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1. NORMALIZÁCIA 

Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

o schválení slovenských technických noriem, 
ich zmien, opráv a zrušení 

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

Schválené STN 

1. STN EN ISO/IEC 
17021-1 
(01 5257) 

Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva. 
Časť 1: Požiadavky (ISO/IEC 17021-1: 2015) 
(EN ISO/IEC 17021-1: 2015) 
Vydanie: apríl 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO/IEC 
17021-1 
(01 5257) 

Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva.
Časť 1: Požiadavky (ISO/IEC 17021-1: 2015) ****) 
(EN ISO/IEC 17021-1: 2015) 
z novembra 2015 

  
 

 

2. STN EN 16942 
(65 6500) 

Palivá. Označovanie kompatibility vozidiel. Grafické označenie informácií pre spotrebiteľa 
(EN 16942: 2016) 
Vydanie: apríl 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 16942 
(65 6500) 

Palivá. Označovanie kompatibility vozidiel. Grafické označenie informácií pre spotrebiteľa ****) 
(EN 16942: 2016) 
z marca 2017 

  
 

 

3. STN 73 6123 
 

Stavba vozoviek. Celobetónové kryty 
Vydanie: apríl 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN 73 6123 
 

Stavba vozoviek. Cementobetónové kryty 
zo septembra 2010 
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4. STN EN ISO 11731 
(75 7833) 

Kvalita vody. Stanovenie Legionella (ISO 11731: 2017) 
(EN ISO 11731: 2017) 
Vydanie: apríl 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO 11731 
(75 7833) 

Kvalita vody. Stanovenie počtu baktérií Legionella (ISO 11731: 2017) ****) 
(EN ISO 11731: 2017) 
z januára 2018 

 
 

  

5. STN EN 14790 
(83 4540) 

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie vodných pár v potrubiach. Štandardná
referenčná metóda 
(EN 14790: 2017) 
Vydanie: apríl 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 14790 
(83 4540) 

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie vodných pár v potrubiach. Štandardná
referenčná metóda ****) 
(EN 14790: 2017) 
z júna 2017 

 
 

  

6. STN EN 14791 
(83 4714) 

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie oxidov síry. 
Štandardná referenčná metóda 
(EN 14791: 2017) 
Vydanie: apríl 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 14791 
(83 4714) 

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie oxidu siričité-
ho. Štandardná referenčná metóda ****) 
(EN 14791: 2017) 
z júna 2017 

 
 

  

7. STN EN 14789 
(83 4759) 

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie objemovej koncentrácie kyslíka. Štandard-
ná referenčná metóda: paramagnetizmus 
(EN 14789: 2017) 
Vydanie: apríl 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 14789 
(83 4759) 

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie objemovej koncentrácie kyslíka. Štandardná 
referenčná metóda: paramagnetizmus ****) 
(EN 14789: 2017) 
z júna 2017 

 
 

  

8. STN EN 16121+A1 
(91 0704) 

Nebytový úložný nábytok. Požiadavky na bezpečnosť, pevnosť, trvanlivosť a stabilitu 
(EN 16121: 2013 + A1: 2017) 
Vydanie: apríl 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 16121 
(91 0704) 

Nebytový úložný nábytok. Požiadavky na bezpečnosť, pevnosť, trvanlivosť a stabilitu 
(EN 16121: 2013) 
z marca 2014 

 
 
 
 

Zrušené STN 

9. STN EN 50194 
(37 8370) 

Elektrické prístroje na detekciu horľavých plynov v obytných budovách. Skúšobné metódy a požiadavky 
na spôsobilosť ***) 
(EN 50194: 2000) 
z decembra 2001 
Zrušená od 1. 4. 2018 
Túto normu nahrádza STN EN 50194-1: 2009. 
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10. STN EN 12575 
(64 0356) 

Plasty. Tvrditeľné lisovacie hmoty. Stanovenie stupňa zmáčania vlákna v SMC lisovacích hmotách
(EN 12575: 1998) 
z apríla 2001 
Zrušená od 1. 4. 2018 
Zrušená v CEN bez náhrady. 

  
 

 

11. STN EN ISO 15225 
(84 0000) 

Zdravotnícke pomôcky. Manažérstvo kvality. Štruktúra údajov nomenklatúry zdravotníckych
pomôcok (ISO 15225: 2016) 
(EN ISO 15225: 2016) 
z marca 2017 
Zrušená od 1. 4. 2018 
Zrušená v CEN bez náhrady. 

  
 

 

12. STN AOP 38 
(98 1029) 

Slovník. Termíny a definície o bezpečnosti a používaní munície, výbušnín a príbuzných výrobkov
v NATO 
(AOP 38: 2000) 
z januára 2003 
Zrušená od 1. 4. 2018 
Nahradená SOŠ AOP-38. 

 

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

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

Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR.  

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

Upozornenie redakcie 

Vo Vestníku ÚNMS SR č. 8/2008 v Oznámení Slovenského ústavu technickej normalizácie o schválení slovenských technických 
noriem, ich zmien, opráv a zrušení sa opravuje v bode 52 opravuje v názve slovo Skúšky na Skúšanie. 

Vo Vestníku ÚNMS SR č. 8/2017 v Oznámení Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR o prevzatí európskych a medzi-
národných noriem do sústavy STN oznámením sa opravuje v bode 114 v názve výraz Skúšky na Skúšanie. 
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Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

o prevzatí európskych a medzinárodných noriem 
do sústavy STN oznámením 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 5 a § 6 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ozna-
muje, že anglické verzie ďalej uvedených európskych a medzinárodných noriem získavajú postavenie STN. Týmto sa uvedené 
európske a medzinárodné normy preberajú do sústavy slovenských technických noriem s nasledujúcimi označeniami a trie-
diacimi znakmi (tieto normy sa preberajú len týmto oznámením). 
 
 
 Ing. Viera Huková 
 riaditeľka odboru technickej normalizácie 
 v. r. 
 

Schválené STN 

1. STN EN ISO 15378 
(01 0335) 

Primárne baliace materiály na liečivé produkty. Osobitné požiadavky na používanie normy ISO 9001: 
2015 s ohľadom na dobrú výrobnú prax (DVP) (ISO 15378: 2017) 
(EN ISO 15378: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 15378 
(01 0335) 

Primárne baliace materiály na liečivé produkty. Osobitné požiadavky na používanie normy ISO 9001: 
2008 s ohľadom na dobrú výrobnú prax (DVP) (ISO 15378: 2015) ****) 
(EN ISO 15378: 2015) 
z apríla 2016 

   
2. STN EN ISO 25178-71 

(01 4454) 
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Charakter povrchu: Plocha. Časť 71: Softvér etalónov 
(ISO 25178-71: 2017) 
(EN ISO 25178-71: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 25178-71 
(01 4454) 

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Charakter povrchu: Plocha. Časť 71: Softwér etalónov 
(ISO 25178-71: 2012) ****) 
(EN ISO 25178-71: 2012) 
z apríla 2013 

   
3. STN EN ISO 18086 

(03 8384) 
Korózia kovov a zliatin. Určovanie korózie striedavým prúdom. Kritériá ochrany (ISO 18086: 2015)
(EN ISO 18086: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 15280 
(03 8384) 

Hodnotenie pravdepodobnosti korózie striedavým prúdom na katódovo chránených potrubiach 
uložených v pôde 
(EN 15280: 2013) 
z decembra 2016 

   
4. STN EN ISO 9717 

(03 8640) 
Kovové a iné anorganické povlaky. Fosfátové konverzné povlaky na kovových materiáloch (ISO 9717: 2017)
(EN ISO 9717: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 9717 
(03 8640) 

Kovové a iné anorganické povlaky. Fosfátové konverzné povlaky na kovových materiáloch (ISO 9717: 2010) 
(EN ISO 9717: 2013) 
z novembra 2013 
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5. STN EN ISO 2063-1 
(03 8715) 

Žiarové striekanie. Zinok, hliník a ich zliatiny. Časť 1: Navrhovanie a požiadavky na kvalitu systé-
mov ochrany proti korózii (ISO 2063-1: 2017) 
(EN ISO 2063-1: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Spolu s STN EN ISO 2063-2 ruší 

 STN EN ISO 2063 
(03 8715) 

Žiarové striekanie. Kovové a iné anorganické povlaky. Zinok, hliník a ich zliatiny (ISO 2063: 2005) 
(EN ISO 2063: 2005) 
z júla 2005 

   
6. STN EN ISO 2063-2 

(03 8715) 
Žiarové striekanie. Zinok, hliník a ich zliatiny. Časť 2: Aplikovanie systémov ochrany proti korózii 
(ISO 2063-2: 2017) 
(EN ISO 2063-2: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Spolu s STN EN ISO 2063-1 ruší 

 STN EN ISO 2063 
(03 8715) 

Žiarové striekanie. Kovové a iné anorganické povlaky. Zinok, hliník a ich zliatiny (ISO 2063: 2005) 
(EN ISO 2063: 2005) 
z júla 2005 

   
7. STN EN ISO 9455-15 

(05 0065) 
Tavivá na mäkké spájkovanie. Skúšobné metódy. Časť 15: Skúška korózie na medi (ISO 9455-15: 2017) 
(EN ISO 9455-15: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 9455-15 
(05 0065) 

Tavivá na mäkké spájkovanie. Skúšobné metódy. Časť 15: Skúška korózie na medi (ISO 9455-15: 1996) ***) 
(EN ISO 9455-15: 1999) 
z decembra 2001 

   
8. STN EN ISO 9606-1 

(05 0712) 
Kvalifikačné skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 1: Ocele (ISO 9606-1: 2012 vrátane Cor. 1: 
2012 a Cor 2: 2013) 
(EN ISO 9606-1: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 9606-1 
(05 0712) 

Kvalifikačné skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 1: Ocele (ISO 9606-1: 2012 vrátane Cor. 1: 2012)
(EN ISO 9606-1: 2013) 
z októbra 2015 

   
9. STN EN ISO 14271 

(05 1137) 
Odporové zváranie. Skúšanie tvrdosti podľa Vickersa (nízkym zaťažením a v rozmedzí mikrotvrdosti) 
zvarov zhotovených odporovým bodovým, výstupkovým a švovým zváraním (ISO 14271: 2017) 
(EN ISO 14271: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 14271 
(05 1137) 

Odporové zváranie. Skúšanie tvrdosti podľa Vickersa (nízkym zaťažením a v rozmedzí mikrotvrdosti) 
zvarov zhotovených odporovým bodovým, výstupkovým a švovým zváraním (ISO 14271: 2011) ****) 
(EN ISO 14271: 2011) 
z marca 2012 

   
10. STN EN ISO 19285 

(05 1159) 
Nedeštruktívne skúšky zvarov. Technika fázových polí (Phased Array technique). Kritériá prijateľ-
nosti (ISO 19285: 2017) 
(EN ISO 19285: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 

   
11. STN EN ISO 23279 

(05 1172) 
Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Ultrazvukové skúšanie. Charakterizovanie indikácií vo zvaroch 
(ISO 23279: 2017) 
(EN ISO 23279: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 23279 
(05 1172) 

Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Ultrazvukové skúšanie. Charakterizovanie indikácií vo zvaroch (ISO 23279: 
2010) ****) 
(EN ISO 23279: 2010) 
zo septembra 2010 
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12. STN EN ISO 18278-3 
(05 1211) 

Odporové zváranie. Zvariteľnosť. Časť 3: Postupy vyhodnocovania zvariteľnosti pri bodovom 
zváraní (ISO 17278-3: 2017) 
(EN ISO 18278-3: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 

   
13. STN EN ISO 22829 

(05 2677) 
Odporové zváranie. Usmerňovač na zváracie pištole s integrovaným transformátorom. Jednotky 
usmerňovačov na pracovnú frekvenciu 1000 Hz (ISO 22829: 2017) 
(EN ISO 22829: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 22829 
(05 2677) 

Odporové zváranie. Usmerňovač na zváracie pištole s integrovaným transformátorom. Jednotky 
usmerňovačov na pracovnú frekvenciu 1000 Hz (ISO 22829: 2007) ****) 
(EN ISO 22829: 2008) 
zo septembra 2008 

   
14. STN EN ISO 18276 

(05 5505) 
Zváracie materiály. Plnené elektródy na oblúkové zváranie vysokopevných ocelí v ochrannom
plyne a bez ochranného plynu. Klasifikácia (ISO 18276: 2017) 
(EN ISO 18276: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 18276 
(05 5505) 

Zváracie materiály. Plnené elektródy na oblúkové zváranie vysokopevných ocelí v ochrannom ply-
ne a bez ochranného plynu. Klasifikácia (ISO 18276: 2006) ****) 
(EN ISO 18276: 2006) 
z decembra 2006 

   
15. STN EN ISO 9455-13 

(05 5655) 
Tavivá na mäkké spájkovanie. Skúšobné metódy. Časť 13: Stanovenie rozstreku taviva (ISO 9455-13: 2017)
(EN ISO 9455-13: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 9455-13 
(05 5655) 

Tavivá na mäkké spájkovanie. Skúšobné metódy. Časť 13: Stanovenie rozstreku taviva (ISO 9455-13: 
1996) 
(EN ISO 9455-13: 1999) 
z marca 2002 

   
16. STN EN ISO 9455-11 

(05 5707) 
Tavivá na mäkké spájkovanie. Skúšobné metódy. Časť 11: Rozpustnosť zvyškov taviva (ISO 9455-11: 2017)
(EN ISO 9455-11: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 29455-11 
(05 5707) 

Tavivá na mäkké spájkovanie. Skúšobné metódy. 11. časť: Rozpustnosť zvyškov taviva 
(EN 29455-11: 1993) 
z marca 1997 

   
17. STN EN ISO 9455-14 

(05 5707) 
Tavivá na mäkké spájkovanie. Skúšobné metódy. Časť 14: Stanovenie priľnavosti zvyškov taviva 
(ISO 9455-14: 2017) 
(EN ISO 9455-14: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 29455-14 
(05 5707) 

Tavivá na mäkké spájkovanie. Skúšobné metódy. 14. časť: Stanovenie priľnavosti zvyškov taviva 
(EN 29455-14: 1993) 
z augusta 1996 

   
18. STN EN ISO 5801 

(12 2022) 
Ventilátory. Skúšanie výkonnosti s použitím normalizovanej skúšobnej trate (ISO 5801: 2017) 
(EN ISO 5801: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 5801 
(12 2022) 

Priemyselné ventilátory. Skúšanie výkonnosti s použitím ventilačných tunelov (ISO 5801: 2008) ****) 
(EN ISO 5801: 2008) 
z marca 2009 
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19. STN EN 593 
(13 3901) 

Priemyselné armatúry. Kovové uzatváracie motýľové klapky na všeobecné používanie 
(EN 593: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 593+A1 
(13 3901) 

Priemyselné armatúry. Kovové uzatváracie motýľové klapky (Konsolidovaný text) 
(EN 593: 2009 + A1: 2011) 
z júna 2011 

   
20. STN EN ISO 6149-4 

(13 7885) 
Spojky na hydraulické tekutinové mechanizmy a všeobecné používanie. Otvory a koncovky s metrickým 
závitom podľa ISO 261 a s tesniacim O-krúžkom. Časť 4: Rozmery, konštrukcia, skúšobné metódy 
a požiadavky na vonkajšie a vnútorné uzavieracie šesťhranné skrutky (ISO 6149-4: 2017) 
(EN ISO 6149-4: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 6149-4 
(13 7885) 

Spojky na hydraulické tekutinové mechanizmy a všeobecné používanie. Otvory a koncovky s metrickým 
závitom podľa ISO 261 a s tesniacim O-krúžkom. Časť 4: Rozmery, konštrukcia, skúšobné metódy 
a požiadavky na vonkajšie a vnútorné uzavieracie šesťhranné skrutky (ISO 6149-4: 2006) ****) 
(EN ISO 6149-4: 2014) 
z mája 2015 

   
21. STN EN 61987-24-2 

(18 0109) 
Meranie a riadenie priemyselných procesov. Štruktúry údajov a prvky v katalógoch procesných 
prístrojov. Časť 24-2: Zoznamy vlastností (LOP) príslušenstva pre ventily/pohony na účely elek-
tronickej výmeny údajov 
(EN 61987-24-2: 2017, 
IEC 61987-24-2: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 

   
22. STN EN 61987-24-3 

(18 0109) 
Meranie a riadenie priemyselných procesov. Štruktúry údajov a prvky v katalógoch procesných
prístrojov. Časť 24-3: Zoznamy vlastností (LOP) príslušenstva na modifikáciu prietoku na účely
elektronickej výmeny údajov 
(EN 61987-24-3: 2017, 
IEC 61987-24-3: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 

   
23. STN EN 62657-1 

(18 4020) 
Priemyselné komunikačné siete. Rádiové komunikačné siete. Časť 1: Požiadavky na rádiovú ko-
munikáciu a úvahy o spektre 
(EN 62657-1: 2017, 
IEC 62657-1: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 

   
24. STN EN 15194 

(30 9075) 
Bicykle. Bicykle na elektrický pohon. Bicykle EPAC 
(EN 15194: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa 30. 4. 2019 ruší 

 STN EN 15194+A1 
(30 9075) 

Bicykle. Bicykle na elektrický pohon. Bicykle EPAC (Konsolidovaný text) 
(EN 15194: 2009+A1: 2011) 
z apríla 2012 

   
25. STN EN 16603-70-41 

(31 0543) 
Kozmická technika. Používanie telemetrie a paketu dát diaľkového prenosu 
(EN 16603-70-41: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 14776 
(31 0532) 

Kozmická technika. Pozemné systémy a činnosti.Používanie telemetrie a paketu dát diaľkového
prenosu ****) 
(EN 14776: 2004) 
z januára 2005 

   
26. STN EN 3475-701 

(31 1811) 
Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble v letectve. Skúšobné metódy. Časť 701: Zlupovanie 
a priľnavosť izolácie k vodiču 
(EN 3475-701: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 
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 STN EN 3475-701 
(31 1811) 

Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble v letectve. Skúšobné metódy. Časť 701: Zlupovanie 
a priľnavosť izolácie k vodiču ****) 
(EN 3475-701: 2002) 
z decembra 2002 

   
27. STN EN 4644-001 

(31 1916) 
Letectvo a kozmonautika. Obdĺžnikové elektrické a optické modulové konektory s obdĺžnikovými
vložkami pre trvalú prevádzkovú teplotu 175 °C (alebo 125 °C). Časť 001: Technická špecifikácia 
(EN 4644-001: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 4644-001 
(31 1916) 

Letectvo a kozmonautika. Obdĺžnikové elektrické a optické modulové konektory s obdĺžnikovými vlož-
kami pre trvalú prevádzkovú teplotu 175 °C (alebo 125 °C). Časť 001: Technická špecifikácia ****) 
(EN 4644-001: 2012) 
zo septembra 2012 

   
28. STN EN 3820 

(31 3128) 
Letectvo a kozmonautika. Metrické skrutky so šesťhrannou hlavou, s neopracovaným driekom, 
s krátkym závitom, zo zliatiny titánu, anodizované, mazané MoS2. Trieda: 1 100 MPa (pri teplote 
okolia)/315 °C 
(EN 3820: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 3820 
(31 3128) 

Letectvo a kozmonautika. Metrické skrutky so šesťhrannou hlavou, s neopracovaným driekom, 
s krátkym závitom, zo zliatiny titánu, anodizované, mazané MoS2. Trieda: 1100 MPa (pri teplote 
okolia) /315 °C ****) 
(EN 3820: 2006) 
z decembra 2006 

   
29. STN EN 60079-13 

(33 2320) 
Výbušné atmosféry. Časť 13: Zariadenia chránené priestormi s vnútorným pretlakom "p" a priestormi 
s umelým vetraním "v" 
(EN 60079-13: 2017, 
IEC 60079-13: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa 6. 10. 2020 ruší 

 STN EN 60079-13 
(33 2320) 

Výbušné atmosféry. Časť 13: Ochrana zariadenia priestormi s vnútorným pretlakom "p" 
(EN 60079-13: 2010, 
IEC 60079-13: 2010) 
z januára 2012 

   
30. STN EN 61400-25-1 

(33 3160) 
Veterné elektrárne. Časť 25-1: Komunikácia na monitorovanie a riadenie veterných elektrární. 
Celkový opis princípov a modelov 
(EN 61400-25-1: 2017, 
IEC 61400-25-1: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa 1. 12. 2020 ruší 

 STN EN 61400-25-1 
(33 3160) 

Veterné turbíny. Časť 25-1: Komunikácia pre monitorovanie a riadenie veterných elektrární. Celko-
vý opis princípov a modelov ****) 
(EN 61400-25-1: 2007, 
IEC 61400-25-1: 2006) 
zo septembra 2007 

   
31. STN EN 62802 

(33 4120) 
Metóda merania polvlnového napätia a parametrov impulzového signálu s lineárnou frekvenčnou mo-
duláciou pre Machov-Zehnderov optický modulátor pri systémoch vysokofrekvenčného rádiového 
prenosu po optickom vlákne (RoF) 
(EN 62802: 2017, 
IEC 62802: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
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32. STN EN 61851-21-1 
(34 1590) 

Systémy nabíjania elektrických vozidiel vodivým prepojením. Časť 21-1: Požiadavky na EMC vo-
zidlových nabíjacích zariadení pre elektrické vozidlá určených na vodivé prepojenie na napájanie
striedavým/jednosmerným prúdom 
(EN 61851-21-1: 2017, 
IEC 61851-21-1: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa 27. 10. 2020 ruší 

 STN EN 61851-21 
(34 1590) 

Systémy nabíjania elektrických vozidiel vodivým prepojením. Časť 21: Požiadavky na elektrické
vozidlá s vodivým prepojením na sriedavé/jednosmerné napájanie ****) 
(EN 61851-21: 2002, 
IEC 61851-21: 2001) 
z októbra 2002 

33. STN EN 62232 
(36 7087) 

Stanovenie intenzity vysokofrekvenčných polí, hustoty výkonu a špecifickej miery absorpcie (SAR)
v okolí rádiokomunikačných základňových staníc na účely hodnotenia expozície osôb 
(EN 62232: 2017, 
IEC 62232: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa 27. 9. 2020 ruší 

 STN EN 50383 
(36 7087) 

Základná norma na výpočet a meranie intenzity elektromagnetického poľa a SAR, týkajúca sa vystavenia 
osôb elektromagnetickým poliam základňových rádiových staníc a pevných koncových staníc bezšnúro-
vých telekomunikačných systémov (110 MHz - 40 GHz) CD 

(EN 50383: 2010) 
z januára 2011 

 STN EN 50400 
(36 7080) 

Všeobecná norma na preukázanie zhody pevných zariadení na rádiový prenos (od 110 MHz do 40 GHz)
určených na použitie v bezdrôtových telekomunikačných sieťach, so základnými obmedzeniami alebo
referenčnými úrovňami pre vystavenie obyvateľstva vysokofrekvenčným elektromagnetickým poliam, 
spôsobené ich uvedením do prevádzky ****) 
(EN 50400: 2006) 
z januára 2007 

 STN EN 50492 
(36 7945) 

Základná norma na miestne meranie intenzity elektromagnetického poľa na expozíciu ľudí v blízkosti 
základňových staníc 
(EN 50492: 2008) 
z augusta 2009 

   
34. STN EN 63080 

(36 8375) 
Prístupnosť – termíny a definície 
(EN 63080: 2017, 
IEC 63080: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 

   
35. STN EN 63005-1 

(36 8570) 
Videokamera a záznamník údajov pri nehodách cestných vozidiel. Časť 1: Základné požiadavky 
(EN 63005-1: 2017, 
IEC 63005-1: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 

   
36. STN EN 50672 

(36 9082) 
Požiadavky na ekodizajn počítačov a počítačových serverov 
(EN 50672: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 

   
37. STN EN 419212-1 

(36 9724) 
Aplikačné rozhranie pre bezpečné prvky na elektronickú identifikáciu, autentifikáciu a dôveryhodné 
služby. Časť 1: Úvod a všeobecné definície 
(EN 419212-1: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Spolu s STN EN 419212-3 ruší 

 STN EN 419212-1 
(36 9724) 

Aplikačné rozhranie pre smart karty používané ako bezpečné zariadenia na vyhotovenie podpisu.
Časť 1: Základné služby ****) 
(EN 419212-1: 2014) 
z júna 2015 

 STN EN 419212-2 
(36 9724) 

Aplikačné rozhranie pre smart karty používané ako bezpečné zariadenia na vyhotovenie podpisu.
Časť 2: Dodatočné služby ****) 
(EN 419212-2: 2014) 
z júna 2015 

   



Vestník ÚNMS SR č. 3/2018 

11 

38. STN EN 419212-3 
(36 9724) 

Aplikačné rozhranie pre bezpečné prvky na elektronickú identifikáciu, autentifikáciu a dôveryhodné 
služby. Časť 3: Protokoly autentizačného zariadenia 
(EN 419212-3: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Spolu s STN EN 419212-1 ruší 

 STN EN 419212-1 
(36 9724) 

Aplikačné rozhranie pre smart karty používané ako bezpečné zariadenia na vyhotovenie podpisu.
Časť 1: Základné služby ****) 
(EN 419212-1: 2014) 
z júna 2015 

 STN EN 419212-2 
(36 9724) 

Aplikačné rozhranie pre smart karty používané ako bezpečné zariadenia na vyhotovenie podpisu. 
Časť 2: Dodatočné služby ****) 
(EN 419212-2: 2014) 
z júna 2015 

   
39. STN EN ISO 21809-5 

(42 0030) 
Naftový a plynárenský priemysel. Vonkajšie povlaky na potrubia uložené v zemi alebo ponorené,
používané v dopravných systémoch. Časť 5: Vonkajšie betónové povlaky (ISO 21809-5: 2017) 
(EN ISO 21809-5: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

, STN EN ISO 21809-5 
(42 0030) 

Naftový a plynárenský priemysel. Vonkajšie povlaky na potrubia uložené v zemi alebo ponorené
používané v dopravných systémoch. Časť 5: Vonkajšie betónové povlaky (ISO 21809-5: 2010) ****)
(EN ISO 21809-5: 2010) 
z októbra 2010 

   
40. STN EN ISO 3927 

(42 0802) 
Kovové prášky okrem práškov pre spekané karbidy. Stanovenie lisovateľnosti pri jednoosovom
lisovaní (ISO 3927: 2017) 
(EN ISO 3927: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 3927 
(42 0802) 

Kovové prášky okrem práškov pre spekané karbidy. Stanovenie lisovateľnosti pri jednoosovom
lisovaní (ISO 3927: 2011) ****) 
(EN ISO 3927: 2011) 
z augusta 2011 

   
41. STN EN ISO 4496 

(42 0896) 
Kovové prášky. Stanovenie v kyseline nerozpustného podielu v železných, medených, cínových 
a bronzových práškoch (ISO 4496: 2017) 
(EN ISO 4496: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 24496 
(42 0896) 

Kovové prášky. Stanovenie v kyseline nerozpustného podielu v železných, medených, cínových 
a bronzových práškoch 
(EN 24496: 1993) 
z decembra 2000 

   
42. STN EN 1982 

(42 1310) 
Meď a zliatiny medi. Ingoty a odliatky 
(EN 1982: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1982 
(42 1310) 

Meď a zliatiny medi. Ingoty a odliatky 
(EN 1982: 2008) 
z októbra 2008 

   
43. STN EN 12438 

(42 1479) 
Horčík a zliatiny horčíka. Zliatiny horčíka na odliatky anód 
(EN 12438: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12438 
(42 1479) 

Horčík a zliatiny horčíka. Zliatiny horčíka na odliatky anód ****) 
(EN 12438: 1998) 
z januára 2001 
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44. STN EN 10270-1+A1 
(42 6452) 

Oceľový drôt na pružiny. Časť 1: Drôt ťahaný za studena a patentovaný z nelegovanej pružinovej
ocele 
(EN 10270-1: 2011+A1: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 10270-1 
(42 6452) 

Oceľový drôt na pružiny. Časť 1: Drôt ťahaný za studena a patentovaný z nelegovanej pružinovej
ocele ****) 
(EN 10270-1: 2011) 
z apríla 2012 

   
45. STN EN 1853 

(47 0190) 
Poľnohospodárske stroje. Vyklápacie prívesy. Bezpečnosť 
(EN 1853: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1853+A1 
(47 0190) 

Poľnohospodárske stroje. Vyklápacie prívesy. Bezpečnosť (Konsolidovaný text) 
(EN 1853: 1999+A1: 2009) 
z apríla 2010 

   
46. STN EN 14298 

(49 1019) 
Rezivo. Hodnotenie kvality sušenia 
(EN 14298: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 14298 
(49 1019) 

Rezivo. Hodnotenie kvality sušenia ****) 
(EN 14298: 2004) 
z júna 2005 

   
47. STN EN 13489 

(49 2138) 
Drevené podlahoviny a parkety. Prvky viacvrstvových parkiet 
(EN 13489: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 13489 
(49 2138) 

Drevené podlahoviny. Prvky viacvrstvových parkiet 
(EN 13489: 2002) 
z novembra 2004 

   
48. STN EN ISO 2507-1 

(64 0522) 
Rúry a tvarovky z termoplastov. Teplota mäknutia podľa Vicata. Časť 1: Všeobecná metóda skúšania 
(ISO 2507-1: 1995) 
(EN ISO 2507-1: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Spolu s STN EN ISO 2507-3 a STN EN ISO 2507-2 31. 10. 2020 ruší 

 STN EN 727 
(64 0522) 

Potrubné a kanalizačné systémy z plastov. Rúry a tvarovky z termoplastov. Stanovenie teploty 
mäknutia podľa Vicata (VST) 
(EN 727: 1994) 
z apríla 1997 

   
49. STN EN ISO 2507-2 

(64 0522) 
Rúry a tvarovky z termoplastov.Teplota mäknutia podľa Vicata. Časť 2: Skúšobné podmienky pre 
rúry a tvarovky z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) alebo chlórovaného polyvinylchloridu 
(PVC-C) a pre rúry z polyvinylchloridu vysoko odolné proti nárazu (PVC-HI) (ISO 2507-2: 1995) 
(EN ISO 2507-2: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Spolu s STN EN ISO 2507-3 a STN EN ISO 2507-1 31. 10. 2020 ruší 

 STN EN 727 
(64 0522) 

Potrubné a kanalizačné systémy z plastov. Rúry a tvarovky z termoplastov. Stanovenie teploty mäknutia 
podľa Vicata (VST) 
(EN 727: 1994) 
z apríla 1997 

   
50. STN EN ISO 2507-3 

(64 0522) 
Rúry a tvarovky z termoplastov.Teplota mäknutia podľa Vicata. Časť 3: Skúšobné podmienky pre 
akrylonitril/butadién/styrénové (ABS) a akrylonitril/styrén/akrylátové (ASA) rúry a tvarovky 
(ISO 2507-3: 1995) 
(EN ISO 2507-3: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Spolu s STN EN ISO 2507-2 a STN EN ISO 2507-1 31. 10. 2020 ruší 
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 STN EN 727 
(64 0522) 

Potrubné a kanalizačné systémy z plastov. Rúry a tvarovky z termoplastov. Stanovenie teploty 
mäknutia podľa Vicata (VST) 
(EN 727: 1994) 
z apríla 1997 

   
51. STN EN ISO 3127 

(64 0624) 
Rúry z termoplastov. Stanovenie odolnosti rúr proti vonkajšiemu nárazu. Metóda po obvode 
(ISO 3127: 1994) 
(EN ISO 3127: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa 31. 10. 2020 ruší 

 STN EN 744 
(64 0624) 

Potrubné a kanalizačné systémy z plastov. Rúry z termoplastov. Stanovenie odolnosti rúr proti vonkajšiemu 
nárazu metódou po obvode 
(EN 744: 1995) 
z júna 1997 

   
52. STN EN ISO 13254 

(64 0634) 
Potrubné systémy z termoplastov na beztlakové použitie. Skúšobná metóda vodotesnosti (ISO 13254: 
2010) 
(EN ISO 13254: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa 31. 10. 2020 ruší 

 STN EN 1053 
(64 0634) 

Potrubné systémy z plastov. Potrubné systémy z termoplastov na beztlakové použitie. Skúšobná
metóda vodotesnosti 
(EN 1053: 1995) 
z júna 1999 

   
53. STN EN ISO 13255 

(64 0635) 
Kanalizačné a odpadové potrubné systémy z termoplastov vo vnútri budov. Skúšobná metóda
vzduchotesnosti spojov (ISO 13255: 2010) 
(EN ISO 13255: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa 31. 10. 2020 ruší 

 STN EN 1054 
(64 0635) 

Potrubné systémy z plastov. Kanalizačné a odpadové potrubné systémy z termoplastov. Skúšobná
metóda vzduchotesnosti spojov 
(EN 1054: 1995) 
z júna 1999 

   
54. STN EN ISO 13257 

(64 0636) 
Potrubné systémy z termoplastov na beztlakové použitie. Skúšobná metóda stanovenia odolnosti 
pri opakovanom pôsobení zvýšenej teploty (ISO 13257: 2010) 
(EN ISO 13257: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa 31. 10. 2020 ruší 

 STN EN 1055 
(64 0636) 

Potrubné systémy z plastov. Kanalizačné a odpadové potrubné systémy z termoplastov vo vnútri 
budov. Skúšobná metóda stanovenia odolnosti pri opakovanom pôsobení zvýšenej teploty 
(EN 1055: 1996) 
z júna 1999 

   
55. STN EN ISO 13263 

(64 0645) 
Potrubné systémy z termoplastov na beztlakové kanalizačné potrubia a stoky. Tvarovky z termoplastov. 
Skúšobná metóda nárazovej húževnatosti (ISO 13263: 2010) 
(EN ISO 13263: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa 31. 10. 2020 ruší 

 STN EN 12061 
(64 0645) 

Potrubné systémy z plastov. Tvarovky z termoplastov. Skúšobná metóda rázovej pevnosti 
(EN 12061: 1999) 
z novembra 2000 

   
56. STN EN ISO 13262 

(64 0654) 
Potrubné systémy z termoplastov na beztlakové kanalizačné potrubia a stoky. Špirálovo navíjané
rúry s profilovanou stenou z termoplastov. Stanovenie pevnosti šva zvaru v ťahu (ISO 13262: 2010) 
(EN ISO 13262: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa 31. 10. 2020 ruší 
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 STN EN 1979 
(64 0654) 

Potrubné a ochranné rúrové systémy z plastov. Špirálovo navíjané rúry s profilovanou stenou 
z termoplastov. Stanovenie pevnosti šva zvaru v ťahu 
(EN 1979: 1999) 
z júna 2001 

   
57. STN EN ISO 13264 

(64 0656) 
Potrubné systémy z termoplastov na beztlakové kanalizačné potrubia a stoky. Tvarovky z termoplastov. 
Stanovenie mechanickej pevnosti alebo pružnosti ručne zhotovovaných tvaroviek (ISO 13264: 2010) 
(EN ISO 13264: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa 30. 4. 2020 ruší 

 STN EN 12256 
(64 0656) 

Potrubné systémy z plastov. Tvarovky z termoplastov. Stanovenie mechanickej pevnosti alebo
pružnosti ručne zhotovovaných tvaroviek 
(EN 12256: 1998) 
z júla 2001 

   
58. STN EN ISO 11173 

(64 0814) 
Rúry z termoplastov. Stanovenie odolnosti rúr proti vonkajšiemu nárazu. Stupňovitá metóda 
(ISO 11173: 1994) 
(EN ISO 11173: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa 31. 10. 2020 ruší 

 STN EN 1411 
(64 0814) 

Potrubné a kanalizačné systémy z plastov. Rúry z termoplastov. Stanovenie odolnosti rúr proti
vonkajšiemu nárazu stupňovitou metódou 
(EN 1411: 1996) 
z novembra 1998 

