 
Farmakokinetické laboratórium 
Privokzalna 15A, Pilipovichi village, Borodianka district  
Kiev region, Ukraine 078 40 

  

    
 Oblasť štúdií: Fyzikálno-chemické, analytické štúdie.   
 Typy látok: Veterinárne lieky a liečivá.   
    
    
13. Osvedčenie č.: G-047 Platnosť osvedčenia 
   

od: 26. 10. 2016
do: 26. 10. 2019

 Galenika Fitofarmacija a.d. 
Laboratórium fyzikálno-chemického testovania 
Batajnicki drum bb, 11080 Beograd, Serbia 

  

    
 Oblasť štúdií: Fyzikálno-chemické, analytické štúdie.   
 Typy látok: Pesticídy.   

 

 
 Mgr. Martin Senčák 
 riaditeľ SNAS 
 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 decembri 2016 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/83 
2. 12. 2016 
 

Albánsko 
 

olivové oleje a oleje z olivových výliskov 

Schválenie predpisu o charakteristikách kvality a kritériách čistoty 
uvedených olejov. 
 

60 dní 
 

TBT/ARG/309 
7. 12. 2016 
 

Argentína 
 

textilné výrobky a obuv 

Požiadavky na vyhlásenie výrobcov a dovozcov o zložení výrobkov 
(DJCP) vrátane percentuálnych podielov použitých materiálov. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/ARG/310 
16. 12. 2016 
 

Argentína 
 

elektrické ohrievače vody určené pre domácnosti 

Požiadavky na energetickú hospodárnosť výrobkov, energetické štít-
kovanie. 
 

neaplikuje sa 

TBT/ARG/311 
7. 12. 2016 
 

Argentína 
 

mikrovlnné rúry určené pre domácnosti 

Požiadavky na energetickú hospodárnosť výrobkov, energetické štít-
kovanie. 
 

neaplikuje sa 

TBT/BRA/701 
21. 12. 2016 
 

Brazília mrazené ryby 

Predpis ustanovujúci požiadavky na identifikáciu a kvalitu rýb 
a produktov vodnej kultúry upravených zmrazením. 
 

15. 2. 2017 

TBT/BWA/44 
13. 12. 2016 
 

Botswana spotrebiče určené pre domácnosti 

Návrh normy stanovujúci požiadavky na spotrebiče určené na suché 
a mokré vysávanie, harmonizácia s normou IEC. 
 

60 dní 

5. RÔZNE 
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TBT/BWA/45 
16. 12. 2016 
 

Botswana spotrebiče určené pre domácnosti 

Návrh normy stanovujúci požiadavky na práčky, harmonizácia 
s normou IEC. 
 

60 dní 

TBT/BWA/46 
16. 12. 2016 
 

Botswana spotrebiče určené pre domácnosti 

Návrh normy stanovujúci požiadavky na elektrické žehličky, harmo-
nizácia s normou IEC. 
 

60 dní 

TBT/BWA/47 
16. 12. 2016 
 

Botswana elektrické káble 

Návrh normy stanovujúci požiadavky na elektrické káble s pevnou
dielektrickou izoláciou, špecifikácie na inštalačné káble pre menovi-
té prevádzkové napätie 600/1000 V. 
 

60 dní 

TBT/BWA/48 
16. 12. 2016 
 

Botswana spotrebiče určené pre domácnosti 

Návrh normy stanovujúci osobitné požiadavky na ventilátory, har-
monizácia s normou IEC. 
 

60 dní 

TBT/BWA/49 
16. 12. 2016 
 

Botswana spotrebiče určené pre domácnosti 

Návrh normy stanovujúci osobitné požiadavky na mikrovlnné rúry, 
harmonizácia s normou IEC. 
 

60 dní 

TBT/BWA/50 
16. 12. 2016 
 

Botswana spotrebiče určené pre domácnosti 

Návrh normy stanovujúci osobitné požiadavky na prietokové ohrie-
vače vody, harmonizácia s normou IEC. 
 

60 dní 

TBT/BWA/51 
19. 12. 2016 
 

Botswana elektrické káble 

Návrh normy stanovujúci požiadavky na elektrické káble s pevnou
dielektrickou izoláciou, požiadavky na balenie a označovanie. 
 

60 dní 

TBT/BWA/52 
19. 12. 2016 
 

Botswana elektrické káble 

Návrh normy stanovujúci požiadavky na elektrické káble s pevnou
dielektrickou izoláciou, špecifikácie na inštalačné káble pre meno-
vité prevádzkové napätie 300/500 V a 600/1000 V. 
 

60 dní 

TBT/BWA/53 
19. 12. 2016 
 

Botswana spotrebiče určené pre domácnosti 

Návrh normy stanovujúci osobitné požiadavky na malé kuchynské 
spotrebiče, napríklad fritézy, harmonizácia s normou IEC. 
 

60 dní 

TBT/BWA/54 
20. 12. 2016 
 

Botswana spotrebiče určené pre domácnosti 

Návrh normy stanovujúci osobitné požiadavky na stacionárne spo-
trebiče, napríklad grily, parné rúry a podobné výrobky, harmonizácia 
s normou IEC. 
 

60 dní 

TBT/CAN/505 
8. 12. 2016 
 

Kanada 
 

živé zvieratá 

Zmeny a doplnky predpisov CFIA o zdraví zvierat, aktualizácia po-
žiadaviek na primerané zaobchádzanie pri preprave a nakladaní. 
 

15. 2. 2017 

TBT/CAN/506 
12. 12. 2016 
 

Kanada 
 

potraviny určené na ľudskú konzumáciu 

Verejné konzultácie CFIA týkajúce sa modernizácie požiadaviek na
označovanie potravín na etiketách. 
 

28. 2. 2017 
(možnosť  
konzultácií  
on-line) 

TBT/CAN/507 
21. 12. 2016 
 

Kanada 
 

látky poškodzujúce ozónovú vrstvu a hydrofluorokarbóny (HFC) 

Predpisy, ktorými sa menia a dopĺňajú predpisy o látkach poškodzu-
júcich ozónovú vrstvu, požiadavky na znižovanie emisií skleníko-
vých plynov. 
 

8. 2. 2017 
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TBT/CAN/508 
22. 12. 2016 
 

Kanada 
 

rádiové komunikácie 

Rádiové normy a špecifikácie RSS-199 (3. vydanie) ustanovujúce 
požiadavky na certifikáciu zariadení BRS činných vo frekvenčnom
pásme 2 500 – 2 690 MHz. 
 

8. 6. 2017 

TBT/CAN/509 
22. 12. 2016 
 

Kanada 
 

hračky 

Predpisy, ktorými sa menia a dopĺňajú predpisy o hračkách, aktuali-
zácia skúšobných metód, prevencia toxikologických rizík, bezpeč-
nosť hračiek. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/CHL/384 
21. 12. 2016 
 

Čile 
 

potraviny určené na ľudskú konzumáciu 

Aktualizácia zdravotných predpisov na potraviny a nutričné označo-
vanie potravín. 
 

60 dní 

TBT/CHL/385 
22. 12. 2016 
 

Čile 
 

motorové vozidlá 

Požiadavky na bezpečnostné funkcie ľahkých motorových vozidiel 
vrátane antiblokovacích brzdových systémov (ABS) a elektronic-
kých stabilizačných systémov (ESP). 
 

