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1. NORMALIZÁCIA 

Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

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

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

Schválené STN 

1. STN EN ISO 15257 
(03 8310) 

Katódová ochrana. Úrovne spôsobilosti pracovníkov v katódovej ochrane. Základy certifikačnej 
schémy (ISO 15257: 2017) 
(EN ISO 15257: 2017) 
Vydanie: november 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO 15257 
(03 8310) 

Katódová ochrana. Úrovne spôsobilosti pracovníkov v katódovej ochrane. Základy certifikačnej 
schémy (ISO 15257: 2017) ****) 
(EN ISO 15257: 2017) 
z januára 2018 

   
2. STN EN 13001-3-6 

(27 0043) 
Žeriavy. Všeobecný návrh. Časť 3-6: Medzné stavy a overovanie spôsobilosti častí strojov. Hyd-
raulické valce 
(EN 13001-3-6: 2018) 
Vydanie: november 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 13001-3-6 
(27 0043) 

Žeriavy. Všeobecný návrh. Časť 3-6: Medzné stavy a overovanie spôsobilosti častí strojov. Hyd-
raulické valce ****) 
(EN 13001-3-6: 2018) 
z júla 2018 

   
3. STN EN 62841-2-17 

(36 1560) 
Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpeč-
nosť. Časť 2-17: Osobitné požiadavky na ručné vrchné frézovačky 
(EN 62841-2-17: 2017, 
mod IEC 62841-2-17: 2017) 
Vydanie: november 2018 
STN EN 60745-2-17 sa môže súbežne s touto normou používať do 15. 12. 2021. 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 62841-2-17 
(36 1560) 

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpeč-
nosť. Časť 2-17: Osobitné požiadavky na ručné vrchné frézovačky ****) 
(EN 62841-2-17: 2017, 
mod IEC 62841-2-17: 2017) 
z mája 2018 

   



Vestník ÚNMS SR č. 10/2018 

 

3 

4. STN EN 1504-10 
(73 2101) 

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riade-
nie kvality a hodnotenie zhody. Časť 10: Používanie výrobkov a systémov na stavbe, kontrola 
kvality vyhotovenia 
(EN 1504-10: 2017) 
Vydanie: november 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 1504-10 
(73 2101) 

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie 
kvality a hodnotenie zhody. Časť 10: Používanie výrobkov a systémov na stavbe, kontrola kvality 
vyhotovenia ****) 
(EN 1504-10: 2017) 
z januára 2018 

   
5. STN EN ISO 12006-3 

(73 9015) 
Staviteľstvo. Usporiadanie informácií o stavbách. Časť 3: Rámec pre objektovo orientované in-
formácie (ISO 12006-3: 2007) 
(EN ISO 12006-3: 2016) 
Vydanie: november 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO 12006-3 
(73 9015) 

Pozemné staviteľstvo. Usporiadanie informácií o stavebných prácach. Časť 3: Rámec pre objekto-
vo orientované informácie (ISO 12006-3: 2007) ****) 
(EN ISO 12006-3: 2016) 
z februára 2017 

   
6. STN EN ISO 13843 

(75 7811) 
Kvalita vody. Požiadavky na stanovenie charakteristík výkonnosti kvantitatívnych mikrobiolo-
gických metód (ISO 13843: 2017) 
(EN ISO 13843: 2017) 
Vydanie: november 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO 13843 
(75 7811) 

Kvalita vody. Požiadavky na pracovné charakteristiky kvantitatívnych mikrobiologických metód 
(ISO 13843: 2017) ****) 
(EN ISO 13843: 2017) 
z februára 2018 

   
7. STN EN 16941-1 

(75 8800) 
Miestne systémy na úžitkovú vodu. Časť 1: Systémy na použitie zrážkovej vody 
(EN 16941-1: 2018) 
Vydanie: november 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 16941-1 
(75 8800) 

Miestne systémy na úžitkovú vodu. Časť 1: Systémy na použitie dažďovej vody ****) 
(EN 16941-1: 2018) 
z apríla 2018 

   
8. STN EN 13284-1 

(83 4631) 
Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie nízkych hmotnostných koncentrácií 
tuhých znečisťujúcich látok. Časť 1: Manuálna gravimetrická metóda 
(EN 13284-1: 2017) 
Vydanie: november 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 13284-1 
(83 4631) 

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Stanovenie nízkych hmotnostných koncent-
rácií tuhých znečisťujúcich látok. Časť 1: Manuálna gravimetrická metóda ****) 
(EN 13284-1: 2017) 
z mája 2018 

   
9. STN EN ISO 19496-1 

(94 5040) 
Sklené a porcelánové smalty. Terminológia. Časť 1: Termíny a definície (ISO 19496-1: 2017) 
(EN ISO 19496-1: 2017) 
Vydanie: november 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO 19496-1 
(94 5040) 

Sklené a porcelánové smalty. Terminológia. Časť 1: Termíny a definície (ISO 19496-1: 2017) ****) 
(EN ISO 19496-1: 2017) 
zo septembra 2017 
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Zrušené STN 

 

10. STN EN 1766 
(73 2116) 

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Porovnáva-
cie betóny na skúšky ***) 
(EN 1766: 2000) 
zo septembra 2001 
Zrušená od 1. 11. 2018, nahradená STN EN 1766 z júna 2017. 

   
11. STN EN ISO 11297-1 

(75 6131) 
Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných tlakových kanalizačných potrubí a stoko-
vých sietí. Časť 1: Všeobecne (ISO 11297-1: 2013) 
(EN ISO 11297-1: 2013) 
z novembra 2013 
Zrušená od 1. 11. 2018, nahradená STN EN ISO 11297-1 z októbra 2018. 

   

Zmeny STN 

12. STN EN ISO 7010/A7 
(01 8012) 

Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Registrované bezpečnostné 
značky (ISO 7010: 2011/Amd 7: 2016). Zmena A7 
STN EN ISO 7010 z júla 2013 
(EN ISO 7010: 2012/A7: 2017) 
Vydanie: november 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO 7010/A7 
(01 8012) 

Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Registrované bezpečnostné značky 
(ISO 7010: 2011/Amd 7: 2016). Zmena A7 ****) 
STN EN ISO 7010 z júla 2013 
(EN ISO 7010: 2012/A7: 2017) 
z októbra 2017 

   
13. STN EN 13445-2/A2 

(69 0010) 
Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 2: Materiály. Zmena A2 
STN EN 13445-2 z októbra 2015 
(EN 13445-2: 2014/A2: 2018) 
Vydanie: november 2018 

   
14. STN EN ISO 10318-1/ 

A1 
(80 6100) 

Geosyntetika. Časť 1: Termíny a definície (ISO 10318-1: 2015/Amd 1: 2018) 
STN EN ISO 10318-1 z februára 2016 
(EN ISO 10318-1: 2015/A1: 2018) 
Vydanie: november 2018 

15. STN EN ISO 10318-2/ 
A1 
(80 6100) 

Geosyntetika. Časť 2: Symboly a piktogramy (ISO 10318-2: 2015/Amd 1: 2018) 
STN EN ISO 10318-2 z februára 2016 
(EN ISO 10318-2: 2015/A1: 2018) 
Vydanie: november 2018 
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Opravy STN 

16. STN EN 14792/O1 
(83 4750) 

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie hmotnostnej koncentrácie oxidov dusíka. 
Štandardná referenčná metóda: chemiluminiscencia. Oprava 1 
STN EN 14792 z februára 2018 

   
17. STN EN 14789/O1 

(83 4759) 
Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie objemovej koncentrácie kyslíka. Štan-
dardná referenčná metóda: paramagnetizmus. Oprava 1 
STN EN 14789 z apríla 2018 

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

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

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

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

Upozornenie redakcie 

Vo Vestníku ÚNMS SR č. 5/2017 Oznámení ÚNMS SR o prevzatí európskych a medzinárodných noriem do sústavy STN oznáme-
ním sa na základe rozhodnutia CEN z 22. 8. 2018 dopĺňa dátum zrušenia:  

– v bode 20 Spolu s STN EN ISO 16890-2, STN EN ISO 16890-3 a STN EN ISO 16890-4 sa 30. 6. 2018 ruší STN EN 779 
z novembra 2012. 

– v bode 21 Spolu s STN EN ISO 16890-1, STN EN ISO 16890-3 a STN EN ISO 16890-4 sa 30. 6. 2018 ruší STN EN 779 
z novembra 2012. 

 – v bode 22 Spolu s STN EN ISO 16890-1, STN EN ISO 16890-2 a STN EN ISO 16890-4 sa 30. 6. 2018 ruší STN EN 779 
z novembra 2012. 

 – v bode 23 Spolu s STN EN ISO 16890-1, STN EN ISO 16890-2 a STN EN ISO 16890-3 sa 30. 6. 2018 ruší STN EN 779 
z novembra 2012. 



Vestník ÚNMS SR č. 10/2018 

 

6 

Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

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

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

 

Schválené STN 

1. STN EN ISO 9004 
(01 0320) 

Manažérstvo kvality. Kvalita organizácie. Návod na dosiahnutie trvalého úspechu (ISO 9004: 
2018) 
(EN ISO 9004: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 
Rozpracovanie prekladom 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 9004 
(01 0320) 

Manažérstvo trvalého úspechu organizácie. Prístup na základe manažérstva kvality (ISO 9004: 
2009) 
(EN ISO 9004: 2009) 
z mája 2010 

   
2. STN EN 14399-9 

(02 1091) 
Usporiadanie vysokopevných konštrukčných skrutkových spojov na predpínanie. Časť 9: Sys-
tém HR alebo HV. Priamy indikátor napätia na usporiadania spoja skrutky a matice 
(EN 14399-9: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 14399-9 
(02 1091) 

Usporiadanie vysokopevných konštrukčných skrutkových spojov na predpínanie. Časť 9: Systém 
HR alebo HV. Priamy indikátor napätia na usporiadania spoja skrutky a matice 
(EN 14399-9: 2009) 
z októbra 2009 

   
3. STN EN 14399-10 

(02 1091) 
Usporiadanie vysokopevných konštrukčných skrutkových spojov na predpínanie. Časť 10: Sys-
tém HRC. Usporiadanie spoja skrutky a matice s kalibrovaným predpätím 
(EN 14399-10: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 14399-10 
(02 1091) 

Usporiadanie vysokopevných konštrukčných skrutkových spojov na predpínanie. Časť 10: Sys-
tém HRC. Usporiadanie spoja skrutky a matice s kalibrovaným predpätím 
(EN 14399-10: 2009) 
z októbra 2009 

   
4. STN EN IEC 60974-9 

(05 2205) 
Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 9: Inštalácia a použitie 
(EN IEC 60974-9: 2018, 
IEC 60974-9: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 
Jej oznámením sa 1. 6. 2021 ruší 
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 STN EN 60974-9 
(05 2205) 

Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 9: Inštalácia a použitie 
(EN 60974-9: 2010, 
IEC 60974-9: 2010) 
z novembra 2010 

   
5. STN EN 1011-8 

(05 2310) 
Zváranie. Odporúčania na zváranie kovových materiálov. Časť 8: Zváranie liatiny 
(EN 1011-8: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1011-8 
(05 2310) 

Zváranie. Odporúčania na zváranie kovových materiálov. Časť 8: Zváranie liatiny ****) 
(EN 1011-8: 2004) 
z apríla 2005 

   
6. STN EN ISO 12870 

(19 5041) 
Očná optika. Okuliarové rámy. Požiadavky a skúšobné metódy (ISO 12870: 2016) 
(EN ISO 12870: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 12870 
(19 5041) 

Očná optika. Okuliarové rámy. Požiadavky a skúšobné metódy (ISO 12870: 2012) ****) 
(EN ISO 12870: 2014) 
z apríla 2015 

   
7. STN EN ISO 11979-7 

(19 5300) 
Očné implantáty. Vnútroočné šošovky. Časť 7: Klinické hodnotenie vnútroočných šošoviek na 
korekciu afakie (ISO 11979-7: 2018) 
(EN ISO 11979-7: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 11979-7 
(19 5300) 

Očné implantáty. Vnútroočné šošovky. Časť 7: Klinické hodnotenie (ISO 11979-7: 2014) ****) 
(EN ISO 11979-7: 2014) 
z februára 2015 

   
8. STN EN ISO 11979-

10 
(19 5300) 

Očné implantáty. Vnútroočné šošovky. Časť 10: Klinické overovanie vnútroočných šošoviek na 
korekciu ametropie afakických očí (ISO 11979-10: 2018) 
(EN ISO 11979-10: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 11979-
10 
(19 5300) 

Očné implantáty. Vnútroočné šošovky. Časť 10: Vnútroočné šošovky Phakic (ISO 11979-10: 
2006/Amd 1: 2014)****) 
(EN ISO 11979-10: 2006) 
z februára 2007 

   
9. STN EN ISO 16090-1 

(20 0760) 
Bezpečnosť obrábacích a tvárniacich strojov. Obrábacie centrá, frézovačky, postupové stroje. 
Časť 1: Bezpečnostné požiadavky (ISO 16090-1: 2017) 
(EN ISO 16090-1: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 
Jej oznámením sa 30. 4. 2021 ruší 

 STN EN 14070+A1 
(20 0760) 

Bezpečnosť obrábacích a tvárniacich strojov. Postupové a jednoúčelové stroje (Konsolidovaný 
text) 
(EN 14070: 2003+A1: 2009) 
z augusta 2009 

 STN EN 13128+A2 
(20 0711) 