   
59. STN EN ISO 9852 

(64 0830) 
Rúry z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U). Stanovenie odolnosti proti dichlórmetánu pri 
špecifikovanej teplote (DCMT). Skúšobná metóda (ISO 9852: 2007) 
(EN ISO 9852: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa 31. 10. 2020 ruší 

 STN EN 580 
(64 0830) 

Potrubné systémy z plastov. Rúry z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U). Skúšobná metóda 
stanovenia odolnosti proti dichlórmetánu pri danej teplote (DCMT) 
(EN 580: 2003) 
z júla 2004 

   
60. STN EN 1852-1 

(64 3044) 
Potrubné systémy z plastov na beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Polypropylén (PP). 
Časť 1: Špecifikácie rúr, tvaroviek a systému 
(EN 1852-1: 2018) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1852-1 
(64 3044) 

Potrubné systémy z plastov na beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Polypropylén (PP). 
Časť 1: Špecifikácie rúr, tvaroviek a systému 
(EN 1852-1: 2009) 
z novembra 2009 

   
61. STN EN 15534-6+A1 

(64 5001) 
Kompozity vyrobené z materiálov na báze celulózy a termoplastov (drevoplastové kompozity 
(WPC) alebo kompozity s prírodnými vláknami (NFC)). Časť 6: Špecifikácie profilov a prvkov pre 
ploty 
(EN 15534-6: 2015+A1: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 15534-6 
(64 5001) 

Kompozity vyrobené z materiálov na báze celulózy a termoplastov (drevoplastové kompozity (WPC)
alebo kompozity s prírodnými vláknami (NFC)). Časť 6: Špecifikácie profilov a prvkov pre ploty ****) 
(EN 15534-6: 2015) 
z februára 2016 

   
62. STN EN ISO 2592 

(65 6212) 
Ropa a príbuzné výrobky. Stanovenie bodu vzplanutia a bodu horenia. Metóda v otvorenom tég-
liku podľa Clevelanda (IS0 2592: 2017) 
(EN ISO 2592: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 
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 STN EN ISO 2592 
(65 6212) 

Určovanie bodu vzplanutia a horenia. Clevelandova metóda v otvorenom tégliku (ISO 2592: 2000) 
(EN ISO 2592: 2001) 
z novembra 2003 

   
63. STN EN ISO 787-1 

(67 0520) 
Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 1: Porovnanie farby pigmentov (ISO 787-1: 1982) 
(EN ISO 787-1: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 

   
64. STN EN ISO 787-4 

(67 0520) 
Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 4: Stanovenie acidity alebo alkality vod-
ného výluhu (ISO 787-4: 1981) 
(EN ISO 787-4: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 

   
65. STN EN ISO 787-17 

(67 0520) 
Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 17: Porovnanie zosvetľovacej sily bielych 
pigmentov (ISO 787-17: 2002) 
(EN ISO 787-17: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 

   
66. STN EN ISO 787-21 

(67 0520) 
Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 21: Porovnanie tepelnej stability pigmentov 
s použitím vypaľovacieho činidla (ISO 787-21: 1979) 
(EN ISO 787-21: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 

   
67. STN EN ISO 787-22 

(67 0520) 
Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 22: Porovanie odolnosti proti vylučovaniu 
pigmentov (ISO 787-22: 1980) 
(EN ISO 787-22: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 

   
68. STN EN ISO 15110 

(67 3103) 
Náterové látky. Umelé starnutie kyslou depozíciou (ISO 15110: 2017) 
(EN ISO 15110: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 15110 
(67 3103) 

Náterové látky. Umelé starnutie vrátane kyslej depozície (ISO 15110: 2013) ****) 
(EN ISO 15110: 2013) 
zo septembra 2013 

   
69. STN EN ISO 11997-1 

(67 3107) 
Náterové látky. Stanovenie odolnosti proti cyklickým podmienkam korózie. Časť 1: Mokré pro-
stredie (soľná hmla)/suché prostredie/vlhké prostredie (ISO 11997-1: 2017) 
(EN ISO 11997-1: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 11997-1 
(67 3107) 

Náterové látky. Stanovenie odolnosti proti cyklickým podmienkam korózie. Časť 1: Mokré prostre-
die (soľná hmla)/suché prostredie/vlhké prostredie (ISO 11997-1: 2005) ****) 
(EN ISO 11997-1: 2006) 
z júla 2006 

   
70. STN EN ISO 10848-1 

(73 0509) 
Akustika. Laboratórne meranie bočného prenosu zvuku šíriaceho sa vzduchom a krokovým hlu-
kom medzi susediacimi miestnosťami. Časť 1: Rámcový dokument (ISO 10848-1: 2017) 
(EN ISO 10848-1: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 10848-1 
(73 0509) 

Akustika. Laboratórne meranie bočného prenosu zvuku šíriaceho sa vzduchom a krokovým hlukom
medzi susediacimi miestnosťami. Časť 1: Rámcový dokument (ISO 10848-1: 2006) ****) 
(EN ISO 10848-1: 2006) 
zo septembra 2006 

   
71. STN EN ISO 10848-2 

(73 0509) 
Akustika. Laboratórne meranie bočného prenosu zvuku šíriaceho sa vzduchom a krokovým hlukom
medzi susediacimi miestnosťami. Časť 2: Aplikácia na konštrukčné prvky s malým vplyvom spoja 
(ISO 10848-2: 2017) 
(EN ISO 10848-2: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 
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 STN EN ISO 10848-2 
(73 0509) 

Akustika. Laboratórne meranie bočného prenosu zvuku šíriaceho sa vzduchom a krokovým hlukom
medzi susediacimi miestnosťami. Časť 2: Aplikácia na konštrukčné prvky s malým vplyvom spoja 
(ISO 10848-2: 2006) ****) 
(EN ISO 10848-2: 2006) 
zo septembra 2006 

   
72. STN EN ISO 10848-3 

(73 0509) 
Akustika. Laboratórne meranie bočného prenosu zvuku šíriaceho sa vzduchom a krokovým hlukom
medzi susediacimi miestnosťami. Časť 3: Aplikácia na ľahké konštrukčné prvky s podstatným vply-
vom spoja (ISO 10848-3: 2017) 
(EN ISO 10848-3: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 10848-3 
(73 0509) 

Akustika. Laboratórne meranie bočného prenosu zvuku šíriaceho sa vzduchom a krokovým hlukom
medzi susediacimi miestnosťami. Časť 3: Aplikácia na ľahké konštrukčné prvky s podstatným vplyvom 
spoja (ISO 10848-3: 2006) ****) 
(EN ISO 10848-3: 2006) 
zo septembra 2006 

   
73. STN EN ISO 10848-4 

(73 0509) 
Akustika. Laboratórne meranie bočného prenosu zvuku šíriaceho sa vzduchom a krokovým hlu-
kom medzi susediacimi miestnosťami. Časť 4: Ostatné prípady (ISO 10848-4: 2017) 
(EN ISO 10848-4: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 10848-4 
(73 0509) 

Akustika. Laboratórne meranie bočného prenosu zvuku šíriaceho sa vzduchom a krokovým hlukom 
medzi susediacimi miestnosťami. Časť 4: Ostatné prípady (ISO 10848-4: 2010) ****) 
(EN ISO 10848-4: 2010) 
z decembra 2010 

   
74. STN EN ISO 12569 

(73 0571) 
Tepelnotechnické vlastnosti budov a stavebných materiálov. Stanovenie špecifického prietoku 
vzduchu v budovách. Metóda zriedenia stopovacieho plynu (ISO 12569: 2017) 
(EN ISO 12569: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 12569 
(73 0571) 

Tepelnotechnické vlastnosti budov a stavebných materiálov. Stanovenie špecifického prietoku 
vzduchu v budovách. Metóda zriedenia stopovacieho plynu (ISO 12569: 2012) ****) 
(EN ISO 12569: 2012) 
z apríla 2013 

   
75. STN EN 12604 

(74 6470) 
Brány a vráta. Mechanické vlastnosti. Požiadavky a škúšobné metódy 
(EN 12604: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12604 
(74 6470) 

Brány a vráta. Mechanické vlastnosti. Požiadavky ***) 
(EN 12604: 2000) 
z decembra 2002 

 STN EN 12605 
(74 6471) 

Brány a vráta. Mechanické vlastnosti. Skúšobné metódy ***) 
(EN 12605: 2000) 
z decembra 2002 

   
76. STN EN ISO 11295 

(75 6127) 
Triedenie potrubných systémov z plastov používaných na renováciu a výmenu a informácie na ich
navrhovanie (ISO 11295: 2017) 
(EN ISO 11295: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 11295 
(75 6127) 

Triedenie potrubných systémov z plastov používaných na renováciu a informácie na ich navrhovanie 
(ISO 11295: 2010) 
(EN ISO 11295: 2010) 
z novembra 2010 
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77. STN EN 17034 
(75 8109) 

Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Chlorid hlinitý bezvodý, chlorid hlinitý, pen-
tahydroxid chlorid dihlinitý a hydroxid-chlorid-síran hlinitý 
(EN 17034: 2018) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 881 
(75 8101) 

Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Chlorid hlinitý (monomérny), hydroxid-chlorid 
hlinitý (monomérny) a hydroxid-chlorid-síran hlinitý (monomérny) 
(EN 881: 2004) 
z augusta 2005 

 STN EN 883 
(75 8103) 

Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Polyhydroxid-chlorid hlinitý a polyhydroxid-
chlorid-síran hlinitý 
(EN 883: 2004) 
z augusta 2005 

   
78. STN EN 16941-1 

(75 8800) 
Miestne systémy na úžitkovú vodu. Časť 1: Systémy na použitie dažďovej vody 
(EN 16941-1: 2018) 
Platí od 1. 4. 2018 

   
79. STN EN ISO 2411 

(80 0921) 
Textílie povrstvené gumou alebo plastmi. Zisťovanie priľnavosti povrstvenia (ISO 2411: 2017) 
(EN ISO 2411: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 2411 
(80 0921) 

Textílie povrstvené gumou alebo plastmi. Zisťovanie priľnavosti povrstvenia (ISO 2411: 2000) ***) 
(EN ISO 2411: 2000) 
z novembra 2001 

   
80. STN EN ISO 10075-1 

(83 3572) 
Ergonomické zásady vo vzťahu k psychickej pracovnej záťaži. Časť 1: Všeobecné pojmy, termíny 
a definície (ISO 10075-1: 2017) 
(EN ISO 10075-1: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 10075-1 
(83 3501) 

Ergonomické zásady vo vzťahu k mentálnemu pracovnému zaťaženiu. Základné termíny a definície
(EN ISO 10075-1: 2000) 
z januára 2000 

   
81. STN EN 50625-2-4 

(83 9062) 
Požiadavky na zber, logistiku a spracovanie OEEZ. Časť 2-4: Požiadavky na spracovanie fotovoltických 
panelov 
(EN 50625-2-4: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 

   
82. STN P CLC/TS 

50625-3-5 
(83 9062) 

Požiadavky na zber, logistiku a spracovanie OEEZ. Časť 3-5: Technická špecifikácia na dekontamináciu. 
Fotovoltické panely 
(CLC/TS 50625-3-5: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 

   
83. STN EN 13329+A1 

(91 7869) 
Laminátové dlážkoviny. Súčasti s povrchovou vrstvou na báze aminoplastových teplom tvrditeľných 
živíc. Špecifikácie, požiadavky a skúšobné metódy 
(EN 13329: 2016 + A1: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 13329 
(91 7869) 

Laminátové dlážkoviny. Súčasti s povrchovou vrstvou na báze aminoplastových teplom tvrditeľných 
živíc. Špecifikácie, požiadavky a skúšobné metódy ****) 
(EN 13329: 2016) 
z júla 2016 

   
84. STN EN 1176-1 

(94 0515) 
Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy 
(EN 1176-1: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa 31. 10. 2018 ruší 

 STN EN 1176-1 
(94 0515) 

Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy
(EN 1176-1: 2008) 
z marca 2009 
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85. STN EN 1176-2 
(94 0515) 

Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 2: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné 
metódy na hojdačky 
(EN 1176-2: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa 31. 10. 2018 ruší 

 STN EN 1176-2 
(94 0515) 

Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 2: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné 
metódy na hojdačky 
(EN 1176-2: 2008) 
z marca 2009 

   
86. STN EN 1176-3 

(94 0515) 
Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 3: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné 
metódy na šmýkačky 
(EN 1176-3: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa 31. 10. 2018 ruší 

 STN EN 1176-3 
(94 0515) 

Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 3: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné 
metódy na šmýkačky 
(EN 1176-3: 2008) 
z marca 2009 

   
87. STN EN 1176-4 

(94 0515) 
Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 4: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné 
metódy na lanovky 
(EN 1176-4: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa 31. 10. 2018 ruší 

 STN EN 1176-4 
(94 0515) 

Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 4: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné 
metódy na lanovky 
(EN 1176-4: 2008) 
z marca 2009 

   
88. STN EN 1176-6 

(94 0515) 
Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 6: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné 
metódy na kývavé zariadenia 
(EN 1176-6: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa 31. 10. 2018 ruší 

 STN EN 1176-6 
(94 0515) 

Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 6: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné 
metódy na kývavé zariadenia 
(EN 1176-6: 2008) 
z marca 2009 

   
89. STN EN ISO 25649-1 

(94 0542) 
Plávajúce výrobky na voľný čas na používanie na a vo vode. Časť 1: Klasifikácia, materiály, vše-
obecné požiadavky a skúšobné metódy (ISO 25649-1: 2017) 
(EN ISO 25649-1: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 15649-1+A2 
(94 0542) 

Plávajúce výrobky na voľný čas na používanie na a vo vode. Časť 1: Klasifikácia, materiály, všeobecné 
požiadavky a skúšobné metódy ****) 
(EN 15649-1: 2009+A2: 2013) 
z mája 2014 

   
90. STN EN ISO 25649-2 

(94 0542) 
Plávajúce výrobky na voľný čas na používanie na a vo vode. Časť 2: Informácie pre spotrebiteľa 
(ISO 25649-2: 2017) 
(EN ISO 25649-2: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 15649-2+A2 
(94 0542) 

Plávajúce výrobky na voľný čas na používanie na a vo vode. Časť 2: Spotrebiteľské informácie ****)
(EN 15649-2: 2009+A2: 2013) 
zo septembra 2013 
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91. STN EN ISO 25649-3 
(94 0542) 

Plávajúce výrobky na voľný čas na používanie na a vo vode. Časť 3: Ďalšie špecifické bezpečnostné 
požiadavky a skúšobné metódy na prostriedky triedy A (ISO 25649-3: 2017) 
(EN ISO 25649-3: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 15649-3+A1 
(94 0542) 

Plávajúce výrobky na voľný čas na používanie na a vo vode. Časť 3: Ďalšie špecifické bezpečnostné 
požiadavky a skúšobné metódy na prostriedky triedy A (Konsolidovaný text) ****) 
(EN 15649-3: 2009+A1: 2012) 
z júna 2012 

   
92. STN EN ISO 25649-4 

(94 0542) 
Plávajúce výrobky na voľný čas na používanie na a vo vode. Časť 4: Ďalšie špecifické bezpečnostné 
požiadavky a skúšobné metódy na prostriedky triedy B (ISO 25649-4: 2017) 
(EN ISO 25649-4: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 15649-4+A1 
(94 0542) 

Plávajúce výrobky na voľný čas na používanie na a vo vode. Časť 4: Ďalšie špecifické bezpečnostné 
požiadavky a skúšobné metódy na prostriedky triedy B (Konsolidovaný text) ****) 
(EN 15649-4: 2010+A1: 2012) 
z júna 2012 

   
93. STN EN ISO 25649-5 

(94 0542) 
Plávajúce výrobky na voľný čas na používanie na a vo vode. Časť 5: Ďalšie špecifické bezpečnostné 
požiadavky a skúšobné metódy na prostriedky triedy C (ISO 25649-5: 2017) 
(EN ISO 25649-5: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 15649-5 
(94 0542) 

Plávajúce výrobky na voľný čas na použitie na a vo vode. Časť 5: Ďalšie špecifické požiadavky a skúšobné 
metódy pre prostriedky triedy C ****) 
(EN 15649-5: 2009) 
z apríla 2010 

   
94. STN EN ISO 25649-6 

(94 0542) 
Plávajúce výrobky na voľný čas na používanie na a vo vode. Časť 6: Ďalšie špecifické bezpečnostné 
požiadavky a skúšobné metódy na prostriedky triedy D (ISO 25649-6: 2017) 
(EN ISO 25649-6: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 15649-6+A1 
(94 0542) 

Plávajúce výrobky na voľný čas na používanie na a vo vode. Časť 6: Ďalšie špecifické bezpečnostné 
požiadavky a skúšobné metódy na prostriedky triedy D ****) 
(EN 15649-6: 2009+A1: 2013) 
z mája 2014 

   
95. STN EN ISO 25649-7 

(94 0542) 
Plávajúce výrobky na voľný čas na používanie na a vo vode. Časť 7: Ďalšie špecifické bezpečnostné 
požiadavky a skúšobné metódy na prostriedky triedy E (ISO 25649-7: 2017) 
(EN ISO 25649-7: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 15649-7 
(94 0542) 

Plávajúce výrobky na voľný čas na použitie na a vo vode. Časť 7: Ďalšie špecifické požiadavky a skúšobné 
metódy pre prostriedky triedy E ****) 
(EN 15649-7: 2009) 
z apríla 2010 

Zmeny STN 

96. STN EN ISO 16671/A1 
(19 5301) 

Očné implantáty. Vyplachovacie roztoky pre očnú chirurgiu (ISO 16671: 2015/Amd 1: 2017). Zmena A1 
STN EN ISO 16671 z januára 2016 
(EN ISO 16671: 2015/A1: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
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97. STN EN 61000-4-5/A1 
(33 3432) 

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-5: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti 
rázovým impulzom. Zmena A1 
STN EN 61000-4-5 z februára 2015 
(EN 61000-4-5: 2014/A1: 2017, 
IEC 61000-4-5: 2014/Amd 1: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
STN EN 61000-4-5 z februára 2015 sa bez tejto zmeny A1 môže používať do 8. 9. 2020. 

