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1. NORMALIZÁCIA 

Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

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

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje  
podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii,  

že prijal ďalej uvedené slovenské technické normy, ich zmeny, opravy alebo zrušenie. 
 
 

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

Schválené STN 

1. STN EN ISO 4264 
(65 6187) 

Ropné výrobky. Výpočet cetánového indexu stredných palivových destilátov rovnicou so 
štyrmi premennými (ISO 4264: 2018) 
(EN ISO 4264: 2018) 
Vydanie: január 2020 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO 4264 
(65 6187) 

Ropné výrobky. Výpočet cetánového indexu stredných palivových destilátov rovnicou so 
štyrmi premennými hodnotami (ISO 4264: 2018) ****) 
(EN ISO 4264: 2018) 
z januára 2019 

   

2. STN EN 196-11 
(72 2100) 

Metódy skúšania cementu. Časť 11: Stanovenie hydratačného tepla. Izotermická vodivostná 
kalorimetrická metóda 
(EN 196-11: 2018) 
Vydanie: január 2020 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 196-11 
(72 2100) 

Metódy skúšania cementu. Časť 11: Stanovenie hydratačného tepla. Izotermická vodivostná 
kalorimetrická metóda ****) 
(EN 196-11: 2018) 
z mája 2019 

   

3. STN EN 12004-1 
(72 2461) 

Lepidlá na obkladové prvky. Časť 1: Požiadavky, posudzovanie a overovanie nemennosti 
parametrov, klasifikácia a označovanie 
(EN 12004-1: 2017) 
Vydanie: január 2020 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 12004-1 
(72 2461) 

Malty a lepidlá na obkladové prvky. Časť 1: Požiadavky, hodnotenie zhody, klasifikácia a navr-
hovanie ****) 
(EN 12004-1: 2017) 
z augusta 2017 

   

4. STN EN 12004-2 
(72 2461) 

Lepidlá na obkladové prvky. Časť 2: Skúšobné metódy 
(EN 12004-2: 2017) 
Vydanie: január 2020 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 12004-2 
(72 2461) 

Malty a lepidlá na obkladové prvky. Časť 2: Skúšobné metódy ****) 
(EN 12004-2: 2017) 
z augusta 2017 
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5. STN EN 16907-2 
(73 3000) 

Zemné práce. Časť 2: Klasifikácia materiálov 
(EN 16907-2: 2018) 
Vydanie: január 2020 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 16907-2 
(73 3000) 

Zemné práce. Časť 2: Klasifikácia materiálov ****) 
(EN 16907-2: 2018) 
z mája 2019 

   

6. STN EN 16907-4 
(73 3000) 

Zemné práce. Časť 4: Upravovanie zeminy vápnom a spojivami 
(EN 16907-4: 2018) 
Vydanie: január 2020 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 16907-4 
(73 3000) 

Zemné práce. Časť 4: Upravovanie pôdy vápnom a/alebo so spojivami ****) 
(EN 16907-4: 2018) 
z mája 2019 

   

7. STN EN 1794-1+AC 
(73 6042) 

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Neakustické vlastnosti. Časť 1: Mechanické 
vlastnosti a požiadavky na stabilitu 
(EN 1794-1: 2018+AC: 2018) 
Vydanie: január 2020 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 1794-1+AC 
(73 6042) 

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Neakustické vlastnosti. Časť 1: Mechanické 
vlastnosti a požiadavky na stabilitu ****) 
(EN 1794-1: 2018+AC: 2018) 
z júna 2019 

   

8. STN EN ISO 7027-2 
(75 7361) 

Kvalita vody. Stanovenie zákalu. Časť 2: Semikvantitatívne metódy na hodnotenie priehľad-
nosti vôd (ISO 7027-2: 2019) 
(EN ISO 7027-2: 2019) 
Vydanie: január 2020 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO 7027-2 
(75 7361) 

Kvalita vody. Stanovenie zákalu. Časť 2: Semikvantitatívne metódy na posúdenie priehľadnosti 
vôd (ISO 7027-2: 2019) ****) 
(EN ISO 7027-2: 2019) 
z júla 2019 