Bezpečnosť obrábacích a tvárniacich strojov. Frézovačky (vrátane vyvrtávačiek) (Konsolidovaný 
text) 
(EN 13128: 2001+A2: 2009) 
z októbra 2009 

 STN EN 12417+A2 
(20 0710) 

Obrábacie a tvárniace stroje. Bezpečnosť. Obrábacie centrá (Konsolidovaný text) 
(EN 12417: 2001+A2: 2009) 
z augusta 2009 

   
10. STN EN 15895+A1 

(23 9056) 
Nastreľovacie ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Upevňovacie a označovacie náradie 
(EN 15895: 2011+A1: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 
Jej oznámením sa ruší 
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 STN EN 15895 
(23 9056) 

Nastreľovacie ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Upevňovacie a označovacie náradie ****) 
(EN 15895: 2011) 
z novembra 2011 

   
11. STN EN 81-28 

(27 4003) 
Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a tovaru. 
Časť 28: Diaľková signalizácia núdzového stavu v osobných výťahoch a v nákladných výťahoch 
s prístupom osôb 
(EN 81-28: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 
Jej oznámením sa 31. 5. 2020 ruší 

 STN EN 81-28 
(27 4003) 

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a tovaru. 
Časť 28: Diaľková signalizácia núdzového stavu v osobných výťahoch a v nákladných výťahoch 
s prístupom osôb 
(EN 81-28: 2003) 
z apríla 2004 

   
12. STN EN 81-70 

(27 4003) 
Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné úpravy výťahov určených 
na dopravu osôb alebo osôb a nákladov. Časť 70: Prístupnosť výťahov vrátane osôb s obmed-
zenou schopnosťou pohybu a orientácie 
(EN 81-70: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 
Jej oznámením sa 31. 5. 2020 ruší 

 STN EN 81-70 
(27 4003) 

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné úpravy výťahov určených na 
dopravu osôb alebo osôb a nákladov. Časť 70: Prístupnosť výťahov vrátane osôb s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie 
(EN 81-70: 2003) 
z júla 2004 

   
13. STN EN 16910-1 

(28 2320) 
Železnice. Koľajové vozidlá. Požiadavky na nedeštruktívne skúšanie pojazdového mechanizmu 
v železničiarskom opravárenstve. Časť 1: Dvojkolesia 
(EN 16910-1: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 

   
14. STN EN 1645-1 

(30 0271) 
Obytné vozidlá na voľný čas. Karavany. Časť 1: Požiadavky na obytný priestor z hľadiska zdra-
via a bezpečnosti 
(EN 1645-1: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1645-1 
(30 0271) 

Obytné vozidlá na voľný čas. Karavany. Časť 1: Požiadavky na obytný priestor z hľadiska zdravia 
a bezpečnosti 
(EN 1645-1: 2012) 
z júla 2014 

   
15. STN EN ISO 16923 

(30 2323) 
Plniace stanice na zemný plyn. Plniace stanice CNG na plnenie vozidiel (ISO 16923: 2016) 
(EN ISO 16923: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 

   
16. STN EN ISO 16924 

(30 2324) 
Plniace stanice na zemný plyn. Plniace stanice LNG na plnenie vozidiel (ISO 16924: 2016) 
(EN ISO 16924: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 

   
17. STN EN 9110 

(31 0432) 
Systémy manažérstva kvality. Požiadavky na organizácie vykonávajúce údržbu v letectve 
(EN 9110: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 9110 
(31 0432) 

Systémy manažérstva kvality. Požiadavky na organizácie vykonávajúce údržbu v letectve ****) 
(EN 9110: 2015) 
z augusta 2015 
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18. STN EN 9120 
(31 0434) 

Systémy manažérstva kvality. Požiadavky na distribútorov v letectve, kozmonautike a obrane 
(EN 9120: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 9120 
(31 0434) 

Systémy manažérstva kvality. Požiadavky na distribútorov v letectve, kozmonautike a obrane ****) 
(EN 9120: 2010) 
z novembra 2010 

   
19. STN EN 9101 

(31 0439) 
Systémy manažérstva kvality. Požiadavky auditu na organizácie v letectve, kozmonautike 
a obrane 
(EN 9101: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 9101 
(31 0439) 

Systémy manažérstva kvality. Požiadavky auditu na organizácie v letectve, kozmonautike a ob-
rane ****) 
(EN 9101: 2015) 
z februára 2016 

   
20. STN EN 9100 

(31 0441) 
Systémy manažérstva kvality. Požiadavky na organizácie v letectve, kozmonautike a obrane 
(EN 9100: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 9100 
(31 0441) 

Systémy manažérstva kvality. Požiadavky na organizácie v letectve, kozmonautike a obrane ****) 
(EN 9100: 2009) 
z januára 2010 

   
21. STN EN 9136 

(31 0447) 
Letectvo a kozmonautika. Analýza primárnej príčiny a riešenie problémov (metodika 9S) 
(EN 9136: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 

   
22. STN EN 16602-30 

(31 0542) 
Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Spoľahlivosť 
(EN 16602-30: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 

   
23. STN EN 16602-40 

(31 0542) 
Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Bezpečnosť 
(EN 16602-40: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 14620-1 
(31 0518) 

Kozmické systémy. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Bezpečnosť systému (ISO 14620-1: 2002) ****) 
(EN ISO 14620-1: 2002) 
zo septembra 2003 

   
24. STN EN 16603-10 

(31 0543) 
Kozmická technika. Všeobecné požiadavky na systémové inžinierstvo 
(EN 16603-10: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 13292 
(31 0503) 

Normy na vybavenie kozmického programu. Stratégia a zásady ****) 
(EN 13292: 1999) 
z januára 2001 

 STN EN 14514 
(31 0521) 

Normy kozmického programu. Funkčná analýza ****) 
(EN 14514: 2004) 
z januára 2005 

 STN EN 14607-7 
(31 0531) 

Kozmická technika. Mechanika. Časť 7: Mechanické časti ****) 
(EN 14607-7: 2004) 
z januára 2005 

   
25. STN EN 17030 

(31 0546) 
Vesmír. Pozorovanie zeme. Úrovne spracovania obrazu 
(EN 17030: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 
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26. STN EN 4731 
(31 0655) 

Letectvo a kozmonautika. Spektrálna kvalita LED svietidiel použitých so systémom fotolumi-
niscenčného značenia 
(EN 4731: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 

   
27. STN EN 9300-200 

(31 1060) 
Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej doku-
mentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 200: Spoločné pojmy pre dlhodobú archivá-
ciu a získavanie informácií o štruktúre produktov 
(EN 9300-200: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 

   
28. STN EN 2234 

(31 1851) 
Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble odolné proti ohňu. Technická špecifikácia 
(EN 2234: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 2234 
(31 1851) 

Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble odolné proti ohňu. Technická špecifikácia ****) 
(EN 2234: 2012) 
z júla 2012 

   
29. STN EN 4708-301 

(31 1857) 
Letectvo a kozmonautika. Teplom zmraštiteľné rúrky na viazanie, izoláciu a identifikáciu. 
Časť 301: Polyolefínové rúrky s adhéznou vrstvou pre prevádzkové teploty od -55 °C do 105 °C. 
Norma na výrobok 
(EN 4708-301: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 

   
30. STN EN 3542 

(31 3091) 
Letectvo a kozmonautika. Samosvorné závitové vložky z drôtu, zo zliatiny na báze niklu na vy-
soké teploty NI-PH2801 (Inconel X750) 
(EN 3542: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 3542 
(31 3091) 

Letectvo. Samosvorné závitové vložky z drôtu, zo zliatiny na báze niklu na vysoké teploty NI-PH2801 
(Inconel X750) **) 
(EN 3542: 1998) 
z marca 1999 

   
31. STN EN 2944 

(31 3092) 
Letectvo a kozmonautika. Samoistiace závitové vložky z drôtu, z nehrdzavejúcej ocele FE-PA3004 
(EN 2944: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 2944 
(31 3092) 

Letectvo. Samoistiace závitové vložky z drôtu, z nehrdzavejúcej ocele FE-PA3004 **) 
(EN 2944: 1998) 
z marca 1999 

   
32. STN EN 4123 

(31 3349) 
Letectvo a kozmonautika. Samopoistné nitovacie matice zo žiaruvzdornej zliatiny na báze nik-
lu NI-PH2601 (Inconel 718), s postriebreným závitom. Trieda: 1 550 MPa (pri teplote oko-
lia)/600 °C 
(EN 4123: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 4123 
(31 3349) 

Letectvo a kozmonautika. Samopoistné nitovacie matice zo žiaruvzdornej zliatiny na báze niklu 
NI-PH2601 (Inconel 718), s postriebreným závitom. Trieda: 1 550 MPa (pri teplote okolia)/600 °C 
****) 
(EN 4123: 2004) 
z mája 2005 

   
33. STN EN 4124 

(31 3350) 
Letectvo a kozmonautika. Samopoistné nitovacie matice zo žiaruvzdornej zliatiny na báze nik-
lu NI-PH1302 (Waspaloy), s postriebreným závitom, pre zúženie 60°. Trieda: 1 210 MPa (pri 
teplote okolia)/730 °C 
(EN 4124: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 
Jej oznámením sa ruší 
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 STN EN 4124 
(31 3350) 

Letectvo a kozmonautika. Samopoistné nitovacie matice zo žiaruvzdornej zliatiny na báze niklu 
NI-PH-1302 (Waspaloy), s postriebreným závitom, pre zúženie 60°. Trieda: 1 210 MPa (pri teplo-
te okolia)/730 °C ****) 
(EN 4124: 2004) 
z mája 2005 

   
34. STN EN 4122 

(31 3380) 
Letectvo a kozmonautika. Samopoistné nitovacie matice zo žiaruvzdornej ocele FE-PA2601 
(A286), s postriebreným závitom. Trieda: 1 100 MPa (pri teplote okolia)/650 °C 
(EN 4122: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 4122 
(31 3380) 

Letectvo a kozmonautika. Samopoistné nitovacie matice zo žiaruvzdornej ocele FE-PA2601 
(A286), s postriebreným závitom. Trieda: 1 100 MPa (pri teplote okolia)/650 °C ****) 
(EN 4122: 2004) 
z mája 2005 

   
35. STN EN 2899 

(31 7143) 
Letectvo a kozmonautika. Vulkanizovaný kaučuk. Skúšky citlivosti kovov na koróziu v kontakte 
s vulkanizovanými kaučukmi vo vlhkej atmosfére 
(EN 2899: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 

   
36. STN EN ISO 8385 

(32 0500) 
Lode a námorná technológia. Bagre. Klasifikácia (ISO 8385: 2018) 
(EN ISO 8385: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 8385 
(32 0500) 

Lode a námorná technológia. Bagre. Klasifikácia (ISO 8385: 1999) 
(EN ISO 8385: 1999) 
z júna 2001 

   
37. STN EN IEC 62046 

(33 2206) 
Bezpečnosť strojových zariadení. Aplikácia ochranných zariadení na detekciu prítomnosti osôb 
(EN IEC 62046: 2018, 
IEC 62046: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 
Jej oznámením sa 2. 5. 2021 ruší 

 STN P CLC/TS 62046 
(33 2206) 

Bezpečnosť strojových zariadení. Aplikácia ochranných zariadení na detekciu prítomnosti osôb 

CD 

(CLC/TS 62046: 2008, 
IEC/TS 62046: 2008) 
z februára 2009 

   
38. STN EN IEC 60404-6 

(34 5884) 
Magnetické materiály. Časť 6: Metódy merania magnetických vlastností magneticky mäkkých 
kovových a práškových materiálov pri frekvenciách v rozsahu od 20 Hz do 100 kHz použitím 
vzoriek kruhového tvaru 
(EN IEC 60404-6: 2018, 
IEC 60404-6: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 
Jej oznámením sa 29. 6. 2021 ruší 

 STN EN 60404-6 
(34 5884) 

Magnetické materiály. Časť 6: Metódy merania magnetických vlastností magneticky mäkkých 
kovových a práškových materiálov pri frekvenciách v rozsahu od 20 Hz do 200 kHz použitím 
vzoriek kruhového tvaru ****) 
(EN 60404-6: 2003, 
IEC 60404-6: 2003) 
z apríla 2004 

   
39. STN EN IEC 60404-8-

11 
(34 5884) 

Magnetické materiály. Časť 8-11: Špecifikácia jednotlivých materiálov. Amorfné pásy na báze 
železa dodávané v čiastočne spracovanom stave 
(EN IEC 60404-8-11: 2018, 
IEC 60404-8-11: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 
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40. STN EN IEC 60404-16 
(34 5884) 

Magnetické materiály. Časť 16: Metódy merania magnetických vlastností amorfných pásov na 
báze železa pomocou jednoduchej skúšky plechu 
(EN IEC 60404-16: 2018, 
IEC 60404-16: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 

   
41. STN EN IEC 60034-

27-1 
(35 0000) 

Točivé elektrické stroje. Časť 27-1: Nezávislé merania čiastočných výbojov v izolácii statorové-
ho vinutia točivých elektrických strojov 
(EN IEC 60034-27-1: 2018, 
IEC 60034-27-1: 2017) 
Platí od 1. 11. 2018 
Jej oznámením sa 29. 6. 2021 ruší 

 STN P CLC/TS 60034-
27 
(35 0000) 

Točivé elektrické stroje. Časť 27: Nezávislé merania čiastočných výbojov v izolácii statorového 
vinutia točivých elektrických strojov ****) 
(CLC/TS 60034-27: 2011, 
IEC/TS 60034-27: 2006) 
z júna 2011 

   
42. STN EN IEC 60034-

27-4 
(35 0000) 