   
98. STN EN 62321-4/A1 

(34 6705) 
Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 4: Stanovenie ortuti 
v polyméroch, kovoch a elektronike pomocou CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES a ICP-MS. Zmena A1 
STN EN 62321-4 z októbra 2014 
(EN 62321-4: 2014/A1: 2017, 
IEC 62321-4: 2013/Amd 1: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
STN EN 62321-4 z októbra 2014 sa bez tejto zmeny A1 môže používať do 17. 8. 2020. 

   
99. STN EN ISO 17100/A1 

(95 8005) 
Prekladateľské služby. Požiadavky na prekladateľské služby (ISO 17100: 2015/Amd 1: 2017). Zmena A1
STN EN ISO 17100 zo septembra 2015 
(EN ISO 17100: 2015/A1: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 

Opravy STN 

100. STN EN 55025/AC 
(33 4225) 

Vozidlá, člny a spaľovacie motory. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy ich mera-
nia na ochranu palubných rádiových prijímačov. Oprava AC 
STN EN 55025 z júla 2017 
(CISPR 25: 2016/cor. 1: 2017, 
EN 55025: 2017/AC Nov. 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 

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

Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR. 
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Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

o vydaní technických normalizačných informácií 

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

Schválené TNI 

1. TNI CEN/TR 115-3 
(27 4802) 

Bezpečnosť pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Časť 3: Vzájomný vzťah medzi EN 115-1: 
2008 + A1: 2010 a EN 115-1: 2017 ****) 
(CEN/TR 115-3: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 TNI CEN/TR 115-3 
(27 4802) 

Bezpečnosť pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Časť 3: Vzájomný vzťah medzi EN 115: 
1995 a jej zmenami a EN 115-1: 2008 
(CEN/TR 115-3: 2009) 
z apríla 2010 

   
2. TNI CEN/TR 15419 

(83 2765) 
Ochranné odevy. Návod na výber, použitie, starostlivosť a údržbu chemického ochranného odevu 
****) 
(CEN/TR 15419: 2017) 
Platí od 1. 4. 2018 

   

Zrušené TNI 

3. TNI CEN/TR 15623 
(51 2010) 

Potravinárske stroje. Usmernenie. Materiály pre potravinovú oblasť ****) 
(CEN/TR 15623: 2008) 
z októbra 2008 
Zrušená od 1. 4. 2018 
Zrušená v CEN bez náhrady. 

Dokumenty bez označenia hviezdičkami sa vydávajú v slovenskom jazyku. 

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

o zverejňovaní plánu technickej normalizácie 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že zoznamy úloh zaradených do plánu tech-
nickej normalizácie podľa § 6 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov sú zverejňované na webovej stránke ÚNMS 
SR na www.unms.sk v časti Technická normalizácia – Verejné prerokovanie návrhov STN. 

Každý, kto má záujem stať sa účastníkom pripomienkového konania k návrhom konkrétnych STN, sa môže prihlásiť do 4 týždňov 
od zverejnenia zoznamu u spracovateľa, ktorého adresa je uvedená pri konkrétnej úlohe. 
  
 Ing. Viera Huková 
 riaditeľka odboru technickej normalizácie 
 v. r. 

 
 

Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky  
o verejnom prerokovaní návrhov európskych a medzinárodných noriem 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. 
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov oznamuje, že zoznamy návrhov európskych a medzinárodných noriem a iných dokumentov sú zverejňované na verej-
né prerokovanie na webovej stránke ÚNMS SR www.unms.sk v časti Technická normalizácia – Verejné prerokovanie návrhov 
STN. 

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

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

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

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

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

o verejnom prerokovaní návrhov pôvodných STN 

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

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

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

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

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

1. Rozhodnutie č. 2018/900/001101/00423 zo dňa 1. 2. 2018 vydané pre DKC servis, s. r. o., Balkán 53, 960 01 Zvolen, 
IČO: 36 645 982.  

Predmetom rozhodnutia je zmena autorizácie na výkon overovania určených meradiel (záznamových zariadení v cestnej dopra-
ve) udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2017/900/014642/04018 zo dňa 10. 11. 2017 spočívajúca v zmene zodpovedného 
zástupcu autorizovanej osoby. 

Platnosť rozhodnutia o autorizácii je do 10. 11. 2022. 

2. Rozhodnutie č. 2018/900/001156/00139 zo dňa 7. 2. 2018 vydané pre SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r. o., Kollárova 73, 
036 01 Martin, IČO: 36 403 121.  

Predmetom rozhodnutia je predĺženie autorizácie na výkon overovania určených meradiel (záznamových zariadení v cestnej 
doprave) udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2013/900/001793/00777 zo dňa 10. 6. 2013.  

Platnosť autorizácie sa predlžuje do 7. 2. 2023. 

3. Rozhodnutie č. 2018/900/001214/00205 zo dňa 7. 2. 2018 vydané pre Tempus – Trans s. r. o., Železiarenská 49, 040 15 
Košice, IČO: 31 712 380.  

Predmetom rozhodnutia je predĺženie autorizácie na výkon overovania určených meradiel (záznamových zariadení v cestnej 
doprave) udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2013/900/002389/01045 zo dňa 03.07.2013.  

Platnosť autorizácie sa predlžuje do 7. 2. 2023. 

4. Rozhodnutie č. 2018/900/001799/00079 zo dňa 13. 2. 2018 vydané pre OVERTO s. r. o., Hálova 7, 851 01 Bratislava,  
IČO: 46 523 740.  

Predmetom rozhodnutia je zmena autorizácie na výkon overovania určených meradiel (tlakomerov na meranie tlaku 
v pneumatikách motorových vozidiel) udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2013/900/000192/00115 zo dňa 25. 2. 2013 spočí-
vajúca v rozšírení rozsahu autorizácie o nový druh určených meradiel – momentových kľúčov. 

Platnosť rozhodnutia o autorizácii je do 6. 11. 2022. 

5. Rozhodnutie č. 2018/900/001758/00207 zo dňa 13. 2. 2018 vydané pre AG & E, s. r. o., Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, 
IČO: 31 388 680.  

Predmetom rozhodnutia je predĺženie autorizácie na výkon úradného merania (meranie objemovej aktivity radónu Rn-222) 
udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2013/900/000778/00370 zo dňa 13. 3. 2013.  

Platnosť autorizácie sa predlžuje do 13. 2. 2023. 

6. Rozhodnutie č. 2018/900/001890/05077 zo dňa 20. 2. 2018 vydané pre STABO, s. r. o., Príboj 558, 976 13 Slovenská Ľupča, 
IČO: 31 620 582. 

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

Zavedené metódy 

Po
lo

žk
a 

Druh overovaných 
meradiel 

(Položka prílohy č. 1 
k vyhláške 

č. 210/2000 Z. z. 
o meradlách 

a metrologickej 
kontrole) 

Merací  
rozsah 

Rozšírená 
neistota U 

(k=2) Druh Dokumentácia 

Ostatné 
špecifikácie 

1. 

Záznamové 
zariadenia v cestnej 

doprave 

(pol.: 2.2.2) 

Do 250 km/h 

Dĺžka 0,33 % 

Rýchlosť  
0,33 km/h 

Čas 0,66 s/24 h 

Priame 
porovnanie

Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 

č. 165/2014 zo 4. 2. 2014 
o tachografoch v cestnej doprave 

Metodická príručka overovania 
záznamových zariadení MPOZZ  

vydanie č. 2 TM 

Digitálne 
záznamové 
zariadenia 

Pridelená overovacia značka: M89. 

Platnosť rozhodnutia: do 20. 2. 2023. 

7. Rozhodnutie č. 2018/900/002322/00360 zo dňa 23. 2. 2018 vydané pre SLOVEKO s. r. o., Vojenská 7, 040 01 Košice,  
IČO: 36 197 874.  

Predmetom rozhodnutia je predĺženie autorizácie na výkon úradného merania (meranie celkovej hmotnosti a zaťaženia náprav 
cestných vozidiel) udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2013/900/001570/00669 zo dňa 8. 4. 2013.  

Platnosť autorizácie sa predlžuje do 23. 2. 2023. 

8. Rozhodnutie č. 2018/900/002342/00455 zo dňa 23. 2. 2018 vydané pre AC car s. r. o., Priemyselná 1434/47, 965 01 
Žiar nad Hronom, IČO: 46 870 253.  

Predmetom rozhodnutia je predĺženie autorizácie na výkon overovania určených meradiel (záznamových zariadení v cestnej 
doprave) udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2013/900/001631/00698 zo dňa 13. 6. 2013.  

Platnosť autorizácie sa predlžuje do 23. 2. 2023. 

9. Rozhodnutie č. 2018/900/002339/00895 zo dňa 23. 2. 2018 vydané pre OVERTO s. r. o., Hálova 7, 851 01 Bratislava, 
IČO: 46 523 740.  

Predmetom rozhodnutia je zrušenie autorizácie na výkon overovania určených meradiel (analyzátorov výfukových plynov moto-
rových vozidiel so zážihovým motorom) udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2012/900/001188/00582 zo dňa 5. 4. 2012. 

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

Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

o udelení autorizácie 

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

I. rozhodnutie o autorizácii č. 2018/801/001556/02467 zo dňa 12. 2. 2018 pre TÜV SÜD SLOVAKIA s.r.o., SKTC-175, NO 1353, 
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35 852 216, na technické predpisy: 

1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách 
a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu v znení nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 78/2004 Z. z. 

Postupy posudzovania zhody podľa § 1 ods. 2 v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-020 a č. I-008: 

– bezpečnostné komponenty podľa prílohy č. 5,  

– podsystémy podľa prílohy č. 7. 

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách 
a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2011 Z. .z  

Rozsah autorizácie je vymedzený pre strojové zariadenia z prílohy č. IV smernice 2006/42/ES v rozsahu osvedčení o akreditácii 
č. P-020 a č. I-008: 

1. Kotúčové píly (jednolistové alebo viaclistové) na obrábanie dreva a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami 
alebo na spracovanie mäsa a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami týchto typov:  

1.1 strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú pevný stôl alebo podporu s ručným podávaním 
obrobku alebo s demontovateľným strojovým podávaním, 

1.2 strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú ručne ovládaný pílový stôl alebo vozík, ktoré vy-
konávajú vratný pohyb, 

1.3 strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú zabudované mechanické podávacie zariadenie 
obrobkov s ručným vkladaním a /alebo odoberaním, 

1.4 strojové píly s pohyblivou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú mechanický pohyb čepele, s ručným vklada-
ním a/alebo odoberaním, 

2. Strojové hobľovačky s ručným podávaním určené na spracovanie dreva, 

3. Hrúbovačky na jednostranné zrovnávacie hobľovanie, ktoré majú zabudované mechanické podávacie zariadenie, 
s ručným vkladaním a/alebo odoberaním určené na obrábanie dreva, 

4. Pásové píly s ručným vkladaním a/alebo odoberaním, určené na obrábanie dreva a materiálov s podobnými fyzikál-
nymi vlastnosťami alebo na spracovanie mäsa a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami týchto typov: 

4.1 strojové píly s pevnou čepeľou pri rezaní, ktoré majú pevný alebo pílový stôl s vratným pohybom alebo podporu 
pre obrobok, 

4.2 strojové píly s čepeľou montovanou na vozíku s vratným pohybom, 

5. Kombinované strojové zariadenia typov uvedených v bodoch 1 až 4 a v bode 7 určené na obrábanie dreva a materiálov 
s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami, 

6. Viacvretenové čapovacie strojové zariadenia s ručným podávaním určené na obrábanie dreva, 

7. Profilovacie strojové zariadenia so zvislým vretenom s ručným podávaním určené na obrábanie dreva a materiálov 
s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami, 

9. Lisy, vrátane ohraňovacích lisov na tvárnenie kovov za studena, s ručným vkladaním a/alebo odoberaním, ktorých 
pohyblivé pracovné časti môžu mať zdvih viac ako 6 mm a rýchlosť viac ako 30 mm/s, 
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10. Vstrekovacie alebo tlačné tvarovacie lisy na plastické hmoty s ručným vkladaním alebo odoberaním, 

11. Vstrekovacie alebo tlačné tvarovacie lisy na gumu s ručným vkladaním alebo odoberaním, 

13. Ručne nakladané vozidlá určené na zber odpadu z domácností, so zabudovaným lisovacím mechanizmom, 

16. Vozidlové zdvíhacie plošiny, 

17. Zariadenia na zdvíhanie osôb alebo osôb a tovarov predstavujúce nebezpečenstvo pádu z výšky väčšej ako tri metre. 

Postupy posudzovania zhody: 

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

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

3. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách 
a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia. 

Rozsah autorizácie v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-020 a č. I-008: 

– prostriedky ľudovej zábavy, 

– zariadenia detských ihrísk, 

– športovo-rekreačné zariadenia. 

Postupy posudzovania zhody: 

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

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

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

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

Rozsah autorizácie podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-020 a č. I-008. 

Postupy posudzovania zhody: 

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

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

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

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

5. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. z o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí 
do výťahov na trhu. 

Rozsah autorizácie: 

– výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou budovy alebo inej stavby a bezpečnostné časti do výťahov uvedené v prílohe č. 3, 
ktoré sú určené na namontovanie do výťahov v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-020 a č. I-008. 

Postupy posudzovania zhody: 

 Výťahy: 

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

– záverečná inšpekcia podľa prílohy č. 5, 

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

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

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

– zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality výťahu a preskúmaní návrhu výťahu (mmodul H1) podľa prílohy č. 11, 
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Bezpečnostné časti: 

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

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

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

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

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

Rozsah autorizácie podľa § 1 ods. 2 v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-020, č. O-012 a č. I-008. 

Postupy posudzovania zhody: 

– európske schválenie materiálov podľa § 15, 

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

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

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

– zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach tlakového zariadenia pod dohľadom v náhodných 
intervaloch (modul C2) podľa prílohy č. 2, bod 4, 

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

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

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

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

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

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

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

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

7. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite. 

Rozsah autorizácie v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-020: 

– zariadenia podľa § 2 písm. a) nariadenia vlády  

Postup posudzovania zhody: 

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

8. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2016 Z. z., o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie 
v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. 

Rozsah autorizácie 

– zariadenia skupiny I kategórie M1 podľa prílohy č. 1, bod, 1 písm. a), 

– elektrickézariadenia skupiny I kategórie M2 podľa prílohy č. 1, bod. 1, písm. b), 

– zariadenia skupiny II kategórie 1 podľa prílohy č. 1, bod 2 písm. a), 

– elektické zariadenia skupiny II kategórie 2 podľa prílohy č. 1, bod 2 písm b) 

 v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-020. 

Postupy posudzovania zhody: 

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

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

– zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku (modul E) podľa prílohy č. 7.  
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9. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/424 z 9. marca 2016 o lanovkových zariadeniach a o zrušení smernice 
2000/9/ES (ďalej len „nariadenie 2016/424“). 

Rozsah autorizácie podľa článku 1 nariadenia 2016/424 v rozsahu osvedčenia o akreditácii č P-020. 

Postupy posudzovania zhody: 

– EÚ skúška typu – výrobný typ (modul B) podľa prílohy č. 3 nariadenia 2016/424, 

– zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D) podľa prílohy č. 4 nariadenia 2016/424, 

– zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality a preskúmaní návrhu (modul H1) podľa prílohy č. 7 nariadenia 2016/424. 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Platnosť autorizácie je do dňa 
20. 10. 2020, okrem časti týkajúcej sa autorizácie na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z. z., ktorá je platná 
do dňa 20. 4. 2018. 

II. rozhodnutie o autorizácii č. 2018/801/001002/00390 zo dňa 26. 2. 2018 pre KONŠTRUKTA- Defence, a.s. SKTC-112, NO 1395, 
Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 34 139 800, na technické predpisy 

1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách 
a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov. 

Rozsah autorizácie je vymedzený podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-021 a S-077. 

Postupy posudzovania zhody: 

– podrobnosti o postupoch posudzovania zhody vlastností strelných zbraní podľa § 5, 

– typová skúška strelných zbraní podľa § 6, 

– homologizácia strelných zbraní podľa § 7, 

– podrobnosti o technických požiadavkách na typovú skúšku a homologizáciu strelných zbraní podľa § 8, 

– kusové overenie strelných zbraní podľa § 9, 

–  nové kusové overenie strelných zbraní podľa § 10, 

– podrobnosti o technických požiadavkách uplatňovaných pri kusovom overení a pri novom kusovom overení podľa § 11, 

– podrobnosti o postupoch posudzovania zhody vlastností streliva a strelivinypodľa §12, 

– typová kontrola streliva alebo streliviny podľa § 13, 

– inšpekcia streliva podľa § 14. 

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu. 

Rozsah autorizácie je vymedzený podľa § 4 ods. 2 pre: 

– zábavnú pyrotechniku kategórie F1, F2, F3, F4, 

– scénické pyrotechnické výrobky, 

– pyrotechnické výrobky určené na použitie v motorových vozidlách, 

– iné pyrotechnické výrobky 

 v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-021 a S-077. 

Postupy posudzovania zhody: 

– EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 2 časť I, 

– zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v náhodných intervaloch 
(modul C2) podľa prílohy č. 2 časť II, 

– zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D) podľa prílohy č. 2 časť III, 

– zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku (modul E) podľa prílohy č. 2 časť IV, 

– zhoda založená na overovaní jednotky (modul G) podľa prílohy č. 2 časť V,  

– zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality (modul H) podľa prílohy č. 2 časť VI. 
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3. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2016 Z. z. o sprístupňovaní výbušnín na civilné použitie na trhu. 

Rozsah autorizácie je vymedzený podľa § 1 v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-021 a S-077. 

Postupy posudzovania zhody podľa prílohy č. 3: 

– EÚ skúška typu (modul B),  

– zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v náhodných intervaloch 
(modul C2),  

– zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D), 

– zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku (modul E), 

– zhoda s typom založená na overovaní výrobku (modul F), 

– zhoda založená na overovaní jednotky (modul G). 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Platnosť autorizácie je do dňa 14. 7. 2020. 