   

9. STN EN ISO 11393-1 
(83 2720) 

Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 1: Skúšobné zariadenie na 
skúšku odolnosti proti prerezaniu reťazovou pílou (ISO 11393-1: 2018) 
(EN ISO 11393-1: 2018) 
Vydanie: január 2020 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO 11393-1 
(83 2720) 

Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 1: Skúšobné zariadenie na 
skúšanie odolnosti proti porezaniu reťazovou pílou (ISO 11393-1: 2018) ****) 
(EN ISO 11393-1: 2018) 
z marca 2019 

   

10. STN EN ISO 11393-3 
(83 2720) 

Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 3: Skúšobné metódy na obuv 
(ISO 11393-3: 2018) 
(EN ISO 11393-3: 2018) 
Vydanie: január 2020 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO 11393-3 
(83 2720) 

Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 3: Skúšobné metódy na obuv 
(ISO 11393-3: 2018) ****) 
(EN ISO 11393-3: 2018) 
z marca 2019 
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11. STN EN ISO 9994 
(94 5201) 

Zapaľovače. Bezpečnostné požiadavky (ISO 9994: 2018) 
(EN ISO 9994: 2019) 
Vydanie: január 2020 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO 9994 
(94 5201) 

Zapaľovače. Bezpečnostné požiadavky (ISO 9994: 2018) ****) 
(EN ISO 9994: 2019) 
z júla 2019 

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

Normy označené **) preberali medzinárodné alebo európske normy schválením na priame používanie (norma pozostáva z národnej titulnej strany a znenie 
nie je jej súčasťou). 

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

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

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

 

 

Upozornenie redakcie 
 

Vo Vestníku ÚNMS SR č. 6/2013 v Oznámení SÚTN o prevzatí európskych a medzinárodných noriem do sústavy STN oznámením 
sa opravuje:  

– v bode 57 v rušení normy sa odstraňuje text takto: Jej oznámením sa ruší STN EN ISO 5436-1 z augusta 2001 a dopĺňa sa 
rušenie normy takto: Jej oznámením sa od 1. 9. 2018 ruší STN EN ISO 5436-2 z novembra 2002. 

 
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 5/2019 v Oznámení Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o prevzatí 
európskych a medzinárodných noriem do sústavy STN oznámením sa opravuje:  

– v bode 15 sa dopĺňa text: Jej oznámením sa ruší STN EN 13203-2 (06 1012) Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody 
pre domácnosť spaľujúce plynné palivo. Časť 2: Posudzovanie spotreby energie (EN 13203-2: 2015) z novembra 2015 

 

Vo Vestníku ÚNMS SR č. 4/2019 v Oznámení Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o prevzatí 
európskych a medzinárodných noriem do sústavy STN oznámením sa opravuje:  

– v bode 213 názov normy na: Zemné práce. Časť 6: Rekultivácia územia naplavovanými zemnými konštrukciami 
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Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

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

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

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

Schválené STN 

1. STN EN 12896-4 
(01 8549) 

Verejná doprava. Referenčný dátový model. Časť 4: Monitorovanie a riadenie prevádzky 
(EN 12896-4: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
2. STN EN 12896-5 

(01 8549) 
Verejná doprava. Referenčný dátový model. Časť 5: Manažment cestovného 
(EN 12896-5: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
3. STN EN 12896-6 

(01 8549) 
Verejná doprava. Referenčný dátový model. Časť 6: Informácie o cestujúcich 
(EN 12896-6: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
4. STN EN 12896-7 

(01 8549) 
Verejná doprava. Referenčný dátový model. Časť 7: Manažment vodičov 
(EN 12896-7: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
5. STN EN 12896-8 

(01 8549) 
Verejná doprava. Referenčný dátový model. Časť 8: Manažment informácií a štatistika 
(EN 12896-8: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
6. STN EN ISO 17573-1 