Točivé elektrické stroje. Časť 27-4: Meranie izolačného odporu a polarizačného indexu na izo-
lácii vinutia točivých elektrických strojov 
(EN IEC 60034-27-4: 2018, 
IEC 60034-27-4: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 

   
43. STN EN IEC 60238 

(36 0383) 
Objímky s Edisonovým závitom na svetelné zdroje 
(EN IEC 60238: 2018, 
IEC 60238: 2016) 
Platí od 1. 11. 2018 
Jej oznámením sa 23. 3. 2021 ruší 

 STN EN 60238 
(36 0383) 

Objímky s Edisonovým závitom na svetelné zdroje 
(EN 60238: 2004, 
EN 60238: 2004/Cor. Jan. 2005, 
IEC 60238: 2004) 
z februára 2006 

   
44. STN EN 50640 

(36 1060) 
Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Metódy merania funkčných vlast-
ností práčok bielizne na komerčné použitie 
(EN 50640: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 
Jej oznámením sa 23. 4. 2019 ruší 

 STN P CLC/TS 50640 
(36 1060) 

Práčky bielizne na komerčné použitie. Metódy merania funkčných vlastností ****) 
(CLC/TS 50640: 2015) 
zo septembra 2015 

   
45. STN EN 50594 

(36 1071) 
Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Metódy merania funkčných vlast-
ností bubnových sušičov na komerčné použitie 
(EN 50594: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 
Jej oznámením sa 23. 4. 2019 ruší 

 STN P CLC/TS 50594 
(36 1071) 

Bubnové sušiče na komerčné použitie. Metódy merania funkčných vlastností ****) 
(CLC/TS 50594: 2015) 
zo septembra 2015 

   
46. STN EN IEC 80601-2-

71 
(36 4800) 

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-71: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť 
a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti prístrojov na funkčnú spektroskopiu v blízkej infračerve-
nej oblasti (NIRS) 
(EN IEC 80601-2-71: 2018, 
IEC 80601-2-71: 2015) 
Platí od 1. 11. 2018 

   



Vestník ÚNMS SR č. 10/2018 

 

13 

47. STN EN 13757-2 
(36 5711) 

Komunikačné systémy pre meradlá. Časť 2: Drôtová M-Bus komunikácia 
(EN 13757-2: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 13757-2 
(36 5711) 

Komunikačné systémy, meradlá a diaľkové odčítanie meradiel. Časť 2: Fyzikálna a spojovacia 
vrstva ****) 
(EN 13757-2: 2004) 
z júna 2005 

   
48. STN EN 13757-3 

(36 5711) 
Komunikačné systémy pre meradlá. Časť 3: Aplikačné protokoly 
(EN 13757-3: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Spolu s STN EN 13757-7 ruší 

 STN EN 13757-3 
(36 5711) 

Komunikačné systémy, meradlá a diaľkové odčítanie meradiel. Časť 3: Návod na aplikáciu vrstvy 
****) 
(EN 13757-3: 2013) 
zo septembra 2013 

   
49. STN EN 13757-7 

(36 5711) 
Komunikačné systémy pre meradlá. Časť 7: Služby prenosu a bezpečnostné služby 
(EN 13757-7: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Spolu s STN EN 13757-3 ruší 

 STN EN 13757-3 
(36 5711) 

Komunikačné systémy, meradlá a diaľkové odčítanie meradiel. Časť 3: Návod na aplikáciu vrstvy 
****) 
(EN 13757-3: 2013) 
zo septembra 2013 

   
50. STN EN 50174-1 

(36 9071) 
Informačná technika. Inštalácia káblových rozvodov. Časť 1: Špecifikácia a zabezpečenie 
kvality inštalácie 
(EN 50174-1: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Jej oznámením sa od 21.05.2021 ruší 

 STN EN 50174-1 
(36 9071) 

Informačná technika. Inštalácia káblových rozvodov. Časť 1: Špecifikácia a zabezpečenie kvality 
inštalácie ****) 
(EN 50174-1: 2009) 
z novembra 2009 

   
51. STN EN 50174-2 

(36 9071) 
Informačná technika. Inštalácia káblových rozvodov. Časť 2: Plánovanie a postupy inštalácie 
v budovách 
(EN 50174-2: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Jej oznámením sa od 21.05.2021 ruší 

 STN EN 50174-2 
(36 9071) 

Informačná technika. Inštalácia káblových rozvodov. Časť 2: Plánovanie a postupy inštalácie 
v budovách ****) 
(EN 50174-2: 2009) 
z novembra 2009 

   
52. STN EN ISO 4829-1 

(42 0514) 
Ocele. Stanovenie celkového obsahu kremíka. Spektrofotometrická metóda s redukovaným 
molybdénosilikátom. Časť 1: Obsah kremíka od 0,05 % do 1,0 % (ISO 4829-1: 2018) 
(EN ISO 4829-1: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 24829-1+AC 
(42 0514) 

Oceľ a liatina. Stanovenie celkového obsahu kremíka. Spektrofotometrická metóda s redukova-
ným molybdénosilikátom. Časť 1: Obsah kremíka medzi 0,05 % a 1,0 % (obsahuje opravu AC: 1991) 
(EN 24829-1: 1990, 
EN 24829-1: 1990/AC: 1991, 
ISO 4829-1: 1986) 
z novembra 1998 

   



Vestník ÚNMS SR č. 10/2018 

 

14 

53. STN EN ISO 4490 
(42 0897) 

Kovové prášky. Stanovenie času výtoku kalibrovaným lievikom (Hallov prietokomer) (ISO 4490: 
2018) 
(EN ISO 4490: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 4490 
(42 0897) 

Kovové prášky. Stanovenie času výtoku kalibrovaným lievikom (Hallov prietokomer) (ISO 4490: 
2014) ****) 
(EN ISO 4490: 2014) 
z februára 2015 

   
54. STN EN 12861 

(42 1408) 
Meď a zliatiny medi. Odrezky 
(EN 12861: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12861 
(42 1408) 

Meď a zliatiny medi. Odrezky 
(EN 12861: 1999) 
z júla 2003 

   
55. STN EN ISO 4254-8 

(47 0123) 
Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 8: Rozhadzovače tuhých priemyselných hnojív 
(ISO 4254-8: 2018) 
(EN ISO 4254-8: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 14017+A2 
(47 0123) 

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Rozhadzovače tuhých priemyselných hnojív. Bezpečnosť 
(Konsolidovaný text) 
(EN 14017: 2005+A2: 2009) 
z januára 2010 

   
56. STN EN 15662 

(56 0002) 
Potraviny rastlinného pôvodu. Multimetóda stanovenia rezíduí pesticídov využívajúca analýzu 
založenú na metódach GC a LC po predchádzajúcej extrakcii acetonitrilom/rozdeľovaní v sys-
téme kvapalina-kvapalina a prečistení metódou disperznej SPE - modulárna metóda QuEChERS 
(EN 15662: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 15662 
(56 0002) 

Potraviny rastlinného pôvodu. Stanovenie rezíduí pesticídov metódou GC-MS a/alebo
LC-MS/MS po predchádzajúcej extrakcii acetonitrilom, fázovom delení a prečistení metódou D-
SPE-QuEChERS ****) 
(EN 15662: 2008) 
z júna 2009 

   
57. STN EN ISO 9233-1 

(57 1105) 
Syr, syrová kôra a tavený syr. Stanovenie obsahu natamycínu. Časť 1: Metóda molekulárnej 
absorpčnej spektrometrie použiteľná na syrovú kôru (ISO 9233-1: 2018) 
(EN ISO 9233-1: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 9233-1 
(57 1105) 

Syr, syrová kôra, tavený syr. Stanovenie obsahu natamycínu. Časť 1: Metóda molekulárnej ab-
sorpčnej spektrometrie použiteľná na syrovú kôru (ISO 9233-1: 2007) ****) 
(EN ISO 9233-1: 2013) 
z októbra 2013 

   
58. STN EN ISO 9233-2 

(57 1105) 
Syr, syrová kôra a tavený syr. Stanovenie obsahu natamycínu. Časť 2: Metóda vysokoúčinnej 
kvapalinovej chromatografie použiteľná na syr, syrovú kôru a tavený syr (ISO 9233-2: 2018) 
(EN ISO 9233-2: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 9233-2 
(57 1105) 

Syr, syrová kôra a tavený syr. Stanovenie obsahu natamycínu. Časť 2: Metóda vysokoúčinnej 
kvapalinovej chromatografie použiteľná na syr, syrovú kôru a tavený syr (ISO 9233-2: 2007) ****) 
(EN ISO 9233-2: 2013) 
z októbra 2013 
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59. STN P CEN/TS 17188 
(63 1025) 

Materiály získané z pneumatík po skončení životnosti. Metóda odberu vzoriek granulátov 
a práškov uložených vo veľkých vreciach 
(CEN/TS 17188: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do júna 2020. 

   
60. STN P CEN/TS 17189 

(63 1026) 
Materiály získané z pneumatík po skončení životnosti (ELT). Stanovenie skutočnej hustoty gra-
nulátov. Metóda založená na vodnej pyknometrii 
(CEN/TS 17189: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do júna 2020. 

   
61. STN EN ISO 21225-1 

(64 0372) 
Potrubné systémy z plastov na bezvýkopovú výmenu podzemných potrubných sietí. Časť 1: 
Výmena úseku potrubia spôsobom jeho narušenia (roztrhnutia) a vytiahnutia (ISO 21225-1: 
2018) 
(EN ISO 21225-1: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  

   
62. STN EN ISO 21225-2 

(64 0372) 
Potrubné systémy z plastov na bezvýkopovú výmenu podzemných potrubných sietí. Časť 2: 
Výmena úseku potrubia horizontálnym vŕtaním a nárazovým krtkovaním (ISO 21225-2: 2018) 
(EN ISO 21225-2: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  

   
63. STN EN ISO 11357-3 

(64 0748) 
Plasty. Diferenčná snímacia kalorimetria (DSC). Časť 3: Stanovenie teploty a entalpie tavenia a kryš-
talizácie (ISO 11357-3: 2018) 
(EN ISO 11357-3: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 11357-3 
(64 0748) 

Plasty. Diferenčná snímacia kalorimetria (DSC). Časť 3: Stanovenie teploty a entalpie tavenia a kryš-
talizácie (ISO 11357-3: 2011) ****) 
(EN ISO 11357-3: 2013) 
zo septembra 2013 

   
64. STN P CEN/TS 17195 

(72 0022) 
Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Analýza anorganických lá-
tok v eluátoch 
(CEN/TS 17195: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do 
marca 2020. 

   
65. STN P CEN/TS 17196 

(72 0023) 
Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Mineralizácia lúčavkou 
kráľovskou na následnú analýzu anorganických látok 
(CEN/TS 17196: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do marca 
2020. 

   
66. STN P CEN/TS 17197 

(72 0024) 
Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Analýza anorganických 
látok v digestoch a eluátoch. Analýza optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou 
plazmou (ICP-OES) 
(CEN/TS 17197: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do apríla 2020. 

   
67. STN P CEN/TS 17200 

(72 0025) 
Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Analýza anorganických lá-
tok v digestoch a eluátoch. Analýza hmotnostnou spektrometriou s indukčne viazanou plaz-
mou (ICP-MS) 
(CEN/TS 17200: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Táto predbežn STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do apríla 2020. 
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68. STN P CEN/TS 17201 
(72 0026) 

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Obsah anorganických lá-
tok. Metódy analýz digestov po mineralizácii lúčavkou kráľovskou 
(CEN/TS 17201: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do marca 
2020. 