 Ing. Monika Laurovičová 
 riaditeľka odboru skúšobníctva a európskych záležitostí 

 v. r. 
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4. AKREDITÁCIA 

Zoznam držiteľov platných osvedčení 
 o súlade so správnou laboratórnou praxou k 31. 12. 2017 

 
    
1. Osvedčenie č.: G-017 
  

Platnosť 
osvedčenia 

od: 16. 9. 2014
do: 16. 9. 2019

 EL, spol. s r. o. 
Stredisko laboratórnych prác 
Radlinského 17/A, 051 11 Spišská Nová Ves 

 

    
 Oblasť štúdií: Ekotoxikologické štúdie, fyzikálno-chemické a analytické štúdie, biologické 

testovanie, štúdie mikrobiologickej bezpečnosti, štúdie mikrobiologickej odbúrateľnosti. 
  

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

  

    
2. Osvedčenie č.: G-026 
  

Platnosť 
osvedčenia 

od: 27. 1. 2017
do: 26. 6. 2020

 hameln rds a.s. 
Sekcia biologických štúdií (BIO) a Oddelenie analytického a bioanalytického vývoja (ABD) 
Horná 36, 900 01 Modra 

  

    
 Oblasť štúdií: Toxicita, mutagenita, farmakokinetika a metabolizmus, farmakológia, mikro-

biológia, imunochémia, biochémia, klinicko-chemické testovanie. 
  

 Typy látok: Humánne lieky, veterinárne lieky, priemyselné chemikálie, zdravotnícke po-
môcky, kozmetika, aditíva do potravín a krmív. 

  

    
3. Osvedčenie č.: G-027 
  

Platnosť 
osvedčenia 

od: 26. 10. 2016
do: 28. 1. 2021

 Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 
Laboratórium diagnostiky a prevencie rickettsiových a chlamýdiových nákaz  
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava 

  

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

rickettsií a chlamýdií. 
  

    
4. Osvedčenie č.: G-036 
  

Platnosť 
osvedčenia 

od: 15. 7. 2013
do: 15. 7. 2018

 Slovenská zdravotnícka univerzita 
Limbová 12, 833 03 Bratislava 
Centrum testovacích laboratórií SZU  
Laboratórium toxikológie, laboratórium imunotoxikológie, experimentálne zverince 
Limbová 14, 833 01 Bratislava 

  

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

kožnej senzibilizácie a imunotoxikologické štúdie. 
  

 Typy látok: Humánne lieky, prípravky na ochranu rastlín, veterinárne lieky, potravinové 
a krmovinové doplnky, kozmetické výrobky, priemyselné látky a prípravky, biocídy, zdravot-
nícke pomôcky, predmety bežného používania, dezinfekčné prípravky, čistiace prostriedky, 
povrchové a odpadové vody, xenobiotiká. 
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5. Osvedčenie č.: G-038 
  

Platnosť 
osvedčenia 

od: 29. 4. 2013
do: 29. 4. 2018

 Univerzita veterinárneho lekárstva Košice 
Ústav patologickej anatómie 
Komenského 73, 041 81 Košice 

  

    
 Oblasť štúdií: Histopatologické štúdie.   
 Typy látok: Tkanivá a orgány živočíšneho pôvodu.   
    
6. Osvedčenie č.: G-040 
  

Platnosť 
osvedčenia 

od: 07. 9. 2016
do: 19. 5. 2019

 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 
Odbor laboratórnych činností 
Testovacie pracovisko životného prostredia 
Matúškova 21, 833 16 Bratislava 

  

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

Platnosť 
osvedčenia 

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

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

  

    
 Oblasť štúdií: Štúdie toxicity, toxikokinetiky, mutagenity, fyzikálno-chemické štúdie, poľné 

štúdie. 
  

 Typy látok: Humánne a veterinárne lieky a liečivá, prípravky na ochranu rastlín, potravino-
vé a krmovinové doplnky, kozmetické výrobky, priemyselné chemické látky a prípravky, 
biocídy, pesticídy. 

  

    
8. Osvedčenie č.: G-043 
  

Platnosť 
osvedčenia 

od: 20. 1. 2015
do: 28. 11. 2019

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

  

    
 Oblasť štúdií: Analytické a klinicko-chemické testovanie, bioequivalenčné štúdie.   
 Typy látok: Humánne a veterinárne lieky a liečivá   
    
9. Osvedčenie č.: G-044 
  

Platnosť 
osvedčenia 

od: 16. 7. 2016
do: 16. 7. 2021

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

  

    
 Oblasť štúdií: Štúdie toxicity a mutagenity, analytické a klinicko-chemické testovanie.   
 Typy látok: Humánne a veterinárne lieky a liečivá, pesticídy, kozmetické látky, potravinové dopln-

ky, priemyselné chemické látky a prípravky, biocídy. 
  

    
10. Osvedčenie č.: G-045 
  

Platnosť 
osvedčenia 

od: 22. 2. 2017
do: 22. 2. 2022

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

  

    
 Oblasť štúdií: Sérologické štúdie   
 Typy látok: Humánne lieky    
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11. Osvedčenie č.: G-046 
  

Platnosť 
osvedčenia 

od: 20. 12. 2017
do: 14. 12. 2018

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

  

    
 Oblasť štúdií: Fyzikálno-chemické, analytická a klinická chémia, bioequivalenčné štúdie   
 Typy látok: Veterinárne lieky a liečivá    
    
12. Osvedčenie č.: G-047 
  

Platnosť 
osvedčenia 

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

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

  

    
 Oblasť štúdií: Fyzikálno-chemické, analytické štúdie   
 Typy látok: Pesticídy    
    
13. Osvedčenie č. G-048 
  

Platnosť 
osvedčenia 

od: 19. 10. 2017
do: 19. 10. 2020

 Inštitút toxikológie Federálnej Medicínsko-Biologickej Agentúry   
 Bechtereva Str. 1, St. Petersburg, 192019, Russian Federation   
    
 Oblasť štúdií: toxikologické štúdie   
 Typy látok: Humánne a veterinárne lieky a liečivá, priemyselné chemické látky a prípravky   
    
14. Osvedčenie č. G-049 
  

Platnosť 
osvedčenia 

od: 20. 12. 2017
do: 20. 12. 2020

 Federálne rozpočtové zariadenia pre vedu Federálne vedecké centrum hygieny F. F. Erismana 
Federálnej služba pre dozor nad spotrebiteľskými právami ochrany a blahom ľudí 

  

 Semashko 2, 141014 Mytishchy, Russian Federation   
    
 Oblasť štúdií: poľné štúdie, analytické testovanie   
 Typy látok: pesticídy   

 Mgr. Martin Senčák 
 riaditeľ SNAS 
 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 vo februári 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/402 
16. 2. 2018 

Spojené arabské 
emiráty 

značka zhody ECAS 

Dokument upravujúci používanie značky zhody ECAS (ECAS Mark 
of Conformity), v prípade certifikovaných výrobkov vrátane ná-
pravných opatrení v prípade jej neoprávneného použitia. 
 

60 dní 

TBT/BRA/789 
8. 2. 2018 
 

Brazília telekomunikačné výrobky, telefónne súpravy, mobilné telefóny 
alebo iné zariadenia pre bezdrôtové siete 

Návrh vyhlášky o posudzovaní zhody a schvaľovaní telekomuni-
kačných výrobkov. 
 

90 dní 

TBT/BRA/7 
22. 2. 2018 
 

Brazília súčasti motocyklov, skútrov trojkoliek, štvorkoliek a podobných 
výrobkov 

Technický predpis ustanovujúci základné požiadavky na reťazové 
kolesá, bezpečnosť uvedených výrobkov a prevencia nehôd. 
 

22. 3. 2018 
 

TBT/BRA/791 
22. 2. 2018 
 

Brazília súčasti motocyklov, skútrov trojkoliek, štvorkoliek a podobných
výrobkov 

Technický predpis ustanovujúci základné požiadavky na pastorky, 
bezpečnosť uvedených výrobkov a prevencia nehôd. 
 

23. 3. 2018 
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TBT/BRA/792 
23. 2. 2018 
 

Brazília súčasti motocyklov, skútrov trojkoliek, štvorkoliek a podobných
výrobkov 

Technický predpis ustanovujúci základné požiadavky na reťaze,
bezpečnosť výrobkov a prevencia nehôd. 
 

23. 3. 2018 

TBT/CAN/542 
5. 2. 2018 
 

Kanada 
 

rádiové komunikácie 

Dokument SMSE-001-18 – rádiové špecifikácie (RSS-133, vyda-
nie 6, doplnok), požiadavky na certifikáciu vysielačov a prijímačov
používaných v rádiokomunikačných systémoch na poskytovanie 
osobných komunikačných služieb (PCS) v pásmach 1850-1915 MHz 
a 1930-1995 MHz. 
 

28. 3. 2018 
 

TBT/CAN/543 
13. 2. 2018 
 

Kanada 
 

spotrebiteľsky balené výrobky, označovanie na prednej strane 
obalu (FOP) 

Predpisy, ktorými sa menia a dopĺňajú predpisy na potraviny 
a liečivá pokiaľ ide o výživové symboly a iné ustanovenia týkajúce
sa prítomnosti sodíka, nasýtených tukov a/alebo cukrov. Posilne-
nie informovanosti a možnosť voľby spotrebiteľov v záujme ich 
zdravia. 
 

26. 4. 2018 
 

TBT/CHL/436 
28. 2. 2018 
 

Čile 
 

polypropylénové rúrky určené na vodovodné inštalácie na stude-
nú/teplú vodu 

Potrubné systémy na vodovodné inštalácie na studenú a teplú 
vodu. Polypropylén (PP), časť 1. Rúrky. 
 

60 dní 

TBT/CHL/437 
28. 2. 2018 
 

Čile 
 

polypropylénové výrobky určené na vodovodné inštalácie na stu-
denú/teplú vodu a na vykurovacie inštalácie 

Potrubné systémy na vodovodné inštalácie na studenú a teplú 
vodu. Polypropylén (PP), časť 2. Inštalačné výrobky. 
 

60 dní 

TBT/CRI/172 
20. 2. 2018 
 

Kostarika 
 

vyzretý syr 

Stredoamerický technický predpis (RTCA) stanovujúci špecifikácie 
na vyzretý syr, určený na priamu ľudskú spotrebu alebo na ďalšie
spracovanie. 
 

60 dní 

TBT/CRI/173 
23. 2. 2018 
 

Kostarika 
 

uhľovodík, uhľovodíkové palivá 

Predpis ustanovujúci regulačné a technické požiadavky a postupy, 
ktorými sa riadi distribúcia, skladovanie a uvádzanie na trh uhľo-
vodíkových palív určených pre konečného spotrebiteľa. 
 

60 dní 

TBT/DOMI/226 
21. 2. 2018 
 

Dominikánska 
republika 
 

mlieko a mliečne výrobky 

Predpis ustanovujúci právne, technické a administratívne pravidlá 
týkajúce sa kvality a bezpečnosti mlieka a mliečnych výrobkov 
počas procesu výroby, spracovania, distribúcie a maloobchodu. 
 

60 dní 

TBT/EGY/179 
21. 2. 2018 
 

Egypt 
 

gumené hadice a hadicové zostavy určené na plnenie a výdaj 
kvapalných uhľovodíkov 

Ministerská vyhláška ustanovujúca záväznú národnú normu na
uvedené výrobky, technický súlad s normou ISO 2929: 2014. 
 

60 dní 

TBT/EGY/180 
21. 2. 2018 
 

Egypt 
 

optické výrobky 

Ministerská vyhláška zrušujúca záväznú národnú normu
ES 1225-2 – špecifikácie tolerancií optických vlastností okuliarových 
šošoviek. 
 

60 dní 
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TBT/EGY/181 
21. 2. 2018 
 

Egypt 
 

balená pitná prírodná minerálna voda  

Ministerská vyhláška ustanovujúca záväznú národnú normu na 
uvedené výrobky. 

 

60 dní 

TBT/EGY/182 
21. 2. 2018 
 

Egypt 
 

hračky, chemické hračky (súpravy) iné ako súpravy na pokusy 

Ministerská vyhláška stanovujúca záväznú normu na bezpečnosť
uvedených hračiek. 
 

60 dní 

TBT/EGY/183 
21. 2. 2018 
 

Egypt 
 

hračky a súčasti hračiek vyrobené s použitím elastomérov, nitro-
zamíniov, prstové farby, iné hračky (detské trampolíny) určené na 
použitie v interiéri a exteriéri 

Ministerská vyhláška stanovujúca súbor záväzných noriem, skúšky
uvedených výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/EGY/184 
21. 2. 2018 
 

Egypt 
 

stoličky a lavice/stoly používané vo vzdelávacích inštitúciách 

Ministerská vyhláška stanovujúca záväznú národnú normu na
uvedené výrobky, bezpečnosť a skúšky. 
 

60 dní 

TBT/EGY/185 
21. 2. 2018 
 

Egypt 
 

hračky, elektrické hračky 

Ministerská vyhláška stanovujúca záväznú národnú normu na 
bezpečnosť uvedených hračiek. 
 

60 dní 

TBT/EGY/186 
21. 2. 2018 
 

Egypt 
 

svetelné zdroje, panely s ekologickými svetelnými diódami OLED 

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

 

60 dní 

TBT/EGY/187 
21. 2. 2018 
 

Egypt 
 

drahé kovy, šperky 

Ministerská vyhláška stanovujúca záväznú národnú normu na
odborné hodnotenie drahých kovov, šperkov a výrobkov z dra-
hých kovov. 
 

60 dní 

TBT/EGY/188 
21. 2. 2018 
 

Egypt 
 

optické výrobky 

Ministerská vyhláška stanovujúca záväznú národnú normu na 
optické šošovky montované do okuliarových rámov podľa predpi-
su. Technický súlad s normou ISO 21987: 2009. 
 

60 dní 

TBT/EGY/189 
21. 2. 2018 
 

Egypt 
 

sterilizačné zariadenia, veľké sterilizátory, parné sterilizátory pou-
žívané v zdravotníctve 

Ministerská vyhláška stanovujúca záväznú národnú normu na
uvedené zariadenia, skúšky. 
 

60 dní 

TBT/ESP/37 
6. 2. 2018 
 

Španielsko 
 

živé zvieratá vrátane invazívnych druhov 

Vyhláška ustanovujúca požiadavky na ochranu zdravia a životné-
ho prostredia cestou úpravy dovozu živočíšnych druhov, na ktoré 
sa nevzťahujú harmonizované nariadenia Európskej únie. 
 

60 dní 
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TBT/EU/538 
1. 2. 2018 
 

Európska únia 
 

určité látky označované ako karcinogénne, mutagénne alebo
poškodzujúce reprodukciu (CMR) v odevoch a iných textilných 
materiáloch prichádzajúcich do styku s ľudskou pokožkou 

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVII 
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 
o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických 
látok (REACH), pokiaľ ide o určité látky klasifikované ako karcino-
génne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu (CMR) kate-
górie 1A alebo 1B. Zákaz uvádzania na trh. 
 

60 dní 

TBT/EU/539 
8. 2. 2018 
 

Európska únia 
 

potraviny 

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa zamieta povolenie určitých 
zdravotných tvrdení o potravinách vzťahujúcich sa na zníženie
rizika ochorenia. Zamietnutie troch zdravotných tvrdení v súlade 
s článkom 17 (3) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných 
tvrdeniach o potravinách. 
 

60 dní 

TBT/EU/540 
8. 2. 2018 
 

Európska únia 
 

potraviny 

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa zamieta povolenie určitých 
zdravotných tvrdení o potravinách okrem tých, ktoré odkazujú na
zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí. Zamietnutie 
siedmych zdravotných tvrdení v súlade s článkom 18 (5) nariade-
nia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. de-
cembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravi-
nách. 
 

60 dní 

TBT/EU/541 
8. 2. 2018 
 

Európska únia 
 

elektrické a elektronické zariadenia 

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa ustanovuje
formát na registráciu a predkladanie údajov výrobcov elektrických 
a elektronických zariadení, ako aj častosť predkladania údajov do
registra. Povinnosť zriadenia registra vyplýva zo smernice 
2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení 
(WEEE). 
 

60 dní 

TBT/EU/542 
16. 2. 2018 
 

Európska únia 
 

výrobky, na ktoré sa vzťahujú harmonizačné právne predpisy Únie 

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa sta-
novujú pravidlá a postupy pri dodržiavaní a vykonávaní harmoni-
začných právnych predpisov Únie v oblasti výrobkov, a ktorým sa 
menia a dopĺňajú nariadenia (EÚ) č. 305/2011, (EÚ) č. 528/2012,
(EÚ) 2016/424, (EÚ) 2016/425, (EÚ) 2016/426 a (EÚ) 2017/1369, 
a smernice 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EÚ, 2013/29/EÚ, 
2013/53/EÚ, 2014/28/EÚ, 2014/29/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/31/EÚ, 
2014/32/EÚ, 2014/33/EÚ, 2014/34/EÚ, 2014/35/EÚ, 2014/53/EÚ, 
2014/68/EÚ a 2014/90/EÚ. Návrh nariadenia sa týka pravidiel 
a postupov na poskytovanie informácií o zhode výrobkov v rozsa-
hu pôsobnosti, rámca pre dohľad nad trhom takýchto výrobkov
a rámca pre kontrolu takýchto výrobkov vstupujúcich na trh Únie. 
 

60 dní 

TBT/EU/543 
20. 2. 2018 
 

Európska únia 
 

elektrické a elektronické zariadenia 

Návrh delegovanej smernice Komisie, ktorou sa na účely prispô-
sobenia vedeckému a technickému pokroku mení a dopĺňa prílo-
ha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65 /EÚ, 
pokiaľ ide o výnimku pre olovo v dielektrických keramických čas-
tiach určitých kondenzátorov. 
 

