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Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 

Slovenskej republiky 
o schválení slovenských technických noriem, 

ich zmien, opráv a zrušení 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky oznamuje podľa § 5 a § 6 zákona č. 264/1999 Z. z.  
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní 
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zá-
kona 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 
 riaditeľka  
  odboru technickej normalizácie 
 v. r. 

Schválené STN 

1. STN EN ISO 2178 
(03 8181) 

Nemagnetické povlaky na mag-
netických podkladoch. Mera-
nie hrúbky povlaku. Magnetic-
ká metóda (ISO 2178: 2016) 
(EN ISO 2178: 2016) 
Vydanie: apríl 2017 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO 2178 
(03 8181) 

Nemagnetické povlaky na mag-
netických podkladoch. Meranie
hrúbky povlaku. Magnetická me-
tóda (ISO 2178: 2016) ****) 
(EN ISO 2178: 2016) 
z októbra 2016 

   
2. STN 33 2000-5-53 

 
Elektrické inštalácie nízkeho na-
pätia. Časť 5-53: Výber a stavba 
elektrických zariadení. Spínacie
a riadiace zariadenia 
(HD 60364-5-53 Nov. 2015) 
Vydanie: apríl 2017 
STN 33 2000-5-57 z apríla 2016
sa môže súbežne s touto normou
používať do 17. 7. 2018. 
Jej vydaním sa ruší 

 STN 33 2000-5-53 
 

Elektrické inštalácie nízkeho na-
pätia. Časť 5-53: Výber a stavba
elektrických zariadení. Spínacie 
a riadiace zariadenia ****) 
(HD 60364-5-53 Nov. 2015) 
z júla 2016 

   
3. STN 33 2000-5-557 

 
Elektrické inštalácie nízkeho 
napätia. Časť 5-557: Výber 
a stavba elektrických zariade-
ní. Pomocné obvody 
(HD 60364-5-557: 2013, 
IEC 60364-5-55: 2011/A1: 2012)
Vydanie: apríl 2017 
Jej vydaním sa ruší 

 STN 33 2000-5-557 
 

Elektrické inštalácie nízkeho na-
pätia. Časť 5-557: Výber a stavba 
elektrických zariadení. Pomocné 
obvody ****) 
(HD 60364-5-557: 2013, 
IEC 60364-5-55: 2011/A1: 2012)
z júla 2014 

   
4. STN 33 2000-7-753 

 
Elektrické inštalácie nízkeho 
napätia. Časť 7-753: Požiadav-
ky na osobitné inštalácie alebo 
priestory. Vykurovacie káble 
a zabudované vykurovacie sys-
témy 
(HD 60364-7-753: 2014, 
HD 60364-7-753: 2014/AC: 2014,
IEC 60364-7-753: 2014) 
Vydanie: apríl 2017 
STN 33 2000-7-753 z marca 2004
sa môže súbežne s touto normou 
používať do 11. 6. 2017. 
Jej vydaním sa ruší 

 STN 33 2000-7-753 
 

Elektrické inštalácie nízkeho na-
pätia. Časť 7-753: Požiadavky na 
osobitné inštalácie alebo prie-
story. Vykurovacie káble a za-
budované vykurovacie systémy 
****) 
(HD 60364-7-753: 2014, 
HD 60364-7-753: 2014/AC: 2014,
IEC 60364-7-753: 2014) 
z apríla 2015 

   
5. STN EN 50200 

(34 7105) 
Skúšobná metóda požiarnej 
odolnosti nechránených káblov 
malých priemerov určených na 
použitie v núdzových obvodoch
(EN 50200: 2015) 
Vydanie: apríl 2017 
STN EN 50200 z decembra 2006 
sa môže súbežne s touto normou 
používať do 14. 9. 2018. 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 50200 
(34 7105) 

Skúšobná metóda požiarnej 
odolnosti nechránených káblov 
malých priemerov pre núdzové 
obvody ****) 
(EN 50200: 2015) 
z júla 2016 
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6. STN EN 61557-9 
(35 6230) 

Elektrická bezpečnosť v nízko-
napäťových rozvodných sie-
ťach so striedavým napätím do
1 000 V a s jednosmerným na-
pätím do 1 500 V. Zariadenia
na skúšanie, meranie alebo sle-
dovanie činnosti prostriedkov
ochrany. Časť 9: Zariadenia na 
lokalizovanie poruchy izolácie
v sieťach IT 
(EN 61557-9: 2015, 
EN 61557-9: 2015/AC Jun. 2016, 
IEC 61557-9: 2014, 
IEC 61557-9: 2014/Cor. 1: 2016) 
Vydanie: apríl 2017 
STN EN 61557-9 z novembra
2009 sa môže súbežne s touto
normou používať do 15. 1. 2018.
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 61557-9 
(35 6230) 

Elektrická bezpečnosť v nízkona-
päťových rozvodných sieťach so
striedavým napätím do 1 000 V
a s jednosmerným napätím do
1 500 V. Zariadenia na skúšanie,
meranie alebo sledovanie činnos-
ti prostriedkov ochrany. Časť 9: 
Zariadenia na lokalizovanie
miesta poruchy izolácie v sieťach
IT ****) 
(EN 61557-9: 2015, 
IEC 61557-9: 2014) 
zo septembra 2015 

   
7. STN EN 61557-16 

(35 6230) 
Elektrická bezpečnosť v nízko-
napäťových rozvodných sie-
ťach so striedavým napätím do
1 000 V a s jednosmerným na-
pätím do 1 500 V. Zariadenia
na skúšanie, meranie alebo
sledovanie činnosti prostried-
kov ochrany. Časť 16: Zaria-
denia na skúšanie účinnosti pro-
striedkov ochrany elektrických 
zariadení a/alebo zdravotníc-
kych elektrických zariadení 
(EN 61557-16: 2015, 
IEC 61557-16: 2014) 
Vydanie: apríl 2017 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 61557-16 
(35 6230) 

Elektrická bezpečnosť v nízkona-
päťových rozvodných sieťach so 
striedavým napätím do 1 000 V 
a s jednosmerným napätím do 
1 500 V. Zariadenia na skúšanie, 
meranie alebo sledovanie činnos-
ti prostriedkov ochrany. Časť 16: 
Zariadenia na skúšanie účinnosti 
prostriedkov ochrany elektric-
kých zariadení a/alebo zdravot-
níckych elektrických zariadení 
****) 
(EN 61557-16: 2015, 
IEC 61557-16: 2014) 
zo septembra 2015 

   
8. STN EN 13986+A1 

(49 2512) 
Dosky na báze dreva na použí-
vanie v konštrukciách. Vlast-
nosti, hodnotenie zhody a ozna-
čovanie 
(EN 13986: 2004+A1: 2015) 
Vydanie: apríl 2017 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 13986+A1 
(49 2512) 

Dosky na báze dreva na používa-
nie v konštrukciách. Vlastnosti, 
hodnotenie zhody a označovanie 
****) 
(EN 13986: 2004+A1: 2015) 
z augusta 2015 

   
9. STN EN ISO 22301 

(83 0002) 
Ochrana spoločnosti. Systémy 
manažérstva plynulého podni-
kania. Požiadavky (ISO 22301: 
2012) 
(EN ISO 22301: 2014) 
Vydanie: apríl 2017 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO 22301 
(83 0002) 

Ochrana spoločnosti. Systémy 
manažérstva plynulosti podnika-
nia. Požiadavky (ISO 22301: 
2012) ****) 
(EN ISO 22301: 2014) 
z decembra 2014 

   
10. STN EN ISO 14004 

(83 9001) 
Systémy manažérstva environ-
mentu. Všeobecné pokyny na 
implementáciu (ISO 14004: 2016)
(EN ISO 14004: 2016) 
Vydanie: apríl 2017 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO 14004 
(83 9004) 

Systémy environmentálneho ma-
nažérstva. Všeobecné pokyny na 
implementáciu (ISO 14004: 2016) 
****) 
(EN ISO 14004: 2016) 
z júla 2016 
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11. STN EN ISO 14021 
(83 9021) 

Environmentálne značky a vy-
hlásenia. Vlastné vyhlásenie
tvrdení o environmentálnych
vlastnostiach (Environmentál-
ne označovanie typu II) (ISO
14021: 2016) 
(EN ISO 14021: 2016) 
Vydanie: apríl 2017 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO 14021 
(83 9021) 

Environmentálne značky a vyhlá-
senia. Vlastné vyhlásenie tvrdení
o environmentálnych vlastnos-
tiach (Environmentálne označo-
vanie typu II) (ISO 14021: 2016) 
****) 
(EN ISO 14021: 2016) 
z októbra 2016 

   
12. STN EN 71-5 

(94 3094) 
Bezpečnosť hračiek. Časť 5: 
Chemické hračky (súpravy) 
okrem súprav na pokusy 
(EN 71-5: 2015) 
Vydanie: apríl 2017 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 71-5 
(94 3094) 

Bezpečnosť hračiek. Časť 5: Che-
mické hračky (súpravy) okrem
súprav na pokusy ****) 
(EN 71-5: 2015) 
z februára 2016 

   
   

   

Zrušené STN 
   

13. STN EN 12151 
(27 8535) 

Stroje a prevádzky na prí-
pravu betónu a malty. Bezpeč-
nostné požiadavky 
(EN 12151: 2007) 
z februára 2009 
Zrušená od 1. 4. 2017 
Zrušená v CEN bez náhrady. 

   
14. STN EN 1218-3+A1 

(49 6124) 
Bezpečnosť drevárskych stro-
jov. Čapovacie stroje. Časť 3: 
Čapovacie stroje s posuvným 
stolom a s ručným posuvom
na obrábanie úžitkového dreva 
(Konsolidovaný text) 
(EN 1218-3: 2001+A1: 2009) 
z decembra 2009 
Zrušená od 1. 4. 2017 
Zrušená v CEN bez náhrady. 

   
   
   
 

 
 
 
 

  

Zmeny STN 
   

15. STN EN 13480-4/A3 
(13 3410) 

Kovové priemyselné potrubia. 
Časť 4: Výroba a inštalácia. 
Zmena A3 
STN EN 13480-4 z mája 2013 
(EN 13480-4: 2012/A3: 2016) 
Vydanie: apríl 2017 

   
16. STN EN 13480-6/A1 

(13 3410) 
Kovové priemyselné potrubia. 
Časť 6: Dodatočné požiadavky na 
podzemné potrubia. Zmena A1 
STN EN 13480-6 z mája 2013 
(EN 13480-6: 2012/A1: 2016) 
Vydanie: apríl 2017 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 13480-6/A1 
(13 3410) 

Kovové priemyselné potrubia. 
Časť 6: Dodatočné požiadavky 
na podzemné potrubia. Zmena 
A1 ****) 
STN EN 13480-6 z mája 2013 
(EN 13480-6: 2012/A1: 2016) 
z januára 2017 

   
17. STN 33 2000-5-557/ 

A11 
 

Elektrické inštalácie nízkeho 
napätia. Časť 5-557: Výber 
a stavba elektrických zariadení. 
Pomocné obvody. Zmena A11 
STN 33 2000-5-557 z apríla 2017
(HD 60364-5-557: 2013/A11: 
2016) 
Vydanie: apríl 2017 
STN 33 2000-5-557 z apríla 2017 
sa bez tejto zmeny A11 môže po-
užívať do 4. 3. 2019. 

   
18. STN EN 60947-1/A2 

(35 4101) 
Nízkonapäťové spínacie a ria-
diace zariadenia. Časť 1: Vše-
obecné pravidlá. Zmena A2 
STN EN 60947-1 z júna 2008 
(EN 60947-1: 2007/A2: 2014, 
IEC 60947-1: 2007/A2: 2014) 
Vydanie: apríl 2017 
STN EN 60947-1 z júna 2008 sa 
bez zmeny A2 môže používať do 
14. 10. 2017. 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 60947-1/A2 
(35 4101) 

Nízkonapäťové spínacie a riadia-
ce zariadenia. Časť 1: Všeobecné 
pravidlá. Zmena A2 ****) 
STN EN 60947-1 z júna 2008 
(EN 60947-1: 2007/A2: 2014, 
IEC 60947-1: 2007/A2: 2014) 
z júna 2015 
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19. STN EN 60947-3/A2 
(35 4101) 

Nízkonapäťové spínacie a ria-
diace zariadenia. Časť 3: Spí-
nače, odpájače, odpínače a po-
istkové kombinácie. Zmena A2
STN EN 60947-3 z februára 2010
(EN 60947-3: 2009/A2: 2015, 
IEC 60947-3: 2008/Amd 2: 2015)
Vydanie: apríl 2017 
STN EN 60947-3 z februára 2010
sa bez zmeny A2 môže používať
do 31. 8. 2018. 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 60947-3/A2 
(35 4101) 

Nízkonapäťové spínacie a riadia-
ce zariadenia. Časť 3: Spínače,
odpájače, odpínače a poistkové
kombinácie. Zmena A2 ****) 
STN EN 60947-3 z februára 2010
(EN 60947-3: 2009/A2: 2015, 
IEC 60947-3: 2008/Amd 2: 2015)
z mája 2016 

   
20. STN EN 13445-2/A1 

(69 0010) 
Nevyhrievané tlakové nádoby.
Časť 2: Materiály. Zmena A1 
STN EN 13445-2 z októbra 2015
(EN 13445-2: 2014/A1: 2016) 
Vydanie: apríl 2017 

   
21. STN EN 1994-1-2/A1 

(73 2089) 
Eurokód 4. Navrhovanie spria-
hnutých oceľobetónových kon-
štrukcií. Časť 1-2: Všeobecné 
pravidlá. Navrhovanie konštruk-
cií na účinky požiaru. Zmena A1 
STN EN 1994-1-2 z decembra 2007
(EN 1994-1-2: 2005/A1: 2014) 
Vydanie: apríl 2017 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 1994-1-2/A1 
(73 2089) 

Eurokód 4. Navrhovanie spria-
hnutých oceľobetónových kon-
štrukcií. Časť 1-2: Všeobecné
pravidlá. Navrhovanie konštruk-
cií na účinky požiaru. Zmena A1
****) 
STN EN 1994-1-2 z decembra 2007
(EN 1994-1-2: 2005/A1: 2014) 
z apríla 2015 

   

Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske 
normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný pred-
hovor a znenie normy v pôvodnom jazyku). 

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

Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európ-
ske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR. 

Normy označené CD preberajú medzinárodné alebo európske 
normy prekladom a sú vydané iba na elektronickom nosiči 
CD-ROM (bez vydania tlačou).  

 

Upozornenie redakcie 

Vo Vestníku ÚNMS SR č. 12/2009 v Oznámení SÚTN o pre-
vzatí európskych a medzinárodných noriem do sústavy STN 
oznámením sa opravuje:  

– v bode 75 názov takto: Drevené konštrukcie. Skúšobné 
metódy. Odolnosť proti vytiahnutiu dosiek s kovovými 
hrotmi. 

Vo Vestníku ÚNMS SR č. 6/2016 v Oznámení ÚNMS SR 
o prevzatí európskych a medzinárodných noriem do sústavy 
STN oznámením sa opravuje:  

– v bode 117 názov takto: Drevené konštrukcie. Skú-
šobné metódy. Odolnosť proti vytiahnutiu spájacích 
prostriedkov. 
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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 
technických noriem s nasledujúcimi označeniami a triediacimi 
znakmi (tieto normy sa preberajú len týmto oznámením bez 
vydania titulnej strany STN tlačou).  
 
 
 
 Ing. Viera Huková 
 riaditeľka  
  odboru technickej normalizácie 
 v. r. 

Schválené STN 

1. STN EN 61703 
(01 0662) 

Matematické vyjadrenie bez-
poruchovosti, pohotovosti, udr-
žiavateľnosti a zabezpečenia 
údržby 
(EN 61703: 2016, 
IEC 61703: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 16. 9. 2019 ruší

 STN EN 61703 
(01 0662) 

Matematické vyjadrenie bezpo-
ruchovosti, pohotovosti, udržia-
vateľnosti a zabezpečenia údržby
(EN 61703: 2002, 
IEC 61703: 2001) 
z októbra 2003 

   
2. STN EN 15876-1 

(01 8581) 
Elektronický výber poplatkov.
Vyhodnotenie zhody palubnej
jednotky a zariadenia na po-
zemnej komunikácii podľa 
EN 15509. Časť 1: Štruktúra
skúšobnej zostavy a účely skúšky
(EN 15876-1: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 15876-1+A1 
(01 8581) 

Elektronický výber poplatkov. 
Vyhodnotenie zhody palubnej 
jednotky a zariadenia na pozem-
nej komunikácii podľa EN 15509. 
Časť 1: Štruktúra skúšobnej zo-
stavy a účely skúšky (Konsolido-
vaný text) ****) 
(EN 15876-1: 2010+A1: 2012) 
z októbra 2012 

   
3. STN EN 15876-2 

(01 8581) 
Elektronický výber poplatkov. 
Hodnotenie zhody palubného 
a postranného cestného zaria-
denia s EN 15509. Časť 2: Sú-
bor abstraktných skúšok 
(EN 15876-2: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 15876-2 
(01 8581) 

Elektronický výber poplatkov. 
Hodnotenie zhody palubného 
a postranného cestného zariade-
nia s EN 15509. Časť 2: Súbor 
abstraktných skúšok ****) 
(EN 15876-2: 2011) 
zo septembra 2011 

   
4. STN EN 16984 

(02 6060) 
Tanierové pružiny. Výpočet 
(EN 16984: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN 02 6060 
 

Tanierové pružiny. Základné poj-
my a výpočet 
z 27. 1. 1977 

   
5. STN EN 16983 

(02 6061) 
Tanierové pružiny. Špecifiká-
cie kvality. Rozmery 
(EN 16983: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN 02 6061 
 

Tanierové pružiny. Technické 
dodacie predpisy 
z 27. 1. 1977 

   
6. STN EN 60974-4 

(05 2205) 
Zariadenia na oblúkové zvára-
nie. Časť 4: Pravidelné pre-
hliadky a skúšky 
(EN 60974-4: 2016, 
IEC 60974-4: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 25. 8. 2019 ruší

 STN EN 60974-4 
(05 2205) 

Zariadenia na oblúkové zváranie. 
Časť 4: Pravidelné prehliadky 
a skúšky 
(EN 60974-4: 2011, 
IEC 60974-4: 2010) 
z decembra 2011 
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7. STN EN ISO 24431 
(07 8646) 

Fľaše na plyny. Fľaše na stla-
čené a skvapalnené plyny (vrá-
tane acetylénu). Kontrola po-
čas plnenia (ISO 24431: 2016) 
(EN ISO 24431: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
8. STN EN ISO 14644-14 

(12 5301) 
Čisté priestory a príslušné ria-
dené prostredie. Časť 14: Hod-
notenie vhodnosti čistých prie-
storov pre zariadenia podľa 
koncentrácie častíc vo vzduchu 
(ISO 14644-14: 2016) 
(EN ISO 14644-14: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
9. STN EN 62424 

(18 0051) 
Zobrazenie úloh procesnej ria-
diacej techniky (PCE). Schémy
merania a regulácie (P&ID)
a výmena údajov medzi softvé-
rovými nástrojmi na projekto-
vanie schém merania a regu-
lácie a systémami PCE-CAE 
(EN 62424: 2016, 
IEC 62424: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 19. 8. 2019 ruší

 STN EN 62424 
(18 0051) 

Zobrazenie úloh procesnej ria-
diacej techniky (PCE). Schémy
merania a regulácie (P&ID) a vý-
mena údajov medzi softvérovými
nástrojmi na projektovanie schém
merania a regulácie a systémami 
PCE-CAE ****) 
(EN 62424: 2009, 
IEC 62424: 2008) 
z februára 2010 

   
10. STN EN 61003-1 

(18 0105) 
Systémy riadenia priemysel-
ných procesov. Prístroje s ana-
lógovými vstupmi a s dvoj-
alebo viacstavovými výstupmi.
Časť 1: Metódy hodnotenia
funkčných vlastností 
(EN 61003-1: 2016, 
IEC 61003-1: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 4. 11. 2019 ruší

 STN EN 61003-1 
(18 0105) 

Systémy riadenia priemyselných
procesov. Prístroje s analógový-
mi vstupmi a s dvoj- alebo viac-
stavovými výstupmi. Časť 1: 
Metódy hodnotenia funkčných
vlastností ****) 
(EN 61003-1: 2004, 
IEC 61003-1: 2004) 
zo septembra 2004 