   
69. STN EN 15129 

(73 2005) 
Protiseizmické zariadenia 
(EN 15129: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 15129 
(73 2005) 

Protiseizmické zariadenia ****) 
(EN 15129: 2009) 
z mája 2010 

   
70. STN EN 16837 

(73 5956) 
Povrchy pre športové areály. Stanovenie lineárneho trenia obuv/povrch 
(EN 16837: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  

   
71. STN EN 16729-3 

(73 6376) 
Železnice. Infraštruktúra. Nedeštruktívne skúšanie koľajníc na koľaji. Časť 3: Požiadavky na 
identifikáciu vnútorných chýb a povrchových chýb koľajníc 
(EN 16729-3: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  

   
72. STN EN 16951-1 

(73 6384) 
Železnice. Koľaj. Protihlukové bariéry a súvisiace zariadenia proti šíreniu zvuku ovzduším. Pos-
tupy hodnotenia dlhodobej účinnosti. Časť 1: Akustické vlastnosti 
(EN 16951-1: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  

   
73. STN EN ISO 20863 

(79 5680) 
Obuv. Skúšobné metódy na tužinky a opätky. Lepivosť (ISO 20863: 2018) 
(EN ISO 20863: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 20863 
(79 5680) 

Obuv. Skúšobné metódy na tužinky a opätky. Lepivosť (ISO 20863: 2004) ****) 
(EN ISO 20863: 2004) 
z júna 2005 

   
74. STN EN ISO 811 

(80 0818) 
Textílie. Stanovenie odolnosti proti prenikaniu vody. Skúška hydraulickým tlakom (ISO 811: 
2018) 
(EN ISO 811: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 20811 
(80 0818) 

Textílie. Stanovenie odolnosti proti prenikaniu vody. Skúška tlakom vody 
(EN 20811: 1992) 
z decembra 1996 

   
75. STN EN ISO 15496 

(80 0857) 
Textílie. Meranie priepustnosti vodnej pary textíliami na kontrolu kvality (ISO 15496: 2018) 
(EN ISO 15496: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 15496 
(80 0857) 

Textílie. Meranie priepustnosti vodnej pary textíliami na kontrolu kvality (ISO 15496: 2004) 
(EN ISO 15496: 2004) 
zo septembra 2005 

   
76. STN EN ISO 3175-4 

(80 0876) 
Textílie. Profesionálne ošetrovanie, chemické čistenie a mokré čistenie textílií a odevov. 
Časť 4: Postup na skúšanie účinku imitácie mokrého čistenia a konečnej úpravy (ISO 3175-4: 
2018) 
(EN ISO 3175-4: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Jej oznámením sa ruší 
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 STN EN ISO 3175-4 
(80 0876) 

Textílie. Profesionálne ošetrovanie, chemické čistenie a mokré čistenie textílií a odevov. Časť 4: 
Postup na skúšanie účinku imitácie mokrého čistenia a konečnej úpravy (ISO 3175-4: 2003) 
(EN ISO 3175-4: 2003) 
z augusta 2004 

   
77. STN EN ISO 20418-1 

(80 8931) 
Textílie. Kvalitatívna a kvantitatívna proteomická analýza niektorých vlákien zo zvieracích chlpov. 
Časť 1: Detekcia peptidov použitím LC-ESI-MS s redukciou proteínov 
(EN ISO 20418-1: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  

   
78. STN EN 14594 

(83 2207) 
Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Hadicový dýchací prístroj na stlačený vzduch s konti-
nuálnym prietokom vzduchu. Požiadavky, skúšanie a označovanie 
(EN 14594: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 14594 
(83 2207) 

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Hadicový dýchací prístroj na stlačený vzduch s konti-
nuálnym prietokom vzduchu. Požiadavky, skúšanie a označovanie 
(EN 14594: 2005, 
EN 14594: 2005/AC: 2005) 
z marca 2006 

   
79. STN EN 14593-1 

(83 2275) 
Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Hadicový dýchací prístroj na stlačený vzduch s pľúcnou 
automatikou. Časť 1: Prístroje s celotvárovou maskou. Požiadavky, skúšanie a označovanie 
(EN 14593-1: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 14593-1 
(83 2275) 

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Hadicový dýchací prístroj na stlačený vzduch s pľúc-
nou automatikou. Časť 1: Prístroje s celotvárovou maskou. Požiadavky, skúšanie a označovanie 
(EN 14593-1: 2005) 
z decembra 2005 

   
80. STN EN ISO 18640-1 

(83 2766) 
Ochranné odevy pre hasičov. Fyziologické vplyvy. Časť 1: Meranie vzájomne prepojeného 
prestupu tepla a hmoty pri potení trupu (ISO 18640-1: 2018) 
(EN ISO 18640-1: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  

   
81. STN EN ISO 18640-2 

(83 2766) 
Ochranné odevy pre hasičov. Fyziologické vplyvy. Časť 2: Stanovenie fyziologickej tepelnej zá-
ťaže spôsobenej nosením ochranného odevu hasičmi (ISO 18640-2: 2018) 
(EN ISO 18640-2: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  

   
82. STN EN ISO 9241-11 

(83 3580) 
Ergonómia. Interakcia človek-systém. Časť 11: Možnosti využitia. Definície a koncepty (ISO 9241-11: 
2018) 
(EN ISO 9241-11: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 9241-11 
(83 2091) 

Ergonomické požiadavky na kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 11: Údaje 
o možnostiach využitia (ISO 9241-11: 1998) 
(EN ISO 9241-11: 1998) 
z februára 2001 

   
83. STN EN ISO 14607 

(85 2943) 
Neaktívne chirurgické implantáty. Prsné implantáty. Osobitné požiadavky (ISO 14607: 2018) 
(EN ISO 14607: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 14607 
(85 2943) 

Neaktívne chirurgické implantáty. Prsné implantáty. Osobitné požiadavky (ISO 14607: 2007) ****) 
(EN ISO 14607: 2009) 
z októbra 2009 
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84. STN EN ISO 7488 
(85 6020) 

Stomatológia. Miešačky na dentálne amalgámy (ISO 7488: 2018) 
(EN ISO 7488: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 7488 
(85 6020) 

Stomatologické amalgamátory (ISO 7488: 1991) 
(EN ISO 7488: 1995) 
z marca 2001 

   
85. STN EN ISO 10139-1 

(85 6328) 
Stomatológia. Mäkké materiály na podkladanie snímateľných protéz. Časť 1: Materiály na 
krátkodobé používanie (ISO 10139-1: 2018) 
(EN ISO 10139-1: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  

   
86. STN EN ISO 28319 

(85 6357) 
Stomatológia. Laserové zváranie a plniace materiály (ISO 28319: 2018) 
(EN ISO 28319: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 28319 
(85 6357) 

Stomatológia. Zváranie pomocou lasera (ISO 28319: 2010) ****) 
(EN ISO 28319: 2010) 
z novembra 2010 

   
87. STN EN ISO 5832-2 

(85 6364) 
Chirurgické implantáty. Kovové materiály. Časť 2: Nelegovaný titán (ISO 5832-2: 2018) 
(EN ISO 5832-2: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 5832-2 
(85 6364) 

Chirurgické implantáty. Kovové materiály. Časť 2: Nelegovaný titán (ISO 5832-2: 1999) ****) 
(EN ISO 5832-2: 2012) 
zo septembra 2012 

   
88. STN EN ISO 20608 

(85 6387) 
Stomatológia. Násadce na pieskovanie práškami a prášky (ISO 20608: 2018) 
(EN ISO 20608: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  

   
89. STN EN ISO 10993-

11 
(85 6510) 

Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 11: Skúšky na systémovú toxicitu 
(ISO 10993-11: 2017) 
(EN ISO 10993-11: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 10993-
11 
(85 6510) 

Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 11: Skúšky na systémovú toxicitu (ISO 10993-11: 
2006) ****) 
(EN ISO 10993-11: 2009) 
z augusta 2009 

   
90. STN EN 15254-5 

(92 0220) 
Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné steny. Časť 5: Sendvičové 
panely s kovovým plášťom 
(EN 15254-5: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 15254-5 
(92 0220) 

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné steny. Časť 5: Sendvičové 
panely s kovovým plášťom 
(EN 15254-5: 2009) 
z mája 2010 

   
91. STN EN 15254-7 

(92 0220) 
Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné podhľady. Časť 7: Konšt-
rukcie z kovových sendvičových panelov 
(EN 15254-7: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Jej oznámením sa ruší 
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 STN EN 15254-7 
(92 0220) 

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné podhľady. Časť 7: Sendvičo-
vé panely s kovovým plášťom ****) 
(EN 15254-7: 2012) 
z novembra 2012 

   
92. STN EN 15269-11 

(92 0223) 
Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu 
zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov ich stavebného kovania. Časť 11: Požiarna 
odolnosť otváracích textilných roliet 
(EN 15269-11: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  

   
93. STN EN 1366-11 

(92 0811) 
Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 11: Protipožiarne ochranné systé-
my káblových systémov a súvisiacich komponentov 
(EN 1366-11: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  

   
94. STN EN 16991 

(95 0109) 
Kontrola založená na riziku 
(EN 16991: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  

   
95. STN EN ISO 41011 

(96 2001) 
Facility management. Slovník (ISO 41011: 2017) 
(EN ISO 41011: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 15221-1 
(96 2001) 

Facility management. Termíny a definície 
(EN 15221-1: 2006) 
zo septembra 2007 

   
96. STN EN ISO 41001 

(96 2002) 
Facility management. Systémy manažérstva. Požiadavky s návodom na použitie (ISO 41001: 
2018) 
(EN ISO 41001: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  

   
97. STN EN ISO 41012 

(96 2003) 
Facility management. Usmernenia týkajúce sa strategického získavania zdrojov a vypracova-
nia dohôd (ISO 41012: 2017) 
(EN ISO 41012: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 15221-2 
(96 2001) 

Facility management. Návod na prípravu dohôd o facility managemente 
(EN 15221-2: 2006) 
zo septembra 2007 

   
98. STN EN 419221-5 

(97 6012) 
Profily ochrany kryptografických modulov pre poskytovateľov dôveryhodných služieb. Časť 5: 
Kryptografický modul pre dôveryhodné služby 
(EN 419221-5: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  



Vestník ÚNMS SR č. 10/2018 

 

20 

Zmeny STN 

99. STN EN ISO 
19157/A1 
(01 9323) 

Geografické informácie. Kvalita dát (ISO 19157: 2013). Zmena A1 
STN EN ISO 19157 z júna 2014 
(EN ISO 19157: 2013/A1: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  

   
100. STN EN ISO 

15085/A2 
(32 5155) 

Malé plavidlá. Ochrana osôb pred pádom cez palubu a ich záchrana (ISO 15085: 2003/Amd 2: 
2017). Zmena A2 
STN EN ISO 15085 z januára 2004 
(EN ISO 15085: 2003/A2: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 15085/A1 
(32 5155) 

Malé plavidlá. Ochrana osôb pred pádom cez palubu a ich záchrana (ISO 15085: 2003/Amd 1: 
2009). Zmena A1 
STN EN ISO 15085 z januára 2004 
(EN ISO 15085: 2003/A1: 2009) 
z októbra 2009 

   
101. STN EN ISO 9687/A1 

(85 5320) 
Stomatológia. Grafické symboly pre stomatologické zariadenia (ISO 9687: 2015/Amd 1: 2018). 
Zmena A1 
STN EN ISO 9687 z júla 2015 
(EN ISO 9687: 2015/A1: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  

   
102. STN EN ISO 6872/A1 

(85 6354) 
Zubné lekárstvo. Keramické materiály (ISO 6872: 2015/Amd 1: 2018). Zmena A1 
STN EN ISO 6872 z novembra 2015 
(EN ISO 6872: 2015/A1: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  

Opravy STN 

103. STN EN 50321-1/AC 
(35 9725) 

Práce pod napätím. Obuv na elektrickú ochranu. Izolačná obuv a galoše. Oprava AC 
STN EN 50321-1 z augusta 2018 
(EN 50321-1: 2018/AC Aug. 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  

   
104. STN P CEN/TS 16931-

3-2/AC 
(36 9640) 

Elektronická fakturácia. Časť 3-2: Prepojenie syntaxe pre faktúru a dobropis ISO/IEC 19845 
(UBL 2.1). Oprava AC 
STN P CEN/TS 16931-3-2 z mája 2018 
(CEN/TS 16931-3-2: 2017/AC: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  

   
105. STN EN 16755/AC 

(49 0682) 
Trvanlivosť parametra reakcie na oheň. Triedy výrobkov na báze dreva ošetrených retardérom 
horenia na vnútorné a vonkajšie konečné použitie. Oprava AC 
STN EN 16755 z marca 2018 
(EN 16755: 2017/AC: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  

   
106. STN EN 12814-4/AC 

(64 0367) 
Skúšanie zváraných spojov polotovarov z termoplastov. Časť 4: Skúška odlupovaním. Oprava AC 
STN EN 12814-4 z októbra 2018 
(EN 12814-4: 2018/AC: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018  

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

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

Normy označené ****) preberajú medzinárodné normy alebo európske normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku ÚNMS SR). 
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Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
o prijatí technických normalizačných informácií, ich opráv alebo zrušení 

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

Schválené TNI 

1. TNI CEN/TR 419030 
(36 9742) 

Racionalizovaná štruktúra na štandardizáciu elektronického podpisu. Postupy najlepšej praxe 
pre malé a stredné podniky (MaSP) ****) 
(CEN/TR 419030: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 

   
2. TNI CEN/TR 419040 

(36 9743) 
Racionalizovaná štruktúra na štandardizáciu elektronického podpisu. Usmernenia pre občanov 
****) 
(CEN/TR 419040: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 

   
3. TNI CEN/TR 17219 

(64 6023) 
Plasty. Biodegradabilné mulčovacie fólie z termoplastov na použitie v poľnohospodárstve 
a v záhradkárstve. Návod na kvantifikáciu zmien vo fóliách ****) 
(CEN/TR 17219: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 

   
4. TNI CLC/TR 50625-6 

(83 9062) 
Požiadavky na zber, logistiku a spracovanie OEEZ. Časť 6: Správa o zosúladení smernice 
2012/19/EÚ a súboru noriem EN 50625 a normy EN 50614 ****) 
(CLC/TR 50625-6: 2018) 
Platí od 1. 11. 2018 



Vestník ÚNMS SR č. 10/2018 

 

22 

  

Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

o zverejňovaní plánu technickej normalizácie 

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

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

 

Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky  

o verejnom prerokovaní návrhov európskych noriem a medzinárodných noriem 

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

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

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

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

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

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

o verejnom prerokovaní návrhov pôvodných STN 

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

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

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

Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

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

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 4 písm. g) bodu 4 zákona č. 157/2018 Z. z. 
o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že podľa § 40 písm. c) tohto zákona zanikla autorizácia na 
výkon overovania určených meradiel alebo na výkon úradného merania nasledujúcim subjektom: 

 

MK SERVIS PLUS, s.r.o., Lieskovská cesta 251/24, 962 21 Lieskovec, IČO: 45 510 571. 

Autorizácia na výkon overovania určených meradiel – záznamových zariadení v cestnej doprave, udelená Rozhodnutím o autorizácii 
č. 2013/900/004167/01766 zo dňa 12. 9. 2013, zanikla ku dňu 12. 9. 2018 uplynutím času platnosti rozhodnutia o autorizácii. 

 

Ing. Ján Blubla, Muškátová 1427/2, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 37 184 181. 