60 dní 
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TBT/EU/544 
20. 2. 2018 
 

Európska únia 
 

elektrické a elektronické zariadenia 

Návrh delegovanej smernice Komisie, ktorou sa na účely prispô-
sobenia vedeckému a technickému pokroku mení a dopĺňa prílo-
ha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, 
pokiaľ ide o výnimku pre olovo v dielektrických keramických ma-
teriáloch na báze PZT pre určité kondenzátory. 
 

60 dní 

TBT/EU/545 
20. 2. 2018 
 

Európska únia 
 

elektrické a elektronické zariadenia 

Návrh delegovanej smernice Komisie, ktorou sa na účely prispô-
sobenia vedeckému a technickému pokroku mení a dopĺňa prílo-
ha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, 
pokiaľ ide o výnimku pre kadmium a jeho zlúčeniny v elektrických
kontaktoch. 
 

60 dní 

TBT/EU/546 
20. 2. 2018 
 

Európska únia 
 

elektrické a elektronické zariadenia 

Návrh delegovanej smernice Komisie, ktorou sa na účely prispô-
sobenia vedeckému a technickému pokroku mení a dopĺňa prílo-
ha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, 
pokiaľ ide o výnimku pre olovo vo zvaroch na zostavenie stabilné-
ho elektrického spojenia medzi polovodičovým čipom a nosičom 
v rámci sád integrovaného obvodu Flip Chip. 
 

60 dní 

TBT/EU/547 
20. 2. 2018 
 

Európska únia 
 

elektrické a elektronické zariadenia 

Návrh delegovanej smernice Komisie, ktorou sa na účely prispô-
sobenia vedeckému a technickému pokroku mení a dopĺňa prílo-
ha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, 
pokiaľ ide o výnimku pre olovo a kadmium v tlačiarenských far-
bách na smaltovanie skla. 
 

60 dní 

TBT/EU/548 
20. 2. 2018 
 

Európska únia 
 

elektrické a elektronické zariadenia 

Návrh delegovanej smernice Komisie, ktorou sa na účely prispô-
sobenia vedeckému a technickému pokroku mení a dopĺňa prílo-
ha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, 
pokiaľ ide o výnimku pre olovo viazané v krištáľovom skle v zmys-
le definície v prílohe I (kategórie 1, 2, 3 a 4) k smernici Rady
69/493/EHS. 
 

60 dní 

TBT/EU/549 
20. 2. 2018 
 

Európska únia 
 

elektrické a elektronické zariadenia 

Návrh delegovanej smernice Komisie, ktorou sa na účely prispô-
sobenia vedeckému a technickému pokroku mení a dopĺňa prílo-
ha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, 
pokiaľ ide o výnimku pre oxid olovnatý v tmeliacej frite používa-
nej pri výrobe sklenených zostáv pre určité laserové trubice. Do-
časná výnimka z RoHS 2 (Smernica 2011/65/EU). 
 

60 dní 

TBT/EU/550 
20. 2. 2018 
 

Európska únia 
 

elektrické a elektronické zariadenia 

Návrh delegovanej smernice Komisie, ktorou sa na účely prispô-
sobenia vedeckému a technickému pokroku mení a dopĺňa prílo-
ha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, 
pokiaľ ide o výnimku pre olovo v krycej vrstve určitých diód. 
 

60 dní 
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TBT/EU/551 
26. 2. 2018 
 

Európska únia 
 

ovocie a zelenina 

Návrh delegovaného nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa 
vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011, pokiaľ ide o obchodné 
normy v sektore ovocia a zeleniny (vrátane sprievodnej prílohy). 
Zmeny a doplnky obchodných noriem pre ovocie a zeleninu 
v súlade s nedávnymi úpravami príslušných medzinárodných 
noriem EHK OSN. 
 

 

TBT/GBR/29 
1. 2. 2018 
 

Spojené kráľovstvo 
 

kozmetika a výrobky osobnej starostlivosti 

Predpis o ochrane životného prostredia (Mikročastice), Wales 
2018. Zákaz používania mikročastíc ako zložky pri výrobe zmýva-
teľných kozmetických výrobkov a predaj akýchkoľvek výrobkov 
obsahujúcich mikročastice. 
 

90 dní 
 

TBT/GBR/30 
1. 2. 2018 
 

Spojené kráľovstvo 
 

kozmetika a výrobky osobnej starostlivosti 

Predpis o ochrane životného prostredia (Mikročastice), Škótsko 
2018. Zákaz používania mikročastíc ako zložky pri výrobe zmýva-
teľných kozmetických výrobkov a predaj akýchkoľvek výrobkov 
obsahujúcich mikročastice. 
 

90 dní 
 

TBT/GBR/31 
19. 2. 2018 
 

Spojené kráľovstvo 
 

motorové vozidlá 

Predpisy o cestných vozidlách (schvaľovanie) a osobných auto-
mobiloch (informácie o spotrebe paliva a emisiách CO2), zmeny
a doplnky 2018. 
 

60 dní 
 

TBT/GTM/95 
14. 2. 2018 
 

Guatemala 
 

vyzretý syr 

Stredoamerický technický predpis (RTCA) stanovujúci špecifikácie 
na vyzretý syr, určený na priamu ľudskú spotrebu alebo na ďalšie
spracovanie. 
 

60 dní 

TBT/HKG/50 
8. 2. 2018 
 

Hongkong 
 

splachovacie záchody 

Schéma dobrovoľného označovania splachovacích záchodov. Re-
gistrácia výrobkov, označovanie podľa stupňov úspornosti spot-
reby vody. 
 

60 dní 

TBT/HND/91 
21. 2. 2018 
 

Honduras 
 

vyzretý syr 

Stredoamerický technický predpis (RTCA) stanovujúci špecifikácie 
na vyzretý syr, určený na priamu ľudskú spotrebu alebo na ďalšie
spracovanie. 
 

60 dní 

TBT/ISR/999 
16. 2. 2018 

Izrael posúvače/posuvné ventily s kovovým klinom 

Zmeny a doplnky záväznej normy SI 61. 
 

60 dní 
 

TBT/ISR/1000 
16. 2. 2018 

Izrael vodomery 

Zrušenie záväznosti normy SI 63,časť 1 (vodomery na pitnú vodu). 
 

60 dní 
 

TBT/ISR/1001 
16. 2. 2018 

Izrael vodomery na pitnú vodu 

Zrušenie záväznosti normy SI 63,časť 3 (skúšobné metódy). 
 

60 dní 
 

TBT/ISR/1002 
16. 2. 2018 

Izrael elektrické varné zariadenia určené pre domácnosti – stacionárne 
sporáky, varné dosky, rúry a pece 

Revízia záväznej normy SI 900, časť 2.6. 
 

60 dní 
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TBT/ISR/1003 
19. 2. 2018 

Izrael ochranné odevy, odevy s vysokou viditeľnosťou, skúšobné metódy 
a požiadavky 

Revízia záväznej normy SI 1258, časť 4. 
 

60 dní 
 

TBT/ISR/1004 
19. 2. 2018 

Izrael ochranné rukavice proti mechanickým rizikám 

Revízia záväznej normy SI 1284, časť 3. 
 

60 dní 
 

TBT/ISR/1005 
20. 2. 2018 

Izrael prostriedky na ochranu očí, výrobky na ochranu očí a tváre počas
zvárania a príbuzných procesov 

Revízia záväznej normy SI 4141, časť 12. 
 

60 dní 
 

TBT/JPN/586 
22. 2. 2018 

Japonsko farmaceutické výrobky, biologické výrobky 

Zmeny a doplnky minimálnych požiadaviek na biologické výrobky 
(výrobný proces, charakteristiky, kvalita farmaceutických výrob-
kov, ktorým sa musí venovať osobitná pozornosť). 
 

22. 3. 2018 

TBT/KEN/634 
1. 2. 2018 

Keňa panenský kokosový olej 

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

neaplikuje sa 

TBT/KEN/635 
14. 2. 2018 

Keňa mlieko upravené fermentáciou 

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

neaplikuje sa 

TBT/KEN/636 
14. 2. 2018 

Keňa syr Cottage cheese 

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

neaplikuje sa 

TBT/KEN/637 
14. 2. 2018 

Keňa smotanový syr 

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

neaplikuje sa 

TBT/KEN/638 
14. 2. 2018 

Keňa mliečna smotana a upravená smotana 

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

neaplikuje sa 

TBT/KEN/639 
14. 2. 2018 

Keňa dezerty a zmrzlinové zmesi na báze mlieka 

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

neaplikuje sa 

TBT/KEN/640 
14. 2. 2018 

Keňa syr Mozarella 

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

neaplikuje sa 

TBT/KEN/641 
16. 2. 2018 

Keňa mliečny tuk a maslový olej určené na ďalšie spracovanie alebo
kulinárske použitie 

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

neaplikuje sa 

TBT/KEN/642 
16. 2. 2018 

Keňa nezrejúci syr vrátane čerstvého syra 

Národná norma, všeobecné požiadavky na výrobky. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/643 
28. 2. 2018 

Keňa deodoranty a antiperspiranty 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/644 
28. 2. 2018 

Keňa obmedzovače rýchlosti pre motorové vozidlá na cestách 

Národná norma, požiadavky na obmedzovače rýchlosti, inštalácia
a účinnosť. 
 

neaplikuje sa 
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TBT/KEN/645 
28. 2. 2018 

Keňa obmedzovače rýchlosti pre motorové vozidlá na cestách 

Národná norma, požiadavky na obmedzovače rýchlosti, špecifiká-
cie systému a komponentov. 

 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/646 
28. 2. 2018 

Keňa džemy, želé a marmelády na priamu spotrebu 

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

5. 4. 2018 

TBT/KEN/647 
28. 2. 2018 

Keňa ovocný koktail v konzerve určený na priamu spotrebu 

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

5. 4. 2018 

TBT/KEN/648 
28. 2. 2018 

Keňa spracované ovocie a zelenina 

Národná norma, kódex správnej praxe na uvedené výrobky. 
 

5. 4. 2018 

TBT/KEN/649 
28. 2. 2018 

Keňa sušená zelenina na priamu spotrebu alebo ďalšie spracovanie 

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

5. 4. 2018 

TBT/KEN/650 
28. 2. 2018 

Keňa ovocné šťavy a zmesové šťavy na priamu spotrebu ako nápoj 

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

5. 4. 2018 

TBT/KEN/651 
28. 2. 2018 

Keňa sušené ovocie na priamu spotrebu alebo ďalšie spracovanie 

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

5. 4. 2018 

TBT/KEN/652 
28. 2. 2018 
 

Keňa elektrické káble s PVC izoláciou 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 

 

5. 4. 2018 

TBT/KOR/752 
22. 2. 2018 
 

Kórea 
 

spotrebiteľské výrobky 

Zmeny a doplnky vykonávacej vyhlášky o uplatňovaní rámcového 
zákona o bezpečnosti výrobkov, hlásenie nehôd spôsobených
výrobkami, zodpovednosť zainteresovaných subjektov. 
 

60 dní 

TBT/LBR/1 
14. 2. 2018 
 

Libéria káva a kakao 

Predpis ustanovujúci požiadavky v sektore poľnohospodárskych
komodít. Postupy na prevenciu umiestňovania nebezpečných 
a neštandardných výrobkov na trh v Libérii. 
 

60 dní 

TBT/LTU/31 
8. 2. 2018 
 

Litva 
 

stavebné výrobky 

Návrh predpisu, ktorým sa určuje zoznam stavebných výrobkov
podliehajúcich regulácii. 
 

60 dní 

TBT/MDA/35 
23. 2. 2018 
 

Moldavsko 
 

elektromagnetické zariadenia 

Rozhodnutie vlády o schválení technického predpisu o elektro-
magnetickej kompatibilite, harmonizácia požiadaviek s právom 
EÚ. 
 

60 dní 

TBT/MDA/36 
23. 2. 2018 
 

Moldavsko 
 

tlakové zariadenia 

Rozhodnutie vlády o schválení technického predpisu týkajúceho 
sa sprístupňovania tlakových zariadení na trhu, harmonizácia 
požiadaviek s právom EÚ. 
 

60 dní 



Vestník ÚNMS SR č. 3/2018 

42 

TBT/MDA/37 
23. 2. 2018 
 

Moldavsko 
 

lanovkové zariadenia 

Rozhodnutie vlády o schválení technického predpisu o lanovko-
vých zariadeniach určených na prepravu osôb, harmonizácia po-
žiadaviek s právom EÚ. 
 

60 dní 

TBT/MDA/38 
23. 2. 2018 
 

Moldavsko 
 

hračky 

Rozhodnutie vlády o schválení technického predpisu o bezpečnosti 
hračiek, harmonizácia požiadaviek s právom EÚ. 
 

60 dní 

TBT/MDA/39 
23. 2. 2018 
 

Moldavsko 
 

činnosti týkajúce sa dohľadu nad trhom, všeobecná bezpečnosť 
všetkých výrobkov 

Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane zákona 
č. 422 z 22. 12. 2006 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Harmo-
nizácia požiadaviek s právom EÚ. 
 

60 dní 

TBT/MDA/40 
23. 2. 2018 
 

Moldavsko 
 

činnosti týkajúce sa posudzovania zhody a akreditácie 

Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane zákona 
č. 235 z 1. 12. 2011 o akreditácii a posudzovaní zhody. Harmoni-
zácia požiadaviek s právom EÚ. 
 

60 dní 

TBT/MDA/41 
23. 2. 2018 
 

Moldavsko 
 

činnosti týkajúce prípravy technických predpisov 

Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane zákona 
č. 420-XVI z 22. 12. 2006 o činnostiach prípravy technických pred-
pisov. Harmonizácia požiadaviek s právom EÚ. 
 

60 dní 

TBT/MDA/42 
23. 2. 2018 
 

Moldavsko 
 

činnosti týkajúce sa metrológie 

Zákon o metrológii. Dodatočné požiadavky a normy týkajúce sa 
váh s neautomatickou činnosťou, uvádzania meradiel na trh, 
spotrebiteľsky balených výrobkov atď. Harmonizácia požiadaviek 
s právom EÚ. 
 

60 dní 

TBT/MDA/43 
23. 2. 2018 
 

Moldavsko 
 

činnosti týkajúce sa normalizácie 

Zákon o normalizácii. Harmonizácia sústavy národných noriem 
s európskou legislatívou Organizácia národných normalizačných 
činností v súlade so správnou praxou. 
 

60 dní 

TBT/MDA/44 
23. 2. 2018 
 

Moldavsko 
 

činnosti týkajúce sa dohľadu nad trhom 

Zákon o trhovom dohľade. Harmonizácia národných právnych
predpisov s právnymi predpismi EÚ a organizácia činností dohľa-
du nad trhom v súlade so správnou praxou. 
 

60 dní 

TBT/MDA/45 
23. 2. 2018 
 

Moldavsko 
 

meradlá 

Rozhodnutie vlády o schválení technického predpisu o uvádzaní 
meradiel na trh, harmonizácia požiadaviek s právom EÚ. 
 

60 dní 

TBT/MDA/46 
23. 2. 2018 
 

Moldavsko 
 

váhy s neautomatickou činnosťou 

Rozhodnutie vlády, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie vlády č. 267 
z 8. 4. 2014 o schválení technického predpisu o váhach s neautoma-
tickou činnosťou harmonizácia požiadaviek s právom EÚ. 
 

60 dní 
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TBT/MDA/47 
23. 2. 2018 
 

Moldavsko 
 

všetky nezhodné/chybné výrobky 

Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto zákonom 
sa ustanovuje zodpovednosť výrobcu za škody spôsobené chyb-
ných výrobkov, ochrana spotrebiteľa pred poškodením zdravia 
a maloobchodným predajom chybných výrobkov. Harmonizácia
požiadaviek s právom EÚ. 
 

60 dní 

TBT/MDA/48 
23. 2. 2018 
 

Moldavsko 
 

jednoduché tlakové nádoby 

Rozhodnutie vlády o schválení technického predpisu o uvádzaní 
jednoduchých tlakových nádob na trh, harmonizácia požiadaviek
s právom EÚ. 
 

60 dní 

TBT/MDA/49 
23. 2. 2018 
 

Moldavsko 
 

legálne meracie jednotky 

Rozhodnutie vlády o schválení technického predpisu o schvaľo-
vaní legálnych meracích jednotiek, harmonizácia požiadaviek 
s právom EÚ. 
 

60 dní 

TBT/MDA/50 
23. 2. 2018 
 

Moldavsko 
 

meradlá a metódy metrologickej kontroly 

Rozhodnutie vlády č. 1095 z 19. 12. 2017 o zmene a doplnení 
úradného zoznamu meradiel a meraní podliehajúcich legálnej 
metrologickej kontrole, harmonizácia požiadaviek s právom EÚ. 
 

 

TBT/MEX/390 
6. 2. 2018 
 

Mexiko 
 

jogurt 

Národná norma ustanovujúca požiadavky na jogurt predávaný na 
území Mexika. Požiadavky na označovanie, fyzikálne, chemické 
a mikrobiologické vlastnosti. 
 

neaplikuje sa 

TBT/MEX/391 
6. 2. 2018 
 

Mexiko 
 

mlieko v prášku alebo sušené mlieko 

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky
predávané na území Mexika. Požiadavky na označovanie, fyzikál-
ne, chemické a mikrobiologické vlastnosti. 
 

60 dní 

TBT/MEX/392 
8. 2. 2018 
 

Mexiko 
 

výrobky týkajúce sa anestéziologickej praxe 

Národná norma ustanovujúca požiadavky týkajúce sa anestézio-
logickej praxe. Norma je záväzná pre všetkých zdravotníckych
pracovníkov a pre zdravotnícke zariadenia patriace do národného 
zdravotného systému. 
 

60 dní 

TBT/MEX/393 
8. 2. 2018 
 

Mexiko 
 

výrobky týkajúce sa fungovania klinických laboratórií 

Národná norma ustanovujúca požiadavky týkajúce sa organizácie 
a fungovania klinických laboratórií. Norma je záväzná pre všetky 
klinické laboratóriá a odborných pracovníkov národného zdra-
votného systému. 
 