   

11. STN EN 61003-2 
(18 0105) 

Systémy riadenia priemysel-
ných procesov. Prístroje s ana-
lógovými vstupmi a s dvoj-
alebo viacstavovými výstupmi. 
Časť 2: Návod na kontrolu 
a kusové skúšky 
(EN 61003-2: 2016, 
IEC 61003-2: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 4. 11. 2019 ruší

 STN EN 61003-2 
(18 0105) 

Systémy riadenia priemyselných 
procesov. Prístroje s analógový-
mi vstupmi a s dvoj- alebo viac-
stavovými výstupmi. Časť 2: Ná-
vod na kontrolu a kusové skúšky 
****) 
(EN 61003-2: 2009, 
IEC 61003-2: 2009) 
z mája 2010 

   
12. STN EN 61069-1 

(18 0451) 
Meranie, riadenie a automati-
zácia priemyselných procesov. 
Hodnotenie vlastností systému 
s cieľom posúdiť systém. Časť 1:
Terminológia a základné pojmy
(EN 61069-1: 2016, 
IEC 61069-1: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 28. 10. 2019 ruší

 STN EN 61069-1 
(18 0451) 

Meranie a riadenie priemyselných 
procesov. Hodnotenie vlastností 
systému s cieľom posúdiť sys-
tém. Časť 1: Všeobecné úvahy 
a metodika ***) 
(EN 61069-1: 1993, 
EN 61069-1: 1993/Cor.: 1993, 
IEC 61069-1: 1991) 
z decembra 2001 

   
13. STN EN 61069-2 

(18 0451) 
Meranie, riadenie a automatizá-
cia priemyselných procesov. 
Hodnotenie vlastností systému 
s cieľom posúdiť systém. Časť 2: 
Metodika posudzovania 
(EN 61069-2: 2016, 
IEC 61069-2: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 28. 10. 2019 ruší

 STN EN 61069-2 
(18 0451) 

Meranie a riadenie priemysel-
ných procesov. Hodnotenie vlast-
ností systému s cieľom posúdiť 
systém. Časť 2: Metodika po-
sudzovania ***) 
(EN 61069-2: 1994, 
IEC 61069-2: 1993) 
z decembra 2001 
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14. STN EN 61069-3 
(18 0451) 

Meranie, riadenie a automati-
zácia priemyselných procesov.
Hodnotenie vlastností systému
s cieľom posúdiť systém. Časť 3: 
Posudzovanie funkčnosti sys-
tému 
(EN 61069-3: 2016, 
IEC 61069-3: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 28. 10. 2019 ruší

 STN EN 61069-3 
(18 0451) 

Meranie a riadenie priemyselných 
procesov. Hodnotenie vlastností 
systému s cieľom posúdiť systém. 
Časť 3: Posudzovanie funkčnosti
systému ***) 
(EN 61069-3: 1996, 
IEC 61069-3: 1996) 
z decembra 2001 

   
15. STN EN 61069-4 

(18 0451) 
Meranie, riadenie a automati-
zácia priemyselných procesov.
Hodnotenie vlastností systému
s cieľom posúdiť systém. Časť 4:
Posudzovanie spôsobilosti sys-
tému 
(EN 61069-4: 2016, 
IEC 61069-4: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 11. 11. 2019 ruší

 STN EN 61069-4 
(18 0451) 

Meranie a riadenie priemyselných 
procesov. Hodnotenie vlastností 
systému s cieľom posúdiť sys-
tém. Časť 4: Posudzovanie spô-
sobilosti systému ***) 
(EN 61069-4: 1997, 
IEC 61069-4: 1997) 
z decembra 2001 

   
16. STN EN 62264-5 

(18 4411) 
Integrácia podnikových riadia-
cich systémov. Časť 5: Transak-
cie medzi obchodom a výrobou 
(EN 62264-5: 2016, 
IEC 62264-5: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 25. 11. 2019 ruší

 STN EN 62264-5 
(18 4411) 

Integrácia podnikových riadia-
cich systémov. Časť 5: Transak-
cie medzi obchodom a výrobou
****) 
(EN 62264-5: 2012, 
IEC 62264-5: 2011) 
zo septembra 2012 

   
17. STN EN ISO 10938 

(19 5036) 
Očná optika. Displeje prístrojov 
na meranie zrakovej ostrosti. 
Tlačené, premietané a elektro-
nické (ISO 10938: 2016) 
(EN ISO 10938: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 10938 
(19 5036) 

Oftalmologické prístroje. Prístro-
je na premietanie zrakových zna-
kov (ISO 10938: 1998) 
(EN ISO 10938: 1998) 
z mája 2001 

   
18. STN EN ISO 11381 

(19 5103) 
Optika a optické prístroje. 
Očná optika. Závity skrutiek 
(ISO 11381: 2016) 
(EN ISO 11381: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 11381 
(19 5103) 

Optika a optické prístroje. Očná 
optika. Závity skrutiek (ISO 11381: 
1994) 
(EN ISO 11381: 1996) 
z mája 1999 

   
19. STN EN ISO 9856 

(26 0387) 
Dopravné pásy. Určenie pruž-
ného a trvalého predĺženia 
a výpočet modulu pružnosti 
(ISO 9856: 2016) 
(EN ISO 9856: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 9856 
(26 0387) 

Dopravné pásy. Určenie pružné-
ho a trvalého predĺženia a výpo-
čet modulu pružnosti (ISO 9856: 
2003) 
(EN ISO 9856: 2003) 
z novembra 2004 

   
20. STN EN 16796-1 

(26 8855) 
Energetická účinnosť priemy-
selných vozíkov. Skúšobné me-
tódy. Časť 1: Všeobecne 
(EN 16796-1: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
21. STN EN 16796-2 

(26 8855) 
Energetická účinnosť priemy-
selných vozíkov. Skúšobné me-
tódy. Časť 2: Vozíky s vlast-
ným pohonom s obsluhou, 
ťahače a nosiče nákladov 
(EN 16796-2: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
22. STN EN 16796-3 

(26 8855) 
Energetická účinnosť priemy-
selných vozíkov. Skúšobné me-
tódy. Časť 3: Vysokozdvíhacie 
vozíky na manipuláciu s kon-
tajnermi 
(EN 16796-3: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
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23. STN EN 1570-2 
(27 5011) 

Bezpečnostné požiadavky na
zdvíhacie plošiny. Časť 2: 
Zdvíhacie plošiny na prepravu 
nákladu, obsluhujúce viac ako
dve pevné nástupiská budovy,
s rýchlosťou zvislého zdvihu
nepresahujúcou 0,15 m/s 
(EN 1570-2: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
24. STN EN 16602-70 

(31 0542) 
Zabezpečovanie výrobkov koz-
mického programu. Materiály, 
mechanické časti a procesy 
(EN 16602-70: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 13291-3 
(31 0502) 

Zabezpečovanie výrobkov koz-
mického programu. Všeobecné 
požiadavky. Časť 3: Materiály,
mechanické časti a postupy ****)
(EN 13291-3: 2003) 
z júna 2004 

   
25. STN EN 16602-70-12 

(31 0542) 
Zabezpečovanie výrobkov koz-
mického programu. Pravidlá na 
návrh dosiek s plošnými spojmi
(EN 16602-70-12: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
26. STN EN 16803-1 

(31 0545) 
Vesmír. Aplikácia na určovanie 
polohy založená na GNSS pre
inteligentné dopravné systémy 
(ITS) v cestnej doprave. Časť 1:
Definície a postupy systémového
inžinierstva na stanovenie a po-
sudzovanie výkonnosti 
(EN 16803-1: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
27. STN EN 1914 

(32 0860) 
Lode vnútrozemskej plavby. 
Pracovné člny, lodné člny a zá-
chranné člny 
(EN 1914: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1914 
(32 0860) 

Lode vnútrozemskej plavby. Pra-
covné člny, lodné člny a záchran-
né člny ****) 
(EN 1914: 2009) 
z mája 2009 

   
28. STN EN 16865 

(32 5020) 
Lode vnútrozemskej plavby.
Prípojky a hadicové rozvody 
na prepravu pitnej vody 
(EN 16865: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   

29. STN 33 2000-4-46 
 

Elektrické inštalácie budov. Časť 
4-46: Zaistenie bezpečnosti. Bez-
pečné odpojenie a spínanie 
(HD 60364-4-46: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 11. 11. 2019 ruší

 STN 33 2000-4-46 
 

Elektrické inštalácie budov. 
Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. 
Kapitola 46: Bezpečné odpoje-
nie a spínanie 
(HD 384.4.46 S2: 2001, 
mod IEC 60364-4-46: 1981) 
z júna 2004 

   
30. STN 33 2000-5-537 

 
Elektrické inštalácie nízkeho na-
pätia. Časť 5-53: Výber a stavba 
elektrických zariadení. Prístroje 
na ochranu, bezpečné odpojenie, 
spínanie, riadenie a monitoro-
vanie. Oddiel 537: Bezpečné od-
pojenie a spínanie 
(HD 60364-5-537: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 11. 11. 2019 ruší

 STN 33 2000-5-537 
 

Elektrické inštalácie budov. Časť 
5: Výber a stavba elektrických za-
riadení. Kapitola 53: Spínacie 
a riadiace zariadenia. Oddiel 537: 
Prístroje na bezpečné odpojenie 
a spínanie 
(HD 384.5.537 S2: 1998, 
mod IEC 60364-5-537: 1981, 
mod IEC 60364-5-537: 1981/A1: 
1989) 
zo septembra 2003 

   
31. STN EN 61000-4-9 

(33 3432) 
Elektromagnetická kompatibi-
lita (EMC). Časť 4-9: Metódy 
skúšania a merania. Skúška 
odolnosti proti impulznému 
magnetickému poľu 
(EN 61000-4-9: 2016, 
IEC 61000-4-9: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 17. 8. 2019 ruší

 STN EN 61000-4-9 
(33 3432) 

Elektromagnetická kompatibilita 
(EMC). Časť 4-9: Metódy skúša-
nia a merania. Skúška odolnosti 
proti impulznému magnetickému 
poľu. Základná norma EMC ***)
(EN 61000-4-9: 1993, 
IEC 61000-4-9: 1993) 
z februára 2002 

   
32. STN EN 62625-2 

(33 3556) 
Elektronické zariadenia pre že-
leznice. Palubný systém na zá-
znam jazdných údajov. Časť 2: 
Skúšanie zhody 
(EN 62625-2: 2016, 
IEC 62625-2: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
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33. STN EN 62803 
(33 4120) 

Rádiové vysielače pre rádioko-
munikáciu. Frekvenčná odozva 
zariadení na opticko-elektrickú
premenu vo vysokofrekvenčnom 
rádiovom prenose cez vláknové 
systémy. Metóda merania 
(EN 62803: 2016, 
IEC 62803: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
34. STN EN 62820-1-1 

(33 4589) 
Interkomové systémy v budo-
vách. Časť 1-1: Všeobecne 
(EN 62820-1-1: 2016, 
IEC 62820-1-1: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
35. STN P CLC/TS  

50131-12 
(33 4591) 

Poplachové systémy. Elektric-
ké zabezpečovacie a tiesňové
systémy. Časť 12: Metódy a po-
žiadavky na nastavenie a uve-
denie do pôvodného stavu po-
plachových zabezpečovacích
systémov (IAS) 
(CLC/TS 50131-12: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
36. STN EN 62361-100 

(33 4622) 
Riadenie elektrických výkono-
vých sústav a pridružené výmeny 
informácií. Dlhodobá interope-
rabilita. Časť 100: Mapovanie 
profilov CIM do schém XML 
(EN 62361-100: 2016, 
IEC 62361-100: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
37. STN EN 62325-351 

(33 4860) 
Rámcová schéma komunikácie
na trhu s energiou. Časť 351: 
Profil výmeny modelu CIM
pre európsky trh 
(EN 62325-351: 2016, 
IEC 62325-351: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 20. 7. 2019 ruší

 STN EN 62325-351 
(33 4860) 

Rámcová schéma komunikácie
na trhu s energiou. Časť 351: 
Profil výmeny modelu CIM eu-
rópskeho trhu ****) 
(EN 62325-351: 2013, 
IEC 62325-351: 2013) 
z júla 2014 

   
38. STN EN 62325-451-6 

(33 4860) 
Rámcová schéma komunikácie
na trhu s energiou. Časť 451-6: 
Zverejňovanie informácií na
trhu, kontextuálne a konštruk-
čné modely pre európsky trh 
(EN 62325-451-6: 2016, 
IEC 62325-451-6: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   

39. STN EN 50633 
(34 1509) 

Dráhové aplikácie. Pevné inšta-
lácie. Princípy ochrany elektric-
kých trakčných sietí striedavého 
a jednosmerného prúdu 
(EN 50633: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
40. STN EN 62752 

(34 1590) 
Ovládacie a ochranné prístroje 
v kábli pre režim nabíjania 2 
elektrických vozidiel (IC-CPD)
(EN 62752: 2016, 
IEC 62752: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
41. STN EN 60695-1-21 

(34 5630) 
Skúšanie požiarneho nebezpe-
čenstva. Časť 1-21: Návod na 
posudzovanie požiarneho nebez-
pečenstva elektrotechnických vý-
robkov. Zapáliteľnosť. Súhrn
a relevantnosť skúšobných metód
(EN 60695-1-21: 2016, 
IEC 60695-1-21: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
42. STN EN 60695-10-3 

(34 5630) 
Skúšanie požiarneho nebezpe-
čenstva. Časť 10-3: Abnor-
málne teplo. Skúška deformácie 
spôsobenej uvoľnením napätí 
vzniknutých pri tvárnení 
(EN 60695-10-3: 2016, 
IEC 60695-10-3: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 12. 10. 2019 ruší

 STN EN 60695-10-3 
(34 5630) 

Skúšanie nebezpečenstva požia-
ru. Časť 10-3: Abnormálne teplo. 
Skúška deformácie spôsobenej 
uvoľnením napätí pri tvárnení 
(EN 60695-10-3: 2002, 
IEC 60695-10-3: 2002) 
zo septembra 2003 

   
43. STN EN 61180 

(34 5650) 
Technika skúšok vysokým na-
pätím pre zariadenia nízkeho 
napätia. Definície, požiadavky 
na skúšky a postupy, skúšobné 
zariadenia 
(EN 61180: 2016, 
IEC 61180: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 29. 7. 2019 ruší

 STN EN 61180-1 
(34 5650) 

Technika skúšok vysokým napä-
tím zariadení nízkeho napätia. 
Časť 1: Definície, požiadavky na 
skúšky a skúšobné postupy ****)
(EN 61180-1: 1994, 
IEC 61180-1: 1992) 
z augusta 2001 
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 STN EN 61180-2 
(34 5650) 

Technika skúšok vysokým napä-
tím zariadení nízkeho napätia.
Časť 2: Skúšobné zariadenie ****)
(EN 61180-2: 1994, 
IEC 61180-2: 1994) 
z augusta 2001 

   
44. STN EN 61340-2-3 

(34 6440) 
Elektrostatika. Skúšobné me-
tódy na stanovenie rezistancie
a rezistivity tuhých rovinných
materiálov používaných na za-
bránenie akumulácie elektro-
statického náboja 
(EN 61340-2-3: 2016, 
IEC 61340-2-3: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 28. 7. 2019 ruší

 STN EN 61340-2-3 
(34 6440) 

Elektrostatika. Skúšobné metódy 
na stanovenie rezistancie a rezis-
tivity tuhých rovinných materiá-
lov používaných na zabránenie
akumulácie elektrostatického ná-
boja ****) 
(EN 61340-2-3: 2000, 
IEC 61340-2-3: 2000) 
z júla 2001 

   
45. STN EN 61340-4-9 

(34 6440) 
Elektrostatika. Časť 4-9: Nor-
malizované skúšobné metódy
na špeciálne používanie. Odevy
(EN 61340-4-9: 2016, 
IEC 61340-4-9: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
46. STN EN 61340-5-1 

(34 6440) 
Elektrostatika. Časť 5-1: Ochra-
na elektronických súčiastok pred
elektrostatickými javmi. Vše-
obecné požiadavky 
(EN 61340-5-1: 2016, 
IEC 61340-5-1: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 18. 11. 2019 ruší

 STN EN 61340-5-1 
(34 6440) 

Elektrostatika. Časť 5-1: Ochra-
na elektronických súčiastok pred
elektrostatickými javmi. Všeobec-
né požiadavky 
(EN 61340-5-1: 2007, 
IEC 61340-5-1: 2007) 
zo septembra 2008 

   
47. STN EN 61189-2-719 

(34 6513) 
Skúšobné metódy na elektro-
technické materiály, dosky s ploš-
nými spojmi a iné spájacie 
štruktúry a zostavy. Časť 2-719: 
Skúšobné metódy na materiály 
na spájacie štruktúry. Relatívna
permitivita a stratový činiteľ
(500 MHz až 10 GHz) 
(EN 61189-2-719: 2016, 
IEC 61189-2-719: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   

48. STN EN 60851-4 
(34 7010) 

Vodiče na vinutia. Skúšobné 
metódy. Časť 4: Chemické vlast-
nosti 
(EN 60851-4: 2016, 
IEC 60851-4: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 10. 8. 2019 ruší

 STN EN 60851-4 
(34 7010) 

Vodiče na vinutia. Skúšobné me-
tódy. Časť 4: Chemické vlastnosti
(EN 60851-4: 1996, 
IEC 60851-4: 1996) 
z augusta 2000 

   
49. STN EN 50289-4-16 

(34 7031) 
Komunikačné káble. Špecifikácia
skúšobných metód. Časť 4-16:
Skúšobné metódy vplyvu pro-
stredia. Celistvosť obvodu v pod-
mienkach požiaru 
(EN 50289-4-16: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 22. 7. 2019 ruší

 STN EN 50289-4-16 
(34 7031) 

Komunikačné káble. Špecifiká-
cia skúšobných metód. Časť 4-16:
Skúšobné metódy vplyvu pro-
stredia. Celistvosť obvodu v pod-
mienkach požiaru 
(EN 50289-4-16: 2012) 
z júna 2013 

   
50. STN EN 50290-2-20 

(34 7032) 
Komunikačné káble. Časť 2-20:
Spoločné pravidlá na vývoj 
a konštrukciu. Všeobecne 
(EN 50290-2-20: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 22. 7. 2019 ruší

 STN EN 50290-2-20 
(34 7032) 

Oznamovacie káble. Časť 2-20: 
Spoločné pravidlá na vývoj 
a konštrukciu. Všeobecne ****) 
(EN 50290-2-20: 2001) 
z apríla 2002 

   
51. STN EN 50290-2-29 

(34 7032) 
Komunikačné káble. Časť 2-29: 
Spoločné pravidlá na vývoj 
a konštrukciu. Zosietené poly-
etylénové izolačné zmesi: me-
racie káble, riadiace káble 
a káble prevádzkovej zbernice
(EN 50290-2-29: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 22. 7. 2019 ruší

 STN EN 50290-2-29 
(34 7032) 

Oznamovacie káble. Časť 2-29: 
Spoločné pravidlá na vývoj 
a konštrukciu. Polyetylénové izo-
lačné zmesi zosietené ****) 
(EN 50290-2-29: 2002) 
z augusta 2002 
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52. STN EN 62739-2 
(35 4065) 

Skúšobná metóda na opotrebo-
vanie prostriedkov na mäkké
spájkovanie vlnou využívajúce
roztavenú bezolovnatú spájko-
vaciu zliatinu. Časť 2: Skúšob-
ná metóda na opotrebovanie
kovových materiálov s povr-
chovým spracovaním 
(EN 62739-2: 2016, 
IEC 62739-2: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
53. STN EN 61058-1-1 

(35 4107) 
Spínače na spotrebiče. Časť 1-1:
Požiadavky na mechanické spí-
nače 
(EN 61058-1-1: 2016, 
IEC 61058-1-1: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
54. STN EN 61058-1-2 

(35 4107) 
Spínače na spotrebiče. Časť 1-2:
Požiadavky na elektronické spí-
nače 
(EN 61058-1-2: 2016, 
IEC 61058-1-2: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
55. STN EN 61058-2-6 