Autorizácia na výkon úradného merania – meranie umelého osvetlenia, udelená Rozhodnutím o autorizácii č. 2010/900/004189/01837 
zo dňa 1. 10. 2010, zanikla ku dňu 1. 10. 2018 uplynutím času platnosti rozhodnutia o autorizácii. 

 
 

Ing. Zbyněk Schreier, CSc. 
riaditeľ odboru metrológie 

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

o schválení typu meradiel 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v súlade s § 4 písm. g) bod 2 zákona č. 157/2018 Z. z. 
o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznamuje, že Slovenský metrologický ústav v období 
od 17. augusta 2018 do 5. septembra 2018 vydal podľa § 21 ods. 1 a § 56 ods. 2 zákona rozhodnutia o schválení typov meradiel. 

Ing. Zbyněk Schreier, CSc. 
riaditeľ odboru metrológie 

 v.r. 

 

Značka schváleného typu Názov, typ meradla Výrobca 

TSK 153/18 – 079 Momentový kľúč, 7465 SNA Europe (France), Francúzsko 

TSK 221/18 – 129 Jednofázový statický elektromer, 
P12S01 

Ningbo Sanxing Electric Co., Ltd., Čínska ľudová 
republika 

TSK 221/18 – 130 Jednofázový statický elektromer, 
HXE110 

Hexing Electrical Co., Ltd., Čínska ľudová 
republika 

P TSK 453/16 – 004 
Revízia 1 

Procesný plynový chromatograf, 
Danalyzer 700XA-O2-H2 

Rosemount Analytical Inc., USA 

TSK 321/12 – 023 
Revízia 1 

Odporový snímač teploty Pt 100, 
T10xx 

JSP, s.r.o., Česká republika 
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Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

o uznaní prvotného overenia vykonaného v zahraničí 

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

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

Značka schváleného typu Názov, typ meradla Výrobca 

 
TSK 321/12 – 023 
Revízia 1  

 
Odporový snímač teploty Pt100, T10xx  

 
JSP, s.r.o., Česká republika 

 
 
Prvotné overenie vykonáva: 
Autorizovaná skúšobňa K 145 
JSP, s.r.o. 
Raisova 547 
506 01 Jičín 
Česká republika 
 
Autorizáciu udelil: 
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
Praha 
Česká republika 
 
Evidenčné číslo autorizovaného metrologického strediska: 145 
 
Tvar overovacej značky: 
 

 
 

pričom údaj „17“ označuje posledné dvojčíslie roku overenia. 

Ing. Zbyněk Schreier, CSc. 
riaditeľ odboru metrológie 

 v.r. 
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5. RÔZNE 

Oznámenie 
Informačného strediska Svetovej obchodnej organizácie (WTO) 

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

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR – Informačné stredisko WTO – oznamuje, že v septembri 2018 notifikovali 
členovia dohôd ďalej uvedené návrhy technických predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody. Notifikácie, príp. návrhy 
dokumentov si možno vyžiadať prostredníctvom IS WTO osobne alebo písomne na adrese: 
 

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

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

 Ing. Pavol Pavlis 
 predseda ÚNMS SR 
 v. r. 

Predpisy notifikované v Dohode o technických prekážkach obchodu 

Číslo/Dátum Notifikujúca strana Charakteristika notifikácie Pripomienková
doba 

TBT/ARE/440 
10. 9. 2018 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

rastliny a huby, zoznam položiek, na ktoré sa vzťahuje obmed-
zenie alebo zákaz 

Technický predpis GSO ustanovujúci reguláciu používania a pri-
dávania určitých rastlín a húb do výrobkov prezentovaných 
a predávaných ako potraviny. Obchodovanie v krajinách Golfskej 
kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 

TBT/ARE/441 
10. 9. 2018 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

prírodné jedovaté látky 

Technický predpis GSO ustanovujúci maximálne limitné hod-
noty rezíduí špecifických prírodných jedovatých látok. Princíp 
ALARA – As Low As Reasonably Achievable – čím nižšie prime-
raným spôsobom dosiahnuteľné hodnoty. 

 

60 dní 

TBT/ARE/442 
24. 9. 2018 

Spojené arabské 
emiráty  

potraviny všeobecne 

Technický predpis UAE ustanovujúci povolené zdravotné a výži-
vové výrobky týkajúce sa potravín a podmienky použitia týchto 
výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/ARE/443 
25. 9. 2018 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

nefermentované sójové produkty 

Technický predpis GSO ustanovujúci požiadavky na uvedené 
produkty. Obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady 
(GCC). 
 

60 dní 
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TBT/ARE/444 
25. 9. 2018 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

kompóty vyrobené z čerstvého, hlboko zmrazeného, sušeného 
ovocia alebo zeleniny jedného alebo viacerých druhov 

Technický predpis GSO ustanovujúci požiadavky na uvedené 
výrobky. Obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady 
(GCC). 
 

60 dní 

TBT/ARE/445 
25. 9. 2018 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

kozmetické výrobky, výrobky určené na osobnú starostlivosť 

Technický predpis GSO aktualizujúci požiadavky na bezpečnosť 
uvedených výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/ARE/446 
26. 9. 2018 

Spojené arabské 
emiráty  

trvalo udržateľné poľnohospodárstvo 

Technický predpis UAE ustanovujúci rámec na vytvorenie 
komplexného súboru ekonomických, environmentálnych a so-
ciálnych ukazovateľov, pomocou ktorých sa stanovuje, či sa 
poľnohospodárska komodita produkuje a zaobchádza sa s ňou 
trvalo udržateľným spôsobom. 
 

60 dní 

TBT/ARG/343 
14. 9. 2018 
 

Argentína materiály a predmety prichádzajúce do styku s potravinami  

Uznesenie MERCOSUR, ktorým sa ustanovuje zoznam látok po-
volených na použitie pri výrobe plastových materiálov a poly-
mérových fólií prichádzajúcich do styku s potravinami. 
 

60 dní 
 

TBT/ARG/344 
20. 9. 2018 
 

Argentína stavebné materiály a výrobky 

Regulačný rámec ustanovujúci zásady a požiadavky na kvalitu 
a bezpečnosť uvedených výrobkov, certifikácia. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/BDI/6 
14. 9. 2018 
 

Burundi maslo určené na priamu spotrebu alebo na ďalšie spracovanie  

Národná norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 

TBT/BDI/7 
14. 9. 2018 
 

Burundi fluoridované a nefluoridované zubné pasty 

Národná norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 

TBT/BHR/546 
4. 9. 2018 
 

Bahrajn plastové výrobky (odbúrateľné, biologicky odbúrateľné a oxo-
odbúrateľné) 

Technický predpis stanovujúci požiadavky na odbúrateľné plas-
tové výrobky určené na jedno použitie. 
 

60 dní 

TBT/BRA/837 
10. 9. 2018 
 

Brazília rajčiny 

Technický predpis, ktorým sa ustanovujú požiadavky a postupy 
pri dovoze a vývoze hovädzieho dobytka, byvolov, oviec a kôz, 
na porážku alebo reprodukciu. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/BRA/838 
11. 9. 2018 
 

Brazília cukor a cukrovinky 

Technický predpis, ktorým sa ustanovujú definície a klasifikácia 
uvedených výrobkov, vrátane požiadaviek na kvalitu, odber 
vzoriek, spôsob prezentácie/reklamy a označovanie. 
 

neaplikuje sa 

TBT/BRA/839 
17. 9. 2018 
 

Brazília ventily určené na tlakové nádoby (fľaše na zemný plyn) 

Technický predpis Mercosur, ktorým sa stanovujú bezpečnost-
né požiadavky a skúšky, ktoré musia byť realizované pri výrobe 
uvedených ventilov určených ako súčasť systému vozidiel na 
prepravu zemného plynu. 
 

6. 11. 2018 
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TBT/BRA/840 
17. 9. 2018 
 

Brazília spotrebiteľsky balené sardinky 

Technický predpis Mercosur, ktorým sú požiadavky metrologic-
kej kontroly zamerané na čistý obsah uvedených výrobkov. 
 

5. 11. 2018 
 

TBT/BRA/841 
17. 9. 2018 
 

Brazília liečivá 

Uznesenie ustanovujúce správnu prax farmakologického doh-
ľadu (farmakovigilanciu) v oblasti liečiv. 
 

12. 11. 2018 

TBT/BRA/842 
17. 9. 2018 
 

Brazília zdravotnícke pomôcky 

Uznesenie ustanovujúce technické požiadavky na výrobu, 
uvádzanie na trh, dovoz/vývoz a používanie špecifických zdra-
votníckych pomôcok osobitne vyňatých z registrácie. Uznesenia 
sa nevzťahuje na aktívne zdravotnícke pomôcky, diagnostické 
zdravotnícke pomôcky in vitro, zdravotnícke pomôcky 
podliehajúce klinickému skúmaniu a služby v oblasti zubných 
protéz. 
 

12. 11. 2018 

TBT/BRA/843 
17. 9. 2018 
 

Brazília liečivá 

Uznesenie ustanovujúce požiadavky na periodické správy 
ohodnotení, posudzovaní rizík a pozitívneho pôsobenia/účin-
kov liečiv. Požiadavky sa vzťahujú na všetky registrované liečivá 
používané na území Brazílie. 
 

12. 11. 2018 

TBT/BWA/92 
20. 9. 2018 
 

Botswana elektrické vidlice a zásuvky určené pre domácnosti (časť 2: IEC 
systém 16 A, 250 V striedavý prúd) 

Národná norma, požiadavky v súlade s medzinárodnou normou 
IEC. 
 

neaplikuje sa 

TBT/BWA/93 
20. 9. 2018 
 

Botswana elektrické vidlice a zásuvky určené pre domácnosti, všeobecné 
požiadavky (časť 3: konvenčný systém, 16 A, 250 V striedavý 
prúd) 

Národná norma, požiadavky v súlade s medzinárodnou normou IEC. 
 

neaplikuje sa 

TBT/BWA/94 
20. 9. 2018 
 

Botswana elektrické vidlice a zásuvky určené pre domácnosti, všeobecné 
požiadavky (časť 0: všeobecné a bezpečnostné požiadavky) 

Národná norma, požiadavky v súlade s medzinárodnou normou IEC. 
 

neaplikuje sa 

TBT/BWA/95 
20. 9. 2018 
 

Botswana elektrické vidlice a zásuvky určené pre domácnosti, všeobecné 
požiadavky (časť 4: určený systém, 16 A, 250 V striedavý prúd) 

Národná norma, požiadavky v súlade s medzinárodnou normou IEC. 
 

neaplikuje sa 

TBT/BWA/96 
20. 9. 2018 
 

Botswana ručné elektrické náradie poháňané motorom (časť 2-3: osobitné 
požiadavky na brúsky, diskové brúsky a leštičky) 

Národná norma, požiadavky v súlade s medzinárodnou normou IEC. 
 

neaplikuje sa 

TBT/BWA/97 
20. 9. 2018 
 

Botswana ručné elektrické náradie poháňané motorom (časť 2-4: osobitné 
požiadavky na brúsky a leštičky iné ako diskové) 

Národná norma, požiadavky v súlade s medzinárodnou normou IEC. 
 

neaplikuje sa 

TBT/BWA/98 
20. 9. 2018 
 

Botswana ručné elektrické náradie poháňané motorom (časť 2-5: osobitné 
požiadavky na kotúčové píly) 

Národná norma, požiadavky v súlade s medzinárodnou normou IEC. 
 

neaplikuje sa 
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TBT/BWA/99 
20. 9. 2018 
 

Botswana ručné elektrické náradie poháňané motorom (časť 2-6: osobitné 
požiadavky na kladivá) 

Národná norma, požiadavky v súlade s medzinárodnou normou IEC. 
 

neaplikuje sa 

TBT/BWA/100 
20. 9. 2018 
 

Botswana ručné elektrické náradie poháňané motorom (časť 2-12: osobit-
né požiadavky na vibračné zariadenia na betón) 

Národná norma, požiadavky v súlade s medzinárodnou normou IEC. 
 

neaplikuje sa 

TBT/BWA/101 
20. 9. 2018 
 

Botswana ručné elektrické náradie poháňané motorom (časť 2-13: osobit-
né požiadavky na reťazové píly) 

Národná norma, požiadavky v súlade s medzinárodnou normou IEC. 
 

neaplikuje sa 

TBT/BWA/102 
20. 9. 2018 
 

Botswana ručné elektrické náradie poháňané motorom (časť 2-14: osobit-
né požiadavky na hobľovacie náradie) 

Národná norma, požiadavky v súlade s medzinárodnou normou IEC. 
 

neaplikuje sa 

TBT/CHL/458 
3. 9. 2018 
 

Čile 
 

označovanie mlieka a mliečnych výrobkov 

Verejná konzultácia k návrhu predpisu o označovaní obalov 
uvedených výrobkov vrátane uvádzania pôvodu a druhu mlieka. 
 

60 dní 

TBT/CHN/1286 
12. 9. 2018 
 

Čína 
 

zdravotnícke pomôcky, bezpečnosť a účinnosť dovážaných zdra-
votníckych pomôcok 

Opatrenia v súlade s predpismi o dohľade a manažmente v ob-
lasti zdravotníckych pomôcok. Posilnenie dohľadu a regulácie 
dovozu zdravotníckych pomôcok. 
 

60 dní 

TBT/CRI/180 
4. 9. 2018 
 

Kostarika suchá cibuľa 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedený produkt. 
 