60 dní 

TBT/MEX/394 
13. 2. 2018 
 

Mexiko 
 

lietadlá a helikoptéry 

Národná norma ustanovujúca maximálne prípustné hladiny hluku 
spôsobené lietadlami. 
 

60 dní 

TBT/MEX/395 
21. 2. 2018 
 

Mexiko 
 

syr 

Národná norma ustanovujúca požiadavky na syry – označovanie, 
špecifikácie, obchodné informácie a skúšobné metódy. 
 

60 dní 
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TBT/MOZ/13 
6. 2. 2018 
 

Mozambik 
 

nebezpečné tovary 

Predpis ustanovujúci normy a postupy na cestnú prepravu ne-
bezpečného tovaru, povinnosti prevádzkovateľov nebezpečnej
cestnej dopravy a vodičov. 
 

60 dní 

TBT/NIC/157 
21. 2. 2018 
 

Nikaragua 
 

vyzretý syr 

Stredoamerický technický predpis (RTCA) stanovujúci špecifikácie 
na vyzretý syr, určený na priamu ľudskú spotrebu alebo na ďalšie 
spracovanie. 
 

60 dní 

TBT/OMN/343 
1. 2. 2018 
 

Omán 
 

elektrické vozidlá 

Jednotné ustanovenia týkajúce sa typového schvaľovania vozidiel 
so zreteľom na osobitné požiadavky na elektrickú hnaciu sústavu 
(ECE 100). 
 

60 dní 

TBT/PAN/95 
1. 2. 2018 
 

Panama 
 

pitná voda 

Predpis DGNTI-COPANIT stanovujúci požiadavky na pitnú vodu, 
definície a všeobecné požiadavky. 
 

60 dní 

TBT/PAN/96 
21. 2. 2018 
 

Panama 
 

vyzretý syr 

Stredoamerický technický predpis (RTCA) stanovujúci špecifikácie 
na vyzretý syr, určený na priamu ľudskú spotrebu alebo na ďalšie 
spracovanie. 

 

60 dní 

TBT/PER/101 
20. 2. 2018 
 

Peru 
 

vodomery 

Národná norma na vodomery na studenú a teplú vodu, metrolo-
gické a technické požiadavky. 
 

15. 5. 2018 

TBT/PER/102 
20. 2. 2018 
 

Peru 
 

vodomery 

Národná norma na vodomery na studenú a teplú vodu, skúšobné
metódy. 
 

15. 5. 2018 

TBT/PER/103 
20. 2. 2018 
 

Peru 
 

vodomery 

Národná norma na vodomery na studenú a teplú vodu, formuláre
na správy o skúškach. 
 

15. 5. 2018 

TBT/PHL/202 
6. 2. 2018 
 

Filipíny 
 

LED žiarovky s vlastným predradníkom 

Administratívna vyhláška ustanovujúca národné normy záväzné
pre výrobcov, distribútorov, dovozcov a predajcov LED žiaroviek. 
 

neaplikuje sa 

TBT/SAU/1039 
14. 2. 2018 

Saudská Arábia 
 

malé fotovoltaické solárne systémy (solar PV systems) 

Predpisy ustanovujúce dodatočné požiadavky, ktoré musia spĺňať
uvedené solárne systémy v Saudskej Arábii. 
 

60 dní 

TBT/SAU/1040 
21. 2. 2018 

Saudská Arábia 
 

fotovoltaické solárne výrobky 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na fotovoltaické so-
lárne výrobky, definície postupy posudzovania zhody. 
 

60 dní 

TBT/SLV/199 
20. 2. 2018 

Salvádor 
 

vyzretý syr 

Stredoamerický technický predpis (RTCA) stanovujúci špecifikácie 
na vyzretý syr, určený na priamu ľudskú spotrebu alebo na ďalšie
spracovanie. 
 

60 dní 
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TBT/TPKM/315 
1. 2. 2018 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

účinné farmaceutické zložky 

Zmena a doplnky predpisov pre inšpekciu dovážaných medika-
mentov. Požiadavky na hraničné kontroly. 
 

60 dní 

TBT/TPKM/316 
21. 2. 2018 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

toxické chemické látky 

Pokyny týkajúce sa toxických chemických látok a manipulácie 
s nimi. 
 

60 dní 
 

TBT/TPKM/317 
26. 2. 2018 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

sekundárne lítiové články a batériové výrobky 

Zmeny a doplnky požiadaviek na legálnu inšpekciu piatich typov 
sekundárnych lítiových článkov a batérií. Postupy posudzovania
zhody týchto výrobkov budú podliehať schéme registrácie certifi-
kácie výrobkov (RPC) alebo schéme inšpekcie šarže schválenej 
podľa typu (TABI). 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/128 
5. 2. 2018 
 

Tanzánia 
 

mäso hydiny Gallus domesticus určené na ľudskú spotrebu, podni-
ky na spracovanie uvedeného mäsa a dodanie na trh 

Národná norma stanovujúca požiadavky v danej oblasti. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/129 
5. 2. 2018 
 

Tanzánia 
 

konzervované hovädzie mäso 

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

60 dní 
 

TBT/TZA/130 
5. 2. 2018 
 

Tanzánia 
 

očistené/upravené mäso kurčiat, kačíc, husí, moriek, holubov 
a iného domáceho vtáctva 

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

60 dní 
 

TBT/TZA/131 
5. 2. 2018 
 

Tanzánia 
 

sušené mäso určené na ľudskú konzumáciu 

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

60 dní 
 

TBT/TZA/132 
5. 2. 2018 
 

Tanzánia 
 

násadové vajcia hydiny 

Národná norma, požiadavky na uvedené produkty, odber vzoriek 
a skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/133 
5. 2. 2018 
 

Tanzánia 
 

jatočné telá ošípaných a časti jatočných tiel ošípaných 

Národná norma, požiadavky na uvedené produkty, odber vzoriek
a skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/134 
5. 2. 2018 
 

Tanzánia 
 

salámy/klobásy zo surového alebo tepelne upraveného červeného 
mäsa 

Národná norma, požiadavky na uvedené produkty, odber vzoriek
a skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/135 
5. 2. 2018 
 

Tanzánia 
 

vajcia hydiny určené na konzumáciu 

Národná norma, požiadavky na uvedené produkty, odber vzoriek 
a skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/808 
5. 2. 2018 
 

Uganda 
 

kypriace prášky do pečiva 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/809 
5. 2. 2018 
 

Uganda 
 

potravinárske prídavné látky, sacharín a jeho soli 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
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TBT/UGA/810 
5. 2. 2018 
 

Uganda 
 

potravinárske prídavné látky, aspartam 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/811 
22. 2. 2018 
 

Uganda 
 

potravinárske prídavné látky, včelí vosk 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 

60 dní 
 

TBT/USA/1335 
5. 2. 2018 
 

USA 
 

motorové palivá 

Normy a skúšky motorových palív. Požiadavky sa opierajú o prí-
ručku Národného inštitútu pre štandardy a technológie (NIST), 
ustanovenie jednotných noriem na motorové palivá a automobi-
lové mazivá. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/USA/1336 
5. 2. 2018 
 

USA 
 

energetická hospodárnosť budov 

Aktualizácia predpisov v zmysle nových požiadaviek na inštaláciu 
solárnych fotovoltaických výrobkov na novopostavené obytné 
budovy s malou výškou a aktualizáciu požiadaviek na vetranie 
a kvalitu vnútorného ovzdušia (IAQ). 
 

5. 3. 2018 
 

TBT/USA/1337 
5. 2. 2018 
 

USA 
 

environmentálne skúšky, flexibilita, kvalita údajov 

Revízia predpisov na skúšky zdrojov emisií. 
 

27. 3. 2018 

TBT/USA/1338 
5. 2. 2018 
 

USA 
 

revolvery, pištole, iné strelné zbrane a podobné zariadenia, ktoré 
sú činné na princípe nabíjania a streľby (napríklad športové bro-
kovnice a pušky) 

Zariadenia na skúšky bezpečnosti uvedených strelných zbraní. 
Zmeny a doplnky požiadaviek na certifikáciu uvedených skúšob-
ných zariadení. 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1339 
12. 2. 2018 
 

USA 
 

chemické látky 

Úrad na ochranu životného prostredia EPA aktualizuje predpis 
o významnom novom použití (SNUR) pre Oxazolidine, 3,3'-methylene-
bis (5-methyl-). Povolenie na nové použitie uvedenej látky. Postup je 
v súlade so zákonom o kontrole toxických látok (TSCA). 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1340 
28. 2. 2018 
 

USA 
 

zariadenia na skladovanie kvapalín, skladovacie nádrže 

Zmeny a doplnky predtým prijatých kódexov a noriem na uvede-
né zariadenia (citované v zborníku predpisov 7 CCR 1101-14). 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1341 
28. 2. 2018 
 

USA 
 

vysokotlakové potrubné systémy 

Aktualizované národné kódexy a technické normy týkajúce sa
uvedených systémov. 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1342 
28. 2. 2018 
 

USA 
 

podzemné skladovacie nádrže 

Zmeny a doplnky predpisov na uvedené nádrže. 
 

neaplikuje sa 
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Predpisy notifikované v Dohode o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení 

Číslo/Dátum 
 

Notifikujúca strana 
 

Charakteristika notifikácie Pripomienková
doba 

SPS/ARE/142 
7. 2. 2018 

Spojené arabské 
emiráty 

rastlinné produkty 

Ministerská vyhláška upravujúca dovoz poľnohospodárskych
komodít (rastliny, kvety, zelenina, ovocie, zelené krmivo) z krajín
ovplyvnených výskytom škodcu Spodoptera Frugiperda, Lepidop-
tera, Noctuidae. 
 

60 dní 

SPS/ARE/143 
16. 2. 2018 

Spojené arabské 
emiráty 

živé ryby a rybie výrobky pochádzajúce zo Spojeného kráľovstva 

Mimoriadne opatrenia umožňujúce dovoz živých rýb a odvode-
ných produktov z podnikov alebo oblastí bez výskytu epizootic-
kých vredových ochorení (epizootic ulcerative syndrome diseases)
Požiadavky na sprievodné zdravotné certifikáty. 
 

neaplikuje sa 

SPS/AUS/445 
27. 2. 2018 
 

Austrália 
 

semená repky a príbuzných plodín (Brassicaceous crop seeds)
určené na výsev 

Posúdenie rizík a návrh na revíziu podmienok na dovoze uvede-
ného osiva do Austrálie. 
 

19. 4. 2017 

SPS/BRA/1358 
7. 2. 2018 
 

Brazília 
 

pesticídne látky, bezpečné použitie 

Mancozeb, použitie pesticídnej látky na určené komodity a za
stanovených podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1359 
7. 2. 2018 
 

Brazília 
 

pesticídne látky, bezpečné použitie 

Pyridaben, použitie pesticídnej látky na určené komodity a za
stanovených podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1360 
7. 2. 2018 
 

Brazília 
 

pesticídne látky, bezpečné použitie 

Formetanate, použitie pesticídnej látky na určené komodity a za
stanovených podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1361 
7. 2. 2018 
 

Brazília 
 

pesticídne látky, bezpečné použitie 

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

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1362 
7. 2. 2018 
 

Brazília 
 

pesticídne látky, bezpečné použitie 

Clethodim, použitie pesticídnej látky na určené komodity a za
stanovených podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1363 
7. 2. 2018 
 

Brazília 
 

pesticídne látky, bezpečné 

Quizalofop-p, použitie pesticídnej látky na určené komodity a za
stanovených podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1364 
28. 2. 2018 
 

Brazília 
 

pesticídne látky, bezpečné použitie 

Diuron, použitie pesticídnej látky na určené komodity a za stano-
vených podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1365 
28. 2. 2018 
 

Brazília 
 

pesticídne látky, bezpečné použitie 

Diflubenzuron, použitie pesticídnej látky na určené komodity a za
stanovených podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1366 
28. 2. 2018 
 

Brazília 
 

pesticídne látky, bezpečné použitie 

Propargite, použitie pesticídnej látky na určené komodity a za
stanovených podmienok. 
 

neaplikuje sa 
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SPS/BRA/1367 
28. 2. 2018 
 

Brazília 
 

pesticídne látky, bezpečné použitie 

Flupyradifurone, použitie pesticídnej látky na určené komodity
a za stanovených podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1368 
28. 2. 2018 

Brazília 
 

pesticídne látky, bezpečné použitie 

Quizalofop-P, použitie pesticídnej látky na ďalšie určené komodity
a za stanovených podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/CAN/1155 
12. 2. 2018 
 

Kanada 
 

potravinové enzýmy 

Zmeny a doplnky zoznamu povolených potravinových enzýmov
v zmysle umožnenia použitia enzýmu pektináza odvodeného od
Trichoderma reesei RF6197 a Trichoderma reesei RF6201 do urči-
tých výrobkov (ovocné džúsy z koncentrátov, vína a iné neštan-
dardizované ovocné a zeleninové výrobky). 
 

16. 4. 2018 

SPS/CAN/1156 
27. 2. 2018 
 

Kanada 
 

osivá lesknice kanárskej, ovsa, raže, triticale a iné komodity
ovplyvnené uvedenou látkou 

Mefenpyr-diethyl, návrh na stanovenie maximálnych limitných
hodnôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

7. 5. 2018 

SPS/CAN/1157 
27. 2. 2018 
 

Kanada 
 

osivo lesknice kanárskej a iné komodity ovplyvnené uvedenou
látkou 

Prothioconazole, návrh na stanovenie maximálnych limitných
hodnôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

7. 5. 2019 

SPS/CAN/1158 
27. 2. 2018 
 

Kanada 
 

osivo lesknice kanárskej a iné komodity ovplyvnené uvedenou
látkou 

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

7. 5. 2018 

SPS/CHL/567 
1. 2. 2018 
 

Čile 
 

potraviny ako komodity ovplyvnené pesticídnymi látkami 

Aktualizácia zoznamu registrovaných pesticídnych látok a ustano-
venie maximálnych limitných hodnôt rezíduí (MRL) pre 164 pesti-
cídov. 
 

60 dní 
 

SPS/CHL/568 
5. 2. 2018 
 

Čile 
 

čerstvé čučoriedky (Vaccinium spp.) z Peru 

Požiadavky pri dovoze komodity. 
 

60 dní 
 

SPS/CHL/569 
19. 2. 2018 
 

Čile 
 

rastlinné materiály, tkanivové kultúry Prunus pseudocerasus in
vitro 

Požiadavky pri dovoze uvedených rastlinných materiálov. 
 

60 dní 
 

SPS/CHL/570 
19. 2. 2018 
 

Čile 
 

použité výrobky, second-hand oblečenie, obuv, hračky a iné
predmety, citlivé z hľadiska prenosu Halyomorpha halys 

Sanitárne požiadavky pri vstupe uvedených komodít do Čile. 
 

60 dní 
 

SPS/CHN/1065 
19. 2. 2018 
 

Čína 
 

pesticídne látky, rezíduá 

Národná norma stanovujúca maximálne limitné hodnoty rezíduí
(MRL) pesticídnej látky Abamectin v/na rôznych potravinárskych
komoditách. 
 

60 dní 
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SPS/COL/282 
26. 2. 2018 
 

Kolumbia 
 

kultivary rastlín 

Uznesenie kolumbijského poľnohospodárskeho inštitútu (ICA)
ustanovujúce požiadavky a postupy aplikované v prípade kultiva-
rov odvodených od inovatívnych biotechnologických postupov
a výsledný produkt neobsahuje cudzorodé genetické materiály. 
 

60 dní 

SPS/CRI/197 
19. 2. 2018 
 

Kostarika 
 

vyzretý syr 

Stredoamerický technický predpis (RTCA) stanovujúci špecifikácie
na vyzretý syr, určený na priamu ľudskú spotrebu alebo na ďalšie
spracovanie. 
 

60 dní 

SPS/ECU/203 
1. 2. 2018 
 

Ekvádor 
 

semeno špargle z Čile 

Požiadavky pri dovoze komodity. 

60 dní 

SPS/EGY/84 
14. 2. 2018 
 

Egypt korenia a dochucovadlá, sušená cibuľa 

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na uvedenú komodi-
tu, súlad s národnou normou. 
 

60 dní 

SPS/EGY/85 
14. 2. 2018 
 

Egypt smažené zemiaky/hranolčeky 

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na uvedenú komodi-
tu, súlad s národnou normou.  
 

60 dní 

SPS/EGY/86 
14. 2. 2018 
 

Egypt balená pitná prírodná minerálna voda 

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na uvedenú komodi-
tu, súlad s národnou normou. 
 

60 dní 

SPS/ESP/5 
12. 2. 2018 
 

Španielsko živé zvieratá vrátane invazívnych druhov 

Vyhláška ustanovujúca požiadavky na ochranu zdravia a životné-
ho prostredia cestou úpravy dovozu živočíšnych druhov, na ktoré
sa nevzťahujú harmonizované nariadenia Európskej únie. 
 

60 dní 

SPS/GTM/66 
14. 2. 2018 
 

Guatemala 
 

vyzretý syr 

Stredoamerický technický predpis (RTCA) stanovujúci špecifikácie
na vyzretý syr, určený na priamu ľudskú spotrebu alebo na ďalšie
spracovanie. 
 

60 dní 

SPS/HND/54 
19. 2. 2018 
 

Honduras 
 

vyzretý syr 

Stredoamerický technický predpis (RTCA) stanovujúci špecifikácie
na vyzretý syr, určený na priamu ľudskú spotrebu alebo na ďalšie
spracovanie. 
 

60 dní 

SPS/JPN/553 
5. 2. 2018 
 

Japonsko 
 

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

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

60 dní 

SPS/JPN/554 
5. 2. 2018 
 

Japonsko 
 

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

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

60 dní 
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SPS/JPN/555 
5. 2. 2018 
 

Japonsko 
 

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

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

60 dní 

SPS/JPN/556 
5. 2. 2018 
 

Japonsko 
 

mäso a jedlé vnútornosti, ryby a kôrovce, živočíšne produkty,
živočíšne a rastlinné tuky a oleje 

Josamycin, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí chemic-
kej látky/veterinárneho liečiva v/na uvedených komoditách. 
 