60 dní 

TBT/CHN/1187 
5. 12. 2016 
 

Čína 
 

osobné automobily a iné určené motorové vozidlá 

Požiadavky na subjekty predávajúce motorové vozidlá súvisiace so
stanovením podielu predaja vozidiel využívajúcich nové energie, 
pokuty pri nedodržaní. 
 

60 dní 

TBT/CHN/1188 
5. 12. 2016 
 

Čína 
 

osobné automobily a iné určené motorové vozidlá 

Administratívne postupy týkajúce sa výrobcov motorových vozidiel 
využívajúcich nové energie, posilnenie bezpečnosti výrobkov, pod-
pora využívania nových zdrojov energie. 
 

neaplikuje sa 

TBT/ECU/329 
22. 12. 2016 
 

Ekvádor 
 

potraviny na zvláštne výživové účely 

Predpis stanovujúci podmienky vydávania hygienických osvedčení 
na potraviny na zvláštne výživové účely vrátane kontroly subjektov, 
ktoré vyrábajú, skladujú, dovážajú alebo predávajú uvedené vý-
robky. 
 

60 dní 

TBT/ESP/34 
22. 12. 2016 
 

Španielsko 
 

pivo 

Kráľovský výnos ustanovujúci normu na kvalitu piva a sladových
nápojov. 
 

60 dní 

TBT/EST/11 
14. 12. 2016 
 

Estónsko 
 

tabakové výrobky 

Zmeny a doplnky estónskeho zákona o tabaku, požiadavky na vý-
robky vrátane elektronických cigariet bez nikotínu. 
 

90 dní 

TBT/EU/427 
2. 12. 2016 
 

Európska únia 
 

potraviny  

Návrh nariadenia Komisie o zamietnutí uvádzania určitých zdravot-
ných výrokov o potravinách iných ako výroky o znížení rizika ocho-
rení a vplyve na vývoj a zdravie detí. Zamietnutie troch výrokov na 
základe posúdenia Európskym úradom pre bezpečnosť potravín
(EFSA) ako vedecky neodôvodnených. 
 

60 dní 
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TBT/EU/428 
6. 12. 2016 
 

Európska únia 
 

zdravotnícke pomôcky 

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie týkajúci sa skupiny vý-
robkov, ktorých pôsobenie závisí od látok PAC (Proanthocyanidins) 
nachádzajúcich sa v brusniciach (Vaccinium macrocarpon), použí-
vaných na prevenciu alebo liečbu zápalov močových ciest. Návrh 
určuje, že uvedená skupina výrobkov (PAC) nie je zdravotníckou 
pomôckou. 
 

60 dní 

TBT/EU/429 
7. 12. 2016 
 

Európska únia 
 

stavebné výrobky, omietky, omietkové malty 

Návrh delegovaného nariadenia Komisie o podmienkach klasifikácie 
bez skúšok pre vonkajšie a vnútorné omietky na báze organických 
spojív, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 15824, a pre 
vonkajšie a vnútorné omietkové malty, na ktoré sa vzťahuje harmo-
nizovaná norma EN 998-1, s ohľadom na ich reakciu na oheň. 
 

60 dní 

TBT/EU/430 
13. 12. 2016 
 

Európska únia 
 

stavebné výrobky 

Návrh delegovaného nariadenia Komisie o podmienkach klasifikácie 
bez skúšok týkajúci sa výrobkov z lepeného lamelového dreva, na
ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14080, a výrobkov 
z konštrukčného masívneho dreva s klinovým spojom, na ktoré sa
vzťahuje harmonizovaná norma EN 15497, pokiaľ ide o ich reakcie 
na oheň, ktorým sa mení a dopĺňa Rozhodnutie 2005/610/ES. 
 

60 dní 

TBT/EU/431 
15. 12. 2016 
 

Európska únia 
 

pesticídne látky 

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa 
vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide 
o podmienky schvaľovania účinnej látky Fluroxypyr. 
 

60 dní 

TBT/EU/432 
16. 12. 2016 
 

Európska únia 
 

liehoviny 

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o definícii, prezen-
tácii a označovaní liehovín, o  používaní názvov liehovín pri prezen-
tácii, o označovaní iných potravín a ochrane zemepisných označení
liehovín [dokument COM (2016) 750]. 
 

90 dní 

TBT/EU/433 
21. 12. 2016 
 

Európska únia 
 

elektronické zobrazovacie panely (displeje) 

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa implementuje smernica 2009/
125/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o požiadavky na 
ekodizajn elektronických zobrazovacích panelov, ktorým sa zrušuje
nariadenie (ES) č. 642/2009, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn 
televízorov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1275/2008,
pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektrických a elektronických 
domácich a kancelárskych zariadení v súvislosti so spotrebou elek-
trickej energie v stave pohotovosti a vo vypnutom stave, nariadenie 
(EÚ) č. 617/2013, pokiaľ ide o požiadavky na počítače a počítačové 
servery. 
 

60 dní 

TBT/EU/434 
22. 12. 2016 
 

Európska únia 
 

pesticídne látky 

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie týkajúci sa neschválenia
účinnej látky Orthosulfamuron v súlade s nariadením (ES) č. 1107/
2009 Európskeho parlamentu a Rady o uvádzaní prípravkov na
ochranu rastlín na trh. 
 

60 dní 
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TBT/EU/435 
22. 12. 2016 
 

Európska únia 
 

látky klasifikované ako karcinogénne, mutagénne a toxické pre re-
produkciu (CMR), kategória 1A a 1B, ako látky samotné alebo
v zmesiach uvádzané na trh alebo dodávané na použitie širokej
verejnosti 

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa menia a dopĺňajú dodatky 
k prílohe XVII nariadenia (ES) č. 1907/2006 Európskeho parlamen-
tu a Rady o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní che-
mických látok (REACH), pokiaľ ide o látky označované ako CMR. 
 

60 dní 

TBT/ISR/937 
7. 12. 2016 

Izrael všetky výrobky, na ktoré sa vzťahujú záväzné normy 

Memorandum týkajúce sa úpravy legislatívy (legislatívnych korektúr 
2017 – 2018), znižovanie prekážok obchodu vyplývajúcich zo sú-
časnej normalizácie a režimu skúšania realizovaného izraelským
normalizačným inštitútom (SII). 
 

60 dní 

TBT/ISR/938 
15. 12. 2016 

Izrael protipožiarne výrobky, navíjacie bubny na hadice 

Požiadavky na výrobky, vyhlásenie záväznosti časti normy SI 2206. 
 

60 dní 

TBT/ISR/939 
21. 12. 2016 

Izrael káble s polyvinylchloridovou izoláciou určené pre menovité napätie 
do  450/750 V 

Požiadavky na výrobky, vyhlásenie záväznosti časti normy SI 60227. 
 

60 dní 

TBT/ISR/940 
21. 12. 2016 

Izrael káble s gumenou izoláciou určené pre menovité napätie do 450/750 V 

Požiadavky na výrobky, zrušenie záväznosti časti  normy SI 60227. 
 

60 dní 

TBT/JPN/539 
20. 12. 2016 

Japonsko textilné výrobky 

Celková revízia požiadaviek na označovanie textilných výrobkov,
označovanie kvality. 
 

60 dní 
 

TBT/JPN/540 
20. 12. 2016 

Japonsko výrobky z plastov 

Celková revízia požiadaviek na označovanie plastových výrobkov,
označovanie kvality. 
 

60 dní 
 

TBT/JPN/541 
20. 12. 2016 

Japonsko mikrovlnné rúry, práčky, chladničky atď. 