60 dní 

TBT/EGY/190 
4. 9. 2018 
 

Egypt výrobky určené na starostlivosť o deti, detské kočíky a kolesové 
prepravné prostriedky 

Národná norma stanovujúca bezpečnostné požiadavky a skú-
šobné metódy na kolesové prostriedky určené na prepravu jed-
ného alebo viacerých detí do 15 kg a ďalších 20 kg na akúkoľvek 
integrovanú platformu, na ktorej môže dieťa stáť. 
 

60 dní 

TBT/EGY/191 
4. 9. 2018 
 

Egypt športová obuv 

Ministerská vyhláška ustanovujúca záväznosť národnej normy 
ustanovujúcej požiadavky a špecifikácie na športovú obuv všet-
kých druhov. 
 

60 dní 

TBT/EGY/192 
4. 9. 2018 
 

Egypt sklo určené pre budovy 

Ministerská vyhláška ustanovujúca záväznosť národnej normy 
ustanovujúcej požiadavky a špecifikácie na sklo určené pre bu-
dovy. Požiadavky a skúšobné metódy týkajúce sa umelého zvet-
rávania, oderu a odolnosti voči slnečnému žiareniu atď. 
 

60 dní 

TBT/EGY/193 
4. 9. 2018 
 

Egypt kožené výrobky 

Ministerská vyhláška ustanovujúca záväznosť národnej normy 
ustanovujúcej požiadavky na bezpečnosť výrobkov vyrobených 
zo všetkých druhov surovín, či už z prírodnej usne, priemysel-
ných alternatív, syntetickej kože, polymérov, tkaniny alebo ich 
zmesi. 
 

60 dní 
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TBT/EGY/194 
4. 9. 2018 
 

Egypt obuv 

Ministerská vyhláška ustanovujúca záväznosť národnej normy 
ustanovujúcej požiadavky a špecifikácie na obuv všetkých dru-
hov a na všetky súčasti obuvi. 
 

60 dní 

TBT/EGY/195 
4. 9. 2018 
 

Egypt potreby na písanie a značkovanie/popisovanie 

Ministerská vyhláška ustanovujúca záväznosť národnej normy 
ustanovujúcej požiadavky na vrchnáky uvedených výrobkov 
s ohľadom na zníženie rizika zhltnutia a zadusenia. 
 

60 dní 

TBT/EGY/196 
4. 9. 2018 
 

Egypt gumené rukavice na lekárske účely 

Ministerská vyhláška ustanovujúca záväznosť národnej normy 
ustanovujúcej požiadavky na gumené rukavice na lekárske 
účely, časť 1: jednorazové sterilné gumené chirurgické rukavice. 
 

60 dní 

TBT/EGY/197 
4. 9. 2018 
 

Egypt zariadenia na manipuláciu s ropnými produktmi a so zemným 
plynom 

Ministerská vyhláška ustanovujúca záväznosť národnej normy 
ustanovujúcej požiadavky na čerpacie stanice zemného plynu 
určeného na pohon vozidiel. 
 

60 dní 

TBT/EGY/198 
4. 9. 2018 
 

Egypt potrubia a rúrky z určených materiálov 

Ministerská vyhláška ustanovujúca záväznosť národnej normy 
ustanovujúcej požiadavky na rúrky z betónu bez vnútorného 
tlaku. 
 

60 dní 

TBT/EGY/199 
4. 9. 2018 
 

Egypt sanitárne inštalácie 

Ministerská vyhláška ustanovujúca záväznosť národnej normy 
ustanovujúcej ekologické kritériá na udeľovanie certifikátov 
Ecolab pre sanitárne kohútiky, sprchové hlavice a sprchy. 
 

60 dní 

TBT/EGY/200 
4. 9. 2018 
 

Egypt syntetické čistiace/pracie prostriedky  

Ministerská vyhláška ustanovujúca záväznosť národnej normy 
ustanovujúcej požiadavky na čistiace prostriedky (prášky), ktoré 
sa používajú na ručné a automatické pranie textílií a odevov. 
 

60 dní 

TBT/EGY/201 
4. 9. 2018 
 

Egypt zariadenia na ohrev vody 

Národná norma na energetickú účinnosť domácich elektrických 
spotrebičov. Metódy merania a výpočtu energetickej účinnosti 
prietokových elektrických zariadení na ohrev vody. 
 

60 dní 

TBT/EU/597 
3. 9. 2018 
 

Európska únia 
 

Mepanipyrim ako pesticídna účinná látka 

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa obnovuje 
schválenie účinnej látky Mepanipyrim v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní 
prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa 
príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 
(vrátane sprievodných príloh). 

 

60 dní 

TBT/EU/598 
10. 9. 2018 
 

Európska únia 
 

kompozitné brzdové klátiky, nákladné (koľajové) vozne 

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie Komisie (EÚ) č. 1304/2014, pokiaľ ide o up-
latňovanie technickej špecifikácie interoperability týkajúcej sa 
subsystému „hluk koľajových vozidiel“ na existujúce nákladné 
vozne. 
 

60 dní 
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TBT/EU/599 
10. 9. 2018 
 

Európska únia 
 

biocídne výrobky 

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa neschva-
ľuje Willaertia magna c2c maky ako účinná látka na použitie do 
biocídnych výrobkov produktového typu 11, vzhľadom na iden-
tifikáciu neprijateľných rizík. 

 

60 dní 

TBT/IND/85 
16. 9. 2018 
 

India 
 

helmy ako ochranné prostriedky hlavy pre jazdcov dvojkoleso-
vých motorových vozidiel 

Požiadavky na výrobky, certifikácia BIS. 
 

60 dní 

TBT/KEN/722 
3. 9. 2018 
 

Keňa 
 

dovážané výrobky 

Oznámenie o nariadení na kontrolu dovozu (2018), postupy pri 
kontrole dovážaného tovaru. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/723 
3. 9. 2018 
 

Keňa 
 

dovážané výrobky 

Oznámenie o implementácii nariadenia na kontrolu dovozu, 
udeľovanie dočasnej dovoznej značky (Import Standardization 
Mark – ISM). 
 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/724 
18. 9. 2018 
 

Keňa 
 

prísady do betónu a malty 

Národná norma, požiadavky na výrobky, skúšobné metó-
dy/analýzy využívajúce infračervené žiarenie. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/725 
19. 9. 2018 
 

Keňa 
 

prísady do betónu a malty 

Národná norma, požiadavky na výrobky, skúšobné metódy na 
určovanie obsahu vody. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/726 
19. 9. 2018 
 

Keňa 
 

prísady do betónu a malty 

Národná norma, požiadavky na výrobky, skúšobné metódy na 
stanovenie charakteristík vzduchových dutín v stvrdnutom betóne. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/727 
19. 9. 2018 
 

Keňa 
 

prísady do betónu a malty 

Národná norma, požiadavky na výrobky, skúšobné metódy na 
stanovenie obsahu alkalických látok v uvedených prísadách. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/728 
19. 9. 2018 
 

Keňa 
 

betónové dlažobné obrubníky 

Národná norma, požiadavky na výrobky, skúšobné metódy. 
 

60 dní 
 

TBT/KEN/729 
19. 9. 2018 
 

Keňa 
 

betónové dlažobné výrobky so špeciálnymi prvkami (napríklad 
pre ľudí s poškodeným zrakom) 

Národná norma, požiadavky na výrobky, skúšobné metódy. 
 

60 dní 
 

TBT/KEN/730 
19. 9. 2018 
 

Keňa 
 

prísady do betónu a malty 

Národná norma, požiadavky na výrobky, posudzovanie zhody 
a označovanie. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/731 
19. 9. 2018 
 

Keňa 
 

prísady do betónu a malty 

Národná norma, požiadavky na škárovacie hmoty pre predpätý 
betón. Posudzovanie zhody a označovanie. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/732 
19. 9. 2018 
 

Keňa 
 

hnojivá, chelátové hnojivá s mikroživinami 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

12. 11. 2018 
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TBT/KEN/733 
19. 9. 2018 
 

Keňa 
 

hnojivá, rozpustné viaczložkové hnojivá 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

12. 11. 2018 

TBT/KEN/734 
19. 9. 2018 
 

Keňa 
 

hnojivá, hnojivo na báze dusičnanu horečnatého 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

12. 11. 2018 

TBT/KEN/735 
19. 9. 2018 
 

Keňa 
 

hnojivá, granulované superfosfátové hnojivo 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

12. 11. 2018 

TBT/KEN/736 
19. 9. 2018 
 

Keňa 
 

hnojivá, hnojivo na báze pevných zložiek 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

12. 11. 2018 

TBT/KEN/737 
19. 9. 2018 
 

Keňa 
 

hnojivá, hnojivo na báze síranu draselného 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

12. 11. 2018 

TBT/KEN/738 
20. 9. 2018 
 

Keňa 
 

hnojivá, fosfát monoamónny (MAP) a diamóniumfosfát (DAP) 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

12. 11. 2018 

TBT/KEN/739 
20. 9. 2018 
 

Keňa 
 

hnojivá, fosforečnan draselný ako technická látka 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

12. 11. 2018 

TBT/KEN/740 
20. 9. 2018 
 

Keňa 
 

fluoridované a nefluoridované zubné pasty 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

27. 11. 2018 

TBT/KOR/787 
24. 9. 2018 
 

Kórea 
 

elektromagnetická kompatibilita 

Zmeny a doplnky technického predpisu na elektromagnetickú 
kompatibilitu. 
 

60 dní 

TBT/NPL/6 
26. 9. 2018 
 

Nepál 
 

gumené hadice na skvapalnený ropný plyn (LPG) 

Technický predpis stanovujúci požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/NZL/83 
16. 9. 2018 
 

Nový Zéland 
 

potraviny domácej produkcie a z dovozu 

Návrh zákona o právach spotrebiteľa, zvláštne požiadavky na 
uvádzanie krajiny pôvodu potravinárskych výrobkov (Country 
of Origin of Food). 
 

19. 11. 2018 

TBT/PER/107 
17. 9. 2018 
 

Peru 
 

spotrebiteľsky balené výrobky 

Národná norma stanovujúca požiadavky legálnej metrológie 
spotrebiteľsky balené výrobky označované vopred určenými 
konštantnými menovitými množstvami hmotnosti, objemu, 
lineárnej miery, plochy alebo počtu. Odber vzoriek určených na 
verifikáciu. 
 

12. 11. 2018 

TBT/PRY/105 
10. 9. 2018 
 

Paraguaj 
 

ochranné helmy určené pre vodičov a cestujúcich dvojkoleso-
vých, trojkolesových alebo štvorkolesových vozidiel bez kabíny 

Uznesenie ustanovujúce požiadavky na registráciu výrobcov 
a dovozcov ako aj povinnú certifikáciu uvedených výrobkov. 
 

30 dní 

TBT/PRY/106 
27. 9. 2018 
 

Paraguaj 
 

ventily určené na tlakové nádoby (fľaše na zemný plyn) 

Technický predpis Mercosur, ktorým sa stanovujú bezpečnost-
né požiadavky a skúšky, ktoré musia byť realizované pri výrobe 
uvedených ventilov určených ako súčasť systému vozidiel na 
prepravu zemného plynu. 
 

60 dní 
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TBT/SAU/1086 
12. 9. 2018 

Saudská Arábia 
 

tabak, tabakové výrobky a súvisiace položky 

Technický predpis stanovujúci požiadavky na balenia (jednodu-
ché obaly) tabakových výrobkov vrátane cigariet, cigár a tabaku. 
 

60 dní 

TBT/SAU/1087 
20. 9. 2018 

Saudská Arábia 
 

trans-mastné kyseliny, negatívne pôsobenie na ľudský organiz-
mus a zdravie 

Technický predpis zameraný na zabránenie používania čiastoč-
ne hydrogenovaných olejov do potravinárskych výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/SGP/45 
17. 9. 2018 
 

Singapur 
 

potraviny 

Návrh zmien a doplnkov predpisov o potravinách podľa požia-
daviek Poľnohospodársko-potravinárskeho a veterinárneho 
úradu Singapuru. 
 

60 dní 

TBT/SGP/46 
18. 9. 2018 
 

Singapur 
 

motorizované zariadenia na osobnú mobilitu (PMD), elektricky 
poháňané kolobežky, výrobky typu Segway a podobne 

Legislatívny nástroj ustanovujúci bezpečnostné normy na uve-
dené zariadenia ako aj reguláciu ich používania na komuniká-
ciách, peších a cyklistických chodníkoch. 
 

60 dní 

TBT/TPKM/337 
14. 9. 2018 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

farmaceutické výrobky, patenty na liečivá 

Technický predpis na ochranu farmaceutického duševného 
vlastníctva a znižovanie rizika porušovania patentových práv vo 
farmaceutickom priemysle. 
 

60 dní 
 

TBT/TPKM/338 
17. 9. 2018 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

svetelné zdroje LED s integrovanými predradníkmi 

Zmeny a doplnky normy stanovujúcej požiadavky na minimálnu 
energetickú účinnosť uvedených výrobkov. 

 

60 dní 
 

TBT/TUR/122 
10. 9. 2018 
 

Turecko potraviny pre športovcov 

Komuniké tureckého potravinového kódexu ustanovujúce po-
žiadavky na zloženie potravín určených pre športovcov. 
 