(35 4107) 
Spínače na spotrebiče. Časť 2-6:
Osobitné požiadavky na spí-
nače používané v elektrickom
ručnom náradí, prenosnom ná-
radí a strojových zariadeniach
pre trávnik a záhradu 
(EN 61058-2-6: 2016, 
IEC 61058-2-6: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
56. STN EN 60669-2-5 

(35 4108) 
Spínače pre elektrické inšta-
lácie v domácnostiach a podob-
né pevné elektrické inštalácie.
Časť 2-5: Osobitné požiadavky. 
Spínače a súvisiace príslušen-
stvo na použitie v bytových
a domových elektronických sys-
témoch (HBES) 
(EN 60669-2-5: 2016, 
mod IEC 60669-2-5: 2013) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 31. 8. 2020 ruší

 STN EN 50428 
(35 4108) 

Spínače pre domácnosť a podob-
né pevné elektrické inštalácie.
Pridružená norma. Spínače a sú-
visiace príslušenstvo používané
v elektronických systémoch do-
mov a budov (HBES) 
(EN 50428: 2005) 
z apríla 2006 

   

57. STN EN 61076-3-110 
(35 4621) 

Konektory pre elektronické zaria-
denia. Požiadavky na výrobok. 
Časť 3-110: Podrobná špecifi-
kácia na voľné a pevné konek-
tory na prenos dát s frekvencia-
mi do 3 000 MHz 
(EN 61076-3-110: 2016, 
IEC 61076-3-110: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 4. 10. 2019 ruší

 STN EN 61076-3-110 
(35 4621) 

Konektory pre elektronické za-
riadenia. Požiadavky na výrobok. 
Časť 3-110: Podrobná špecifiká-
cia pre tienené voľné i pevné ko-
nektory na prenos dát s frek-
venciami do 1 000 MHz ****) 
(EN 61076-3-110: 2012, 
IEC 61076-3-110: 2012) 
z novembra 2012 

   
58. STN EN 60691 

(35 4735) 
Tepelné poistky. Požiadavky 
a návod na používanie 
(EN 60691: 2016, 
IEC 60691: 2015, 
IEC 60691: 2015/Cor. 1: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 7. 10. 2019 ruší

 STN EN 60691 
(35 4735) 

Tepelné poistky. Požiadavky 
a návod na používanie 
(EN 60691: 2003, 
IEC 60691: 2002) 
z februára 2004 

   
59. STN EN 60384-1 

(35 8291) 
Nepremenné kondenzátory na 
použitie v elektronických za-
riadeniach. Časť 1: Všeobecná 
špecifikácia 
(EN 60384-1: 2016, 
IEC 60384-1: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 30. 9. 2019 ruší

 STN EN 60384-1 
(35 8291) 

Nepremenné kondenzátory na 
použitie v elektronických zaria-
deniach. Časť 1: Všeobecná špe-
cifikácia ****) 
(EN 60384-1: 2009, 
IEC 60384-1: 2008, 
IEC 60384-1: 2008/Cor. 1: 2008)
z apríla 2010 

   
60. STN EN 60384-18 

(35 8291) 
Nepremenné kondenzátory na 
použitie v elektronických zaria-
deniach. Časť 18: Rámcová špe-
cifikácia. Nepremenné hliníkové 
elektrolytické kondenzátory s tu-
hým (MnO2) a netuhým elektro-
lytom na povrchovú montáž 
(EN 60384-18: 2016, 
IEC 60384-18: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 29. 6. 2019 ruší
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 STN EN 60384-18 
(35 8291) 

Nepremenné kondenzátory na
použitie v elektronických zaria-
deniach. Časť 18: Rámcová špe-
cifikácia. Hliníkové elektrolytické 
kondenzátory s tuhým (MnO2) 
a netuhým dielektrikom na povr-
chovú montáž ****)                         
(EN 60384-18: 2007, 
IEC 60384-18: 2007) 
z januára 2008 

   
61. STN EN 62317-12 

(35 8467) 
Feritové jadrá. Rozmery. Časť 12:
Prstencové jadrá 
(EN 62317-12: 2016, 
IEC 62317-12: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
62. STN EN 62433-4 

(35 8728) 
EMC IC modelovanie. Časť 4: 
Modely integrovaných obvo-
dov na simuláciu správania RF
odolnosti. Modelovanie odol-
nosti proti rušeniu šírenému
vedením (ICIM-CI) 
(EN 62433-4: 2016, 
IEC 62433-4: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
63. STN EN 60191-6-13 

(35 8791) 
Normalizácia rozmerov polovo-
dičových súčiastok. Časť 6-13:
Príručka na navrhovanie zhora
otvorených pätíc typu FBGA/
FLGA 
(EN 60191-6-13: 2016, 
IEC 60191-6-13: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 1. 11. 2019 ruší

 STN EN 60191-6-13 
(35 8791) 

Normalizácia rozmerov polovo-
dičových súčiastok. Časť 6-13: 
Príručka na navrhovanie zhora
otvorených pätíc typu FBGA/
FLGA ****) 
(EN 60191-6-13: 2007, 
IEC 60191-6-13: 2007) 
z mája 2008 

   
64. STN EN 62047-25 

(35 8792) 
Polovodičové súčiastky. Elek-
tromechanické mikrosúčiastky.
Časť 25: Výrobná technológia 
silikónových MEMS materiá-
lov. Metódy merania ťažnej
a tlakovej pevnosti a pevnosti 
v strihu spájaných mikroplôch
(EN 62047-25: 2016, 
IEC 62047-25: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   

65. STN EN 60749-44 
(35 8799) 

Polovodičové súčiastky. Me-
chanické a klimatické skúšky. 
Časť 44: Skúšobná metóda na 
účinok jednotlivej udalosti 
ožiarenia neutrónovým lúčom 
pre polovodičové súčiastky 
(EN 60749-44: 2016, 
IEC 60749-44: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
66. STN EN 62343-3-1 

(35 9258) 
Dynamické moduly. Časť 3-1: 
Špecifikačná šablóna prevádz-
kových charakteristík. Dyna-
mické vyrovnávače kanálov 
(EN 62343-3-1: 2016, 
IEC 62343-3-1: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 26. 5. 2019 ruší

 STN EN 62343-3-1 
(35 9258) 

Dynamické moduly. Špecifikač-
ná šablóna prevádzkových vlast-
ností. Časť 3- 1: Dynamický ka-
nálový ekvalizér ****) 
(EN 62343-3-1: 2010, 
IEC 62343-3-1: 2010) 
z decembra 2010 

   
67. STN EN 60350-1 

(36 1056) 
Elektrické varné spotrebiče pre 
domácnosť. Časť 1: Sporáky, 
rúry, parné rúry a grily. Metódy 
merania funkčných vlastností 
(EN 60350-1: 2016, 
mod IEC 60350-1: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 4. 11. 2019 ruší

 STN EN 60350-1 
(36 1056) 

Elektrické varné spotrebiče pre 
domácnosť. Časť 1: Sporáky, 
rúry, parné rúry a grily. Metódy
merania funkčných vlastností 
****) 
(EN 60350-1: 2013, 
mod IEC 60350-1: 2011 
IEC 60350-1: 2011/Cor. 1 Feb. 
2012, 
IEC 60350-1: 2011/Cor. 2 Aug. 
2013) 
z apríla 2014 

   
68. STN EN 62849 

(36 1064) 
Metódy hodnotenia funkčných 
vlastností mobilných domácich 
robotov 
(EN 62849: 2016, 
IEC 62849: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
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69. STN EN 61010-2-012 
(36 2000) 

Bezpečnostné požiadavky na
elektrické zariadenia na mera-
nie, riadenie a laboratórne
použitie. Časť 2-012: Osobitné
požiadavky na skúšanie vplyvu
klímy a prostredia a iných kli-
matizačných zariadení 
(EN 61010-2-012: 2016, 
IEC 61010-2-012: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
70. STN EN 60086-3 

(36 4110) 
Primárne batérie. Časť 3: Ba-
térie do hodiniek 
(EN 60086-3: 2016, 
IEC 60086-3: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 29. 6. 2019 ruší

 STN EN 60086-3 
(36 4110) 

Primárne batérie. Časť 3: Batérie 
do hodiniek ****) 
(EN 60086-3: 2011, 
IEC 60086-3: 2011) 
z augusta 2011 

   
71. STN EN 62952-1 

(36 7030) 
Zdroje napájania pre bezdrô-
tové komunikačné zariadenia.
Časť 1: Všeobecné požiadavky
na výkonové moduly 
(EN 62952-1: 2016, 
IEC 62952-1: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
72. STN EN 62952-2 

(36 7030) 
Zdroje napájania pre bezdrô-
tové komunikačné zariadenia.
Časť 2: Profily pre výkonové
moduly s batériami 
(EN 62952-2: 2016, 
IEC 62952-2: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
73. STN EN 62209-1 

(36 7080) 
Postupy merania na posúdenie
špecifickej miery absorpcie pri 
vystavení človeka účinkom vy-
sokofrekvenčných polí z bez-
drôtových komunikačných ruč-
ných zariadení a zariadení 
upevnených na tele. Časť 1: 
Zariadenia používané v blíz-
kosti ucha (frekvenčný rozsah 
od 300 MHz do 6 GHz) 
(EN 62209-1: 2016, 
IEC 62209-1: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 10. 8. 2019 ruší

 STN EN 62209-1 
(36 7080) 

Vystavenie človeka účinkom vyso-
kofrekvenčných polí z ručných 
bezdrôtových komunikačných za-
riadení a zariadení upevnených na 
tele. Ľudské modely, prístrojové 
vybavenie a postupy. Časť 1: Po-
stup na určenie špecifickej miery 
absorpcie (SAR) pre ručné zaria-
denia používané v tesnej blízkosti 
ucha (frekvenčný rozsah od 
300 MHz do 3 GHz) ****) 
(EN 62209-1: 2006, 
IEC 62209-1: 2005) 
z marca 2007 

   
74. STN EN 50527-1 

(36 7938) 
Postup na hodnotenie expozície 
elektromagnetickým poliam pre 
pracovníkov používajúcich ak-
tívne implantovateľné zdravot-
nícke pomôcky. Časť 1: Vše-
obecne 
(EN 50527-1: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 4. 7. 2019 ruší

 STN EN 50527-1 
(36 7938) 

Postup posúdenia expozície
pracovníkov s aktívnymi zdra-
votníckymi implantátmi elektro-
magnetickými poľami. Časť. 1: 
Všeobecne CD 

(EN 50527-1: 2010) 
z decembra 2010 

   
75. STN EN 50527-2-1 

(36 7938) 
Postup na hodnotenie expozície 
elektromagnetickým poliam pre
pracovníkov používajúcich ak-
tívne implantovateľné zdravot-
nícke pomôcky. Časť 2-1: 
Špecifické hodnotenie pre pra-
covníkov s kardiostimulátormi
(EN 50527-2-1: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 4. 7. 2019 ruší

 STN EN 50527-2-1 
(36 7938) 

Postup na vyhodnotenie expozície 
elektromagnetickými poľami pra-
covníkov používajúcich aktívne 
implantovateľné zdravotnícke po-
môcky. Časť 2-1: Špecifické vy-
hodnotenie pre pracovníkov s kar-
diostimulátormi ****) 
(EN 50527-2-1: 2011) 
z decembra 2011 

   
76. STN EN 62605 

(36 8069) 
Multimediálne systémy a zaria-
denia. Multimediálne e-publi-
kovanie a e-knihy. Formát vý-
meny dát pre e-adresáre 
(EN 62605: 2016, 
IEC 62605: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 18. 11. 2019 ruší
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 STN EN 62605 
(36 8069) 

Multimediálne systémy a zaria-
denia. Multimediálne e-publiko-
vanie a e-knihy. Formát výmeny
dát pre e-adresáre ****) 
(EN 62605: 2011, 
IEC 62605: 2011) 
z decembra 2011 

   
77. STN EN 62276 

(36 8335) 
Monokryštalické dosky na sú-
čiastky s povrchovou akustic-
kou vlnou (SAW). Špecifikácia
a meracia metóda 
(EN 62276: 2016, 
IEC 62276: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 28. 11. 2019 ruší

 STN EN 62276 
(36 8335) 

Monokryštalické dosky na sú-
čiastky s povrchovou akustickou
vlnou (SAW). Špecifikácia a me-
racia metóda ****) 
(EN 62276: 2013, 
IEC 62276: 2012) 
z júna 2013 

   
78. STN EN 62680-1-3 

(36 8365) 
Rozhrania univerzálnej sério-
vej zbernice pre dáta a napája-
nie. Časť 1-3: Rozhrania uni-
verzálnej sériovej zbernice.
Spoločné súčasti. Špecifikácia 
USB kábla a konektora typu
CTM 
(EN 62680-1-3: 2016, 
IEC 62680-1-3: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
79. STN P CEN/TS 16920 

(36 9752) 
Metodika skúšania vplyvu pro-
stredia na prevádzkové nasa-
dzovanie Európskych systémov 
ABC 
(CEN/TS 16920: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Táto predbežná STN je určená
na overenie. Pripomienky zasie-
lajte ÚNMS SR najneskôr do
31. 3. 2018. 

   
80. STN P CEN/TS 16921 

(36 9753) 
Osobná identifikácia. Biomet-
rické systémy identifikácie pre
aplikačné profily na hranice
a vynucovanie práva 
(CEN/TS 16921: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Táto predbežná STN je určená
na overenie. Pripomienky zasie-
lajte ÚNMS SR najneskôr do
31. 3. 2018. 

   

81. STN EN 62827-1 
(37 9000) 

Bezdrôtový prenos energie. Ma-
nažérstvo. Časť 1: Spoločné 
komponenty 
(EN 62827-1: 2016, 
IEC 62827-1: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

  
82. STN EN ISO 6508-1 

(42 0360) 
Kovové materiály. Rockwello-
va skúška tvrdosti. Časť 1: 
Skúšobná metóda (ISO 6508-1: 
2016) 
(EN ISO 6508-1: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 6508-1 
(42 0360) 

Kovové materiály. Rockwellova 
skúška tvrdosti. Časť 1: Skúšob-
ná metóda (ISO 6508-1: 2015) 
****) 
(EN ISO 6508-1: 2015) 
z októbra 2015 

   
83. STN EN ISO 11426 

(42 0651) 
Klenoty. Stanovenie zlata v kle-
notníckych zliatinách zlata. 
Kupelačná metóda (skúška ta-
vením) (ISO 11426: 2014) 
(EN ISO 11426: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 11426 
(42 0651) 

Stanovenie zlata v klenotníckych 
zliatinách zlata. Kupelačná metó-
da (skúška tavením) (ISO 11426: 
1997) 
(EN ISO 11426: 1998) 
z mája 2000 

   
84. STN EN ISO 9202 

(42 0652) 
Klenoty. Rýdzosť zliatin dra-
hých kovov (ISO 9202: 2014) 
(EN ISO 9202: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 29202 
(42 0652) 

Klenoty. Rýdzosť zliatin drahých 
kovov 
(EN 29202: 1992) 
z januára 2001 

   
85. STN EN ISO 11427 

(42 0656) 
Klenoty. Stanovenie striebra 
v klenotníckych zliatinách strieb-
ra. Odmerná (potenciometrická)
metóda s bromidom draselným 
(ISO 11427: 2014) 
(EN ISO 11427: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 31427+AC 
(42 0656) 

Stanovenie striebra v klenotníc-
kych zliatinách striebra. Odmer-
ná (potenciometrická) metóda 
s bromidom draselným (obsahuje 
opravu AC: 1994) 
(EN 31427: 1994, 
EN 31427: 1994/AC: 1994) 
z júna 2000 
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86. STN EN ISO 11210 
(42 0661) 

Klenoty. Stanovenie platiny v kle-
notníckych zliatinách platiny. 
Gravimetrická metóda po vy-
zrážaní hexachlóroplatičitanu 
diamónneho (ISO 11210: 2014)
(EN ISO 11210: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 11210 
(42 0661) 

Stanovenie platiny v klenotníc-
kych zliatinách platiny. Gravi-
metrická metóda po vyzrážaní 
hexachlóroplatičitanu diamónne-
ho (ISO 11210: 1995) 
(EN ISO 11210: 1995) 
z novembra 2000 

   
87. STN EN ISO 11490 

(42 0663) 
Klenoty. Stanovenie paládia
v klenotníckych zliatinách palá-
dia. Gravimetrická metóda s di-
metylglyoxínom (ISO 11490:
2015) 
(EN ISO 11490: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 11490 
(42 0663) 

Stanovenie paládia v klenotníc-
kych zliatinách paládia. Gravi-
metrická metóda s dimetylgly-
oxínom (ISO 11490: 1995) 
(EN ISO 11490: 1995) 
z novembra 2000 

   
88. STN EN ISO 11494 

(42 0667) 
Klenoty. Stanovenie platiny v kle-
notníckych zliatinách platiny. 
Metóda vnútorného štandardu 
ICP-OES s prvkom ytria (ISO 
11494: 2014) 
(EN ISO 11494: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
89. STN EN ISO 11495 

(42 0668) 
Klenoty. Stanovenie paládia v kle-
notníckych zliatinách paládia. 
Metóda vnútorného štandardu 
ICP-OES s prvkom ytria (ISO 
11495: 2014) 
(EN ISO 11495: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
90. STN EN ISO 14224 

(45 0106) 
Ropný, petrochemický a plyná-
renský priemysel. Zber a vý-
mena údajov o spoľahlivosti 
a údržbe zariadenia (ISO 14224:
2016, opravená verzia 1. 10. 2016)
(EN ISO 14224: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 14224 
(45 1447) 

Ropný, petrochemický a plyná-
renský priemysel. Zber a výmena 
údajov o spoľahlivosti a údržbe
zariadenia (ISO 14224: 2006)
****) 
(EN ISO 14224: 2006) 
z mája 2007 

91. STN EN ISO 7233 
(63 5204) 

Gumové a plastové hadice a ha-
dice s koncovkami. Stanovenie 
odolnosti proti vákuu (ISO 7233: 
2016) 
(EN ISO 7233: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 7233 
(63 5204) 

Gumové a plastové hadice a ha-
dice s koncovkami. Stanovenie 
odolnosti proti vákuu (ISO 7233: 
2006) ****) 
(EN ISO 7233: 2008) 
z júna 2008 

   
92. STN EN ISO 7326 

(63 5212) 
Gumové a plastové hadice. Sta-
novenie odolnosti proti ozónu 
pri statických podmienkach 
(ISO 7326: 2016) 
(EN ISO 7326: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
93. STN EN 12945+A1 

(65 4872) 
Vápenaté hnojivá. Stanovenie 
neutralizačnej hodnoty. Titrač-
ná metóda 
(EN 12945: 2014+A1: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12945 
(65 4872) 

Vápenaté hnojivá. Stanovenie 
neutralizačnej hodnoty. Titračná 
metóda ****) 
(EN 12945: 2014) 
zo septembra 2014 

   
94. STN EN 16849 

(65 7030) 
Asfalty a asfaltové spojivá. 
Stanovenie obsahu vody v as-
faltových emulziách. Metóda 
s použitím rovnováhy sušenia
(EN 16849: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
95. STN EN ISO 17268 

(69 7230) 
Pripájacie zariadenia na tanko-
vanie plynného vodíka do po-
zemných vozidiel (ISO 17268: 
2012) 
(EN ISO 17268: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
96. STN EN ISO 21028-1 

(69 7252) 
Kryogénne nádoby. Požiadavky 
na húževnatosť materiálu pri 
nízkych teplotách. Časť 1: Tep-
loty pod –80 °C (ISO 21028-1: 
2016) 
(EN ISO 21028-1: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1252-1+AC 
(69 7252) 

Kryogénne nádoby. Materiály. 
Časť 1: Požiadavky na húževna-
tosť pri teplotách pod –80 °C 
(EN 1252-1: 1998, 
EN 1252-1: 1998/AC: 1998) 
z júla 2002 
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97. STN EN ISO 8536-13 
(70 3350) 

Infúzne prístroje používané
v zdravotníctve. Časť 13: Od-
stupňované regulátory prietoku 
na jednorazové použitie s infúz-
nymi súpravami (ISO 8536-13: 
2016) 
(EN ISO 8536-13: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
98. STN EN ISO 22477-10 

(72 1035) 
Geotechnický prieskum a skúš-
ky. Skúšanie geotechnických
konštrukcií. Časť 10: Skúšanie
mikropilót: rýchle zaťažovacie
skúšky (ISO 22477-10: 2016) 
(EN ISO 22477-10: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
99. STN EN 413-2 