Celková revízia požiadaviek na označovanie elektrických spotrebi-
čov, označovanie kvality. 
 

neaplikuje sa 

TBT/JPN/542 
20. 12. 2016 

Japonsko kuchynské náčinie, termosky, výrobky z papiera, výrobky z kože, 
matrace a ďalšie spotrebiteľské výrobky 

Celková revízia požiadaviek na označovanie uvedených výrobkov, 
označovanie kvality. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KOR/695 
12. 12. 2016 
 

Kórea 
 

zdravotne funkčné potraviny, potraviny so zdravotným účinkom 

Zmeny a doplnky predpisov, normy a špecifikácie na zdravotne
funkčné potraviny, akreditačné postupy. 
 

60 dní 

TBT/KOR/696 
12. 12. 2016 
 

Kórea 
 

zdravotne funkčné potraviny, potraviny so zdravotným účinkom 

Zmeny a doplnky predpisov, normy a špecifikácie na zdravotne 
funkčné potraviny, definície používaných termínov a surovín, urče-
nie subjektov kvalifikovaných na pôsobenie v danej oblasti (ekono-
mickí operátori a osoby). 
 

60 dní 
 

TBT/KOR/697 
13. 12. 2016 
 

Kórea 
 

elektrické pomôcky na zabíjanie komárov/moskytov vybavené pri-
márnymi alebo sekundárnymi článkovými batériami 

Revízia požiadaviek na výrobky, súlad so zákonom o kontrole bez-
pečnosti elektrických výrobkov. 
 

31. 1. 2017 
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TBT/KOR/698 
16. 12. 2016 
 

Kórea 
 

zdravotnícke pomôcky 

Zmeny a doplnky predpisu ustanovujúceho normy na zdravotnícke 
pomôcky, požiadavky na pomôcky na sledovanie hladiny glukózy 
v krvi aplikované samotným pacientom, harmonizácia s normou 
ISO. 
 

60 dní 
 

TBT/KOR/699 
16. 12. 2016 
 

Kórea 
 

rastlinné liečivá a prípravky odvodené od rastlinných liečiv 

Zmeny a doplnky kórejského rastlinného liekopisu, aktualizácia
požiadaviek na čistotu a dávkovanie, nové požiadavky na niektoré
zložky. 
 

60 dní 

TBT/MEX/333 
1. 12. 2016 
 

Mexiko 
 

pozemné inštalácie na ropné produkty 

Národná norma, technické špecifikácie a kritériá na konštrukciu, sta-
vebnú realizáciu, prevádzku a údržbu uvedených inštalácií s ohľa-
dom na priemyselnú bezpečnosť a ochranu životného prostredia. 
 

60 dní 

TBT/MEX/334 
1. 12. 2016 
 

Mexiko 
 

produkty ekologického poľnohospodárstva 

Ministerská vyhláška stanovujúca požiadavky na sprievodnú doku-
mentáciu a predkladané údaje pri vstupe na územie Mexika. 
 

60 dní 

TBT/MEX/335 
7. 12. 2016 
 

Mexiko 
 

elektrické výrobky, externé zdroje napájania  

Národná norma stanovujúca požiadavky na energetickú hospodár-
nosť externých zdrojov napájania, skúšobné metódy a označovanie. 
 

60 dní 
 

TBT/MEX/336 
19. 12. 2016 
 

Mexiko 
 

ventily na nádoby/kontajnery určené na prepravu skvapalneného
ropného plynu (LPG) 

Národná norma stanovujúca požiadavky a skúšobné metódy na uve-
dené ventily. 
 

60 dní 
 

TBT/MEX/337 
19. 12. 2016 
 

Mexiko 
 

galvanické články a batérie  

Národná norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, ma-
ximálne limitné hodnoty ortuti a kadmia, skúšobné metódy. 
 

60 dní 
 

TBT/MEX/338 
19. 12. 2016 
 

Mexiko 
 

rybolov a lov kreviet pomocou vlečných sietí, pomôcky na prevenciu 
ulovenia korytnačiek pri tomto spôsobe rybolovu 

Národná norma stanovujúca technické špecifikácie pomôcok na
prevenciu ulovenia korytnačiek, ochrana populácie korytnačiek. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/MOZ/10 
7. 12. 2016 
 

Mozambik 
 

alkoholické nápoje a tabak 

Predpis stanovujúci postupy pri výrobe, distribúcii a kontrole
uvedených výrobkov, povinné používanie pečatenia a kolkov. 
 

60 dní 
 

TBT/MOZ/11 
7. 12. 2016 
 

Mozambik 
 

tachografy v cestnej doprave 

Predpis stanovujúci všeobecné podmienky na používanie tacho-
grafov. 
 

60 dní 
 

TBT/MYS/71 
19. 12. 2016 
 

Malajzia 
 

informačné technológie, hardvér a softvér  

Technický kódex určujúci technické požiadavky na zariadenia, ktoré
majú byť kompatibilné s internetovým protokolom, verzia IPv6. 
Postupy typového schvaľovania, bezpečnosť výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/OMN/281 
2. 12. 2016 
 

Omán kvapalné palivá 

Ministerské rozhodnutie ustanovujúce záväznosť troch noriem
ASTM stanovujúcich požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
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TBT/OMN/282 
19. 12. 2016 
 

Omán stavba lodí a námorných konštrukcií 

Norma stanovujúca požiadavky na rybárske lode s výstužou zo sklo-
laminátu a dĺžkou menšou ako 14 metrov. 
 

60 dní 

TBT/PER/90 
14. 12. 2016 
 

Peru cestné a železničné cisterny s ciachovaním  

Národná norma stanovujúca metrologické a technické požiadavky 
na statické meracie systémy používané na meranie objemu tekutín 
podliehajúce metrologickej kontrole. 
 

12. 3. 2017 
 

TBT/PHL/196 
13. 12. 2016 
 

Filipíny elektrické spotrebiče určené pre domácnosti a na podobné využitie 

Národná norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky domá-
cej výroby a z dovozu. 
 

6. 2. 2017 
 

TBT/PRY/89 
13. 12. 2016 
 

Paraguaj potraviny, označovanie 

Technický predpis stanovujúci požiadavky na označovanie potravín 
vrátane uvádzania prítomnosti alergénov a siričitanov v spotrebi-
teľsky balených výrobkoch. 
 

6. 2. 2017 
 

TBT/SGP/31 
20. 12. 2016 
 

Singapur chladničky, mrazničky a príbuzné výrobky 

Zákon o úspore energie a vykonávacie predpisy ustanovujúce normy 
na energetickú hospodárnosť uvedených výrobkov a energetické 
štítkovanie. 
 

6. 2. 2017 
 

TBT/SLV/187 
9. 12. 2016 
 

Salvádor samostatné komerčné chladiace zariadenia 

Požiadavky na maximálne limity spotreby elektrickej energie uvede-
ných zariadení, skúšobné metódy a označovanie. 
 

60 dní 

TBT/SLV/188 
9. 12. 2016 
 

Salvádor chladničky a mrazničky určené pre domácnosti 

Požiadavky na maximálne limity spotreby elektrickej energie uvede-
ných zariadení, skúšobné metódy a označovanie. 
 

60 dní 

TBT/SLV/189 
13. 12. 2016 
 

Salvádor klimatizačné zariadenia centrálneho typu 

Požiadavky na maximálne limity spotreby elektrickej energie uvede-
ných zariadení, skúšobné metódy a označovanie. 
 