(01 8652) 
Elektronický výber poplatkov. Architektúra systému týkajúceho sa relevantného mýta pre 
vozidlo. Časť 1: Referenčný model (ISO 17573-1: 2019) 
(EN ISO 17573-1: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
7. STN EN ISO 7053 

(02 1234) 
Spojovacie súčiastky. Skrutky do plechu so šesťhrannou hlavou s nákružkom (ISO 7053: 
2019) 
(EN ISO 7053: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 7053 
(02 1234) 

Skrutky do plechu so šesťhrannou hlavou s nákružkom (ISO 7053: 2011) ****) 
(EN ISO 7053: 2011) 
z januára 2012 
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8. STN EN ISO 15480 
(02 1250) 

Spojovacie súčiastky. Vyvrtávacie závitorezné skrutky so šesťhrannou hlavou s nákružkom 
(ISO 15480: 2019) 
(EN ISO 15480: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 15480 
(02 1250) 

Vyvrtávacie závitorezné skrutky so šesťhrannou hlavou s nákružkom (ISO 15480: 1999) 
(EN ISO 15480: 1999) 
z augusta 2001 

   
9. STN EN IEC 60721-3-3 

(03 8900) 
Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3-3: Klasifikácia skupín parametrov prostredia 
a stupňov ich prísnosti. Stacionárne použitie na miestach chránených proti poveternost-
ným vplyvom 
(EN IEC 60721-3-3: 2019, 
IEC 60721-3-3: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa 26. 6. 2022 ruší 

 STN EN 60721-3-3 
(03 8900) 

Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a stup-
ňov ich prísnosti. Oddiel 3: Stacionárne použitie na miestach chránených proti poveternost-
ným vplyvom 
(EN 60721-3-3: 1995, 
IEC 60721-3-3: 1994) 
z novembra 1999 

   
10. STN EN IEC 60721-3-4 

(03 8900) 
Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3-4: Klasifikácia skupín parametrov prostredia 
a stupňov ich prísnosti. Stacionárne použitie na miestach nechránených proti poveternost-
ným vplyvom 
(EN IEC 60721-3-4: 2019, 
IEC 60721-3-4: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa 26. 6. 2022 ruší 

 STN EN 60721-3-4 
(03 8900) 

Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a stup-
ňov ich prísnosti. Oddiel 4: Stacionárne použitie na miestach nechránených proti poveter-
nostným vplyvom 
(EN 60721-3-4: 1995, 
IEC 60721-3-4: 1995) 
z novembra 1999 

   
11. STN EN 12807 

(07 8545) 
Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Prenosné, vratné, natvrdo spájkované oceľové fľaše na 
skvapalnené ropné plyny (LPG). Návrh a konštrukcia 
(EN 12807: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12807 
(07 8545) 

Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Prenosné, vratné, natvrdo spájkované oceľové fľaše pre 
skvapalnené ropné plyny (LPG). Návrh a konštrukcia ****) 
(EN 12807: 2009) 
z októbra 2009 

   
12. STN EN 16838 

(14 2713) 
Chladiace vitríny určené na naberanie zmrzliny a pozzetto. Triedenie, požiadavky, výkon, 
skúšanie spotreby energie 
(EN 16838: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 16838 
(14 2713) 

Chladiace vitríny určené na naberanie zmrzliny. Triedenie, požiadavky a skúšobné metódy 
****) 
(EN 16838: 2016) 
z januára 2017 
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13. STN EN IEC 61158-6-2 
(18 4020) 

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 6-2: Špecifikácia 
protokolu aplikačnej vrstvy. Prvky typu 2 
(EN IEC 61158-6-2: 2019, 
IEC 61158-6-2: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa 25. 7. 2022 ruší 

 STN EN 61158-6-2 
(18 4020) 

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 6-2: Špecifikácia 
protokolu aplikačnej vrstvy. Prvky typu 2 ****) 
(EN 61158-6-2: 2014, 
IEC 61158-6-2: 2014) 
z apríla 2015 

   
14. STN EN IEC 61158-6-3 

(18 4020) 
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 6-3: Špecifikácia 
protokolu aplikačnej vrstvy. Prvky typu 3 
(EN IEC 61158-6-3: 2019, 
IEC 61158-6-3: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa 25. 7. 2022 ruší 