1. 11. 2018 

TBT/TUR/123 
17. 9. 2018 
 

Turecko potraviny živočíšneho pôvodu ovplyvnené farmakologicky aktív-
nymi látkami 

Komuniké tureckého potravinového kódexu ustanovujúce zme-
ny a doplnky klasifikácie a maximálnych limitných hodnotách 
rezíduí farmakologicky aktívnych látok v potravinách živočíšne-
ho pôvodu. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/919 
4. 9. 2018 
 

Uganda 
 

jednorazové detské plienky 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/920 
5. 9. 2018 
 

Uganda 
 

motorové oleje určené do spaľovacích motorov s dvojtaktným 
cyklom 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/USA/1395 
25. 9. 2018 
 

USA 
 

chemické látky 

Úrad na ochranu životného prostredia EPA aktualizuje predpis 
o významnom novom použití (SNUR) v zmysle určenia 28 che-
mických látok, ktoré podliehajú oznamovacej povinnosti v súla-
de so zákonom o kontrole toxických látok (TSCA). 
 

neaplikuje sa 
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TBT/VNM/135 
26. 9. 2018 
 

Vietnam mlieko a mliečne výrobky 

Technický predpis o látkach, ktoré môžu byť pridávané do uve-
dených potravín za účelom obohatenia vitamínom A vrátane 
Retinolu, Retinyl palmitátu, Retinyl acetátu và β-karoténu. 

 

60 dní 
 

 

 

Predpisy notifikované v Dohode o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení 

Číslo/Dátum Notifikujúca strana Charakteristika notifikácie Pripomienková
doba 

SPS/ARG/219 
3. 9. 2018 

Argentína hostitelia škodcu Xanthomonas axonopodis pv. Dieffenbachiae 

Požiadavky a obmedzenia dovozu týkajúce sa hostiteľských 
rastlinných druhov (napríklad Aglaonema spp., Alocasia spp., 
Anthurium spp., Caladium spp., Colocasia spp., Dieffenbachia 
spp., Epipremnum spp., Philodendron spp., Rhaphidophora 
spp., Scindapsus pictus, Spathiphyllum spp., Syngonium spp., 
Xanthosoma spp.) a súvisiacich položiek pochádzajúcich z krajín 
s výskytom uvedeného škodcu. 
 

3. 12. 2018 
 

SPS/ARG/220 
25. 9. 2018 

Argentína 
 

čerstvé citrusy (Citrus latifolia a Citrus aurantifolia) pochádzajú-
ce z Kolumbie 

Požiadavky pri dovoze komodity. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/AUS/457 
19. 9. 2018 
 

Austrália 
 

čerstvé odrezané ananásy z Taiwanu 

Požiadavky na biologickú bezpečnosť pri dovoze uvedenej komodity. 
 

30. 10. 2018 
 

SPS/BRA/1426 
12. 9. 2018 
 

Brazília 
 

pesticídne látky, Benfuracarbe 

Zaradenie uvedenej látky do zoznamu aktívnych zložiek pesti-
cídnych a hygienických výrobkov, povolenie použitia za stano-
vených podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1427 
12. 9. 2018 
 

Brazília bezpečnosť a hygiena potravín 

Ustanovenie mikrobiologických kritérií na bezpečnosť a hygienu 
potravín. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1428 
19. 9. 2018 
 

Brazília 
 

pesticídne látky, Furatiocarbe 

Zaradenie uvedenej látky do zoznamu aktívnych zložiek pesti-
cídnych a hygienických výrobkov, povolenie použitia za stano-
vených podmienok. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/BRA/1429 
19. 9. 2018 
 

Brazília 
 

pesticídne látky, Carbosulfan 

Zaradenie uvedenej látky do zoznamu aktívnych zložiek pesti-
cídnych a hygienických výrobkov, povolenie použitia za stano-
vených podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1430 
19. 9. 2018 
 

Brazília bezpečnosť a hygiena potravín 

Technický predpis ustanovujúci mikrobiologické normy na potra-
viny. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/BRA/1431 
19. 9. 2018 
 

Brazília 
 

pesticídne látky, Chlorothalonil 

Zaradenie uvedenej látky do zoznamu aktívnych zložiek pesti-
cídnych a hygienických výrobkov, povolenie použitia za stano-
vených podmienok. 
 

neaplikuje sa 
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SPS/BRA/1432 
19. 9. 2018 
 

Brazília 
 

pesticídne látky, Ehiprole 

Zaradenie uvedenej látky do zoznamu aktívnych zložiek pesti-
cídnych a hygienických výrobkov, povolenie použitia za stano-
vených podmienok. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/BRA/1433 
27. 9. 2018 
 

Brazília 
 

semienka chia (Salvia hispanica) pochádzajúce z Paraguaja 

Požiadavky pri dovoze uvedenej komodity. 
 

60 dní 

SPS/BRA/1434 
27. 9. 2018 
 

Brazília  pesticídne látky, Imazamoxi 

Zaradenie uvedenej látky do zoznamu aktívnych zložiek pesti-
cídnych a hygienických výrobkov, povolenie použitia za stano-
vených podmienok. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/BRA/1435 
27. 9. 2018 
 

Brazília  pesticídne látky, Piraclostrobina 

Zaradenie uvedenej látky do zoznamu aktívnych zložiek pesti-
cídnych a hygienických výrobkov, povolenie použitia za stano-
vených podmienok. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/BRA/1436 
27. 9. 2018 
 

Brazília semená rastlinných druhov Brachiaria brizantha, B. decumbens, 
B. humidicola, B. ruziziensis a ich hybrydov pochádzajúce z Me-
xika 

Požiadavky pri dovoze uvedených komodít. 
 

60 dní 
 

SPS/CAN/1203 
3. 9. 2018 
 

Kanada 
 

listová zelenina, kapusta, uhorky, rajčiny, citrusové ovocie a iné 
komodity ovplyvnené uvedenou látkou 

Afidopyropen, návrh na stanovenie maximálnych limitných hod-
nôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

13. 11. 2018 

SPS/CAN/1204 
3. 9. 2018 
 

Kanada 
 

suché strukoviny, semeno ľanu, vajcia, mäso a tuk zvierat a iné 
komodity ovplyvnené uvedenou látkou 

Flonicamid, návrh na stanovenie maximálnych limitných hod-
nôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

11. 11. 2018 

SPS/CAN/1205 
3. 9. 2018 
 

Kanada 
 

broskyne a iné komodity ovplyvnené uvedenou látkou 

Dodine, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt re-
zíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

11. 11. 2018 

SPS/CAN/1206 
3. 9. 2018 
 

Kanada 
 

stonková zelenina a iné komodity ovplyvnené uvedenou látkou 

Clomazone, návrh na stanovenie maximálnych limitných hod-
nôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

11. 11. 2018 

SPS/CAN/1207 
3. 9. 2018 
 

Kanada 
 

slnečnica, cukrová repa, cibuľa arašidy, mandle a iné komodity 
ovplyvnené uvedenou látkou 

Picoxystrobin, návrh na stanovenie maximálnych limitných hod-
nôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

14. 11. 2018 

SPS/CAN/1208 
14. 9. 2018 
 

Kanada 
 

lipáza odvodená od Trichoderma reesei 

Návrh Health Canada týkajúci sa rozšírenia povolenia na používa-
nie uvedeného potravinárskeho enzýmu do určených výrobkov 
(múka, celozrnná pšeničná múka, chlieb, pekárske výrobky). 
 

19. 11. 2018 
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SPS/CAN/1209 
14. 9. 2018 
 

Kanada 
 

suchý lúpaný hrach a fazuľa a iné komodity ovplyvnené uvede-
nou látkou 

Návrh Health Canada týkajúci sa povolenia na používanie uhliči-
tanu vápenatého ako farbiva pri výrobe tvrdých a mäkkých cuk-
ríkov a do atramentov na nápisy na rôznych cukrovinkách. 
 

19. 11. 2018 

SPS/CHL/577 
17. 9. 2018 
 

Čile 
 

psy, mačky a fretky ako zvieratá chované v domácnostiach, do-
vážané do Čile 

Požiadavky pri vstupe uvedených zvierat do Čile, sprievodné 
zdravotné certifikáty. 
 

45 dní 
 

SPS/CHN/1082 
20. 9. 2018 
 

Čína 
 

detská výživa pre dojčatá 

Národná norma stanovujúca technické požiadavky na dojčens-
kú výživu (mliečne formule) pre dojčatá vo veku 0 – 6 mesiacov. 
 

60 dní 
 

SPS/CHN/1083 
20. 9. 2018 
 

Čína 
 

detská následná výživa pre staršie dojčatá 

Národná norma stanovujúca technické požiadavky na dojčenskú 
výživu (následné formule) pre dojčatá vo veku 7 – 12 mesiacov. 
 

60 dní 

SPS/CHN/1084 
20. 9. 2018 
 

Čína 
 

detská výživa pre staršie batoľatá 

Národná norma stanovujúca technické požiadavky na detskú 
výživu pre batoľatá vo veku 13 – 36 mesiacov. 
 

60 dní 

SPS/CHN/1085 
20. 9. 2018 
 

Čína 
 

nutrične kompletná výživa pre onkologických pacientov 

Národná norma stanovujúca technické požiadavky na uvedené 
výživové výrobky. 
 

60 dní 

SPS/CHN/1086 
20. 9. 2018 
 

Čína 
 

nutrične kompletná výživa pre pacientov s diagnózou diabetes 
mellitus 

Národná norma stanovujúca technické požiadavky na uvedené 
výživové výrobky. 
 

60 dní 

SPS/CHN/1087 
20. 9. 2018 
 

Čína 
 

nutrične kompletná výživa pre pacientov so zápalovým ochore-
ním čriev 

Národná norma stanovujúca technické požiadavky na uvedené 
výživové výrobky. 
 

60 dní 

SPS/CHN/1088 
20. 9. 2018 
 

Čína 
 

potraviny určené na zvláštne liečebné účely v zdravotníckych za-
riadeniach. 

Národná norma stanovujúca technické požiadavky na uvedené 
potraviny. 
 

60 dní 

SPS/CHN/1089 
20. 9. 2018 
 

Čína 
 

potraviny určené pre starších ľudí s ťažkosťami pri prijímaní 
potravy a/alebo trpiacich podvýživou  

Národná norma stanovujúca technické požiadavky na uvedené 
potraviny. 
 

60 dní 

SPS/CHN/1090 
20. 9. 2018 
 

Čína 
 

potraviny určené pre študentov, požiadavky na prípravu stravy 
na základných a stredných školách 

Národná norma stanovujúca technické požiadavky na uvedené 
potraviny. 
 

60 dní 

SPS/CHN/1091 
20. 9. 2018 
 

Čína 
 

potraviny určené pre športovcov 

Zmeny a doplnky národnej normy stanovujúcej nový limit na 
príjem sodíka ≤1600 mg. 
 

60 dní 
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SPS/COL/287 
5. 9. 2018 
 

Kolumbia 
 

čerstvé pomaranče (Citrus sinensis) pochádzajúce z Uruguaja 

Požiadavky pri dovoze uvedenej komodity. 
 

60 dní 

SPS/COL/288 
5. 9. 2018 
 

Kolumbia 
 

čerstvé mandarínky (Citrus clementina, Citrus deliciosa, Citrus 
nobilis, Citrus ponki, Citrus reshni, Citrus reticulata, Citrus 
unshiu) pochádzajúce z Uruguaja 

Požiadavky pri dovoze uvedených komodít. 
 

60 dní 

SPS/COL/289 
5. 9. 2018 
 

Kolumbia 
 

čerstvé grapefruity (Citrus paradisi) pochádzajúce z Uruguaja 

Požiadavky pri dovoze uvedenej komodity. 
 

60 dní 

SPS/COL/290 
5. 9. 2018 
 

Kolumbia 
 

čerstvé perzské limety (Citrus x latifolia) pochádzajúce z Mexika 

Požiadavky pri dovoze uvedenej komodity. 
 

60 dní 

SPS/COL/291 
5. 9. 2018 
 

Kolumbia 
 

zelené bôby kávy robusta (Coffea canephora L.) pochádzajúce 
z Vietnamu 

Požiadavky pri dovoze uvedenej komodity. 
 

60 dní 

SPS/COL/292 
5. 9. 2018 
 

Kolumbia 
 

čerstvé plody kivi (Actinidia chinensis Planch) pochádzajúce 
z Nového Zélandu 

Požiadavky pri dovoze uvedenej komodity. 
 

60 dní 

SPS/COL/293 
5. 9. 2018 
 

Kolumbia 
 

čerstvé plody kivi (Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A. R. 
Ferguson) pochádzajúce z Nového Zélandu 

Požiadavky pri dovoze uvedenej komodity. 
 

60 dní 

SPS/ECU/211 
10. 9. 2018 
 

Ekvádor 
 

sadenice dreviny Agathis spp v umelom substráte určené na 
pestovanie, pochádzajúce z USA 

Požiadavky pri dovoze uvedenej komodity. 
 

60 dní 

SPS/ECU/212 
18. 9. 2018 
 

Ekvádor 
 

sadenice dreviny Tectona grandis s obnaženými koreňmi, uložené 
v substráte alebo in vitro určené na pestovanie, pochádzajúce 
z Indie 

Požiadavky pri dovoze uvedenej komodity. 
 

60 dní 

SPS/ECU/213 
19. 9. 2018 
 

Ekvádor 
 

dravé roztoče (Macrocheles robustulus) používané na biologic-
kú reguláciu škodlivých činiteľov, pochádzajúce z Holandska 

Požiadavky pri dovoze uvedených roztočov. 
 