60 dní 

TBT/SLV/190 
13. 12. 2016 
 

Salvádor klimatizačné zariadenia do jednotlivých miestností 

Požiadavky na maximálne limity spotreby elektrickej energie uvede-
ných zariadení, skúšobné metódy a označovanie. 
 

60 dní 

TBT/SLV/191 
13. 12. 2016 
 

Salvádor klimatizačné zariadenia bezpotrubného typu 

Požiadavky na maximálne limity spotreby elektrickej energie uvede-
ných zariadení, skúšobné metódy a označovanie. 
 

60 dní 

TBT/SLV/192 
21. 12. 2016 
 

Salvádor hydina, porážka hydiny 

Požiadavky a postupy kontroly prevádzok produkujúcich mäso a iné 
produkty hydiny určené na domácu spotrebu alebo na vývoz. 
 

60 dní 

TBT/SLV/193 
21. 12. 2016 
 

Salvádor farmaceutické výrobky 

Požiadavky a postupy na preukázanie biologickej ekvivalentnosti 
a vzájomnej zameniteľnosti liekov s ohľadom na zaistenie ich bez-
pečnosti, kvality a účinnosti. 
 

60 dní 
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TBT/THA/493 
21. 12. 2016 
 

Thajsko nebezpečné látky 

Oznámenie ministerstva priemyslu, ktorým sa aktualizuje zoznam 
nebezpečných látok s cieľom umožnenia primeraných kontrolných
opatrení jednotlivých látok a výrobkov. 
 

30 dní 

TBT/TPKM/256 
2. 12. 2016 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

elektrické spotrebiče, 63 položiek  podľa zoznamu, povinná inšpek-
cia výrobkov 

Verejné oznámenie vydané v súlade so zákonom o inšpekcii ko-
modít. 
 

60 dní 

TBT/TPKM/257 
6. 12. 2016 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

zdravotnícke pomôcky 

Čiastková zmena a doplnky nariadenia o registrácii zdravotníckych 
pomôcok. 
 

60 dní 

TBT/TPKM/258 
9. 12. 2016 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

elektrické spotrebiče, 40 položiek podľa zoznamu, povinná inšpek-
cia výrobkov 

Verejné oznámenie vydané v súlade so zákonom o inšpekcii ko-
modít. 
 

60 dní 

TBT/URY/13 
7. 12. 2016 
 

Uruguaj obaly a položky z plastov prichádzajúce do styku s potravinami, 
špecifikácie a podmienky použitia 

Technický predpis MERCOSUR aktualizujúci pozitívny zoznam 
monomérov a iných látok povolených na styk s potravinami. 
 

30 dní 

TBT/USA/1237 
6. 12. 2016 
 

USA 
 

ošetrené železničné podvaly  

Aktualizácia zoznamu látok povolených na ošetrenie železničných
podvalov s ohľadom na ich sekundárne využitie ako bezodpadové
palivo. Povolenie sa týka látok Creosote-borate, Copper naphthenate 
a Copper naphthenate-borate. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/USA/1238 
6. 12. 2016 
 

USA 
 

chemické látky 

Nové významné použitie chemických látok (SNUR), aktualizácia 
v zmysle určenia alkylpyrrolidonov (Alkylpyrrolidones) ako che-
mických látok, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť pred 
začatím výrobného procesu (PMNs). 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/USA/1239 
6. 12. 2016 
 

USA 
 

motorové vozidlá 

Požiadavky národnej správy pre bezpečnosť cestnej dopravy
(NHTSA) týkajúce sa umiestnenia informačného štítku na slnečnej 
clone na strane spolujazdca. Opatrenie je zamerané na identifikáciu 
porušenia požiadaviek na motorové vozidlá a ich následné oznamo-
vanie. 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1240 
7. 12. 2016 
 

USA 
 

prchavé organické zlúčeniny 

Ochrana životného prostredia, požiadavky na znižovanie prítomnosti 
prchavých organických zlúčenín (VOC) v náterových hmotách pou-
žívaných na architektonické a priemyselné účely. 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1241 
7. 12. 2016 
 

USA 
 

bezpečnosť pri práci, ochranné osobné prostriedky 

Projekt na aktualizáciu požiadaviek a noriem v danej oblasti (fáza IV), 
revízia a zrušenie neaktuálnych a nekonzistentných noriem. 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1242 
7. 12. 2016 
 

USA 
 

preprava nebezpečných materiálov 

Harmonizácia predpisov na leteckú prepravu nebezpečných materiá-
lov. Aktualizácia požiadaviek na balenie, oznamovacie povinnosti 
a možné výnimky pre cestujúcich a členov posádky. 
 

3. 2. 2017 
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TBT/USA/1243 
12. 12. 2016 
 

USA 
 

doprava, bezpečnosť pasažierov 

Požiadavky zamerané na uľahčenie bezpečnej realizácie interopera-
bility vysokorýchlostnej železničnej osobnej dopravy. 
 

6. 2. 2017 

TBT/USA/1244 
12. 12. 2016 
 

USA 
 

zdroje svetla 

Normy na svetelnú účinnosť smerových lámp a svetelných diód 
(LED) s malým priemerom. 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1245 
12. 12. 2016 
 

USA 
 

potrava pre zvieratá chované v domácnostiach 

Aktualizácia požiadaviek na uvedené výrobky, používaná termino-
lógia, uvádzanie kalorických hodnôt. 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1246 
12. 12. 2016 
 

USA 
 

krmivá pre zvieratá chované na komerčné účely 

Aktualizácia požiadaviek na uvedené výrobky, označovanie. 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1247 
12. 12. 2016 
 

USA 
 

Trichlóretylén 

Zákazy a obmedzenia použitia uvedenej látky, regulácia v súlade so 
zákonom o kontrole toxických látok (TSCA). 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1248 
12. 12. 2016 
 

USA 
 

stavba lodí, námorné rádiové zariadenia 

Dokument Federálnej komisie pre komunikácie (FCC) zameraný na 
riešenie predpisov a požiadaviek na technológie používané na nájde-
nie a záchranu lodí alebo jednotlivcov v núdzi na mori alebo na súši. 
 

neaplikuje sa 

TBT/ZAF/214 
16. 12. 2016 
 

Južná Afrika 
 

poľnohospodárske výrobky 

Predpisy o ochrane zemepisných označení poľnohospodárskych 
výrobkov určených na predaj v Juhoafrickej republike, aktualizácia 
požiadaviek. 
 

60 dní 
 

TBT/ZMB/87 
5. 12. 2016 
 

Zambia 
 

prenosné hasiace prístroje s možnosťou opakovaného plnenia, ha-
siace prístroje s obsahom vody s objemom 9 až 10 litrov 

Špecifikácie na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/ZMB/88 
5. 12. 2016 
 

Zambia 
 

prenosné hasiace prístroje s možnosťou opakovaného plnenia, ha-
siace prístroje s obsahom peny s objemom do 10 litrov 

Špecifikácie na výrobky. 
 

60 dní 

Predpisy notifikované v Dohode o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení 

Číslo/Dátum Notifikujúca 
strana Charakteristika notifikácie Pripomienková 

doba 
 

SPS/ALB/196 
19. 12. 2016 
 

Albánsko 
 

živá hydina a určené produkty hydiny 

Výnos ministra poľnohospodárstva týkajúci sa opatrení proti šíreniu 
vysoko patogénnej vtáčej chrípky (H5N8) z určených oblastí Fran-
cúzska, Rumunska a Srbska. 
 

neaplikuje sa 

SPS/ARE/85 
1. 12. 2016 

Spojené arabské 
emiráty  

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

Dočasný zákaz dovozu hydiny a určených produktov, prevencia 
šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 
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SPS/ARE/86 
2. 12. 2016 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

potraviny 

Technický predpis stanovujúci požiadavky na arómy povolené na 
použitie do potravín, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperač-
nej rady (GCC). 
 