 STN EN 61158-6-3 
(18 4020) 

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 6-3: Špecifikácia 
protokolu aplikačnej vrstvy. Prvky typu 3 ****) 
(EN 61158-6-3: 2014, 
IEC 61158-6-3: 2014) 
z apríla 2015 

   
15. STN EN IEC 61158-6-4 

(18 4020) 
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 6-4: Špecifikácia 
protokolu aplikačnej vrstvy. Prvky typu 4 
(EN IEC 61158-6-4: 2019, 
IEC 61158-6-4: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa 25. 7. 2022 ruší 

 STN EN 61158-6-4 
(18 4020) 

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 6-4: Špecifikácia 
protokolu aplikačnej vrstvy. Prvky typu 4 ****) 
(EN 61158-6-4: 2014, 
IEC 61158-6-4: 2014) 
z apríla 2015 

   
16. STN EN IEC 61158-6-10 

(18 4020) 
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 6-10: Špecifiká-
cia protokolu aplikačnej vrstvy. Prvky typu 10 
(EN IEC 61158-6-10: 2019, 
IEC 61158-6-10: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa 25. 7. 2022 ruší 

 STN EN 61158-6-10 
(18 4020) 

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 6-10: Špecifikácia 
protokolu aplikačnej vrstvy. Prvky typu 10 ****) 
(EN 61158-6-10: 2014, 
IEC 61158-6-10: 2014) 
z apríla 2015 

   
17. STN EN IEC 61158-6-12 

(18 4020) 
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 6-12: Špecifiká-
cia protokolu aplikačnej vrstvy. Prvky typu 12 
(EN IEC 61158-6-12: 2019, 
IEC 61158-6-12: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa 25. 7. 2022 ruší 

 STN EN 61158-6-12 
(18 4020) 

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 6-12: Špecifikácia 
protokolu aplikačnej vrstvy. Prvky typu 12 ****) 
(EN 61158-6-12: 2014, 
IEC 61158-6-12: 2014) 
z apríla 2015 
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18. STN EN IEC 61158-6-19 
(18 4020) 

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 6-19: Špecifiká-
cia protokolu aplikačnej vrstvy. Prvky typu 19 
(EN IEC 61158-6-19: 2019, 
IEC 61158-6-19: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa 25. 7. 2022 ruší 

 STN EN 61158-6-19 
(18 4020) 

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 6-19: Špecifikácia 
protokolu aplikačnej vrstvy. Prvky typu 19 ****) 
(EN 61158-6-19: 2014, 
IEC 61158-6-19: 2014) 
z apríla 2015 

   
19. STN EN IEC 61158-6-21 

(18 4020) 
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 6-21: Špecifiká-
cia protokolu aplikačnej vrstvy. Prvky typu 21 
(EN IEC 61158-6-21: 2019, 
IEC 61158-6-21: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa 25. 7. 2022 ruší 

 STN EN 61158-6-21 
(18 4020) 

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 6-21: Špecifikácia 
protokolu aplikačnej vrstvy. Prvky typu 21 ****) 
(EN 61158-6-21: 2012, 
IEC 61158-6-21: 2010) 
z októbra 2012 

   
20. STN EN IEC 61158-6-23 

(18 4020) 
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 6-23: Špecifiká-
cia protokolu aplikačnej vrstvy. Prvky typu 23 
(EN IEC 61158-6-23: 2019, 
IEC 61158-6-23: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa 25. 7. 2022 ruší 

 STN EN 61158-6-23 
(18 4020) 

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 6-23: Špecifikácia 
protokolu aplikačnej vrstvy. Prvky typu 23 ****) 
(EN 61158-6-23: 2014, 
IEC 61158-6-23: 2014) 
z apríla 2015 

   
21. STN EN IEC 61158-6-25 

(18 4020) 
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 6-25: Špecifiká-
cia protokolu aplikačnej vrstvy. Prvky typu 25 
(EN IEC 61158-6-25: 2019, 
IEC 61158-6-25: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
22. STN EN IEC 61158-6-26 