(72 2119) 
Cement do mált na murovanie
a omietky. Časť 2: Skúšobné
metódy 
(EN 413-2: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 413-2 
(72 2119) 

Cement do mált na murovanie
a omietky. Časť 2: Skúšobné me-
tódy ****) 
(EN 413-2: 2005) 
z decembra 2005 

   
100. STN EN 15153-1+A1 

(73 6321) 
Železnice. Vonkajšie viditeľné
a počuteľné výstražné zariade-
nia pre vlaky. Časť 1: Čelné, 
návestné a koncové svetlá 
(EN 15153-1: 2013+A1: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 15153-1 
(73 6321) 

Železnice. Vonkajšie viditeľné
a počuteľné výstražné zariadenia
pre vlaky. Časť 1: Čelné, ná-
vestné a koncové svetlá ****) 
(EN 15153-1: 2013) 
z augusta 2013 

   
101. STN EN ISO 22975-1 

(74 7201) 
Solárna energia. Komponenty
a materiály kolektorov. Časť 1: 
Vákuované trubice. Trvanlivosť 
a výkonnosť (ISO 22975-1: 2016)
(EN ISO 22975-1: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
102. STN EN ISO 22975-2 

(74 7201) 
Solárna energia. Komponenty
a materiály kolektorov. Časť 2: 
Tepelné trubice pre tepelné so-
lárne aplikácie. Trvanlivosť a vý-
konnosť (ISO 22975-2: 2016) 
(EN ISO 22975-2: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   

103. STN EN ISO 2286-1 
(80 0901) 

Textílie povrstvené gumou alebo 
plastmi. Zisťovanie vlastností
návinu. Časť 1: Metódy na
zisťovanie dĺžky, šírky a čistej 
hmotnosti (ISO 2286-1: 2016) 
(EN ISO 2286-1: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 2286-1 
(80 0901) 

Textílie povrstvené gumou alebo 
plastmi. Zisťovanie vlastností 
návinu. Časť 1: Metódy na zisťo-
vanie dĺžky, šírky a čistej hmot-
nosti (ISO 2286-1: 1998) 
(EN ISO 2286-1: 1998) 
zo septembra 2000 

   
104. STN EN ISO 2286-2 

(80 0901) 
Textílie povrstvené gumou 
alebo plastmi. Zisťovanie vlast-
ností návinu. Časť 2: Metódy 
na zisťovanie celkovej plošnej 
hmotnosti, plošnej hmotnosti 
povrstvenia a plošnej hmotnosti 
podkladu (ISO 2286-2: 2016) 
(EN ISO 2286-2: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 2286-2 
(80 0901) 

Textílie povrstvené gumou alebo 
plastmi. Zisťovanie vlastností 
návinu. Časť 2: Metódy na zisťo-
vanie celkovej plošnej hmotnos-
ti, plošnej hmotnosti povrstvenia 
a plošnej hmotnosti podkladu 
(ISO 2286-2: 1998) 
(EN ISO 2286-2: 1998) 
zo septembra 2000 

   
105. STN EN ISO 2286-3 

(80 0901) 
Textílie povrstvené gumou alebo 
plastmi. Zisťovanie vlastností
návinu. Časť 3: Metóda na 
zisťovanie hrúbky (ISO 2286-3: 
2016) 
(EN ISO 2286-3: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 2286-3 
(80 0901) 

Textílie povrstvené gumou alebo 
plastmi. Zisťovanie vlastností 
návinu. Časť 3: Metóda na zisťo-
vanie hrúbky (ISO 2286-3: 1998)
(EN ISO 2286-3: 1998) 
zo septembra 2000 

   
106. STN EN 13249 

(80 6104) 
Geotextílie a geotextíliám po-
dobné výrobky. Vlastnosti poža-
dované pri stavbe pozemných 
komunikácií a iných doprav-
ných plôch (okrem železníc 
a vystužovania asfaltových po-
vrchov vozoviek) 
(EN 13249: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 31. 7. 2018 ruší
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 STN EN 13249+A1 
(80 6104) 

Geotextílie a geotextíliám po-
dobné výrobky. Vlastnosti poža-
dované pri stavbe pozemných
komunikácií a iných dopravných
plôch (okrem železníc a vystužo-
vania asfaltových povrchov vozo-
viek) 
(EN 13249: 2014+A1: 2015) 
z decembra 2015 

   
107. STN EN 13250 

(80 6105) 
Geotextílie a geotextíliám podob-
né výrobky. Vlastnosti požado-
vané pri stavbe železníc 
(EN 13250: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 31. 7. 2018 ruší

 STN EN 13250+A1 
(80 6105) 

Geotextílie a geotextíliám po-
dobné výrobky. Vlastnosti poža-
dované pri stavbe železníc 
(EN 13250: 2014+A1: 2015) 
z decembra 2015 

   
108. STN EN 13251 

(80 6106) 
Geotextílie a geotextíliám podob-
né výrobky. Vlastnosti poža-
dované v zemných stavbách,
základoch a podperných kon-
štrukciách 
(EN 13251: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 31. 7. 2018 ruší

 STN EN 13251+A1 
(80 6106) 

Geotextílie a geotextíliám po-
dobné výrobky. Vlastnosti poža-
dované v zemných stavbách,
základoch a podperných kon-
štrukciách 
(EN 13251: 2014+A1: 2015) 
z decembra 2015 

   
109. STN EN 13252 

(80 6107) 
Geotextílie a geotextíliám podob-
né výrobky. Vlastnosti požado-
vané v odvodňovacích systémoch
(EN 13252: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa od 31. 7. 2018 
ruší 

 STN EN 13252+A1 
(80 6107) 

Geotextílie a geotextíliám podob-
né výrobky. Vlastnosti požado-
vané v odvodňovacích systémoch
(EN 13252: 2014+A1: 2015) 
z decembra 2015 

   
110. STN EN 13253 

(80 6108) 
Geotextílie a geotextíliám podob-
né výrobky. Vlastnosti požado-
vané pri stavbách na ochranu 
proti erózii (ochrana pobrežia,
vystužovanie brehov) 
(EN 13253: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 31. 7. 2018 ruší

 STN EN 13253+A1 
(80 6108) 

Geotextílie a geotextíliám po-
dobné výrobky. Vlastnosti poža-
dované pri stavbách na ochranu 
proti erózii (ochrana pobrežia, 
vystužovanie brehov) 
(EN 13253: 2014+A1: 2015) 
z decembra 2015 

   
111. STN EN 13254 

(80 6109) 
Geotextílie a geotextíliám po-
dobné výrobky. Vlastnosti po-
žadované pri stavbe nádrží 
a hrádzí 
(EN 13254: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 31. 7. 2018 ruší

 STN EN 13254+A1 
(80 6109) 

Geotextílie a geotextíliám po-
dobné výrobky. Vlastnosti poža-
dované pri stavbe nádrží a hrádzí
(EN 13254: 2014+A1: 2015) 
z decembra 2015 

   
112. STN EN 13255 

(80 6110) 
Geotextílie a geotextíliám po-
dobné výrobky. Vlastnosti po-
žadované pri stavbe kanálov 
(EN 13255: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 31. 7. 2018 ruší

 STN EN 13255+A1 
(80 6110) 

Geotextílie a geotextíliám po-
dobné výrobky. Vlastnosti poža-
dované pri stavbe kanálov 
(EN 13255: 2014+A1: 2015) 
z decembra 2015 

   
113. STN EN 13256 

(80 6112) 
Geotextílie a geotextíliám po-
dobné výrobky. Vlastnosti po-
žadované pri stavbe tunelov 
a v podzemných stavbách 
(EN 13256: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 31. 7. 2018 ruší

 STN EN 13256+A1 
(80 6112) 

Geotextílie a geotextíliám po-
dobné výrobky. Vlastnosti poža-
dované pri stavbe tunelov a v pod-
zemných stavbách 
(EN 13256: 2014+A1: 2015) 
z decembra 2015 

   
114. STN EN 13257 

(80 6113) 
Geotextílie a geotextíliám po-
dobné výrobky. Vlastnosti po-
žadované pri likvidácii tuhých 
odpadov 
(EN 13257: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 31. 7. 2018 ruší

 STN EN 13257+A1 
(80 6113) 

Geotextílie a geotextíliám podobné 
výrobky. Vlastnosti požadované pri 
likvidácii tuhých odpadov 
(EN 13257: 2014+A1: 2015) 
z decembra 2015 
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115. STN EN 13265 
(80 6115) 

Geotextílie a geotextíliám po-
dobné výrobky. Vlastnosti poža-
dované pri projektoch na za-
držiavanie kvapalných odpadov
(EN 13265: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa 31. 7. 2018 ruší

 STN EN 13265+A1 
(80 6115) 

Geotextílie a geotextíliám po-
dobné výrobky. Vlastnosti poža-
dované pri projektoch na za-
držiavanie kvapalných odpadov 
(EN 13265: 2014+A1: 2015) 
z decembra 2015 

   
116. STN EN ISO 6385 

(83 3510) 
Ergonomické zásady navrho-
vania pracovných systémov
(ISO 6385: 2016) 
(EN ISO 6385: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 6385 
(83 3510) 

Ergonomické zásady navrhova-
nia pracovných systémov (ISO
6385: 2004) 
(EN ISO 6385: 2004) 
z mája 2005 

   
117. STN EN 16789 

(83 5805) 
Vonkajšie ovzdušie. Biomoni-
toring pomocou vyšších rastlín.
Metóda normalizovanej expo-
zície rastlín tabaku 
(EN 16789: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
118. STN EN 15308 

(83 8265) 
Charakterizácia odpadov. Sta-
novenie vybraných polychlóro-
vaných bifenylov (PCB) v tuhom 
odpade plynovou chromato-
grafiou s detektorom elektróno-
vého záchytu alebo hmotnostnou 
spektrometriou 
(EN 15308: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 15308 
(83 8265) 

Charakterizácia odpadov. Stano-
venie vybraných polychlórova-
ných bifenylov (PCB) v tuhom
odpade kapilárnou plynovou chro-
matografiou s detektorom elektró-
nového záchytu alebo hmotnost-
nou spektrometriou 
(EN 15308: 2008) 
z januára 2009 

   
119. STN EN 16170 

(83 8431) 
Kaly, upravené bioodpady a ze-
mina. Stanovenie stopových
prvkov optickou emisnou spek-
trometriou s indukčne viazanou 
plazmou (ICP-OES) 
(EN 16170: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN P CEN/TS 16170 
(83 8431) 

Kaly, upravené bioodpady a ze-
mina. Stanovenie stopových prv-
kov optickou emisnou spektro-
metriou s indukčne viazanou 
plazmou (ICP-OES) ****) 
(CEN/TS 16170: 2012) 
z augusta 2013 

   
120. STN EN 16171 

(83 8432) 
Kaly, upravené bioodpady a ze-
mina. Stanovenie stopových 
prvkov hmotnostnou spektro-
metriou s indukčne viazanou 
plazmou (ICP-MS) 
(EN 16171: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN P CEN/TS 16171 
(83 8432) 

Kaly, upravené bioodpady a ze-
mina. Stanovenie stopových prv-
kov hmotnostnou spektrometriou 
s indukčne viazanou plazmou 
(ICP-MS) ****) 
(CEN/TS 16171: 2012) 
z augusta 2013 

   
121. STN EN 16175-1 

(83 8434) 
Kaly, upravené bioodpady a ze-
mina. Stanovenie ortuti v mi-
neralizátoch lúčavky kráľovskej 
a kyseliny dusičnej. Časť 1: 
Metóda absorpčnej atómovej 
spektrometrie so studenými 
parami (CVAAS) 
(EN 16175-1: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN P CEN/TS  
16175-1 
(83 8434) 

Kaly, upravené bioodpady a ze-
mina. Stanovenie ortuti v mine-
ralizátoch lúčavky kráľovskej 
a kyseliny dusičnej. Časť 1: Me-
tóda absorpčnej atómovej spek-
trometrie so studenými parami 
(CVAAS) ****) 
(CEN/TS 16175-1: 2013) 
z augusta 2013 

   
122. STN EN 16175-2 

(83 8434) 
Kaly, upravené bioodpady a ze-
mina. Stanovenie ortuti v mi-
neralizátoch lúčavky kráľovskej 
a kyseliny dusičnej. Časť 2:
Atómová fluorescenčná spek-
trometria so studenými parami 
(CVAFS) 
(EN 16175-2: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa ruší 
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 STN P CEN/TS  
16175-2 
(83 8434) 

Kaly, upravené bioodpady a ze-
mina. Stanovenie ortuti v mine-
ralizátoch lúčavky kráľovskej
a kyseliny dusičnej. Časť 2: Ató-
mová fluorescenčná spektro-
metria so studenými parami
(CVAFS) ****) 
(CEN/TS 16175-2: 2013) 
z augusta 2013 

   
123. STN EN ISO 5366 

(85 2150) 
Anestetické a respiračné prí-
stroje. Tracheotomické rúrky
(ISO 5366: 2016) 
(EN ISO 5366: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 5366-1 
(85 2150) 

Anestetické a respiračné zaria-
denia. Tracheotomické rúrky. 
Časť 1: Rúrky a spojky pre dospe-
lých (ISO 5366-1: 2000) ****) 
(EN ISO 5366-1: 2009) 
zo septembra 2009 

   
124. STN EN ISO 7153-1 

(85 5723) 
Chirurgické nástroje. Materiá-
ly. Časť 1: Kovy (ISO 7153-1: 
2016) 
(EN ISO 7153-1: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 7153-1 
(85 5723) 

Chirurgické nástroje. Kovové
materiály. Časť 1: Nehrdzavejúca 
oceľ (ISO 7153-1: 1991+Amd 1:
1999) ****) 
(EN ISO 7153-1: 2000) 
z októbra 2001 

   
125. STN EN ISO 17509 

(85 6381) 
Stomatológia. Torzný momen-
tový kľúč na implantáciu (ISO
17509: 2016) 
(EN ISO 17509: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
126. STN EN 300 132-2 

V2.5.1 
(87 0132) 

Environmentálne inžinierstvo
(EE). Rozhranie napájania na
vstupe telekomunikačných za-
riadení a zariadení dátovej 
komunikácie (ICT). Časť 2: 
Napájanie jednosmerným prú-
dom (dc) 
(EN 300 132-2: 2016 V2.5.1) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
127. STN EN 300 176-1 

V2.2.1 
(87 0176) 

Rozšírené digitálne bezšnúrové
telekomunikácie (DECT). Špe-
cifikácia skúšky. Časť 1: Rádio
(EN 300 176-1: 2015 V2.2.1) 
Platí od 1. 4. 2017 

   

128. STN EN 300 392-5 
V2.5.1 
(87 0392) 

Pozemská hromadná rádiová 
sieť (TETRA). Hlas a dáta 
(V+D). Časť 5: Rozhranie peri-
férnych zariadení (PEI) 
(EN 300 392-5: 2016 V2.5.1) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
129. STN EN 300 744 

V1.6.2 
(87 0744) 

Digitálne televízne vysielanie 
(DVB). Štruktúra rámca, kaná-
lové kódovanie a modulácia pre 
digitálnu pozemskú televíziu 
(EN 300 744: 2015 V1.6.2) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
130. STN EN 301 559 

V2.1.1 
(87 1559) 

Zariadenia s krátkym dosahom 
(SRD). Aktívne zdravotnícke 
implantáty s nízkym výkonom 
(LP-AMI) a súvisiace periférne 
zariadenia (LP-AMI-P) pracu-
júce vo frekvenčnom rozsahu 
od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz. 
Harmonizovaná norma vzťahu-
júca sa na základné požiadavky 
podľa článku 3.2 smernice 
2014/53/EÚ 
(EN 301 559: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
131. STN EN 301 908-10 

V4.2.1 
(87 1908) 

Elektromagnetická kompatibilita 
a záležitosti rádiového spektra 
(ERM). Základňové stanice (BS),
opakovače a používateľské za-
riadenia (UE) bunkových sietí 
tretej generácie IMT-2000. 
Časť 10: Harmonizovaná norma 
na IMT-2000 – FDMA/TDMA
(DECT) vzťahujúca sa na zá-
kladné požiadavky podľa člán-
ku 3.2 smernice 2014/53/ EÚ 
(EN 301 908-10: 2015 V4.2.1) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
132. STN EN 302 054-1 

V1.2.1 
(87 2054) 

Pomocné meteorologické pro-
striedky (Met Aids). Rádioson-
dy používané vo frekvenčnom 
rozsahu od 400,15 MHz do 
406 MHz s výkonovou úrovňou 
dosahujúcou 200 mW. Časť 1: 
Technické charakteristiky a me-
tódy merania 
(EN 302 054-1: 2015 V1.2.1) 
Platí od 1. 4. 2017 

   



Vestník ÚNMS SR č. 3/2017 

21 

133. STN EN 302 054-2 
V1.2.1 
(87 2054) 

Pomocné meteorologické pro-
striedky (Met Aids). Rádioson-
dy používané vo frekvenčnom 
rozsahu od 400,15 MHz do
406 MHz s výkonovou úrovňou 
dosahujúcou 200mW. Časť 2: 
Harmonizovaná norma vzťa-
hujúca sa na základné požia-
davky článku 3.2 smernice 
2014/53/EÚ 
(EN 302 054-2: 2015 V1.2.1) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
134. STN EN 302 454-1 

V1.2.1 
(87 2454) 

Pomocné meteorologické pro-
striedky. Rádiosondy určené 
pre frekvenčný rozsah od
1 668,4 MHz do 1 690 MHz.
Časť 1: Technické charakte-
ristiky a skúšobné metódy 
(EN 302 454-1: 2015 V1.2.1) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
135. STN EN 302 454-2 

V1.2.1 
(87 2454) 

Pomocné meteorologické pro-
striedky (Met Aids). Rádiosondy 
určené pre frekvenčný rozsah od 
1 668,4 MHz do 1 690 MHz.
Časť 2: Harmonizovaná norma
vzťahujúca sa na základné po-
žiadavky podľa článku 3.2 smer-
nice 2014/53/EÚ 
(EN 302 454-2: 2015 V1.2.1) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
136. STN EN 302 537 

V2.1.1 
(87 2537) 

Systémy zdravotníckej dátovej
služby s ultranízkym výkonom
(MEDS) pracujúce vo frek-
venčnom rozsahu od 401 MHz 
do 402 MHz a od 405 MHz do
406 MHz. Harmonizovaná nor-
ma vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2
smernice 2014/53/EÚ 
(EN 302 537: 2016 V2.1.1) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
137. STN EN 302 769 

V1.3.1 
(87 2769) 

Digitálne televízne vysielanie
(DVB). Štruktúra rámcovania,
kanálové kódovanie a modu-
lácia pre digitálny prenosový
systém druhej generácie v káb-
lových systémoch (DVB-C2) 
(EN 302 769: 2015 V1.3.1) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
138. STN EN 303 039 

V2.1.2 
(87 3039) 

Pozemná pohyblivá služba. Špe-
cifikácia viackanálového vysie-
lača pre službu PMR. Harmo-
nizovaná norma vzťahujúca sa 
na základné požiadavky podľa
článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ
(EN 303 039: 2016 V2.1.2) 
Platí od 1. 4. 2017 

139. STN EN 303 978 
V2.1.2 
(87 3978) 

Družicové zemské stanice a sys-
témy (SES). Harmonizovaná nor-
ma na zemské stanice na po-
hyblivých platformách (ESOMP),
vysielajúce smerom k družiciam 
na geostacionárnej obežnej dráhe,
pracujúce vo frekvenčných pás-
mach od 27,5 GHz do 30,0 GHz, 
vzťahujúca sa na základné po-
žiadavky podľa článku 3.2 smer-
nice 2014/53/EÚ 
(EN 303 978: 2016 V2.1.2) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
140. STN EN 303 979 

V2.1.2 
(87 3979) 

Družicové zemské stanice 
a systémy (SES). Harmonizo-
vaná norma na zemské stanice 
na pohyblivých platformách 
(ESOMP), vysielajúce smerom 
k družiciam na negeostacio-
nárnej obežnej dráhe, pracu-
júce vo frekvenčných pásmach 
od 27,5 GHz do 29,1 GHz a od 
29,5 GHz do 30,0 GHz, vzťa-
hujúca sa na základné požia-
davky podľa článku 3.2 smer-
nice 2014/53/EÚ 
(EN 303 979: 2016 V2.1.2) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
141. STN EN 13451-1+A1 

(94 0402) 
Vybavenie plaveckých bazé-
nov. Časť 1: Všeobecné bez-
pečnostné požiadavky a skú-
šobné metódy 
(EN 13451-1: 2011+A1: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 13451-1 
(94 0402) 

Vybavenie plaveckých bazénov. 
Časť 1: Všeobecné bezpečnostné 
požiadavky a skúšobné metódy 
****) 
(EN 13451-1: 2011) 
z januára 2012 

   
142. STN EN ISO 23537-1 

(94 0611) 
Požiadavky na spacie vaky. 
Časť 1: Tepelné požiadavky 
a rozmery (ISO 23537-1: 2016)
(EN ISO 23537-1: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Spolu s STN EN ISO 23537-2 ruší

 STN EN 13537 
(94 0611) 

Požiadavky na spacie vaky ****)
(EN 13537: 2012) 
zo septembra 2012 

   
143. STN EN ISO 23537-2 

(94 0611) 
Požiadavky na spacie vaky. 
Časť 2: Vlastnosti textílií a ma-
teriálov (ISO 23537-2: 2016) 
(EN ISO 23537-2: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 
Spolu s STN EN ISO 23537-1 ruší
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 STN EN 13537 
(94 0611) 

Požiadavky na spacie vaky ****)
(EN 13537: 2012) 
zo septembra 2012 

   
144. STN EN 16872 

(96 5129) 
Služby poskytované lekármi s do-
datočnou kvalifikáciou v homeo-
patii (MDQH). Požiadavky na 
poskytovanie zdravotnej starostli-
vosti lekármi s dodatočnou kva-
lifikáciou v homeopatii 
(EN 16872: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
   
   

Zrušené STN 
   
145. STN EN 1503-4 

(13 1007) 
Armatúry. Materiály na telesá, 
veká a kryty. Časť 4: Zliatiny 
medi špecifikované v európ-
skych normách ****) 
(EN 1503-4: 2016) 
z júla 2016 
Zrušená od 1. 4. 2017 
Zrušená v CEN bez náhrady. 