60 dní 
 

SPS/ARE/87 
6. 12. 2016 

Spojené arabské 
emiráty  

živá hydina, mäso a iné určené produkty hydiny pochádzajúce 
z oblasti Skane vo Švédsku 

Dočasný zákaz dovozu hydiny a určených produktov, prevencia 
šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/ARE/88 
6. 12. 2016 

Spojené arabské 
emiráty 

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

Dočasný zákaz dovozu hydiny a určených produktov, prevencia 
šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/ARE/89 
6. 12. 2016 
 

Spojené arabské 
emiráty 

živá hydina, mäso a iné určené produkty hydiny pochádzajúce 
z oblasti Kherson na Ukrajine 

Dočasný zákaz dovozu hydiny a určených produktov, prevencia 
šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/ARE/90 
12. 12. 2016 

Spojené arabské 
emiráty 

živá hydina, mäso a iné určené produkty hydiny pochádzajúce 
z provincie Tarn vo Francúzsku (zákaz dovozu z predtým určených
oblastí Francúzska ostáva v platnosti) 

Rozšírenie pôsobnosti dočasného zákazu dovozu hydiny a určených 
produktov z Francúzska, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej 
chrípky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/ARE/91 
19. 12. 2016 

Spojené arabské 
emiráty 

živá hydina, mäso a iné určené produkty hydiny pochádzajúce z ob-
lasti Astrachanskaja v Ruskej federácii 

Dočasný zákaz dovozu hydiny a určených produktov, prevencia
šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/AUS/408 
2. 12. 2016 
 

Austrália 
 

komodity ovplyvnené rezíduami poľnohospodárskych a veterinár-
nych chemických látok  

Zmeny a doplnky austrálskeho/novozélandského kódexu potravinár-
skych noriem, harmonizácia určených rezíduí poľnohospodárskych 
a veterinárnych chemických látok, ich efektívne využívanie (návrh 
č. 16 z 29. novembra 2016). 
 

27. 2. 2017 

SPS/AUS/409 
15. 12. 2016 
 

Austrália 
 

čerstvé ovocie, zelenina, rezané kvety a listy 

Analýzy a opatrenia na zvládnutie rizík škodlivých činiteľov [Thy-
sanoptera (thrips) a tospovírus] pri dovoze uvedených komodít. 
 

90 dní 
 

SPS/AUS/410 
15. 12. 2016 
 

Austrália 
 

čerstvé, chladené a mrazené mäso hovädzieho dobytka a odvodené
produkty určené na ľudskú konzumáciu 

Návrh správy o posúdení rizík týkajúcich sa zdravia zvierat a ľudí 
pri dovoze uvedených komodít z Japonska, Holandska, Nového 
Zélandu, USA a Vanuatu. 
 

nie je určená 

SPS/AUS/411 
22. 12. 2016 
 

Austrália 
 

všetky dovážané potraviny 

Žiadosť ministerstva poľnohospodárstva a vodného hospodárstva 
o predloženie návrhov k revízii predpisov o kontrole dovážaných 
potravín (1993), príprava nových stratégií v danej oblasti. 
 

24. 2. 2017 
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SPS/BRA/1203 
14. 12. 2016 
 

Brazília 
 
 

produkty živočíšneho pôvodu, uznávanie ekvivalentnosti 

Zmeny a doplnky predpisov zamerané na aktualizáciu postupov 
uznávania systémov sanitárnej kontroly v krajinách, ktoré chcú vy-
vážať produkty živočíšneho pôvodu do Brazílie. 
 

neaplikuje sa 

SPS/CAN/1084 
13. 12. 2016 
 

Kanada 
 

potraviny určené na ľudskú konzumáciu 

Iniciatíva kanadskej správy pre potraviny a liečivá (CFIA), výzva na 
diskusiu a dotazník on-line zameraný na modernizáciu etikiet potra-
vín, primerané a pravdivé informovanie spotrebiteľa. 
 

28. 2. 2017 
 

SPS/CAN/1085 
13. 12. 2016 
 

Kanada 
 

maliny a iné komodity ovplyvnené pesticídnou látkou 

Carfentrazone-ethyl, stanovenie limitných hodnôt rezíduí uvedenej 
látky v/na komoditách. 
 

20. 2. 2017 

SPS/CAN/1086 
13. 12. 2016 
 

Kanada 
 

cukrová repa a iné komodity ovplyvnené pesticídnou látkou 

Penflufen, stanovenie limitných hodnôt rezíduí uvedenej látky v/na 
komoditách. 
 

20. 2. 2017 

SPS/CAN/1087 
13. 12. 2016 
 

Kanada 
 

med a iné komodity ovplyvnené pesticídnou látkou 

Flumethrin, stanovenie limitných hodnôt rezíduí uvedenej látky v/na 
komoditách. 
 

21. 2. 2017 

SPS/CAN/1088 
13. 12. 2016 
 

Kanada 
 

sukralóza 

Oznámenie o doplnení zoznamu sladidiel, povolenie na použitie
sukralózy do suchých zmesí na prípravu polievok určených ako 
nutričné/diétne doplnky. 
 

7. 2. 2017 

SPS/CAN/1089 
15. 12. 2016 
 

Kanada 
 

fazuľa, hrach a iné komodity ovplyvnené pesticídnou látkou 

Myclobutanil, stanovenie limitných hodnôt rezíduí uvedenej látky
v/na komoditách. 
 

21. 2. 2017 

SPS/CHL/533 
1. 12. 2016 
 

Čile 
 

živé zvieratá a vtáctvo dovážané do Čile 

Požiadavky pri dovoze uvedených živočíchov, úradné postupy a ka-
ranténa v určených priestoroch. 
 

60 dní 

SPS/CHL/534 
2. 12. 2016 
 

Čile 
 

čerstvé rajčiny (Lycopersicon esculentum) z Peru 

Požiadavky pri dovoze komodity. 
 

60 dní 

SPS/CHL/535 
19. 12. 2016 
 

Čile 
 

rôzne potraviny súvisiace s mliekom 

Aktualizácia ministerskej vyhlášky, prispôsobenie požiadaviek no-
vým technológiám, prevencia rizík uvedených potravín. 
 

60 dní 

SPS/CHL/536 
21. 12. 2016 
 

Čile 
 

komodity ovplyvnené rezíduami látky tetrahydrokanabinol (THC) 
nachádzajúcej sa v semenách konope 

Aktualizácia predpisov v zmysle stanovenia maximálnych limitných 
hodnôt uvedenej látky. 
 

60 dní 

SPS/EU/174 
12. 12. 2016 
 

Európska únia 
 

rezíduá pesticídnych látok 

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II 
a III nariadenia (ES) č. 396/2005 Európskeho parlamentu a Rady,
pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pre látky Acrinathrin, Meta-
laxyl a Thiabendazole v/na určitých produktoch. 
 