(18 4020) 
Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 6-26: Špecifiká-
cia protokolu aplikačnej vrstvy. Prvky typu 26 
(EN IEC 61158-6-26: 2019, 
IEC 61158-6-26: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
23. STN EN ISO 14880-1 

(19 0070) 
Optika a fotonika. Sústava mikrošošoviek. Časť 1: Slovník (ISO 14880-1: 2019) 
(EN ISO 14880-1: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 14880-1 
(19 0070) 

Optika a fotonika. Sústava mikrošošoviek. Časť 1: Slovník (ISO 14880-1: 2016) ****) 
(EN ISO 14880-1: 2016) 
z februára 2017 
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24. STN EN IEC 61207-2 
(25 7401) 

Spôsobilosť analyzátorov plynov. Časť 2: Meranie kyslíku v plyne vysokoteplotnými elek-
trochemickými snímačmi 
(EN IEC 61207-2: 2019, 
IEC 61207-2: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa 23. 7. 2022 ruší 

 STN EN 61207-2 
(25 7401) 

Spôsobilosť analyzátorov plynov. Časť 2: Kyslík v plyne (s vysokoteplotnými elektrochemic-
kými snímačmi) ****) 
(EN 61207-2: 1994, 
IEC 61207-2: 1994, 
IEC 61207-2: 1994/Cor. 1: 1994) 
z augusta 2001 

   
25. STN EN IEC 61207-3 

(25 7401) 
Spôsobilosť analyzátorov plynov. Časť 3: Paramagnetické analyzátory kyslíka 
(EN IEC 61207-3: 2019, 
IEC 61207-3: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa 31. 7. 2022 ruší 

 STN EN 61207-3 
(25 7401) 

Spôsobilosť analyzátorov plynov. Časť 3: Paramagnetické analyzátory kyslíka ****) 
(EN 61207-3: 2002, 
IEC 61207-3: 2002, 
IEC 61207-3: 2002/Cor. 1: 2003) 
z decembra 2002 

   
26. STN EN 13071-1 

(26 9356) 
Stacionárne kontajnery na odpad do 5 000 l so zdvíhaním navrchu a vyprázdňovacím 
dnom. Časť 1: Všeobecné požiadavky 
(EN 13071-1: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 13071-1 
(26 9356) 

Stacionárne kontajnery na odpad do 5 000 l so zdvíhaním navrchu a vyprázdňovacím dnom. 
Časť 1: Všeobecné podmienky ****) 
(EN 13071-1: 2008) 
z novembra 2008 

   
27. STN EN 13071-2 

(26 9356) 
Stacionárne kontajnery na odpad do 5 000 l so zdvíhaním navrchu a vyprázdňovacím 
dnom. Časť 2: Dodatočné požiadavky na podzemné alebo čiastočne podzemné systémy 
(EN 13071-2: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 13071-2+A1 
(26 9356) 

Stacionárne kontajnery na odpad do 5 000 l so zdvíhaním navrchu a vyprázdňovacím dnom. 
Časť 2: Dodatočné požiadavky na podzemné alebo čiastočne podzemné systémy ****) 
(EN 13071-2: 2008+A1: 2013) 
z januára 2014 

   
28. STN EN 14492-2 

(27 0610) 
Žeriavy. Motorové vrátky a zdvíhadlá. Časť 2: Motorové zdvíhadlá 
(EN 14492-2: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 14492-2+A1 
(27 0610) 

Žeriavy. Motorové vrátky a zdvíhadlá. Časť 2: Motorové zdvíhadlá (Konsolidovaný text) 
(EN 14492-2: 2006+A1: 2009) 
z marca 2010 

   
29. STN EN 16602-70-60 

(31 0542) 
Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Kvalifikácia a obstarávanie dosiek ploš-
ných spojov 
(EN 16602-70-60: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 16602-70-10 
(31 0542) 