   
   
   

Zmeny STN 

146. STN EN 50122-1/A3 
(34 1505) 

Dráhové aplikácie. Pevné in-
štalácie. Elektrická bezpečnosť, 
uzemňovanie a spätné vedenie. 
Časť 1: Ochranné opatrenia pro-
ti zásahu elektrickým prúdom. 
Zmena A3 
STN EN 50122-1  
zo septembra 2011 
(EN 50122-1: 2011/A3: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017  

   
147. STN EN 62621/A1 

(34 1559) 
Dráhové aplikácie. Pevné inšta-
lácie. Elektrická trakcia. Špe-
cifické požiadavky na kom-
pozitné izolátory používané
v systémoch vrchného trolejo-
vého vedenia. Zmena A1 
STN EN 62621 z októbra 2016 
(EN 62621: 2016/A1: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017  

   
148. STN EN 50533/A1 

(34 1580) 
Dráhové aplikácie. Charakte-
ristiky napätia trojfázového
vlakového vedenia. Zmena A1 
STN EN 50533  
zo septembra 2012 
(EN 50533: 2011/A1: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017  

   

149. STN EN 61803/A2 
(35 1541) 

Určovanie strát vo vysokona-
päťových jednosmerných me-
niarňach (HVDC). Zmena A2 
STN EN 61803 z augusta 2001 
(EN 61803: 1999/A2: 2016, 
IEC 61803: 1999/Amd 2: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017  
STN EN 61803 z augusta 2001 
sa bez zmeny A2 môže používať 
do 14. 10. 2019. 

   
150. STN EN 60269-4/A2 

(35 4701) 
Nízkonapäťové poistky. Časť 4: 
Doplnkové požiadavky na tavné 
vložky určené na istenie po-
lovodičových prvkov. Zmena A2
STN EN 60269-4 z júla 2010 
(EN 60269-4: 2009/A2: 2016, 
IEC 60269-4: 2009/Amd 2: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017  
STN EN 60269-4 z júla 2010 sa 
bez zmeny A2 môže používať do 
16. 9. 2019. 

   
151. STN EN 62146-1/A1 

(35 8285) 
Klasifikácia kondenzátorov pre
vysokonapäťové striedavé prú-
dové ističe. Časť 1: Všeobecne. 
Zmena A1 
STN EN 62146-1 z októbra 2014
(EN 62146-1: 2014/A1: 2016, 
IEC 62146-1: 2013/Amd 1: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017  
STN EN 62146-1 z októbra 2014 
sa bez zmeny A1 môže používať 
do 28. 7. 2019. 

   
152. STN EN 60061-1/A54 

(36 0340) 
Pätice a objímky pre zdroje 
svetla vrátane kalibrov na kon-
trolu zameniteľnosti a bezpeč-
nosti. Časť 1: Pätice pre zdroje 
svetla. Zmena A54 
STN EN 60061-1 z júna 2001 
(EN 60061-1: 1993/A54: 2016, 
IEC 60061-1: 1969/Amd 54: 2016)
Platí od 1. 4. 2017  
STN EN 60061-1 z júna 2001 sa 
bez zmeny A54 môže používať 
do 4. 7. 2019. 

   
153. STN EN 60061-2/A51 

(36 0340) 
Pätice a objímky pre zdroje svet-
la vrátane kalibrov na kontrolu 
zameniteľnosti a bezpečnosti. 
Časť 2: Objímky. Zmena A51 
STN EN 60061-2 z júna 2001 
(EN 60061-2: 1993/A51: 2016, 
IEC 60061-2: 1969/Amd 51: 2016)
Platí od 1. 4. 2017  
STN EN 60061-2 z júna 2001 sa 
bez zmeny A51 môže používať 
do 4. 7. 2019. 
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154. STN EN 60061-3/A52 
(36 0340) 

Pätice a objímky pre zdroje svet-
la vrátane kalibrov na kontrolu 
zameniteľnosti a bezpečnosti. 
Časť 3: Kalibre. Zmena A52 
STN EN 60061-3 z júna 2001 
(EN 60061-3: 1993/A52: 2016, 
IEC 60061-3: 1969/Amd 52: 2016)
Platí od 1. 4. 2017  
STN EN 60061-3 z júna 2001 sa
bez zmeny A52 môže používať
do 4. 7. 2019. 

   
155. STN EN 60598-2-13/ 

A2 
(36 0600) 

Svietidlá. Časť 2-13: Osobitné
požiadavky. Svietidlá zapuste-
né do zeme. Zmena A2 
STN EN 60598-2-13  
z augusta 2007 
(EN 60598-2-13: 2006/A2: 2016, 
IEC 60598-2-13: 2006/Amd 2:
2016) 
Platí od 1. 4. 2017  
STN EN 60598-2-13 z augusta
2007 sa bez zmeny A2 môže
používať do 21. 10. 2019. 

   
156. STN EN 50405/A1 

(36 2316) 
Dráhové aplikácie. Systémy od-
beru prúdu. Pantografové zbe-
rače, skúšobné metódy na klzné 
lišty. Zmena A1 
STN EN 50405 z augusta 2016 
(EN 50405: 2015/A1: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017  

   
157. STN EN 60601-2-3/A1 

(36 4800) 
Zdravotnícke elektrické prístro-
je. Časť 2-3: Osobitné požia-
davky na základnú bezpečnosť 
a nevyhnutné prevádzkové vlast-
nosti krátkovlnných terapeutic-
kých prístrojov. Zmena A1 
STN EN 60601-2-3  
z decembra 2015 
(EN 60601-2-3: 2015/A1: 2016, 
IEC 60601-2-3: 2012/Amd 1: 
2016) 
Platí od 1. 4. 2017  
STN EN 60601-2-3 z decembra
2015 sa bez zmeny A1 môže
používať do 30. 9. 2019. 

   

158. STN EN 60601-2-6/A1 
(36 4800) 

Zdravotnícke elektrické prístro-
je. Časť 2-6: Osobitné požia-
davky na základnú bezpečnosť 
a nevyhnutné prevádzkové vlast-
nosti mikrovlnných terapeutic-
kých prístrojov. Zmena A1 
STN EN 60601-2-6  
z decembra 2015 
(EN 60601-2-6: 2015/A1: 2016, 
IEC 60601-2-6: 2012/Amd 1: 
2016) 
Platí od 1. 4. 2017  
STN EN 60601-2-6 z decembra 
2015 sa bez zmeny A1 môže 
používať do 30. 9. 2019. 

   
   
   

Opravy STN 
   
159. STN EN 62625-1/AC 

(33 3556) 
Elektronické zariadenia pre želez-
nice. Palubný systém na záznam 
jazdných údajov. Časť 1: Špe-
cifikácia systému. Oprava AC 
STN EN 62625-1 z augusta 2014
(EN 62625-1: 2013/AC Oct. 2016,
IEC 62625-1: 2013/Cor. 1: 2016)
Platí od 1. 4. 2017  

   
160. STN EN 62325-451-2/ 

AC 
(33 4860) 

Rámcová schéma komunikácie 
na trhu s energiou. Časť 451-2: 
Postup plánovania obchodu 
a odvodené modely CIM pre 
európsky trh. Oprava AC 
STN EN 62325-451-2  
z februára 2015 
(EN 62325-451-2: 2014/AC Aug. 
2016, 
IEC 62325-451-2: 2014/Cor. 1: 
2016) 
Platí od 1. 4. 2017  

   
161. STN EN 62305-1/AC 

(34 1390) 
Ochrana pred bleskom. Časť 1: 
Všeobecné princípy. Oprava AC
STN EN 62305-1 
z apríla 2012 
(EN 62305-1: 2011/AC Nov. 2016)
Platí od 1. 4. 2017  

   
162. STN EN 62305-4/AC 

(34 1390) 
Ochrana pred bleskom. Časť 4: 
Elektrické a elektronické sys-
témy v stavbách. Oprava AC 
STN EN 62305-4  
z februára 2013 
(EN 62305-4: 2011/AC Nov. 2016)
Platí od 1. 4. 2017  
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163. STN P CLC/TS  
50238-2/AC 
(34 1525) 

Dráhové aplikácie. Kompatibi-
lita medzi koľajovými vozidla-
mi a systémami na detekciu 
vlaku. Časť 2: Kompatibilita 
s koľajovými obvodmi. Oprava
AC 
STN P CLC/TS 50238-2  
z decembra 2015 
(CLC/TS 50238-2: 2015/AC Jul.
2016) 
Platí od 1. 4. 2017  

   
164. STN EN 61375-2-3/ 

AC2 
(34 2675) 

Elektronické železničné zariade-
nia. Vlaková komunikačná sieť
(TCN). Časť 2-3: Komunikačný 
profil TCN. Oprava AC2 
STN EN 61375-2-3  
z marca 2016 
(EN 61375-2-3: 2015/AC Nov. 
2016, 
IEC 61375-2-3: 2015/Cor. 2: 2016)
Platí od 1. 4. 2017  

   
165. STN EN 62612/AC 

(36 0292) 
Svetelné zdroje LED s integro-
vanými predradníkmi na vše-
obecné osvetlenie s napájacím 
napätím > 50 V. Prevádzkové 
požiadavky. Oprava AC 
STN EN 62612  
z novembra 2014 
(EN 62612: 2013/AC Oct. 2016,
IEC 62612: 2013/Cor. 1: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

166. STN EN 60598-2-22/ 
AC 
(36 0600) 

Svietidlá. Časť 2-22: Osobitné 
požiadavky. Svietidlá na nú-
dzové osvetlenie. Oprava AC 
STN EN 60598-2-22  
z augusta 2016 
(EN 60598-2-22: 2014/AC Sep.
2016) 
Platí od 1. 4. 2017  

   
167. STN EN ISO 21258 

(83 4749) 
Ochrana ovzdušia. Stacionárne 
zdroje emisií. Stanovenie hmot-
nostnej koncentrácie oxidu dus-
ného. Referenčná metóda: nedis-
perzná infračervená metóda
(ISO 21258: 2010)  
z novembra 2010 
V názve STN sa Ochrana ovzdušia
opravuje na Zmena klímy a trie-
diaci znak sa opravuje na 83 6031.

   

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

Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európ-
ske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR. 
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Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 

Slovenskej republiky 
o vydaní technických normalizačných informácií 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky oznamuje, že vydal ďalej uvedené dokumenty CEN, 
CENELEC, ISO a IEC a dokumenty ÚNMS SR, ktoré nemajú 
postavenie technickej normy, ako technické normalizačné 
informácie s označením TNI a s prideleným triediacim zna-
kom.  
 
 
 
 Ing. Viera Huková 
 riaditeľka  
  odboru technickej normalizácie 
 v. r. 
 
 
 
 

Schválené TNI 

1. TNI CEN/TR 16829 
(26 2010) 

Prevencia a ochrana pred po-
žiarom a výbuchom pre korče-
kové elevátory ****) 
(CEN/TR 16829: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
2. TNI CEN/TR 17005 

(73 0914) 
Trvalá udržateľnosť výstavby.
Prídavné kategórie environmen-
tálnych vplyvov a indikátorov. 
Základné informácie a možnosti.
Vyhodnotenie možnosti pridáva-
nia kategórií environmentálnych
vplyvov a súvisiacich ukazovate-
ľov a metódy výpočtu na posú-
denie environmentálnych vlast-
ností budov ****) 
(CEN/TR 17005: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   

3. TNI CEN/TR 16978 
(73 6323) 

Železnice. Infraštruktúra. Pre-
hľad o izolovaných chybách ****)
(CEN/TR 16978: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
4. TNI CEN/TR 16891 

(73 6383) 
Železnice. Akustika. Metódy
merania kombinovanej drsnosti,
miery tlmenia koľaje a funkcie
prenosu ****) 
(CEN/TR 16891: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   
5. TNI CEN/TR 16879 

(94 0522) 
Výber umiestnenia detských
ihrísk a iných rekreačných za-
riadení. Odporúčania na me-
tódy rozmiestnenia a separácie
****) 
(CEN/TR 16879: 2016) 
Platí od 1. 4. 2017 

   

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

Dokumenty označené ****) sa preberajú oznámením vo Vest-
níku ÚNMS SR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Vestník ÚNMS SR č. 3/2017 

26 

 
 

Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

o zverejňovaní plánu technickej normalizácie 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že zoznamy úloh zaradených do plánu 
technickej normalizácie podľa § 6 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení 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 
 riaditeľka 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 
dostupné len v anglickom jazyku. Pre spracovateľov úloh normalizačnej spolupráce a členov TK sú texty návrhov prístupné cez 
webovú stránku ÚNMS SR, ostatní záujemcovia si môžu návrhy vyžiadať na uvedenej e-mailovej adrese. V prípade požiadavky 
na dodanie papierovej verzie návrhu bude záujemcovi účtovaný poplatok za kopírovanie a poplatok za službu spojenú s balným 
a poštovným. 

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

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

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

Pripomienky musia byť vložené do formulára, prednostne v angličtine. Formulár na pripomienky je zverejnený na www.unms.sk. 

 Ing. Viera Huková 
 riaditeľka odboru technickej normalizácie 
 v. r. 
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Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky  

o verejnom prerokovaní návrhov pôvodných STN 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 6 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa 
čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii oznamuje, že zoznamy návrhov 
pôvodných STN sú zverejňované na verejné prerokovanie na webovej stránke ÚNMS SR na www.unms.sk v časti Technická 
normalizácia – Verejné prerokovanie návrhov STN. 

Pripomienky k textom návrhov noriem je potrebné zasielať spracovateľovi alebo ÚNMS SR do 3 mesiacov od dátumu zverej-
nenia oznamu, ktorý je uvedený pri každom návrhu. Text návrhu konkrétnej normy v elektronickej forme zašle ÚNMS SR na 
požiadanie. V prípade požiadavky na dodanie papierovej verzie návrhu bude záujemcovi účtovaný poplatok za kopírovanie 
a poplatok za službu spojenú s balným a poštovným. 

Pripomienky musia byť vložené do priloženého formulára v slovenskom jazyku. Formulár na pripomienky je zverejnený na 
www.unms.sk. 

 Ing. Viera Huková 
 riaditeľka odboru technickej normalizácie 
 v. r. 
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OZNÁMENIE 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
o autorizácii podľa zákona č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 31 ods.
 

2 písm. g) zákona č. 142/2000 Z.
 

z. 
o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že podľa § 24 tohto zákona 
vydal vo februári 2017 tieto rozhodnutia z oblasti autorizácie na výkon overovania určených meradiel a úradného merania: 

1. Rozhodnutie č. 2017/900/003946/00949 z 1. februára 2017 vydané pre GEO Slovakia, s. r. o., Rampová 4, 040 01 Košice, 
IČO: 36 193 241. 

Predmetom rozhodnutia je zmena autorizácie na výkon úradného merania objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu udelenej 
Rozhodnutím o autorizácii č. 2010/900/005124/02170 z 13. októbra 2010 v znení Rozhodnutia č. 2015/900/005260/01869 
zo 17. augusta 2015 spočívajúca v zmene sídla spoločnosti na Popradská 90, 040 11 Košice. 

Platnosť rozhodnutia: do 17. augusta 2020. 

2. Rozhodnutie č. 2017/900/004301/01186 z 9. februára 2017 vydané pre CAIS Košice s. r. o., Červený rak č. 9, 040 01 Košice, 
IČO: 47 072 822.  

Predmetom rozhodnutia je zmena autorizácie na výkon overovania určených meradiel (záznamových zariadení v cestnej 
doprave) udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2013/900/001240/00524 zo 16. mája 2013 v znení Rozhodnutia 
č. 2014/900/003763/01583 z 28. júla 2014 spočívajúca v zmene konateľa a zrušenia pracoviska Bratislava, Vlčie hrdlo 68.  

Platnosť rozhodnutia: do 16. mája 2018. 

3. Rozhodnutie č. 2017/900/004397/01012 z 22. februára 2017 vydané pre OVERTO s. r. o., Hálova 7, 851 01 Bratislava, 
IČO: 46 523 740.  

Predmetom rozhodnutia je predĺženie autorizácie na výkon overovania určených meradiel (analyzátorov výfukových plynov 
motorových vozidiel so zážihovým motorom) udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2012/900/001188/00582 z 5. apríla 2012.  

Platnosť autorizácie sa predlžuje do 5. apríla 2020. 

 

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

2. METROLÓGIA 
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OZNÁMENIE 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky  

o udelení autorizácie 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 14 zákona č. 264/1999 Z. z. o tech-
nických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
oznamuje, že vydal: 

1. rozhodnutie o autorizácii č. 2016/800/012039/03859 zo dňa 22. 12. 2016 pre Slovenský metrologický ústav, SKTC-102, 
NO 1781, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO: 30 810 701, na technické predpisy: 

1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu. 

Rozsah autorizácie podľa: 

– § 1 ods. 2 nariadenia vlády v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-035 a č. S-374.  

Postupy posudzovania zhody: 

– zhoda s typom založená na overení výrobku: modul F podľa prílohy č. 2 bod 4.  

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu. 

Rozsah autorizácie podľa: 
– § 1 ods. 2 písm. a) vodomery podľa prílohy č. 3 (MI-001), 
– § 1 ods. 2 písm. b) plynomery podľa prílohy č. 4 (MI-002), 
– § 1 ods. 2 písm. c) prepočítavače objemu podľa prílohy č. 4 (MI-002), 
– § 1 ods. 2 písm. d) elektromery podľa prílohy č. 5 (MI-003), 
– § 1 ods. 2 písm. e) merače tepla podľa prílohy č. 6 (MI-004) – podzostava prietokomer, 
– § 1 ods. 2 písm. f) meracie zostavy na kontinuálne a dynamické meranie množstva kvapalín okrem vody podľa prílohy 

č. 7 (MI-005), 
– § 1 ods. 2 písm. n) výčapné nádoby podľa prílohy č. 10 (MI-008) 

v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-035 a S-374. 