60 dní 
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SPS/EU/175 
12. 12. 2016 
 

Európska únia 
 

krmivá a potraviny neživočíšneho pôvodu, aktualizácia zoznamu
kontrolovaných komodít a požadovanej frekvencie monitorovania 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2107 z 1. 12. 2016, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 669/2009, pokiaľ ide 
o zoznam krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťa-
huje zvýšená úroveň úradných kontrol pri dovoze. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/EU/176 
13. 12. 2016 
 

Európska únia 
 

obilniny, potraviny živočíšneho pôvodu, určité produkty rastlinného 
pôvodu vrátane ovocia a zeleniny ako komodity ovplyvnené rezídu-
ami pesticídnych látok 

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II 
a III nariadenia (ES) č. 396/2005 Európskeho parlamentu a Rady, 
pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí látok Dimethoate a Ometho-
ate v/na určitých produktoch. 
 

60 dní 

SPS/EU/177 
20. 12. 2016 
 

Európska únia 
 

aromatické látky podľa aktualizovaného zoznamu 

Nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa mení a dopĺňa príloha I naria-
denia (ES) č. 1334/2008 Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide
o niektoré aromatické látky. 
 

60 dní 

SPS/JPN/483 
16. 12. 2016 
 

Japonsko 
 

prídavné látky do potravín 

Vykonávacia vyhláška k zákonu o hygiene potravín, revízia noriem,
špecifikácií a skúšobných metód na nesyntetické prídavné látky 
do potravín. 
 

60 dní  

SPS/JPN/484 
19. 12. 2015 
 

Japonsko 
 

zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie, orechy, kôra citrusov, meló-
ny, káva, čaj, korenia, obilniny, olejnaté ovocie, rôzne zrniny, seme-
ná a plody 

Revízia noriem a špecifikácií na potraviny, stanovenie maximálnych 
limitných hodnôt rezíduí pesticídnej látky Hexaconazole v/na uve-
dených komoditách. 
 

60 dní  

SPS/JPN/485 
20. 12. 2015 
 

Japonsko 
 

mäso a jedlé vnútornosti, mliečne výrobky, živočíšne výrobky, zele-
nina, určité korene a hľuzy, ovocie, orechy, kôra citrusov, melóny, 
káva, čaj, korenia, obilniny, olejnaté ovocie, rôzne zrniny, semená
a plody, rastlinné a živočíšne tuky a oleje 

Revízia noriem a špecifikácií na potraviny, stanovenie maximálnych 
limitných hodnôt rezíduí pesticídnej látky Prometryn v/na uvede-
ných komoditách. 
 

60 dní  

SPS/JPN/486 
19. 12. 2015 
 

Japonsko 
 

ryby, mäkkýše a iné vodné bezstavovce, zelenina, určité korene 
a hľuzy, ovocie, orechy, kôra citrusov, melóny, káva, čaj, korenia,
obilniny, olejnaté ovocie, rôzne zrniny, semená a plody  

Revízia noriem a špecifikácií na potraviny, stanovenie maximálnych 
limitných hodnôt rezíduí pesticídnej látky Simeconazole v/na uve-
dených komoditách. 
 

60 dní  

SPS/JPN/487 
19. 12. 2015 
 

Japonsko 
 

mäso a jedlé vnútornosti, živočíšne výrobky, zelenina, určité korene 
a hľuzy, ovocie, orechy, kôra citrusov, melóny, káva, čaj, korenia, 
obilniny, olejnaté ovocie, rôzne zrniny, semená a plody, rastlinné 
a živočíšne tuky a oleje 

Revízia noriem a špecifikácií na potraviny, stanovenie maximálnych 
limitných hodnôt rezíduí pesticídnej látky Spirotetramat v/na uvede-
ných komoditách. 
 

60 dní  
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SPS/JPN/488 
19. 12. 2015 
 

Japonsko 
 

zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie, orechy, kôra citrusov, meló-
ny, káva, čaj, korenia, obilniny, olejnaté ovocie, rôzne zrniny, seme-
ná a plody  

Revízia noriem a špecifikácií na potraviny, stanovenie maximálnych 
limitných hodnôt rezíduí pesticídnej látky Thifensulfuron methyl 
v/na uvedených komoditách. 
 

60 dní  

SPS/JPN/489 
19. 12. 2015 
 

Japonsko 
 

ryby, mäkkýše a iné vodné bezstavovce, zelenina, určité korene 
a hľuzy, ovocie, orechy, kôra citrusov, melóny, káva, čaj, korenia,
obilniny, olejnaté ovocie, rôzne zrniny, semená a plody  

Revízia noriem a špecifikácií na potraviny, stanovenie maximálnych 
limitných hodnôt rezíduí pesticídnej látky Thifluzamide v/na uvede-
ných komoditách. 
 

60 dní  

SPS/JPN/490 
19. 12. 2015 
 

Japonsko 
 

mäso a jedlé vnútornosti, mliečne výrobky, živočíšne výrobky, rast-
linné a živočíšne tuky a oleje 

Revízia noriem a špecifikácií na potraviny, stanovenie maximálnych 
limitných hodnôt rezíduí pesticídnej látky Albendazole v/na uvede-
ných komoditách. 
 

60 dní  

SPS/JPN/491 
19. 12. 2015 
 

Japonsko 
 

mäso a jedlé vnútornosti, mliečne výrobky, vajcia, med, živočíšne 
výrobky, zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie, orechy, kôra citru-
sov, melóny, káva, čaj, korenia, obilniny, olejnaté ovocie, rôzne 
zrniny, semená a plody, rastlinné a živočíšne tuky a oleje 

Revízia noriem a špecifikácií na potraviny, stanovenie maximálnych 
limitných hodnôt rezíduí pesticídnej látky Bromacil v/na uvedených
komoditách. 
 

60 dní  

SPS/JPN/492 
20. 12. 2015 
 

Japonsko 
 

zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie, orechy, kôra citrusov, meló-
ny, káva, čaj, korenia, olejnaté ovocie, rôzne zrniny, semená a plody 

Revízia noriem a špecifikácií na potraviny, stanovenie maximálnych 
limitných hodnôt rezíduí pesticídnej látky Cymoxanil v/na uvede-
ných komoditách. 
 

60 dní  

SPS/JPN/493 
20. 12. 2015 
 

Japonsko 
 

mäso a jedlé vnútornosti, mliečne výrobky, vajcia, med, živočíšne
výrobky, zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie, orechy, kôra citru-
sov, melóny, káva, čaj, korenia, obilniny, olejnaté ovocie, rôzne 
zrniny, semená a plody, rastlinné a živočíšne tuky a oleje 

Revízia noriem a špecifikácií na potraviny, stanovenie maximálnych 
limitných hodnôt rezíduí pesticídnej látky Hexythiazox v/na uvede-
ných komoditách. 
 

60 dní  

SPS/JPN/494 
20. 12. 2015 
 

Japonsko 
 

zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie, orechy, kôra citrusov, meló-
ny, káva, čaj, korenia, obilniny, olejnaté ovocie, rôzne zrniny, seme-
ná a plody, kakao a kakaové prípravky 

Revízia noriem a špecifikácií na potraviny, stanovenie maximálnych 
limitných hodnôt rezíduí pesticídnej látky Isouron v/na uvedených 
komoditách. 
 

60 dní  

SPS/JPN/495 
20. 12. 2015 
 

Japonsko 
 

mäso a jedlé vnútornosti, mliečne výrobky, vajcia, živočíšne výrob-
ky, zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie, orechy, kôra citrusov,
melóny, káva, čaj, korenia, obilniny, olejnaté ovocie, rôzne zrniny, 
semená a plody, rastlinné a živočíšne tuky a oleje 

Revízia noriem a špecifikácií na potraviny, stanovenie maximálnych 
limitných hodnôt rezíduí pesticídnej látky Profenofos v/na uvede-
ných komoditách. 
 