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Kvalifikácia dosiek plošných spojov ****) 
(EN 16602-70-10: 2015) 
z augusta 2015 
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 STN EN 16602-70-11 
(31 0542) 

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Obstarávanie dosiek plošných spojov 
****) 
(EN 16602-70-11: 2015) 
z augusta 2015 

   
30. STN EN 16495 

(31 0813) 
Manažérstvo letovej prevádzky. Informačná bezpečnosť organizácií podporujúcich pre-
vádzky v civilnom letectve 
(EN 16495: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 16495 
(31 0813) 

Manažérstvo letovej prevádzky. Informačná bezpečnosť organizácií podporujúcich prevádz-
ky v civilnom letectve ****) 
(EN 16495: 2014) 
z júna 2014 

   
31. STN EN 3299 

(31 3312) 
Letectvo a kozmonautika. Hriadeľové matice a krúžky so závitom, samosvorné, s pravoto-
čivým alebo ľavotočivým závitom MJ, zo žiaruvzdornej ocele FE-PA2601 (A286), postrieb-
rené. Technická špecifikácia 
(EN 3299: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 3299 
(31 3312) 

Letectvo a kozmonautika. Hriadeľové matice a krúžky so závitom, samosvorné, s pravotoči-
vým alebo ľavotočivým závitom MJ, zo žiaruvzdornej ocele FE-PA2601 (A286), postriebrené. 
Technická špecifikácia ****) 
(EN 3299: 2007) 
z decembra 2007 

   
32. STN EN IEC 61400-24 

(33 3160) 
Veterné energetické systémy. Časť 24: Ochrana pred bleskom 
(EN IEC 61400-24: 2019, 
IEC 61400-24: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa 7. 8. 2022 ruší 

 STN EN 61400-24 
(33 3160) 

Veterné turbíny. Časť 24: Ochrana pred bleskom ****) 
(EN 61400-24: 2010, 
IEC 61400-24: 2010) 
z marca 2011 

   
33. STN EN 50341-2-2 

(33 3300) 
Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-2: Národné norma-
tívne hľadiská (NNA) pre BELGICKO (založené na EN 50341-1: 2012) 
(EN 50341-2-2: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
34. STN EN 50341-2-4 

(33 3300) 
Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-4: Národné norma-
tívne hľadiská (NNA) pre NEMECKO (založené na EN 50341-1: 2012) 
(EN 50341-2-4: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa 10. 4. 2022 ruší 

 STN EN 50341-2-4 
(33 3300) 

Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-4: Národné normatív-
ne hľadiská (NNA) pre Nemecko (založené na EN 50341-1: 2012) ****) 
(EN 50341-2-4: 2016) 
z augusta 2016 

   
35. STN EN 50341-2-15 

(33 3300) 
Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-15: Národné norma-
tívne hľadiská (NNA) pre Holandsko (založené na EN 50341-1: 2012) 
(EN 50341-2-15: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
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36. STN EN IEC 55015 
(33 4215) 

Medze a metódy merania charakteristík rádiového rušenia zariadení elektrického osvetle-
nia a podobných zariadení 
(CISPR 15: 2018, 
EN IEC 55015: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa 30. 8. 2022 ruší 

 STN EN 55015 
(33 4215) 

Medze a metódy merania charakteristík rádiového rušenia zariadení elektrického osvetlenia 
a podobných zariadení 
(CISPR 15: 2013, 
CISPR 15: 2013/IS1: 2013, 
CISPR 15: 2013/IS2: 2013, 
EN 55015: 2013) 
z apríla 2014 

   
37. STN EN 50591 

(34 1513) 
Dráhové aplikácie. Koľajové vozidlá. Špecifikácia a overovanie spotreby energie 
(EN 50591: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa 2. 8. 2022 ruší 

 STN P CLC/TS 50591 
(34 1513) 

Špecifikácia a overovanie spotreby energie koľajových vozidiel ****) 
(CLC/TS 50591: 2013) 
z apríla 2014 