Postupy posudzovania zhody pre:  

– § 1 ods. 2 písm. a) podľa prílohy č. 3 sú: 
• modul B: EÚ skúška typu podľa prílohy č. 2, 
• modul D: Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu podľa prílohy č. 2, 
• modul F: Zhoda s typom založená na overení výrobku podľa prílohy č. 2,  
• modul H1: Zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality a preskúmaní návrhu podľa prílohy č. 2, 

– § 1 ods. 2 písm. b) podľa prílohy č. 4 sú: 
• modul B: EÚ skúška typu podľa prílohy č. 2, 
• modul D: Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu podľa prílohy č. 2, 
• modul F: Zhoda s typom založená na overení výrobku podľa prílohy č. 2,  
• modul H1: Zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality a preskúmaní návrhu podľa prílohy č. 2, 

– § 1 ods. 2 písm. c) podľa prílohy č. 4 sú: 
• modul B: EÚ skúška typu podľa prílohy č. 2, 
• modul D: Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu podľa prílohy č. 2, 
• modul F: Zhoda s typom založená na overení výrobku podľa prílohy č. 2,  
• modul H1: Zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality a preskúmaní návrhu podľa prílohy č. 2, 

– § 1 ods. 2 písm. d) podľa prílohy č. 5 sú: 
• modul B: EÚ skúška typu podľa prílohy č. 2, 
• modul D: Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu podľa prílohy č. 2, 
• modul F: Zhoda s typom založená na overení výrobku podľa prílohy č. 2,  
• modul H1: Zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality a preskúmaní návrhu podľa prílohy č. 2, 

3. SKÚŠOBNÍCTVO 
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– § 1 ods. 2 písm. e) podľa prílohy č. 6 sú: 
• modul B: EÚ skúška typu podľa prílohy č. 2, 
• modul D: Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu podľa prílohy č. 2, 
• modul F: Zhoda s typom založená na overení výrobku podľa prílohy č. 2, 

– § 1 ods. 2 písm. f) podľa prílohy č. 7 sú: 
• modul B: EÚ skúška typu podľa prílohy č. 2, 
• modul D: Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu podľa prílohy č. 2, 
• modul F: Zhoda s typom založená na overení výrobku podľa prílohy č. 2,  
• modul G:  Zhoda založená na overení jednotlivého meradla podľa prílohy č. 2, 

– § 1 ods. 2 písm. n) podľa prílohy č. 10 je: 

• modul D1: Zabezpečenie kvality výrobného procesu podľa prílohy č. 2. 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť a ruší rozhodnutie č. 2016/800/006506/02225 z 12. 7. 2016 dňom nadobudnutia právoplat-
nosti tohto rozhodnutia. Platnosť autorizácie je do 30. 6. 2021. 

2. rozhodnutie o autorizácii č. 2016/800/011915/03624 zo dňa 22. 12. 2016 pre Bratislavskú metrologickú spoločnosť s.r.o., 
SKTC-114, NO 2394, Trnavská 29, 900 27 Bernolákovo, IČO: 35 878 321, na technické predpisy: 

1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu. 

Rozsah autorizácie podľa: 

– § 1 ods. 2 písm. a) vodomer uvedený v prílohe č. 3 (MI-001), 

– § 1 ods. 2 písm. e) merač tepla uvedený v prílohe č. 6 (MI-004), 

v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-047. 

Postupy posudzovania zhody pre: 

– § 1 ods. 2 písm. a) podľa prílohy č. 3 je: 

• modul F: Zhoda s typom založená na overení výrobku podľa prílohy č. 2, 

– § 1 ods. 2 písm. e) podľa prílohy č. 6 je: 

• modul F: Zhoda s typom založená na overení výrobku podľa prílohy č. 2. 

V rozsahu skúšok: 

P
o

lo
ž
k

a
 

Druh meradla Metóda 
Pracovný 

postup 
Rozsah 

Rozšírená  
neistota U  

(k = 2) 

Ostatné 
špecifikácie 

0,40 % pri Q3 

0,40 % pri Q2 1. Vodomery  

Hmotnostná alebo 
objemová metóda 
s pevným alebo 
letmým štartom 

PP č. 20 (0,006 až 250) m3/h 

0,40 % pri Q1 

V laboratóriu 

0,55 % pri qp 

0,55 % pri 0,1 qp 2. 
Merače tepla, 
podzostava 
prietokomer 

Hmotnostná alebo 
objemová metóda 
s pevným alebo 
letmým štartom 

PP č. 20 (0,006 až 250) m3/h 

0,60 % pri qi 

V laboratóriu 

0,3 % pri ∆ Θmin 

0,3 % pri ∆ Θ 10 

0,1 % pri ∆ Θ 20 
3. 

Merače tepla, 
podzostava počítadlo 

Metóda simulácie 
vstupu teploty 
a prietoku 

PP č. 21 
Θ = (0 až 200) °C 

∆Θ = (2 až 180) °C 

0,05 % pri ∆ Θmax 

V laboratóriu 

4. 
Merače tepla, 
podzostava párový 
snímač teploty 

Metóda priameho 
porovnania  

PP č. 22 (0 až 200) °C 0,13 °C V laboratóriu 

Platnosť autorizácie je do 21. 9. 2020. 
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3. rozhodnutie o autorizácii č. 2016/800/012264/03986 zo dňa 5. 1. 2017 pre PRVÚ ZVÁRAČSKÚ, a. s., SKTC-176, 
NO 2408, Kopčianska 14, 851 01 Bratislava, IČO: 35 805 609, na technické predpisy: 

1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2015 Z. z. o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu. 

Rozsah autorizácie je podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-041 a č. S-308. 

Postupy posudzovania zhody: 

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

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

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

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

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu. 

Rozsah autorizácie je v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-041, č. O-006 a č. S-308 pre: 

a) schvaľovanie pracovných postupov a osôb určených na vyhotovenie nerozoberateľných spojov pre tlakové zariadenie 
kategórie II., III. a IV. podľa prílohy č. 1 bod 3.1.2, 

b) schvaľovanie osôb určených na vykonávanie nedeštruktívnych skúšok nerozoberateľných spojov tlakových zariadení 
kategórie III. a IV. podľa prílohy č. 1 bod 3.1.3, 

c) tlakové zariadenia podľa § 4 ods. 1 písm. a), c), d), zostavy týchto tlakových zariadení podľa § 4 ods. 2 písm. b) a § 4 
ods. 4. 

Postupy posudzovania zhody pre rozsah autorizácie podľa písm. c): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť a ruší rozhodnutie č. 2016/800/008314/01028 z 19. 9. 2016 dňom nadobudnutia právoplat-
nosti tohto rozhodnutia. Platnosť autorizácie je do 20. 8. 2018. 

 

 

 

 Ing. Monika Laurovičová 
 riaditeľka odboru skúšobníctva  
    a európskych záležitostí 
 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 vo februári 2017 notifikovali 
členovia dohôd ďalej uvedené návrhy technických predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody. Notifikácie, príp. návrhy 
dokumentov si možno vyžiadať prostredníctvom IS WTO osobne alebo písomne na adrese: 
 

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

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

 Ing. Pavol Pavlis 
 predseda ÚNMS SR 
 v. r. 

Predpisy notifikované v Dohode o technických prekážkach obchodu 

Číslo/Dátum 
Notifikujúca 
strana 

Charakteristika notifikácie 
Pripomienková 
doba 

 

TBT/ARG/316 
22. 2. 2017 

Argentína liečivá určené na použitie v humánnej medicíne 

Program rozšírenej dostupnosti liečiv, udeľovanie povolení na 
liečivá, ktoré ešte nie sú uvádzané na trh pre účely zvláštnych
klinických situácií a za stanovených podmienok. 
 

30 dní  

TBT/ARG/31 
22. 2. 2017 

Argentína hygiena potravín 

Dokument ustanovujúci pokyny týkajúce sa sanitárnych požiadaviek 
pri udeľovaní povolení na potraviny, minimálne požiadavky vyplý-
vajúce zo sanitárnej legislatívy. 
 

30 dní  

TBT/AUS/104 
16. 2. 2017 

Austrália kozmetické výrobky a zložky kozmetických výrobkov 

Návrh opatrení zameraných na zákaz testovania kozmetiky na zvie-
ratách, zmeny existujúcich požiadaviek, konzultácie a návrhy stra-
tégie v danej oblasti. 
 

60 dní  

TBT/BRA/706 
22. 2. 2017 

Brazília ventilátory montované na strop 

Nariadenie ustanovujúce základné požiadavky, postupy posudzo-
vania zhody a energetické štítkovanie uvedených výrobkov. 
 

20. 3. 2017 

TBT/BRA/707 
22. 2. 2017 

Brazília farmaceutické výrobky 

Nariadenie ustanovujúce národný systém kontroly liečiv (NMCS),
vrátane mechanizmu sledovateľnosti pôvodu liečiv. 
 

17. 3. 2017 

5. RÔZNE 
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TBT/CAN/514 
1. 2. 2017 

Kanada rádiové komunikácie 

Vydanie rádiových noriem a špecifikácií RSS-131, aktualizácia 
certifikačných požiadaviek na zariadenia na zlepšenie kvality sig-
nálu (zone enhancers/signal boosters). 
 

19. 4. 2017 

TBT/CAN/515 
6. 2. 2017 

Kanada rádiové komunikácie 

Oznámenie SMSE 003-17, špecifikácie CS-03, Časť V, 9. vydanie 
(2. doplnok), technické požiadavky na kompatibilitu telefónov s na-
čúvacími prístrojmi (hearing aid compatibility – HAC), skúšobné 
metódy. 
 

19. 4. 2017 

TBT/CAN/516 
7. 2. 2017 

Kanada zoznam liečiv vydávaných na lekárky predpis (PDL) 

Konzultácie k návrhu na zaradenie látky hydrochinón (hydroqui-
none) do zoznamu liečiv vydávaných na lekársky predpis, ak ide
o koncentráciu uvedenej látky vyššiu ako 2%. 
 

17. 4. 2017 

TBT/CAN/517 
16. 2. 2017 

Kanada čerstvé a mrazené mleté hovädzie mäso 

Zmeny a doplnky predpisov na potraviny a liečivá, ožarovanie
potravín, podmienky ožarovania a označovanie takto ošetrených vý-
robkov. 
 

neaplikuje sa 

TBT/CAN/518 
23. 2. 2017 

Kanada rádiové komunikácie 

Oznámenie SMSE-006-17 o vydaní špecifikácií týkajúcich sa za-
riadení spôsobujúcich interferenciu ICES-002, 6. vydanie (1. do-
plnok). 
 

5. 3. 2017 

TBT/CHE/212 
1. 2. 2017 

Švajčiarsko odpadové hospodárstvo, určité druhy odpadov, odpady s obsahom
ortuti, dentálny amalgám 

Vyhlášky ustanovujúce požiadavky na znižovanie rizík uvedených
odpadov, požiadavky a zvláštne povolenia vyžadované pre subjekty 
zaoberajúce sa dovozom, spracovaním alebo manipuláciou s dotknu-
tými odpadmi. 
 

31. 3. 2017 

TBT/CHE/213 
1. 2. 2017 

Švajčiarsko výrobky z tuleňov 

Vyhlášky ustanovujúce reguláciu dovozu, tranzitu a vývozu zvierat
a živočíšnych produktov, harmonizácia s legislatívou EÚ. 
 

26. 3. 2017 

TBT/CHE/214 
7. 2. 2017 

Švajčiarsko rôzne výrobky, domáce elektrické spotrebiče, klimatizačné zaria-
denia, svietidlá, počítače, automobily atď. 

Vyhláška ustanovujúca aktualizované požiadavky na energetickú
účinnosť sériovo vyrábaných spotrebičov, zariadení a automobilov. 
 

5. 5. 2017 

TBT/CHE/215 
7. 2. 2017 

Švajčiarsko osobné automobily, ľahké úžitkové vozidlá, nákladné vozidlá a trak-
tory s hmotnosťou do 3,5 t 

Vyhláška ustanovujúca požiadavky zamerané na znižovanie emisie
CO2 nových vozidiel. 
 

5. 5. 2017 

TBT/CHL/388 
23. 2. 2017 

Čile žiarivky s predradníkmi (kompaktné žiarivky) určené na všeobecné 
osvetľovacie účely 

Analýzy energetickej účinnosti a/alebo protokoly o skúškach uve-
dených elektrických výrobkov, požiadavky na certifikačné postupy
a energetické štítkovanie. 
 

60 dní 
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TBT/CHL/389 
23. 2. 2017 

Čile žiarivky s dvomi päticami 

Analýzy energetickej účinnosti a/alebo protokoly o skúškach uve-
dených elektrických výrobkov, požiadavky na certifikačné postupy 
a energetické štítkovanie. 
 

60 dní 

TBT/CHL/390 
23. 2. 2017 

Čile žiarivky s jednou päticou 

Analýzy energetickej účinnosti a/alebo protokoly o skúškach uve-
dených elektrických výrobkov, požiadavky na certifikačné postupy 
a energetické štítkovanie. 
 

60 dní 

TBT/CHL/391 
23. 2. 2017 

Čile LED žiarovky s predradníkmi určené na všeobecné osvetľovacie
účely 

Analýzy energetickej účinnosti a/alebo protokoly o skúškach uve-
dených elektrických výrobkov, požiadavky na certifikačné postupy 
a energetické štítkovanie. 
 

60 dní 

TBT/CHL/392 
23. 2. 2017 

Čile LED žiarovky s dvomi päticami dizajnovo upravené tak, aby slúžili
ako náhrada lineárnych žiariviek 

Analýzy energetickej účinnosti a/alebo protokoly o skúškach uve-
dených elektrických výrobkov, požiadavky na certifikačné postupy
a energetické štítkovanie. 
 

60 dní 

TBT/CHN/1190 
8. 2. 2017 

Čile 
 

dieselové palivá do motorových vozidiel 

Národná norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 

TBT/CHN/1191 
8. 2. 2017 

Čile 
 

benzín do motorových vozidiel 

Národná norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 

TBT/CHN/1193 
16. 2. 2017 

Čína 
 

prenosné hasiace prístroje a iné hasiace zariadenia do autobusov 

Národná norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 

TBT/CHN/1194 
8. 2. 2017 

Čína 
 

kvalita voľne loženého uhlia určeného na predaj obyvateľom 

Národná norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 

TBT/CHN/1195 
16. 2. 2017 

Čína 
 

kvalita brikiet určených na predaj obyvateľom 

Národná norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 

TBT/CHN/1196 
16. 2. 2017 

Čína 
 

stlačený zemný plyn (CNG) ako palivo do motorových vozidiel 

Národná norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 

TBT/CHN/1197 
17. 2. 2017 

Čína 
 

plavidlá 

Národná norma stanovujúca požiadavky na uvedené plavidlá,
vrátane požiadaviek na znižovanie emisií a množstva škodlivých
odpadov z plavidiel. 
 

60 dní 

TBT/CHN/1198 
27. 2. 2017 

Čína 
 

biologické produkty 

Dokument čínskej správy pre potraviny a liečivá (CFDA) špecifikuje
biologické produkty (vakcíny, krvné produkty atď.). Posudzovanie
kvality, inšpekcia v laboratóriách certifikovaných CFDA. 
 

60 dní 

TBT/CRI/165 
7. 2. 2017 

Kostarika rôzne výrobky v pôsobnosti technických predpisov, postupy posu-
dzovania zhody 

Vyhláška stanovujúca postupy preukazovania zhody s kostarickými
technickými predpismi. 
 

neaplikuje sa 
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TBT/CZE/202 
19. 2. 2017 

Česká republika stanovené meradlá 

Návrh opatrenia všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrolo-
gické a technické požiadavky na stanovené meradlá, vrátane metód
skúšania pri overovaní stanovených meradiel: „tachografy s registrá-
ciou pracovnej činnosti vodičov motorových vozidiel, ktoré sú nimi
povinne vybavené – digitálne tachografy.“ 
 

30 dní 

TBT/ECU/330 
22. 2. 2017 

Ekvádor dekodéry na digitálne pozemné televízne vysielanie podľa ISDB-T 
International 

Technický predpis stanovujúci požiadavky na uvedené zariadenia,
postupy posudzovania zhody. 
 

21. 5. 2017 

TBT/ECU/331 
27. 2. 2017 

Ekvádor kozmetické výrobky, hygienické výrobky pre domácnosti a absorp-
čné výrobky určené pre osobnú hygienu 

Technický predpis stanovujúci sanitárne požiadavky na uvedené
výrobky. 
 

neaplikuje sa 

TBT/EU/451 
9. 2. 2017 

Európska únia pesticídne látky 

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky
schválenia účinnej látky Abamectin. Výrobky obsahujúce Abame-
ctin môžu byť schválené na národnej úrovni ako prostriedky proti
háďatkám. 
 

60 dní 

TBT/EU/452 
10. 2. 2017 

Európska únia elektrické a elektronické zariadenia 

Návrh delegovanej smernice Komisie, ktorým sa na účely prispôso-
benia vedecko-technickému pokroku mení a dopĺňa príloha III 
k smernici 2011/65/EÚ Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide 
o výnimku pre kadmium v svetlo emitujúcich diódach (LED) s me-
nením farieb určených na použitie v zobrazovacích systémoch. 
 

60 dní 

TBT/EU/453 
13. 2. 2017 

Európska únia surový talový olej ako pesticídna účinná látka 

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa odníma
povolenie pre repelentné účinné látky na základe pachu živočíšneho
alebo rastlinného pôvodu (surový talový olej), v súlade s nariadením
(ES) č. 1107/2009 Európskeho parlamentu a Rady o uvádzaní prí-
pravkov na ochranu rastlín na trh a o zmene vykonávacieho nariade-
nia (EÚ) č. 540/2011 
 

60 dní 

TBT/EU/454 
13. 2. 2017 

Európska únia decht z talového oleja ako pesticídna účinná látka  

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa odníma 
povolenie pre repelentné účinné látky na základe pachu živočíšneho
alebo rastlinného pôvodu (decht z talového oleja), v súlade s naria-
dením (ES) č. 1107/2009 Európskeho parlamentu a Rady o uvádzaní
prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zmene vykonávacieho naria-
denia (EÚ) č. 540/2011. 
 

60 dní 

TBT/EU/455 
16. 2. 2017 

Európska únia krmivá pre vodné živočíchy chované ekologickým spôsobom (orga-
nická akvakultúra) 

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie (ES) č. 889/2008, pokiaľ ide o krmivá pre niektoré živo-
číchy chované ako organická akvakultúra. 
 

60 dní 
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TBT/EU/456 
20. 2. 2017 

Európska únia chemické látky, regulácia použitia látok ('D4') a ('D5') 

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVII
nariadenia (ES) č. 1907/2006 Európskeho parlamentu a Rady o re-
gistrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok
(REACH), pokiaľ ide o Octamethylcyclotetrasiloxane ('D4') a Deca-
methylcyclopentasiloxane ('D5'). 
 

60 dní 

TBT/EU/457 
23. 2. 2017 

Európska únia potraviny 

Návrh delegovaného nariadenia Komisie, ktorým sa dopĺňa naria-
denie (EÚ) č. 609/2013 Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide
o osobitné požiadavky na zloženie a informácie uvádzané na
výrobkoch určených ako úplná náhrada stravy za účelom regulácie
hmotnosti. 
 

60 dní 

TBT/FRA/471 
10. 2. 2017 

Francúzsko soláriá a služby poskytované pomocou solárií  

Výnos, ktorým sa stanovujú podmienky na sprístupnenie solárií
verejnosti a ktorým sa mení a dopĺňa výnos č. 2013-1261 z 27. de-
cembra 2013 o predaji a sprístupnení určitých solárií využívajúcich 
umelé ultrafialové žiarenie verejnosti. 
 

60 dní 

TBT/IDN/112 
10. 2. 2017 

Indonézia arómy, identické prírodné arómy a umelé príchute 

Nariadenie ustanovujúce požiadavky na používanie aróm, bezpeč-
nosť potravín. 
 

60 dní 

TBT/IDN/113 
10. 2. 2017 

Indonézia tuniak, sardinky a makrely v konzerve 

Predpis ustanovujúci záväzné národné normy na uvedené výrobky. 
 

60 dní 

TBT/IND/57 
13. 2. 2017 

India nealkoholické sýtené nápoje 

Zmeny a doplnky predpisov ustanovujúcich požiadavky na údaje na 
etiketách uvedených výrobkov, uvádzanie pridaného cukru. 
 

60 dní 

TBT/ISR/942 
24. 2. 2017 

Izrael potraviny s nutričnými prídavnými látkami 

Zmeny a doplnky predpisov na potraviny, požiadavky na obaly
výrobkov, ktoré obsahujú železo (Fe+2), súlad s izraelskou normou 
SI 8317, súlad s medzinárodnou normou ISO 8317. 
 