60 dní  
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SPS/JPN/496 
20. 12. 2015 
 

Japonsko 
 

ovocie, orechy, kôra citrusov, melóny, káva, čaj a korenia  

Revízia noriem a špecifikácií na potraviny, stanovenie maximálnych 
limitných hodnôt rezíduí pesticídnej látky Prohydrojasmon v/na
uvedených komoditách. 
 

60 dní  

SPS/JPN/497 
20. 12. 2015 
 

Japonsko 
 

mäso a jedlé vnútornosti, mliečne výrobky, vajcia, živočíšne výrob-
ky, zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie, orechy, kôra citrusov,
melóny, káva, čaj, korenia, obilniny, olejnaté ovocie, rôzne zrniny, 
semená a plody, rastlinné a živočíšne tuky a oleje 

Revízia noriem a špecifikácií na potraviny, stanovenie maximálnych 
limitných hodnôt rezíduí pesticídnej látky Etoxazole v/na uvedených 
komoditách. 
 

60 dní  

SPS/JPN/498 
20. 12. 2015 
 

Japonsko 
 

mäso a jedlé vnútornosti, mliečne výrobky, živočíšne výrobky, rast-
linné a živočíšne tuky a oleje 

Revízia noriem a špecifikácií na potraviny, stanovenie maximálnych 
limitných hodnôt rezíduí pesticídnej látky Tolfenamic acid v/na
uvedených komoditách. 
 

60 dní  

SPS/KOR/552 
15. 12. 2016 
 

Kórea 
 

potraviny ovplyvnené rezíduami pesticídnych látok Picarbutrazox, 
Benzovindiflupyr, Methoxyfenozide, Sulfoxaflor, Methoxyfenozide, 
Sulfoxaflor atď. 

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na potraviny, limitné hodno-
ty rezíduí a určenie všeobecných skúšobných metód na uvedené 
látky. 
 

60 dní 
 

SPS/KOR/553 
15. 12. 2016 
 

Kórea 
 

živočíšne produkty 

Návrh zákona o sanitárnej kontrole živočíšnych produktov. 
 

60 dní 
 

SPS/KOR/554 
16. 12. 2016 
 

Kórea 
 

všetky živé vodné živočíchy (ryby, mäkkýše, kôrovce), chladené
alebo mrazené mušle, ustrice a krevety 

Vykonávacie predpisy k zákonu o kontrole ochorení vodných živo-
číchov. 
 

60 dní 
 

SPS/MEX/305 
12. 12. 2016 
 

Mexiko 
 

hrušky (Pyrus communis) a jablká (Malus domestica) z Portugalska  

Požiadavky pri dovoze komodít. 
 

60 dní 
 

SPS/MEX/306 
15. 12. 2016 
 

Mexiko 
 

rezané kvety a čerstvé listy hortenzií (Hydrangea macrophylla) 
z Kolumbie 

Požiadavky pri dovoze komodít. 
 

60 dní 
 

SPS/NIC/98 
13. 12. 2016 
 

Nikaragua 
 

karanténni škodcovia 

Zoznam regulovaných karanténnych škodcov v Nikaragui, 2016. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/NZL/548 
13. 12. 2016 
 

Nový Zéland 
 

výrobky obsahujúce spracované živočíšne hnojivá (napríklad rasto-
vé média na pestovanie húb obsahujúce konský a kurací hnoj) po-
chádzajúce z krajín Európskej únie 

Zdravotná norma na dovoz uvedených produktov. 
 

8. 2. 2017 

SPS/NZL/549 
15. 12. 2016 
 

Nový Zéland 
 

substráty na pestovanie húb 

Zdravotná norma, špecifické požiadavky pri dovoze uvedených pro-
duktov, biologická bezpečnosť. 
 

8. 2. 2017 

SPS/NZL/550 
15. 12. 2016 
 

Nový Zéland 
 

spermie ázijských slonov zo zoologických záhrad v Austrálii 

Zdravotná norma, povolenie na dovoz komodity pri splnení stano-
vených podmienok. 
 

neaplikuje sa 
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SPS/PHL/344 
12. 12. 2016 
 

Filipíny 
 

huby 

Revízia národnej normy týkajúcej sa správnej pestovateľskej praxe 
(GCP) na huby. 
 

15. 2. 2017 
 

SPS/PHL/345 
16. 12. 2016 
 

Filipíny 
 

hydina a produkty hydiny z oblasti Flevoland v Holandsku 

Memorandový výnos ustanovujúci dočasný zákaz dovozu určených 
komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PHL/346 
22. 12. 2016 
 

Filipíny 
 

hydina a produkty hydiny z Japonska 

Memorandový výnos ustanovujúci dočasný zákaz dovozu určených 
komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PHL/347 
22. 12. 2016 
 

Filipíny 
 

hydina a produkty hydiny z Nemecka 

Memorandový výnos ustanovujúci dočasný zákaz dovozu určených 
komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/RUS/133 
1. 12. 2016 
 

Ruská federácia hydina a produkty hydiny vrátane vajec a krmív z oblastí Dithmar-
schen, Kloppenburg, Harz a Ludwiglust-Parchim v Nemecku 

List federálnej služby pre veterinárny a fytosanitárny dohľad usta-
novujúci dočasný zákaz dovozu určených komodít vzhľadom na
zistený výskyt vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/RUS/134 
16. 12. 2016 
 

Ruská federácia hydina a produkty hydiny vrátane vajec a krmív z Ukrajiny 

List federálnej služby pre veterinárny a fytosanitárny dohľad usta-
novujúci dočasný zákaz dovozu určených komodít, prevencia šíre-
nia vysoko patogénnej vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/SAU/219 
2. 12. 2016 
 

Saudská Arábia 
 

hovädzí dobytok z oblastí Racha-Lechkhum a Kvemo Svaneti v Gru-
zínsku 

Ministerské oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvede-
ných komodít, prevencia šírenia ochorenia nodulárna dermatóza 
(Lumpy Skin disease). 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/SAU/220 
2. 12. 2016 
 

Saudská Arábia 
 

živá hydina, násadové vajcia, jednodňové kurčatá z oblastí Békés 
a Csongrád v Maďarsku 

Ministerské oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvede-
ných komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/SAU/221 
6. 12. 2016 
 

Saudská Arábia 
 

živá hydina, násadové vajcia, jednodňové kurčatá z Indie 

Ministerské oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvede-
ných komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/SAU/222 
6. 12. 2016 
 

Saudská Arábia 
 

hydina, mäso hydiny, vajcia a odvodené produkty z oblasti Chukha 
v Bhutáne 

Ministerské oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvede-
ných komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.  
 

neaplikuje sa 
 

SPS/SAU/223 
19. 12. 2016 
 

Saudská Arábia 
 

hydina, mäso hydiny, vajcia a odvodené produkty z oblasti Vorarl-
berg v Rakúsku 

Ministerské oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvede-
ných komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.  
 

neaplikuje sa 
 

SPS/SAU/224 
19. 12. 2016 
 

Saudská Arábia 
 

hydina, mäso hydiny, vajcia a odvodené produkty z oblastí Schles-
wig-Holstein a Mecklenburg-Vorpommern v Nemecku 

Ministerské oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvede-
ných komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.  
 

neaplikuje sa 
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SPS/SAU/225 
19. 12. 2016 
 