60 dní 

SPS/EU/268 
3. 9. 2018 
 

Európska únia 
 

zlúčeniny medi ako látky pridávané do krmív pre zvieratá 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1039 z 23. júla 2018 
o povolení monohydrátu octanu meďnatého, monohydrátu di-
hydroxid-uhličitanu dimeďnatého, dihydrátu chloridu meďnaté-
ho, oxidu meďnatého, pentahydrátu síranu meďnatého, hydrá-
tu meďnatého chelátu s aminokyselinami, meďnatého chelátu 
s bielkovinovými hydrolyzátmi, hydrátu meďnatého chelátu 
s glycínom (tuhého) a hydrátu meďnatého chelátu s glycínom 
(kvapalného) ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy 
zvierat, a o zmene nariadení (ES) č. 1334/2003, (ES) č. 479/2006 
a (EÚ) č. 349/2010 a vykonávacích nariadení (EÚ) č. 269/2012, 
(EÚ) č. 1230/2014 a (EÚ) 2016/2261. 
 

neaplikuje sa 
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SPS/EU/269 
20. 9. 2018 
 

Európska únia 
 

nové potraviny 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1023 z 23. júla 2018, 
ktorým sa opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470 
ustanovujúce zoznam nových potravín Únie. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/EU/270 
20. 9. 2018 
 

Európska únia 
 

nové potraviny 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1032 z 20. júla 
2018, ktorým sa povoľuje rozšírenie používania oleja z mikro-
organizmov Schizochytrium sp. ako novej potraviny v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283, 
a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 
2017/2470. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/EU/271 
25. 9. 2018 
 

Európska únia 
 

plastové materiály a predmety, ktoré prichádzajú do styku 
s potravinami 

Nariadenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
Komisie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predme-
toch určených na styk s potravinami. Povolenie na použitie 
troch nových látok, úprava migračných limitov. 
 

60 dní 
 

SPS/EU/272 
26. 9. 2018 
 

Európska únia 
 

rastliny a rastlinné produkty 

Vykonávacie nariadenie Komisie, ktorým sa ustanovuje pred-
bežný zoznam vysokorizikových rastlín, rastlinných produktov 
alebo iných predmetov v zmysle článku 42 nariadenia (EÚ) 
2016/2031 a zoznam rastlín, pre ktoré sa na vstup do Únie ne-
vyžadujú rastlinolekárske osvedčenia v zmysle článku 73 uvede-
ného nariadenia. 
 

60 dní 
 

SPS/EU/273 
26. 9. 2018 
 

Európska únia 
 

prípravky používané do krmív pre zvieratá, riboflavín 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1254 z 19. septemb-
ra 2018 týkajúce sa zamietnutia povolenia pre riboflavín (80%) 
produkovaný z Bacillus subtilis KCCM-10445 ako kŕmnej dopln-
kovej látky patriacej do funkčnej skupiny vitamínov, pro-vitamí-
nov a chemicky definovaných látok, ktoré majú podobný úči-
nok. Zamietnutie na základe posúdenia Európskym úradom pre 
bezpečnosť potravín (EFSA). 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/JPN/596 
10. 9. 2018 
 

Japonsko 
 

zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie a orechy, káva, čaj, obil-
niny, olejnaté ovocie, živočíšne a rastlinné tuky a oleje, olejnaté 
ovocie, rôzne zrná, semená a plody 

Acrinathrin revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí che-
mickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

60 dní 

SPS/JPN/597 
10. 9. 2018 

Japonsko 
 

zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie a orechy, káva, čaj, korenia 

Chinomethionat revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí 
chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

60 dní 

SPS/JPN/598 
10. 9. 2018 

Japonsko 
 

mäso a jedlé vnútornosti, ryby a kôrovce, mliečne výrobky, 
vtáčie vajcia, živočíšne produkty, zelenina, určité korene a hľu-
zy, ovocie a orechy, káva, čaj, korenia, obilniny, olejnaté ovocie, 
rôzne zrná, semená a plody, živočíšne a rastlinné tuky a oleje, 
kakao a kakaové výrobky 

Diflubenzuron, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí 
chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

60 dní 
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SPS/JPN/599 
10. 9. 2018 

Japonsko 
 

mäso a jedlé vnútornosti, ryby a kôrovce, mliečne výrobky, vtá-
čie vajcia, živočíšne produkty, zelenina, určité korene a hľuzy, 
ovocie a orechy, káva, čaj, korenia, obilniny, olejnaté ovocie, 
rôzne zrná, semená a plody, živočíšne a rastlinné tuky a oleje 

Etoxazole, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí che-
mickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

60 dní 
 

SPS/JPN/600 
10. 9. 2018 

Japonsko 
 

mäso a jedlé vnútornosti, ryby a kôrovce, mliečne výrobky, vtá-
čie vajcia, živočíšne produkty, živočíšne a rastlinné tuky a oleje 

Betamethasone, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí 
chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

60 dní 
 

SPS/KOR/613 
3. 9. 2018 
 

Kórea 
 

prídavné látky do potravín 

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na prídavné látky do 
potravín, ustanovenie a/alebo revízia prítomnosti určitých lá-
tok, napríklad kremičitan horečnatý, metabisulfit sodný, meta-
bisulfit draselný, oxid siričitý, atď. 
 

60 dní 

SPS/KOR/614 
4. 9. 2018 
 

Kórea 
 

potraviny a súvisiace položky 

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na potraviny a súvisiace 
položky, požiadavky zahŕňajú náčinie, nádoby a obaly prichádza-
júce do styku s potravinami. 
 

60 dní 

SPS/KOR/615 
4. 9. 2018 
 

Kórea 
 

dovážané potraviny 

Zmeny a doplnky predpisov o hraničných kontrolách potravín. 
Požiadavky na dovozné vyhlásenia, úprava zoznamu komodít 
považovaných za bezpečné. 
 

60 dní 

SPS/KOR/616 
10. 9. 2018 
 

Kórea 
 

komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnych látok 

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na potraviny, revízia ma-
ximálnych limitných hodnôt rezíduí pre Methomyl, Cyhalothrin, 
Cartap, Novaluron atď. 
 

60 dní 

SPS/KOR/617 
20. 9. 2018 
 

Kórea 
 

komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnych látok 

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na potraviny, revízia zoz-
namu ingrediencií rastlinného pôvodu, revízia/ustanovenie ma-
ximálnych limitných hodnôt rezíduí pre 118 pesticídnych látok. 
 

60 dní 

SPS/MAC/23 
14. 9. 2018 
 

Makao, Čína 
 

potraviny ako komodity ovplyvnené ťažkými kovmi 

Administratívne nariadenie stanovujúce maximálne limitné 
hodnoty kontaminantov ťažkých kovov v potravinách. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/MEX/357 
5. 9. 2018 
 

Mexiko 
 

rastliny malín (Rubus idaeus) s koreňmi, pochádzajúce z Ta-
lianska 

Požiadavky pri dovoze uvedenej komodity stanovené na zákla-
de analýzy rizík škodcov. 
 

60 dní 

SPS/NZL/582 
20. 9. 2018 

Nový Zéland potraviny vrátane zeleniny, ovocia a živočíšnych produktov 

Návrh na zmeny maximálnych limitných hodnôt rezíduí v poľ-
nohospodárskych komoditách určených ako potraviny (2018). 
 

60 dní 
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SPS/PHL/422 
10. 9. 2018 
 

Filipíny domáce a voľne žijúce ošípané, produkty ošípaných vrátane 
bravčového mäsa a spermií pochádzajúce z Lotyšska, Poľska, 
Rumunska, Ruskej federácie a Ukrajiny 

Dočasný zákaz dovozu uvedených komodít, opatrenia proti ší-
reniu afrického moru ošípaných (ASF – African Swine Fever). 
 

neaplikuje sa 

SPS/PHL/423 
11. 9. 2018 
 

Filipíny  domáca a voľne žijúca hydina, produkty hydiny vrátane mäsa, 
jednodňových kurčiat, vajec a spermií pochádzajúcich z oblasti 
Sabah, Malajzia 

Dočasný zákaz dovozu uvedených komodít, opatrenia proti ší-
reniu vírusu vysoko patogénnej vtáčej chrípky (HPAI). 
 

60 dní 

SPS/PHL/424 
11. 9. 2018 
 

Filipíny domáce a voľne žijúce ošípané, produkty ošípaných vrátane 
bravčového mäsa a spermií pochádzajúce z Číny 

Dočasný zákaz dovozu uvedených komodít, opatrenia proti ší-
reniu afrického moru ošípaných (ASF - African Swine Fever). 
 

60 dní 

SPS/SAU/372 
13. 9. 2018 
 

Saudská Arábia 
 

kone pochádzajúce z Číny 

Dočasný zákaz dovozu uvedených zvierat, prevencia šírenia 
ochorenia sopľavka (Glanders). 
 

neaplikuje sa 

SPS/SAU/373 
19. 9. 2018 
 

Saudská Arábia 
 

hovädzí dobytok pochádzajúci z Gruzínska 

Dočasný zákaz dovozu uvedených zvierat, prevencia šírenia 
ochorenia nodulárna dermatóza (Lumpy Skin Disease). 
 

neaplikuje sa 

SPS/SAU/374 
20. 9. 2018 
 

Saudská Arábia 
 

trans-mastné kyseliny, negatívne pôsobenie na ľudský organiz-
mus a zdravie 

Technický predpis zameraný na zabránenie používania čiastoč-
ne hydrogenovaných olejov do potravinárskych výrobkov. 
 

60 dní 
 

SPS/SGP/61 
18. 9. 2018 
 

Singapur 
 

prídavné látky do potravín 

Revízia predpisov o potravinách, regulácia a podmienky použí-
vania prídavných látok a enzýmov do potravín. 
 

60 dní 

SPS/TPKM/468 
11. 9. 2018 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

prídavné látky do potravín, pektíny, guarová guma, guma z ka-
robových bôbov, a-cyklodextrín, ß-cyklodextrín a y-cyklodextrín 

Zmeny a doplnky noriem stanovujúcich špecifikácie, podmienky 
používania a obmedzenia týkajúce sa uvedených prídavných lá-
tok do potravín. 
 

60 dní 

SPS/TPKM/469 
13. 9. 2018 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

čerstvé jablká z Poľska 

Návrh karanténnych požiadaviek aplikovaných pri dovoze uve-
denej komodity. 
 

60 dní 

SPS/TPKM/470 
25. 9. 2018 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

ovocie, zelenina, obilné zrná, fazuľa, bylinky/koreniny, hospo-
dárske zvieratá a hydina, jedlé vnútornosti, vajcia, mlieko a iné 
komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnych látok 

Návrh noriem stanovujúcich limitné hodnoty rezíduí pesticíd-
nych látok v potravinách a produktoch živočíšneho pôvodu. 
 

60 dní 

SPS/TUR/102 
10. 9. 2018 
 

Turecko potraviny pre športovcov 

Komuniké tureckého potravinového kódexu, ktorým sa menia 
a dopĺňajú požiadavky na zloženie potravín určených pre špor-
tovcov. 
 

neaplikuje sa 
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SPS/TUR/103 
11. 9. 2018 
 

Turecko potraviny živočíšneho pôvodu 

Komuniké tureckého potravinového kódexu ktorým sa mení 
a dopĺňa predpis stanovujúci klasifikáciu a maximálne limitné 
hodnoty rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách ži-
vočíšneho pôvodu. Súlad so zmenami a doplnkami nariadenia 
Európskej komisie (EU) č. 37/2010. 
 

60 dní 
 

SPS/URY/36 
13. 9. 2018 

Uruguaj 
 

psy a príbuzné zvieratá 

Požiadavky na individuálnu identifikáciu uvedených zvierat star-
ších ako 90 dní, vstupujúcich do krajiny alebo opúšťajúcich kra-
jinu. Identifikácia pomocou mikročipu v spojitosti so zdravot-
ným certifikátom. 
 

60 dní 
 

SPS/USA/3020 
12. 9. 2018 
 

USA hovädzí dobytok a produkty hovädzieho dobytka citlivé z hľadis-
ka prenosu BSE 

Úrad pre kontrolu zdravia zvierat a rastlín (APHIS) informuje 
o postupe v súlade so zisteniami organizácie pre zdravie zvierat 
(OIE). Bolo uznané, že v uvedených krajinách je riziko BSE za-
nedbateľné. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/USA/3021 
20. 9. 2018 
 

USA Teff (bezlepková pseudoobilnina) a iné komodity ovplyvnené re-
zíduami pesticídnej látky 

Cloquintocet-mexyl, ustanovenie maximálnych limitných hod-
nôt rezíduí uvedenej látky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/USA/3022 
20. 9. 2018 
 

USA káva a iné komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky 

Spiromesifen, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezí-
duí uvedenej látky. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/USA/3023 
20. 9. 2018 
 

USA zelenina, ovocie, bavlník, orechy rastúce na stromoch a iné ko-
modity ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky 

Afidopyropen, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezí-
duí uvedenej látky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/VNM/103 
27. 9. 2018 
 

Vietnam 
 

mlieko a čerstvé mliečne výrobky určené pre deti a mládež 

Obežník ustanovujúci reguláciu uvedených výrobkov určených 
pre žiakov a študentov v rámci programu School Milk Program. 
 

neaplikuje sa 
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V prípade záujmu o odber Vestníka ÚNMS SR zašlite objednávku na adresu:  

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

IČO 30810710 

DIČ 2020850711 

Telefón: 0948/876 002 

Fax: 02/654 28 845 

Ak ste Vestník odoberali v roku 2017, zašleme faktúru na odber aj na rok 2018. 

Prihlásiť sa na odber Vestníka ÚNMS SR možno po celý rok. 

Objednať si možno i jednotlivé čísla. 
V písomnom styku uvádzajte vždy Vaše IČO, DIČ, IČ DPH. 
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