60 dní 

SPS/JPN/557 
5. 2. 2018 
 

Japonsko 
 

mäso a jedlé vnútornosti, ryby a kôrovce, mliečne výrobky, vtáčie
vajcia, živočíšne produkty, živočíšne a rastlinné tuky a oleje 

Spectinomycin, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí
chemickej látky/veterinárneho liečiva v/na uvedených komodi-
tách. 
 

60 dní 

SPS/JPN/558 
12. 2. 2018 
 

Japonsko 
 

jedlá zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie a orechy, káva, čaj,
obilniny, olejnaté ovocie, voda 

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

60 dní 

SPS/JPN/559 
12. 2. 2018 
 

Japonsko 
 

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

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

60 dní 

SPS/JPN/560 
12. 2. 2018 
 

Japonsko 
 

ryby a kôrovce, zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie a orechy,
káva, čaj, obilniny, olejnaté ovocie a plody 

Lepimectin, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí chemic-
kej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

60 dní 

SPS/JPN/561 
12. 2. 2018 
 

Japonsko 
 

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

Deltamethrin a Tralomethrin, revízia maximálnych limitných hod-
nôt rezíduí chemických pesticídnych látok/veterinárnych liečiv
v/na uvedených komoditách. 
 

60 dní 

SPS/JPN/562 
12. 2. 2018 
 

Japonsko 
 

mäso a jedlé vnútornosti, ryby a kôrovce, mliečne výrobky, živo-
číšne produkty, živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje 

Dexamethasone, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí
chemickej látky/veterinárneho liečiva v/na uvedených komodi-
tách. 
 

60 dní 
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SPS/JPN/563 
12. 2. 2018 
 

Japonsko 
 

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

Fentin, Flucarbazone sodium, Hydramethylnon, Propazine a Ole-
andomycin, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí che-
mických pesticídnych látok/veterinárnych liečiv v/na uvedených
komoditách. 
 

60 dní 

SPS/JPN/564 
20. 2. 2018 
 

Japonsko 
 

prídavné látky do krmív 

Ministerská vyhláška, ktorou sa určuje L-carnitine ako prídavná
látka do krmív, používanie uvedenej látky za stanovených pod-
mienok. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/JPN/565 
20. 2. 2018 
 

Japonsko 
 

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

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

60 dní 

SPS/JPN/566 
20. 2. 2018 
 

Japonsko 
 

prídavné látky do potravín 

Ministerská vyhláška, ktorou sa určuje Propiconazole ako prídav-
ná látka do potravín, používanie uvedenej látky za stanovených
podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/JPN/567 
23. 2. 2018 
 

Japonsko 
 

potraviny ovplyvnené uvedenou chemickou látkou 

Deoxynivalenol, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt pes-
ticídnej látky v/na potravinách. 
 

60 dní 

SPS/KEN/32 
19. 2. 2018 

Keňa 
 

panenský kokosový olej 

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

60 dní 

SPS/KEN/33 
19. 2. 2018 
 

Keňa 
 

jadrá orechov Macadamia integrifolia, Macadamia tetraphylla,
Macadamia ternifolia určené na konzumáciu 

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

60 dní 

SPS/KEN/34 
19. 2. 2018 
 

Keňa 
 

pražené jadrá orechov Macadamia integrifolia, Macadamia tet-
raphylla, Macadamia ternifolia určené na konzumáciu 

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

60 dní 

SPS/KEN/35 
19. 2. 2018 
 

Keňa 
 

smotanový syr určený na konzumáciu alebo na ďalšie spracovanie 

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

60 dní 

SPS/KOR/593 
14. 2. 2018 
 

Kórea 
 

potraviny 

Zmeny a doplnky predpisov o hraničných kontrolách pri dovoze
potravín. 
 

60 dní 

SPS/MEX/330 
2. 2. 2018 
 

Mexiko 
 

semená špargle (Asparagus officinalis) pochádzajúce z Holandska 

Analýza rizík škodcov a úprava požiadaviek pri dovoze uvedenej
komodity. 
 

60 dní 
 

SPS/MYS/41 
1. 2. 2018 
 

Malajzia 
 

dojčenské fľaše a cumlíky na uvedené fľaše 

Zmeny a doplnky predpisov, regulácia prítomnosti určitých látok
(N-nitrosamíny), bezpečnosť výrobkov. 
 

60 dní 
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SPS/NIC/102 
19. 2. 2018 
 

Nikaragua 
 

vyzretý syr 

Stredoamerický technický predpis (RTCA) stanovujúci špecifikácie
na vyzretý syr, určený na priamu ľudskú spotrebu alebo na ďalšie
spracovanie. 
 

60 dní 

SPS/NZL/568 
5. 2. 2018 

Nový Zéland spermie slonov ázijských pochádzajúce zo zvierat chovaných
v ZOO v Austrálii a Európskej únii 

Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedených komodít. 
 

60 dní 

SPS/NZL/569 
5. 2. 2018 

Nový Zéland jaštery a násadové vajcia jašterov pochádzajúce zo zvierat chova-
ných v ZOO v Austrálii a Európskej únii 

Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedených komodít. 
 

60 dní 

SPS/NZL/570 
24. 2. 2018 

Nový Zéland použité (second hand) vozidlá, pneumatiky a strojové zariadenia
z Japonska 

Zdravotná dovozná norma ustanovujúca nové požiadavky pri
dovoze uvedených komodít. 
 

60 dní 

SPS/PAN/61 
19. 2. 2018 

Panama vyzretý syr 

Stredoamerický technický predpis (RTCA) stanovujúci špecifikácie
na vyzretý syr, určený na priamu ľudskú spotrebu alebo na ďalšie
spracovanie. 
 

60 dní 

SPS/PER/742 
1. 2. 2018 
 

Peru 
 

semeno slnečnice (Helianthus annuus L.) pochádzajúce z Bolívie 

Zdravotné požiadavky pri dovoze komodity. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PER/743 
1. 2. 2018 
 

Peru 
 

plazy pochádzajúce z USA 

Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedených živočíchov. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PER/744 
8. 2. 2018 
 

Peru 
 

rastliny stévie pochádzajúce z USA 

Sanitárne požiadavky pri dovoze komodity. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PER/745 
14. 2. 2018 
 

Peru 
 

fretky pochádzajúce z Mexika 

Sanitárne požiadavky pri dovoze uvedených zvierat. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PER/746 
14. 2. 2018 
 

Peru 
 

plazma hovädzieho dobytka (hemoglobín) krvné produkty určené
na výživu zvierat, pochádzajúce z Uruguaja 

Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedených komodít. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PER/747 
21. 2. 2018 
 

Peru 
 

odrezky stévie (Stevia rebaudiana) pochádzajúce z Brazílie 

Sanitárne požiadavky pri dovoze komodity. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PHL/404 
7. 2. 2018 
 

Filipíny 
 

domáca a divo žijúca hydina, mäso, vajcia, spermie a iné produkty
hydiny z oblasti Kostromská oblasť v Ruskej federácii 

Memorandový výnos ustanovujúci zrušenie dočasného zákazu
dovozu živého vtáctva a určených produktov v súvislosti s výsky-
tom vysoko patogénnej vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PHL/405 
7. 2. 2018 
 

Filipíny 
 

domáca a divo žijúca hydina, mäso, vajcia, spermie a iné produkty
hydiny z oblasti Biddinghuizen, Flevoland v Holandsku 

Memorandový výnos ustanovujúci zrušenie dočasného zákazu,
dovozu živého vtáctva a určených produktov v súvislosti s výsky-
tom vysoko patogénnej vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 
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SPS/PHL/406 
12. 2. 2018 
 

Filipíny 
 

domáca a divo žijúca hydina, mäso, vajcia, spermie a iné produkty
hydiny zo Saudskej Arábie 

Memorandový výnos ustanovujúci zrušenie dočasného zákazu,
dovozu živého vtáctva a určených produktov v súvislosti s výsky-
tom vysoko patogénnej vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/PHL/407 
12. 2. 2018 
 

Filipíny 
 

domáca a divo žijúca hydina, mäso, vajcia, spermie a iné produkty
hydiny z oblasti Biddinghuizen, Flevoland v Holandsku 

Memorandový výnos ustanovujúci zrušenie dočasného zákazu,
dovozu živého vtáctva a určených produktov v súvislosti s výsky-
tom vysoko patogénnej vtáčej chrípky. 
(notifikácie SPS/PHL/405 a SPS/PHL/407 sú identické) 
 

neaplikuje sa 

SPS/PHL/408 
13. 2. 2018 
 

Filipíny 
 

domáca a divo žijúca hydina, mäso, vajcia, spermie a iné produkty
hydiny z oblasti Karnataka v Indii 

Memorandový výnos ustanovujúci zrušenie dočasného zákazu,
dovozu živého vtáctva a určených produktov v súvislosti s výsky-
tom vysoko patogénnej vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/RUS/147 
12. 2. 2018 
 

Ruská federácia 
 

spermie králikov ako komodita podliehajúca veterinárnej kontrole 

Zmeny a doplnky rozhodnutia Eurázijskej hospodárskej komisie
o spoločných sanitárnych a veterinárnych požiadavkách na ko-
modity podliehajúce veterinárnej kontrole v zmysle ustanovenia
spoločných veterinárnych požiadaviek na dovoz spermií králikov. 
 

14. 4. 2018 

SPS/SAU/337 
1. 2. 2018 
 

Saudská Arábia 
 

produkty vodných chovov pochádzajúce z Bangladéša 

Dočasný zákaz dovozu uvedených komodít, prevencia šírenia
škodlivých činiteľov. 
 

neaplikuje sa 

SPS/SAU/338 
1. 2. 2018 
 

Saudská Arábia 
 

ryby z vodných chovov pochádzajúce z Indie 

Dočasný zákaz dovozu uvedených komodít, prevencia šírenia
škodlivých činiteľov. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/SAU/339 
1. 2. 2018 
 

Saudská Arábia 
 

produkty vodných chovov pochádzajúce z Mjanmarska 

Dočasný zákaz dovozu uvedených komodít, prevencia šírenia
škodlivých činiteľov. 
 

neaplikuje sa 

SPS/SAU/340 
12. 2. 2018 
 

Saudská Arábia 
 

živá hydina, násadové vajcia a jednodňové kurčatá pochádzajúce
z Indie 

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

neaplikuje sa 
 

SPS/SAU/341 
22. 2. 2018 
 

Saudská Arábia 
 

mäso a mäsové výrobky odvodené od oviec a kôz pochádzajúce zo
Spojeného kráľovstva 

Zrušenie dočasného zákazu dovozu uvedených komodít. 
 

neaplikuje sa 

SPS/SAU/342 
10. 2. 2018 
 

Saudská Arábia 
 

živá hydina, násadové vajcia a jednodňové kurčatá pochádzajúce
z Afganistanu 

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

neaplikuje sa 
 

SPS/SLV/127 
4. 2. 2018 

Salvádor 
 

vyzretý syr 

Stredoamerický technický predpis (RTCA) stanovujúci špecifikácie
na vyzretý syr, určený na priamu ľudskú spotrebu alebo na ďalšie
spracovanie. 
 

60 dní 
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SPS/TPKM/453 
7. 2. 2018 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

dovážané potraviny a súvisiace výrobky 

Zmeny a doplnky predpisov na inšpekciu dovážaných potravín,
požiadavky na kontroly a udeľovanie príslušných povolení, pred-
kladanie konsolidovaných vyhlásení o dovoze atď. 
 

60 dní 

SPS/USA/2977 
5. 2. 2018 
 

USA sušený čaj a iné komodity ovplyvnené rezíduami chemickej látky 

Chlorfenapyr, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí
uvedenej látky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/USA/2978 
5. 2. 2018 
 

USA rôzne komodity ovplyvnené rezíduami chemickej látky 

Difenoconazole, úprava v zmysle ustanovenia, modifikácie alebo
zrušenia maximálnych limitných hodnôt rezíduí uvedenej látky. 
 

neaplikuje sa  

SPS/USA/2979 
15. 2. 2018 
 

USA jatky na porážku ošípaných 

Úrad pre bezpečnosť a inšpekciu potravín (FSIS) navrhuje zmeny
a doplnky Federálnych predpisov o kontrole mias v zmysle usta-
novenia nového systému inšpekcie jatiek na porážku ošípaných. 
 

2. 4. 2018 
 

SPS/USA/2980 
19. 2. 2018 
 

USA malé ovocie rastúce na poplazoch (okrem fuzzy kiwifruit) a iné
komodity ovplyvnené rezíduami chemickej látky 

Isoxaben, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí
uvedenej látky. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/USA/2981 
19. 2. 2018 
 

USA hľuzová zelenina, strukoviny, nízko rastúce bobuľové ovocie a iné
komodity ovplyvnené rezíduami chemickej látky 

Fomesafen, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí
uvedenej látky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/USA/2982 
19. 2. 2018 
 

USA sušené hlávky chmeľu, plodonosná zelenina a iné komodity
ovplyvnené rezíduami chemickej látky 

Cyflufenamid, ustanovenie a modifikácia maximálnych limitných
hodnôt rezíduí uvedenej látky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/USA/2983 
19. 2. 2018 
 

USA banány a iné komodity ovplyvnené rezíduami chemickej látky 

Zoxamide, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí
uvedenej látky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/USA/2984 
15. 2. 2018 
 

USA rôzne komodity ovplyvnené rezíduami chemickej látky 

Rimsulfuron, úprava v zmysle ustanovenia, modifikácie alebo
zrušenia maximálnych limitných hodnôt rezíduí uvedenej látky. 
 

neaplikuje sa 
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Stála medzinárodná komisia 
pre skúšky ručných palných zbraní 

C.I.P. 

Stála medzinárodná komisia pre skúšky ručných palných zbraní C.I.P., s odvolaním sa na Dohovor o vzájomnom uznávaní skú-
šobných značiek ručných palných zbraní a na Stanovy, o ktorých bolo rozhodnuté v Bruseli dňa 1. júla 1969, oboznamuje zmluv-
né strany s rozhodnutiami, ktoré boli prijaté na zasadnutí Technickej subkomisie dňa 17. mája 2017 v Bruseli. 

Rozhodnutia XXXIV 01-18 vstúpili do platnosti 17. januára 2018. 

XXXIV – 01 až 11 Zoznam tabuliek TDCC, nové kalibre 

Rozhodnutia prijaté podľa článku 5 odsek 1 Stanov. 

Tabuľka I 

 Kaliber 12,7 x 108 XXXIV-01 
 Kaliber 30-338 Prechtl Mag. XXXIV-02 
 Kaliber 375 Chey Tac XXXIV-03 

Tabuľka II 

 Kaliber 40-65 Win. XXXIV-04 
 Kaliber 45-110 Sharps 2´´ 7/8 XXXIV-05 
 Kaliber 45/120 3´´ ¼ XXXIV-06 
 Kaliber 50-70 Govt. XXXIV-07 
 Kaliber 50-90 Sharps XXXIV-08 

Tabuľka III 

 Kaliber 7 mm Rose XXXIV-09 

Tabuľka X  

 Kaliber 5,56 FX XXXIV-10 
 Kaliber 57TK XXXIV-11 
 
 
 
 

XXXIV12 až 16 Zoznam tabuliek TDCC, revidované kalibre 

Rozhodnutia prijaté podľa článku 5 odseku 1 Stanov. 

Tabuľka I 

 Kaliber 223 Rem XXXIV-12 
 Kaliber 300 AAC Blackout XXXIV-13 

Tabuľka IV 

 Kaliber 7,5 FK XXXIV-14 

Tabuľka VII 

 Kaliber 28 XXXIV-15 

Tabuľka VIII 

 Kaliber 10 TK XXXIV-16 
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Zmeny v kalibroch 

 – 223 Rem: L2 Chamber – 39,41 nahradí 39.42  

 – 300 AAC Blackout: nárast Pmax; Alternatívne pomenovanie : 300 Whisper & 7,62 x 35; 

  zrušenie kalibru 300 Whisper  

 – 7,5 FK: nárast Pmax 

 – Cal. 28: nový l = 58,50  

 – 10 TK: príloha CR5 nahradí prílohu CR1 
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XXXIV – 17  

Rozhodnutie prijaté podľa článku 5 odseku 1 Stanov. 

Zmena rozhodnutia XXXIII-32, tabuľka a obrázok č. 9 

3.5.2. Poplašné náboje do pištolí 

Stanovené špecifické hodnoty sú uvedené na obr. č. 9 

Obr.9 

 

 

poradie kaliber M/Tol. Lc/Tol. 

1. 10TK 8,50 62 

2. 10 x 31 10,50 150 

3. 22 Long Blanc 7,00 60 

4. 315 blanc 7,00 60 

5. 8 mm blanc 7,00 60 

6. 35 blanc 8,50 62 

7. 35 R blanc 8,50 62 

8. 9 mm PA blanc 8,50 62 

9. 57TK 25,00 

˃ js 14 

150 

˃ h 13 

M = Miesto odberu tlaku 

Lc = Celková dĺžka tlakomernej hlavne 
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XXXIV – 18  

Rozhodnutie prijaté podľa článku 5 odseku 1 Stanov. 

Zmena prílohy CR5, § 1.2.2. 

Rozmery a tolerancie tlakomerných hlavní pre náboje do poplašných zbraní. 

1.2.2. Dlžka tlakomerných hlavní určených pre náboje do pištoli: 

Celková dlžka hlavne: 
 
pre náboj 10TK Lc= 62 mm (h13) 

pre náboj 10 x 31 Lc= 150 mm (h13) 

pre náboj 22 Long Blanc Lc= 60 mm (h13) 

pre náboj 315 Blanc Lc= 60 mm (h13) 

pre náboj 8 mm Blanc Lc= 60 mm (h13) 

pre náboj 35 Blanc Lc= 62 mm (h13) 

pre náboj 35 R Blanc Lc= 62 mm (h13) 

pre náboj 9 mm PA Blanc Lc= 62 mm (h13) 

pre náboj 57 TK Lc= 150 mm (h13) 
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