60 dní 

TBT/JPN/546 
13. 2. 2017 

Japonsko farmaceutické výrobky 

Aktualizácia minimálnych požiadaviek na biologické produkty, za-
hrnutie ďalších noriem, požiadavky na schvaľovanie činidiel krv-
ných produktov. 
 

neaplikuje sa 

TBT/JPN/547 
22. 2. 2017 

Japonsko motocykle, mopedy a bicykle s pomocným motorom 

Revízia predpisov o bezpečnosti plynových nádrží, bezpečnosť uve-
dených dvojkolesových vozidiel s palivovými článkami. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KAZ/13 
1. 2. 2017 

Kazachstan železničné koľajové vozidlá 

Zmeny a doplnky technických predpisov colnej únie o bezpečnosti
železničných koľajových vozidiel. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KAZ/14 
1. 2. 2017 

Kazachstan železničná dopravná infraštruktúra 

Zmeny a doplnky technických predpisov colnej únie o bezpečnosti
železničnej dopravnej infraštruktúry. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KAZ/15 
24. 2. 2017 

Kazachstan 
 

chladivá 

Zmeny a doplnky technických predpisov colnej únie o požiadavkách
na mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny. 
 

nebola určená 
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TBT/KOR/705 
1. 2. 2017 

Kórea kvázi–liečivá, výrobky aplikované na povrch zubov za účelom zmeny 
vzhľadu a farby zubov ako kvázi–liečivá 

Zmeny a doplnky postupov pri určovaní kvázi–liečiv. 
 

60 dní 

TBT/KOR/706 
1. 2. 2017 

Kórea kvázi–liečivá, ústne vody, zubné pasty a zubné bieliace výrobky ako 
kvázi–liečivá 

Zmeny a doplnky postupov pri určovaní kvázi–liečiv. 
 

60 dní 

TBT/KOR/707 
3. 2. 2017 

Kórea veterinárne dezinfekčné látky 

Zmeny a doplnky predpisov ustanovujúcich veterinárne pokyny
o skúškach účinnosti veterinárnych dezinfekčných látok. 
 

60 dní 
 

TBT/KOR/708 
16. 2. 2017 

Kórea poľnohospodárska produkcia šetrná k životnému prostrediu, odvo-
dené poľnohospodárske a rybie výrobky, spracované biopotraviny 
a materiály určené pre ekologické poľnohospodárstvo 

Zmeny a doplnky vykonávacích vyhlášok k zákonu o podpore 
poľnohospodárskej produkcie šetrnej k životnému prostrediu – ria-
diace a pracovné postupy v danej oblasti, certifikácia a označovanie
dotknutých výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/MEX/350 
7. 2. 2017 

Mexiko 
 

pacifický tuniak modroplutvý (Thunnus orientalis) 

Národná norma ustanovujúca špecifikácie na ekologickú produkciu
tuniaka (Thunnus orientalis) v plávajúcich klietkach vo vodách Ti-
chého oceánu. 
 

60 dní 

TBT/MEX/351 
10. 2. 2017 

Mexiko digitálne rozhrania 

Oznámenie o predĺžení platnosti mimoriadnej národnej normy na
zariadenia s digitálnym rozhraním, napojené na verejné telekomuni-
kačné siete. 
 

neaplikuje sa 

TBT/MNG/7 
20. 2. 2017 

Mongolsko 
 

výrobky všeobecne 

Návrh zákona o normalizácii, technických predpisoch a akreditácii. 
 

60 dní 

TBT/PAN/91 
3. 2. 2017 

Panama klimatizačné zariadenia centrálneho, jednotkového a deleného typu  

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na energetické štítkova-
nie uvedených klimatizačných zariadení. 
 

neaplikuje sa 

TBT/QAT/464 
7. 2. 2017 

Katar práčky určené pre domácnosti 

Národná norma SASO ustanovujúca požiadavky na energetické štít-
kovanie uvedených výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/QAT/465 
7. 2. 2017 

Katar chladničky a mrazničky určené pre domácnosti 

Národná norma SASO ustanovujúca požiadavky na energetické štít-
kovanie uvedených výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/RUS/81 
3. 2. 2017 

Ruská federácia chladivá 

Zmeny a doplnky technických predpisov colnej únie o požiadavkách
na mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny. 
 

neaplikuje sa 

TBT/SGP/33 
9. 2. 2017 

Singapur motorové vozidlá s motorom na benzínové alebo dieselové palivá 

Zmeny a doplnky predpisov na ochranu životného prostredia týkajú-
ce sa regulácie emisií motorových vozidiel. 
 

60 dní 
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TBT/SYC/3 
4. 2. 2017 

Seychely výrobky z polymérov etylénu alebo iných plastov, plastové vrecká 
a tašky 

Predpisy obmedzujúce dovoz plastových výrobkov na Seychely. 
 

60 dní 

TBT/THA/494 
8. 2. 2017 

Thajsko plastové rúrky z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) určené na 
inštalácie na pitnú vodu  

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/THA/495 
16. 2. 2017 

Thajsko potraviny 

Ministerské oznámenie ustanovujúce požiadavky na údaje na eti-
ketách bezlepkových potravín. 
 

neaplikuje sa 

TBT/TPKM/264 
13. 2. 2017 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 

tabak a tabakové náhrady vrátane elektronických cigariet 

Novela zákona na prevenciu rizík tabakových výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/TZA/64 
20. 2. 2017 

Tanzánia fosforečnan vápenatý ako minerálny doplnok v krmivách pre zvie-
ratá 

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť a kvalita. 
 

60 dní 

TBT/TZA/65 
20. 2. 2017 

Tanzánia syry, syr Danbo 

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť a kvalita. 
 

60 dní 

TBT/TZA/66 
20. 2. 2017 

Tanzánia krmivá pre zvieratá, potrava pre psov všetkých rás 

Národná norma, požiadavky na výrobky bezpečnosť a kvalita. 
 

60 dní 

TBT/TZA/67 
20. 2. 2017 

Tanzánia farmaceutické výrobky 

Národná norma, požiadavky na výrobky, označovanie a údaje na 
etiketách. 
 

60 dní 

TBT/TZA/68 
20. 2. 2017 

Tanzánia syry, syr Ementál 

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť a kvalita. 
 

60 dní 

TBT/TZA/69 
20. 2. 2017 

Tanzánia syry určené na ľudskú konzumáciu, všeobecne 

Národná norma, požiadavky na výrobky, odber vzoriek a skúšky. 
 

60 dní 

TBT/TZA/70 
20. 2. 2017 

Tanzánia syry, syr Provolone 

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť a kvalita. 

60 dní 

TBT/TZA/71 
21. 2. 2017 

Tanzánia syry, syr Havarti 

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť a kvalita. 
 

60 dní 

TBT/TZA/72 
21. 2. 2017 

Tanzánia syry, syr Paneer 

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť a kvalita. 
 

60 dní 

TBT/TZA/73 
21. 2. 2017 

Tanzánia textilné výrobky 

Národná norma, požiadavky na označovanie, používané symboly na
údržbu výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/TZA/74 
21. 2. 2017 

Tanzánia použité textilné výrobky 

Národná norma, kód správnej praxe na kontrolu a kritériá prija-
teľnosti použitých textilných výrobkov všetkých typov, veľkostí
a zloženia. 
 

60 dní 

TBT/TZA/75 
27. 2. 2017 

Tanzánia stužený rastlinný tuk 

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť a kvalita. 
 

60 dní 
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TBT/TZA/76 
27. 2. 2017 

Tanzánia rafinovaný jedlý repkový olej 

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť a kvalita. 
 

60 dní 

TBT/TZA/77 
27. 2. 2017 

Tanzánia rafinovaný olivový olej a olej z olivových výliskov 

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť a kvalita. 
 

60 dní 

TBT/UGA/606 
16. 2. 2017 

Uganda kukurica 

Návrh zákona zahrňujúci aspekty produkcie kukurice, agronomické
postupy, používanie hnojív, zber a manipulácia s kukuricou po zbe-
re, obsah vlhkosti produktu atď. 
 

60 dní 

TBT/UGA/607 
16. 2. 2017 

Uganda pobrežné pracovné operácie súvisiace s ťažbou ropy a zemného 
plynu 

Požiadavky na šetrný prístup k životnému prostrediu pri uvedených
pracovných operáciách, zodpovednosť zainteresovaných subjektov. 
 

60 dní 

TBT/UGA/608 
16. 2. 2017 

Uganda pobrežné pracovné operácie súvisiace s ťažbou ropy a zemného 
plynu 

Norma na realizáciu riadiaceho systému zameraného na zaistenie
bezpečnosti a ochrany životného prostredia pri uvedených pracov-
ných operáciách (SEMS). 
 

60 dní 

TBT/UGA/609 
27. 2. 2017 

Uganda organické hnojivá 

Národná norma, požiadavky na produkty. 
 

60 dní 

TBT/UGA/610 
27. 2. 2017 

Uganda anorganické hnojivá určené na listovú aplikáciu 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/UGA/611 
27. 2. 2017 

Uganda hnojivá, síran horečnatý 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/USA/1269 
1. 2. 2017 

USA telekomunikačné systémy, textové služby telefónov 

Federálna komisia pre komunikácie (FCC) informuje o možnostiach
prechodu z telefonickej textovej technológie (Text Telephony Tech-
nology – TTY) na novú technológiu textovania v reálnom čase 
(Real–Time Text – RTT), ktorá umožňuje komunikáciu pomocou in-
ternetového protokolu aj osobám s poruchami sluchu, zraku alebo
reči. 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1270 
1. 2. 2017 

USA chemická látka Trichlóretylén (TCE) 

Obmedzenia a zákazy dovozu, predaja a použitia uvedenej látky, 
súlad so zákonom o regulácii toxických látok (TSCA). 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/USA/1271 
1. 2. 2017 

USA chemické látky Metylénchlorid a N-metylpyrolidón. Dichlórmetán 
(metylénchlorid) 

Obmedzenia určitých spôsobov použitia uvedených látok, súlad so 
zákonom o regulácii toxických látok (TSCA). 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1272 
6. 2. 2017 

USA hračky, bezpečnosť hračiek 

Ustanovenie záväznosti normy ASTM F963 na hračky. 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1273 
6. 2. 2017 

USA ohňostroje 

Zmeny a doplnky predpisov na ohňostroje prijaté na základe návrhu
komisie pre bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov (CPSC). 
 

neaplikuje sa 
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TBT/USA/1274 
20. 2. 2017 

USA sladové nápoje, pivo zo sladu 

Normy na identifikáciu sladových nápojov. 
 

neaplikuje sa  

TBT/USA/1275 
28. 2. 2017 

USA obytné budovy, energetická hospodárnosť budov 

Normy na energetickú hospodárnosť určené na zapracovanie do
aktualizovaných noriem na navrhovanie a konštrukciu nových níz-
kopodlažných obytných budov na federálnej úrovni. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/USA/1276 
28. 2. 2017 

USA chemické látky 

Postupy posudzovania chemických rizík v súlade s novelizovaným 
zákonom o regulácii toxických látok (TSCA). 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1277 
28. 2. 2017 

USA chemické látky  

Určovanie prioritizácie chemických látok pri posudzovaní rizík v sú-
lade so zákonom o regulácii toxických látok (TSCA). 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1278 
28. 2. 2017 

USA komerčné prístavné plavidlá  

Normy štátu Kalifornia na kontrolu znečistenia ovzdušia z mimoces-
tných motorov, rozhodnutie týkajúce sa komerčných prístavných 
plavidiel (lodí prepravujúcich zásoby, posádku, nákladných člnov,
plávajúcich bagrov atď.). 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1279 
28. 2. 2017 

USA prepravné chladiace jednotky (TRU) využívajúce dieselové palivo 

Normy štátu Kalifornia na kontrolu znečistenia ovzdušia z mimo-
cestných motorov, rozhodnutie týkajúce sa prepravných chladiacich
jednotiek TRU, generátorových súprav a priestorov, kde jednotky 
TRU fungujú. 
 

neaplikuje sa 

TBT/ZAF/215 
16. 2. 2017 

Juhoafrická 
republika 

poľnohospodárske produkty, banány 

Predpisy týkajúce sa klasifikácie, balenia a označovania banánov
určených na predaj v Juhoafrickej republike. 
 

60 dní 

Predpisy notifikované v Dohode o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (SPS WTO) 

Číslo/Dátum 
Notifikujúca 
strana 

Charakteristika notifikácie 
Pripomienková 
doba 

 
SPS/ALB/197 
9. 2. 2017 

Albánsko živá hydina a určené produkty hydiny 

Výnos ministra poľnohospodárstva týkajúci sa opatrení proti šíreniu
vysoko patogénnej vtáčej chrípky (H5N8) z regiónu Struga v Mace-
dónskej republike. 
 

neaplikuje sa 

SPS/ARE/102 
9. 2. 2017 

Spojené arabské 
emiráty  

živá hydina, mäso a iné určené produkty hydiny pochádzajúce zo
spolkových republík Brandenbursko a Sasko (Nemecko) 

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

neaplikuje sa 

SPS/ARE/103 
16. 2. 2017 

Spojené arabské 
emiráty 

živá hydina, mäso a iné určené produkty hydiny pochádzajúce z re-
giónu Struga (Macedónska republika) 

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

neaplikuje sa 
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SPS/ARE/104 
17. 2. 2017 

Spojené arabské 
emiráty  

živá hydina, mäso a iné určené produkty hydiny pochádzajúce
z regiónu Prijedor (Bosna a Hercegovina) 

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

neaplikuje sa 

SPS/AUS/414 
13. 2. 2017 

Austrália potraviny ako komodity ovplyvnené rezíduami látok Flonicamid,
Imazamox, Monepantel, Primicarb, Propiconazole, Pyriproxyfen
a Spirotetramat 

Zmeny a doplnky novozélandského kódexu potravinárskych noriem,
harmonizácia limitných hodnôt rezíduí určených poľnohospo-
dárskych a veterinárnych chemických látok a ich efektívne využí-
vanie (návrh zo 7. februára 2017). 
 

14. 4. 2017 

SPS/BRA/1215 
14. 2. 2017 

Brazília pesticídy, prostriedky na ochranu dreva, toxikologická analýza 

Použitie účinnej zložky E19 – ETOFENPROX na ošetrenie urče-
ných komodít za stanovených podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1216 
14. 2. 2017 

Brazília pesticídy, prostriedky na ochranu dreva, toxikologická analýza 

Použitie účinnej zložky B42 – BENTHIAVALICARB-ISOPROPYL
na ošetrenie určených komodít za stanovených podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1217 
14. 2. 2017 

Brazília pesticídy, prostriedky na ochranu dreva, toxikologická analýza 

Použitie účinnej zložky A29 – ACETAMIPRID na ošetrenie urče-
ných komodít za stanovených podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1218 
20. 2. 2017 

Brazília pesticídy, prostriedky na ochranu dreva, toxikologická analýza 

Použitie účinnej zložky C38 – CLORFLUAZUROM (CHLORFLUA-
ZURON) na ošetrenie určených komodít za stanovených podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1219 
20. 2. 2017 

Brazília pesticídy, prostriedky na ochranu dreva, toxikologická analýza 

Použitie účinnej zložky E32 – ESPINETORAM (SPINETORAM) 
na ošetrenie určených komodít za stanovených podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1220 
20. 2. 2017 

Brazília pesticídy, prostriedky na ochranu dreva, toxikologická analýza 

Použitie účinnej zložky C36 – CIPROCONAZOL (CYPROCONA-
ZOLE) na ošetrenie určených komodít za stanovených podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1221 
20. 2. 2017 

Brazília pesticídy, prostriedky na ochranu dreva, toxikologická analýza 

Použitie účinnej zložky C32 – CLETODIM (CLETHODIM) na ošetre-
nie určených komodít za stanovených podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1222 
21. 2. 2017 

Brazília pesticídy, prostriedky na ochranu dreva, toxikologická analýza 

Použitie účinnej zložky A54 – AZADIRACTINA (AZADIRACH-
TIN) na ošetrenie určených komodít za stanovených podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1223 
21. 2. 2017 

Brazília pesticídy, prostriedky na ochranu dreva, toxikologická analýza 

Použitie účinnej zložky A41 – AMICARBAZONA (AMICARBA-
ZONE) na ošetrenie určených komodít za stanovených podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1224 
21. 2. 2017 

Brazília pesticídy, prostriedky na ochranu dreva, toxikologická analýza 

Použitie účinnej zložky H08.1 – HALOSSULFUROM-METÍLICO 
(HALOSULFURON-METHYL) na ošetrenie určených komodít za 
stanovených podmienok. 
 

neaplikuje sa 
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SPS/BRA/1225 
21. 2. 2017 

Brazília pesticídy, prostriedky na ochranu dreva, toxikologická analýza 

Použitie účinnej zložky I27 – INDAZIFLAM na ošetrenie určených 
komodít za stanovených podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1226 
21. 2. 2017 

Brazília pesticídy, prostriedky na ochranu dreva, toxikologická analýza 

Použitie účinnej zložky L02 – LINUROM (LINURON) na ošetrenie 
určených komodít za stanovených podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1227 
22. 2. 2017 

Brazília pesticídy, prostriedky na ochranu dreva, toxikologická analýza 

Použitie účinnej zložky T32 – TEBUCONAZOL (TEBUCONA-
ZOLE) na ošetrenie určených komodít za stanovených podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1228 
22. 2. 2017 

Brazília pesticídy, prostriedky na ochranu dreva, toxikologická analýza 

Použitie účinnej zložky S17 – SOPHORA FLAVESCENS) na 
ošetrenie určených komodít za stanovených podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1229 
22. 2. 2017 

Brazília pesticídy, prostriedky na ochranu dreva, toxikologická analýza 

Použitie účinnej zložky I22 – IODOSSULFUROM-METÍLICO-
SÓDICO (IODOSULFURON-METHYL-SODIUM) na ošetrenie ur-
čených komodít za stanovených podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1230 
22. 2. 2017 

Brazília pesticídy, prostriedky na ochranu dreva, toxikologická analýza 

Použitie účinnej zložky T32 – TEBUCONAZOL (TEBUCONA-
ZOLE) na ošetrenie určených komodít za stanovených podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1231 
22. 2. 2017 

Brazília pesticídy, prostriedky na ochranu dreva, toxikologická analýza 

Použitie účinnej zložky T30 – TIODICARBE (THIODICARB) na 
ošetrenie určených komodít za stanovených podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1232 
22. 2. 2017 

Brazília pesticídy, prostriedky na ochranu dreva, toxikologická analýza 

Použitie účinnej zložky T28.1 – TRICLOPIR-BUTOTÍLICO (TRI-
CLOPYR-BUTOTYL) na ošetrenie určených komodít za stanove-
ných podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1233 
22. 2. 2017 

Brazília pesticídy, prostriedky na ochranu dreva, toxikologická analýza 

Použitie účinnej zložky P31 – PROPAQUIZAFOPE (PROPAQUI-
ZAFOP) na ošetrenie určených komodít za stanovených podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1234 
22. 2. 2017 

Brazília pesticídy, prostriedky na ochranu dreva, toxikologická analýza 

Použitie účinnej zložky M37.1 – CLORETO DE MEPIQUATE 
(MEPIQUAT CHLORIDE) na ošetrenie určených komodít za stano-
vených podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1235 
22. 2. 2017 

Brazília pesticídy, prostriedky na ochranu dreva, toxikologická analýza 

Použitie účinnej zložky A26 – AZOXISTROBINA (AZOXYSTRO-
BIN) na ošetrenie určených komodít za stanovených podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1236 
22. 2. 2017 

Brazília pesticídy, prostriedky na ochranu dreva, toxikologická analýza 

Použitie účinnej zložky A26 – AZOXISTROBINA (AZOXYSTRO-
BIN) na ošetrenie ďalších určených komodít za stanovených pod-
mienok (aktualizácia). 
 

neaplikuje sa 

SPS/CAN/1091 
16. 2. 2017 

Kanada čerstvé a mrazené mleté hovädzie mäso 

Zmeny a doplnky predpisov na potraviny a liečivá, ožarovanie potra-
vín, podmienky ožarovania a označovanie takto ošetrených výrobkov. 
 

neaplikuje sa 
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SPS/CAN/1092 
27. 2. 2017 

Kanada prídavné látky do potravín 

Oznámenie o zmenách a doplnkoch zoznamu povolených emul-
gátorov, stabilizátorov želatínujúcich alebo zahusťujúcich látok
a zoznamu povolených potravinárskych prídavných látok v zmysle
umožnenia použitia látok Lactylated Mono- and Di-glycerides a lát-
ky Sodium Stearoyl-2-Lactylate do šľahaných jogurtových výrobkov. 
 