Saudská Arábia 
 

hydina, mäso hydiny, vajcia a odvodené produkty z oblasti Békés 
v Maďarsku 

Ministerské oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvede-
ných komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.  
 

neaplikuje sa 
 

SPS/SAU/226 
19. 12. 2016 
 

Saudská Arábia 
 

živá hydina, násadové vajcia, jednodňové kurčatá z Japonska 

Ministerské oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvede-
ných komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.  
 

neaplikuje sa 
 

SPS/SAU/227 
19. 12. 2016 
 

Saudská Arábia 
 

živá hydina, násadové vajcia, jednodňové kurčatá z Holandska 

Ministerské oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvede-
ných komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.  
 

neaplikuje sa 
 

SPS/SAU/228 
19. 12. 2016 
 

Saudská Arábia 
 

hovädzí dobytok zo Somálska 

Ministerské oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvede-
ných komodít, prevencia šírenia chorôb dobytka. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/SAU/229 
19. 12. 2016 
 

Saudská Arábia 
 

živá hydina, násadové vajcia, jednodňové kurčatá z Ruskej fede-
rácie 

Ministerské oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvede-
ných komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky. 
  

neaplikuje sa 
 

SPS/SAU/230 
19. 12. 2016 
 

Saudská Arábia 
 

živá hydina, násadové vajcia, jednodňové kurčatá z Južnej Kórey 

Ministerské oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvede-
ných komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.  
 

neaplikuje sa 
 

SPS/SAU/231 
19. 12. 2016 
 

Saudská Arábia 
 

živá hydina, násadové vajcia, jednodňové kurčatá zo Švédska 

Ministerské oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvede-
ných komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.  
 

neaplikuje sa 
 

SPS/SAU/232 
19. 12. 2016 
 

Saudská Arábia 
 

ryby (napríklad tilapia, sumec) z oblasti Mashonaland a Midlands 
v Zimbabwe 

Ministerské oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvede-
ných komodít, prevencia šírenia ochorení vodných živočíchov. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/SAU/233 
20. 12. 2016 
 

Saudská Arábia 
 

hydina, mäso hydiny, vajcia a odvodené produkty z Nemecka 

Ministerské oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvede-
ných komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.  
 

neaplikuje sa 
 

SPS/SAU/234 
20. 12. 2016 
 

Saudská Arábia 
 

hydina, mäso hydiny, vajcia a odvodené produkty z oblasti Skåne 
vo Švédsku 

Ministerské oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvede-
ných komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/SAU/235 
22. 12. 2016 
 

Saudská Arábia 
 

živá hydina, násadové vajcia, jednodňové kurčatá z Dánska 

Ministerské oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvede-
ných komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.  
 

neaplikuje sa 
 

SPS/SAU/236 
22. 12. 2016 
 

Saudská Arábia 
 

živá hydina, násadové vajcia, jednodňové kurčatá z Maďarska 

Ministerské oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvede-
ných komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.  
 

neaplikuje sa 
 

SPS/SAU/237 
22. 12. 2016 
 

Saudská Arábia 
 

živá hydina, násadové vajcia, jednodňové kurčatá z Poľska 

Ministerské oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvede-
ných komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.  
 

neaplikuje sa 
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SPS/SAU/238 
22. 12. 2016 
 

Saudská Arábia 
 

živá hydina, násadové vajcia, jednodňové kurčatá z Tunisu 

Ministerské oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvede-
ných komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.  
 

neaplikuje sa 
 

SPS/SAU/239 
22. 12. 2016 
 

Saudská Arábia 
 

živá hydina, násadové vajcia, jednodňové kurčatá z Ukrajiny 

Ministerské oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvede-
ných komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.  
 

neaplikuje sa 
 

SPS/SLV/124 
19. 12. 2016 
 

Salvádor 
 

produkty hydiny 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na porážku hydiny 
a následnú inšpekciu produktov. 
 

60 dní 

SPS/SLV/125 
22. 12. 2016 
 

Salvádor 
 

voda, kvalita a bezpečnosť 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na vodu určenú na
ľudskú konzumáciu. 
 

neaplikuje sa 

SPS/TPKM/416 
1. 12. 2016 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

cibule ľalií z Holandska 

Aktualizácia požiadaviek pri dovoze komodity, karanténa. 
 

60 dní 

SPS/TPKM/417 
1. 12. 2016 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

prídavné látky do potravín, modifikované potravinárske škroby 

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na uvedené výrobky, ich 
použitie a obmedzenie použitia. 
 

60 dní 

SPS/TPKM/418 
5. 12. 2016 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

živočíšne produkty vrátane produktov hydiny ako komodity ovplyv-
nené rezíduami uvedených látok 

Normy ustanovujúce maximálne limitné hodnoty rezíduí látok po-
užívaných vo veterinárnej medicíne Altrenogest, Buserelin, Dinop-
rost, Etiproston, Flumequine, Oxibendazole a Oxytocin. 
 

60 dní 

SPS/TPKM/419 
13. 12. 2016 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

ovocie, zelenina a byliny ako komodity ovplyvnené rezíduami uve-
dených látok 

Normy ustanovujúce maximálne limitné hodnoty rezíduí pesticíd-
nych látok Chlorothalonil, Dimethomorph, Dinotefuran, Fluensulfone, 
Fluopicolide, Fluopyram, Fluxapyroxad, Glufosinate-ammonium,
Hymexazol, Imidacloprid, Indoxacarb, Kasugamycin, Propamocarb 
hydrochloride, Proquinazid, Pyraclostrobin, Spinetoram, Spiromesi-
fen, Sulfoxaflor, Tebuconazole, Tecloftalam, Thiamethoxam a Tri-
floxystrobin. 
 

60 dní 

TBT/UKR/119 
12. 12. 2016 
 

Ukrajina hydina a produkty hydiny z oblasti Lubuskie v Poľsku 

Oznámenie o zákaze dovozu hydiny, hydinových produktov a suro-
vín odvodených od hydiny z uvedeného štátu, prevencia šírenia
vysoko patogénnej vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/USA/2913 
12. 12. 2016 
 

USA 
 

rôzne komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnych látok 

Prijatie viacerých žiadostí týkajúcich sa stanovenia a/alebo aktuali-
zácie limitných hodnôt rezíduí pesticídnych látok Trinexapac-ethyl, 
Quinclorac, Prometryn, Imidacloprid, Fluoxastrobin, Sedaxane,
Bixafen, Ziram, Ametoctradin, Isoamyl alcohol, Montan-wax a As-
pergillus flavus AF36 v/na rôznych komoditách. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/USA/2914 
12. 12. 2016 
 

USA 
 

rôzne komodity ovplyvnené uvedenou látkou 

Endothall, stanovenie maximálnych limitných hodnôt pesticídnej
látky. 
 

neaplikuje sa 
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SPS/USA/2915 
15. 12. 2016 
 

USA 
 

zvieratá, porážka zvierat 

Primerané zaobchádzanie so zvieratami určenými na porážku, zod-
povednosť zainteresovaných osôb, vlastníkov dobytka, prepravcov, 
zamestnancov jatiek atď. 
 

24. 1. 2017 
 

SPS/VNM/86 
6. 12. 2016 
 

Vietnam 
 

prídavné látky do krmív pre zvieratá, antibiotické látky 

Obežník, ktorým sa dopĺňa zoznam zakázaných látok v zmysle zapí-
sania látky Cysteamine. 

neaplikuje sa 
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