19. 3.2017 

SPS/CHL/540 
1. 2. 2017 

Čile semenné cibuľky Lilium spp. pochádzajúce z Európskej únie 

Aktualizácie požiadaviek uplatňovaných pri dovoze uvedenej komo-
dity do Čile. 
 

60 dní 

SPS/CHL/541 
27. 2. 2017 

Čile semená určených druhov okrasných rastlín (Calibrachoa spp.,
Cortaderia selloana, Euphorbia hypericifolia, Sutera cordata) 

Aktualizácia rozhodnutia, ktorým sa ustanovujú fytosanitárne požia-
davky na dovoz semien uvedených rastlín. 
 

30 dní 

SPS/COL/265 
1. 2. 2017 

Kolumbia cukor určený na ľudskú konzumáciu 

Uznesenie ustanovujúce sanitárne požiadavky na uvedenú komoditu
domácej produkcie a z dovozu. 
 

60 dní 

SPS/CRI/184 
9. 2. 2017 

Kolumbia hydina, mäso a určené produkty hydiny z oblasti Las Palmas a Mar-
ga Marga v Čile 

Uznesenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu, prevencia šírenia
vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/CRI/185 
22. 2. 2017 

Kolumbia citrusové ovocie určené na konzumáciu pochádzajúce z Portugalska 

Dovoz uvedených komodít za stanovených podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/ECU/187 
9. 2. 2017 

Ekvádor hydina, produkty a genetický materiál hydiny z Čile 

Uznesenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvedených komodít,
prevencia šírenia vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/ECU/188 
21. 2. 2017 

Ekvádor cibuľky okrasnej rastliny cesnak perzský (Allium aflatunense) po-
chádzajúce z Holandska 

Fytosanitárne požiadavky pri dovoze komodity. 
 

60 dní 

SPS/EGY/79 
21. 2. 2017 

Egypt potraviny 

Zákon, ktorým sa upravuje pôsobnosť a právomoci egyptského Úradu
pre bezpečnosť potravín, záväzné opatrenia a postupy na zaistenie 
bezpečnosti potravín, sledovateľnosť pôvodu, prevencia rizík. 
 

neaplikuje sa 

SPS/EU/190 
6. 2. 2017 

Európska únia prídavné látky do krmív 

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie o pozastavení povolení
pre Ethoxyquin ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat. 
 

60 dní 
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SPS/EU/191 
6. 2. 2017 

Európska únia rôzne výrobky ovplyvnené prídavnými látkami do krmív 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/63 zo 14. decembra
2016 o povolení látok benzyl alcohol, 4-isopropylbenzyl alcohol, 
benzaldehyde, 4-isopropylbenzaldehyde, salicylaldehyde, p-tolual-
dehyde, 2-methoxybenzaldehyde, benzoic acid, benzyl acetate,
benzyl butyrate, benzyl formate, benzyl propionate, benzyl
hexanoate, benzyl isobutyrate, benzyl isovalerate, hexyl salicylate, 
benzyl phenylacetate, methyl benzoate, ethyl benzoate, isopentyl
benzoate, pentyl salicylate a isobutyl benzoate ako kŕmnych
doplnkových látok pre všetky druhy zvierat, a látok veratraldehyde 
a gallic acid ako kŕmnych doplnkových látok pre určité druhy 
zvierat. 
 

neaplikuje sa 

SPS/EU/192 
6. 2. 2017 

Európska únia mäso hydiny, vajcia a odvodené výrobky 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/151 z 27. januára 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide
o položky v zozname tretích krajín, území, zón alebo oblastí, z kto-
rých sa môže hydina a hydinové produkty dovážať a prepravovať
cez územie Únie, požiadavky na veterinárne certifikáty. 
 

neaplikuje sa 

SPS/EU/193 
6. 2. 2017 

Európska únia prídavné látky do krmív 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/64 zo 14. decembra
2016 o povolení pre Glycyrrhizic acid ammoniated ako kŕmnej
doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat. 
 

60 dní 

SPS/EU/194 
6. 2. 2017 

Európska únia prídavné látky do krmív 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/65 zo 14. decembra 
2016 o povolení látok 1-isopropyl-4-methylbenzene, pin-2(10)-ene, 
pin-2(3)-ene, beta- caryophyllene, camphene, 1-isopropenyl-4-me-
thylbenzene, delta-3-carene a d-limonene ako kŕmnych doplnkových 
látok pre všetky druhy zvierat. 
 

neaplikuje sa 

SPS/EU/195 
6. 2. 2017 

Európska únia produkty rybolovu 

Nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES)
č. 2074/2005, pokiaľ ide o úradné kontroly produktov rybolovu
ulovených plavidlami plávajúcimi pod vlajkou členského štátu, 
ktoré sú uvedené na územie Únie po tom, ako boli prepravené cez
tretie krajiny, ustanovenie vzoru zdravotného certifikátu pre tieto
produkty  
 

60 dní 

SPS/EU/196 
13. 2. 2017 

Európska únia rastliny a rastlinné produkty 

Vykonávacie rozhodnutie Komisie, ktorým sa menia a dopĺňajú 
prílohy I–V smernice a Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach
proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné
produkty a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva. 
 

60 dní 

SPS/EU/197 
17. 2. 2017 

Európska únia potraviny 

Nariadenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 
č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hladiny kyseliny kyanovodí-
kovej v nespracovaných celých, drvených, mletých, rozlámaných
a nasekaných marhuľových jadrách uvádzaných na trh pre koneč-
ného spotrebiteľa. 
 

60 dní 

SPS/EU/198 
17. 2. 2017 

Európska únia prídavné látky do krmív 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/66 zo 14. decembra
2016 o povolení látky kyselina tanínová ako kŕmnej doplnkovej
látky pre všetky druhy zvierat. 
 

60 dní 
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SPS/EU/199 
24. 2. 2017 

Európska únia prídavné látky do krmív 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/194 z 3. februára 2017 
o povolení prípravku Lactobacillus diolivorans DSM 32074 ako
kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat. 
 

neaplikuje sa 

SPS/IDN/115 
10. 2. 2017 

Indonézia príchute ako prídavné látky do spracovaných potravín 

Predpis stanovujúci klasifikáciu a požiadavky na používanie prí-
chutí. 
 

neaplikuje sa 

SPS/IND/165 
10. 2. 2017 

India rôzne potraviny, napríklad datľové pasty, sójové pasty, kakaová 
hmota, kakaový prášok, produkty obsahujúce rastlinné bielkoviny,
tepelne spracované ovocné šaláty atď. 

Návrh noriem na bezpečnosť potravín 2017, zmeny a doplnky týka-
júce sa uvedených výrobkov. 
 

60 dní 

SPS/IND/166 
10. 2. 2017 

India potraviny určené ako doplnková výživa pre staršie dojčatá a deti 

Návrh noriem na bezpečnosť potravín 2017, zmeny a doplnky týka-
júce sa uvedených výrobkov. 
 

60 dní 

SPS/IND/167 
10. 2. 2017 

India Bambucké maslo, Bornejský loj, prítomnosť mastných kyselín v rôz-
nych jedlých olejoch 

Návrh noriem na bezpečnosť potravín 2017, zmeny a doplnky týka-
júce sa uvedených produktov. 
 

60 dní 

SPS/IND/168 
10. 2. 2017 

India rôzne potraviny, napríklad ciroková múka, sója a produkty s obsa-
hom sójových bielkovín, kukuričná múka, produkty s obsahom 
pšeničného proteínu vrátane pšeničného lepku, krupica z tvrdej pše-
nice, proso a amarant 

Návrh noriem na bezpečnosť potravín 2017, zmeny a doplnky týka-
júce sa uvedených výrobkov. 
 

60 dní 

SPS/IND/169 
10. 2. 2017 

India rastlinné oleje v kvalite, ktorá umožňuje opakované vyprážanie 

Návrh noriem na bezpečnosť potravín 2017, zmeny a doplnky týka-
júce sa uvedených výrobkov. 
 

60 dní 

SPS/IND/170 
10. 2. 2017 

India mliečny proteínový koncentrát (MPC) a srvátkový proteínový kon-
centrát (WPC) 

Návrh noriem na bezpečnosť potravín 2017, zmeny a doplnky týka-
júce sa uvedených výrobkov. 
 

60 dní 

SPS/IND/171 
10. 2. 2017 

India rastliny rastlinné materiály a iné položky podliehajúce regulácii 

Predpisy na dovoz do Indie, rastlinná karanténa – druhý doplnok 
(2017), ďalšie umožnenie dovozu určených komodít. 
 

60 dní 

SPS/IND/172 
17. 2. 2017 

India rastliny rastlinné materiály a iné položky podliehajúce regulácii 

Predpisy na dovoz do Indie, rastlinná karanténa – desiaty doplnok 
(2016), ďalšie umožnenie dovozu určených komodít. 
 

60 dní 

SPS/IND/173 
21. 2. 2017 

India pesticídne látky 

Návrh noriem na bezpečnosť potravín (2017), zmeny a doplnky 
týkajúce sa kontaminantov, toxínov a rezíduí pesticídnych látok. 
 

60 dní 

SPS/IND/174 
21. 2. 2017 

India rastliny, rastlinné materiály a iné položky podliehajúce regulácii 

Predpisy na dovoz do Indie, rastlinná karanténa – druhý doplnok 
(2017), ďalšie umožnenie dovozu určených komodít. 

60 dní 
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SPS/IND/175 
21. 2. 2017 

India 
zvláštne diétne potraviny s nízkym obsahom sodíka (vrátane náhrad 
solí) 

Návrh noriem na bezpečnosť potravín 2017, zmeny a doplnky týka-
júce sa uvedených výrobkov. 
 

60 dní 

SPS/IND/176 
21. 2. 2017 

India rastliny, rastlinné materiály a iné položky podliehajúce regulácii 

Predpisy na dovoz do Indie, rastlinná karanténa – tretí doplnok 
(2017), ďalšie umožnenie dovozu určených komodít. 
 

60 dní 

SPS/JPN/501 
27. 2. 2017 

Japonsko mäso a jedlé vnútornosti, mlieko, vajcia, produkty živočíšneho
pôvodu, živočíšne a rastlinné tuky a oleje ako komodity ovplyvnené
rezíduami uvedenej látky 

Revízia noriem a špecifikácií na potraviny a prídavné látky do
potravín, maximálne limitné hodnoty rezíduí veterinárneho liečiva
Melengestrol Acetate. 
 

60 dní 

SPS/KOR/557 
6. 2. 2017 

Kórea potraviny, inšpekcia komodít pri dovoze 

Zmeny a doplnky postupov inšpekcie potravín, hraničné kontroly, 
odber vzoriek. 
 

60 dní 

SPS/KOR/558 
9. 2. 2017 

Kórea prídavné látky do potravín 

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na prídavné látky do potra-
vín, určenie dočasných noriem na posúdenie bezpečnosti uvedených 
výrobkov. 
 

60 dní 

SPS/MWI/3 
27. 2. 2017 

Malawi zrno kukurice (Zea mays) 

Národná norma, požiadavky na produkt. 
 

60 dní 

SPS/MWI/4 
27. 2. 2017 

Malawi ryža (Oryza sativa L.) 

Národná norma, požiadavky na produkt. 
 

60 dní 

SPS/MWI/5 
27. 2. 2017 

Malawi jedlé huby a odvodené výrobky 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

SPS/MWI/6 
27. 2. 2017 

Malawi bôby sóje (Glycine max (L.) Merr.) 

Národná norma, požiadavky na produkt. 
 

60 dní 

SPS/MEX/314 
18. 2. 2017 

Mexiko leštená, lúpaná alebo zlomková ryža (Oryza sativa) z Paraguaja 

Požiadavky pri dovoze komodity. 
 

60 dní 

SPS/MEX/315 
16. 2. 2017 

Mexiko čerstvé hrušky (Pyrus communis L.) z Holandska 

Požiadavky pri dovoze komodity. 
 

60 dní 

SPS/MYS/38 
8. 2. 2017 

Malajzia čerstvé listy betelu (Piper betle), čerstvé čili papričky (Solanaceae, 
Genus: Capsicum) a čerstvý durian (Durio zibethinus) 

Nové požiadavky pri dovoze uvedených komodít. 
 

60 dní 

SPS/MYS/39 
24. 2. 2017 

Malajzia rastliny, rastlinné produkty a regulované položky, na ktoré sa vzťa-
hujú požiadavky na predloženie rastlinolekárskeho certifikátu 

Dokument ustanovujúci požiadavky na nové rastlinolekárske certifi-
káty platné od 15. mája 2017. 
 

neaplikuje sa 



Vestník ÚNMS SR č. 3/2017 

47 

SPS/NIC/99 
2. 2. 2017 

Nikaragua hovädzí dobytok a iné zvieratá, odvodené živočíšne produkty, krmi-
vá a iné výrobky predstavujúce riziko prenosu BSE 

Uznesenie ustanovujúce opatrenia a postupy na prevenciu zavle-
čenia a šírenia bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE). 
 

neaplikuje sa 

SPS/NIC/100 
13. 2. 2017 

Nikaragua rastlinný materiál kakaovníka (Theobroma cacao L.) určený na roz-
množovanie, pochádzajúci z Ekvádoru 

Uznesenie ustanovujúce sanitárne požiadavky pri dovoze uvedených
produktov. 
 

neaplikuje sa 

SPS/NIC/101 
13. 2. 2017 

Nikaragua semeno sóje (Glycine max) určené na výsev pochádzajúce z Kolumbie 

Uznesenie ustanovujúce sanitárne požiadavky pri dovoze uvedených
produktov. 
 

neaplikuje sa 

SPS/NZL/554 
16. 2. 2017 

Nový Zéland semeno hrachu (Pisum) určené na výsev 

Návrh na postupy riadenia rizík a ošetrenie uvedeného osiva. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PER/686 
8. 2. 2017 

Peru  kone určené na chov, súťaže alebo výstavy pochádzajúce z Holandska 

Sanitárne požiadavky pri dovoze uvedených zvierat. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PER/687 
8. 2. 2017 

Peru živá hydina, mäso hydiny a odvodené výrobky, vajcia bez špecific-
kého patogénu (SPF), plodné vajcia pochádzajúce z Francúzska 

Uznesenie ustanovujúce pozastavenie dovozu uvedených produktov,
prevencia šírenia vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PER/688 
15. 2. 2017 

Peru  biologický regulačný činiteľ (Delphastus catalinae) z Holandska 

Sanitárne požiadavky pri dovoze uvedenej komodity. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PER/689 
16. 2. 2017 

Peru mlieko a mliečne výrobky pochádzajúce z Európskej únie 

Uznesenie ustanovujúce požiadavky pri dovoze uvedených komodít. 
 

neaplikuje sa  

SPS/PER/690 
28. 2. 2017 

Peru rastliny kávovníka (Coffea arabica) pochádzajúce z Kostariky. 

Uznesenie ustanovujúce požiadavky pri dovoze uvedenej komodity. 
 

neaplikuje sa  

SPS/PHL/354 
6. 2. 2017 

Filipíny hydina a produkty hydiny z Holandska 

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

neaplikuje sa 

SPS/PHL/355 
13. 2. 2017 

Filipíny hydina a produkty hydiny z juhomoravského, stredočeského a juho-
českého kraja (Česká republika) 

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

neaplikuje sa 

SPS/PHL/356 
21. 2. 2017 

Filipíny hydina a produkty hydiny z Kuvajtu 

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

neaplikuje sa 

SPS/PHL/357 
28. 2. 2017 

Filipíny hydina a produkty hydiny z oblasti Struga v Macedónsku 

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

neaplikuje sa 

SPS/PHL/358 
28. 2. 2017 

Filipíny hydina a produkty hydiny z Kambodže 

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

neaplikuje sa 
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SPS/RUS/135 
7. 2. 2017 

Ruská federácia mäso a iné produkty hovädzieho dobytka, napríklad hovädzí loj
z Nového Zélandu 

Dočasné obmedzenia dovozu v dôsledku opakovanej identifikácie
zakázaných škodlivých látok a kauzálnych činiteľov chorôb v do-
tknutých produktoch. 
 

neaplikuje sa 

SPS/RUS/136 
8. 2. 2017 

Ruská federácia regulácia výrobkov ako sú kŕmne múčky s obsahom rýb, morských
cicavcov, kôrovcov a bezstavovcov, ktoré môžu byť ovplyvnené prí-
tomnosťou arzénu 

Návrh rozhodnutia kolégia Euroázijskej hospodárskej komisie týka-
júci sa zmien a doplnkov predpisov o spoločných sanitárnych a ve-
terinárnych požiadavkách na komodity podliehajúce veterinárnej
kontrole a dohľadu. 
 

60 dní 

SPS/RUS/137 
13. 2. 2017 

Ruská federácia tovary a výrobky podliehajúce hygienickej a epidemiologickej kontrole 

Návrh rozhodnutia rady Euroázijskej hospodárskej komisie, ktorým 
sa upravujú postupy štátnej hygienickej a epidemiologickej kontroly
vozidiel, osôb a tovarov (výrobkov) pri prechode cez hranice euro-
ázijskej hospodárskej únie. 
 

60 dní 

SPS/SAU/253 
9. 2. 2017 

Saudská Arábia hydina, produkty hydiny, vajcia a jednodňové kurčatá z oblastí
Odessa a Chernovtsy na Ukrajine 

Oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvedených komo-
dít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky (HPAI). 
 

neaplikuje sa 

SPS/SYC/1 
10. 2. 2017 

Seychely čerstvé rajčiny ako komodita ovplyvnená škodcom Tuta absoluta
(Lepidoptera: Gelechiidae) 

Oznámenie ustanovujúce podmienky aplikované pri dovoze uve-
denej komodity na Seychely. 
 

neaplikuje sa 

SPS/THA/240 
16. 2. 2017 

Thajsko bezlepkové potraviny 

Ministerské oznámenie ustanovujúce požiadavky na označovanie
bezlepkových potravín, informácie na etiketách výrobkov. 
 

neaplikuje sa 

SPS/THA/241 
16. 2. 2017 

Thajsko mrazené plody durianu 

Národná norma ustanovujúca požiadavky na správnu prax pri mani-
pulácii s uvedenou komoditou tak, aby bola bezpečná a vhodná na
ľudskú konzumáciu. 
 

60 dní 

SPS/TPKM/423 
7. 2. 2017 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 

prídavné látky do potravín, použitie za stanovených podmienok 

Aktualizácia špecifikácií na látky Sorbic Acid, Potassium Sorbate,
Propionic Acid, Calcium Propionate, Sodium Propionate, Benzoic
Acid, Sodium Benzoate, Sodium Erythorbate, D-Sorbitol, Glycine 
a Gellan Gum. 
 

neaplikuje sa 

SPS/TPKM/424 
9. 2. 2017 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 

potraviny a prídavné látky do potravín 

Regulácia pri dovoze potravinárskych komodít, kontroly realizované
v súlade s predpismi o inšpekcii dovážaných potravín a súvisiacich
výrobkov. 
 

60 dní 

SPS/TPKM/425 
17. 2. 2017 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 

potraviny a komodity, ktoré určitým spôsobom s potravinami sú-
visia, riady a náčinie, nádoby alebo obaly na potraviny, čistiace
prostriedky atď. 

Regulácia pri dovoze určených komodít, kontroly realizované v sú-
lade s predpismi o inšpekcii dovážaných potravín a súvisiacich 
výrobkov. 
 

neaplikuje sa 
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SPS/VNM/87 
21. 2. 2017 

Vietnam rybolov a vodná kultúra a súvisiace činnosti 

Zákon stanovujúci požiadavky na rybolov a rybolovné činnosti,
vrátane rybárskych plavidiel, vodnej kultúry, ochrany rybných
zdrojov, spracovania, dovozu a vývozu rybích výrobkov a dohľadu 
nad zdrojmi rybolovu. 
 

60 dní 
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