   
38. STN EN IEC 63012 

(34 6732) 
Izolačné kvapaliny. Nové modifikované estery alebo zmesi esterov na elektrotechnické 
účely 
(EN IEC 63012: 2019, 
IEC 63012: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
39. STN EN IEC 62026-1 

(35 4112) 
Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Rozhrania regulátor – prístroj (CDI). Časť 1: 
Všeobecné pravidlá 
(EN IEC 62026-1: 2019, 
IEC 62026-1: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa 13. 6. 2022 ruší 

 STN EN 62026-1 
(35 4112) 

Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Rozhrania regulátor – prístroj (CDI). Časť 1: 
Všeobecné pravidlá 
(EN 62026-1: 2007, 
IEC 62026-1: 2007) 
z mája 2008 

   
40. STN EN 50047 

(35 4162) 
Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Ovládacie spínače. Polohové spínače 30 × 55. 
Rozmery a parametre 
(EN 50047: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa 6. 11. 2020 ruší 

 STN EN 50047 
(35 4162) 

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia na priemyselné účely. Ovládacie spínače. 
Polohové spínače 30 × 55. Rozmery a parametre 
(EN 50047: 1981) 
z augusta 2001 

   
41. STN EN 50041 

(35 4163) 
Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Ovládacie spínače. Polohové spínače 42,5 × 80. 
Rozmery a parametre 
(EN 50041: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa 6. 11. 2020 ruší 

 STN EN 50041 
(35 4163) 

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia na priemyselné účely. Ovládacie spínače. 
Polohové spínače 42,5 × 80. Rozmery a parametre 
(EN 50041: 1981) 
zo septembra 2001 

   



Vestník ÚNMS SR č. 12/2019 

 

12 

42. STN EN IEC 62271-107 
(35 4220) 

Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 107: Poistkové spínače obvodov na 
striedavý prúd a na menovité napätie od 1 kV do 52 kV vrátane 
(EN IEC 62271-107: 2019, 
IEC 62271-107: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa 2. 7. 2022 ruší 

 STN EN 62271-107 
(35 4220) 

Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 107: Poistkové spínače obvodov na 
striedavý prúd a na menovité napätia od 1 kV do 52 kV vrátane 
(EN 62271-107: 2012, 
IEC 62271-107: 2012) 
z júna 2013 

   
43. STN EN IEC 62976 

(35 6650) 
Priemyselné zariadenie na nedeštruktívne skúšanie. Elektrónový lineárny urýchľovač 
(EN IEC 62976: 2019, 
IEC 62976: 2017) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
44. STN EN IEC 62812 

(35 8185) 
Meranie malých odporov. Metódy a návod 
(EN IEC 62812: 2019, 
IEC 62812: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
45. STN EN IEC 60747-16-6 

(35 8797) 
Polovodičové súčiastky. Časť 16-6: Mikrovlnné integrované obvody. Frekvenčné multipli-
kátory 
(EN IEC 60747-16-6: 2019, 
IEC 60747-16-6: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
46. STN EN IEC 63146 

(36 0587) 
LED puzdrá na všeobecné osvetlenie. Špecifikácia údajov do údajového listu 
(EN IEC 63146: 2019, 
IEC 63146: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
47. STN EN IEC 62386-104 

(36 0597) 
Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 104: Všeobecné požiadavky. Bezdrôto-
vé a alternatívne káblom prepojené súčasti systému 
(EN IEC 62386-104: 2019, 
IEC 62386-104: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
48. STN EN IEC 63128 

(36 0598) 
Rozhranie na riadenie stmievania osvetlenia. Analógové napäťové rozhranie pre elektro-
nické ovládacie zariadenia svetelných zdrojov 
(EN IEC 63128: 2019, 
IEC 63128: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
49. STN EN 60704-2-3 

(36 1005) 
Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie 
hluku prenášaného vzduchom. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na umývačky riadu 
(EN 60704-2-3: 2019, 
IEC 60704-2-3: 2017) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa 19. 7. 2022 ruší 

 STN EN 60704-2-3 
(36 1005) 

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie 
hluku prenášaného vzduchom. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na umývačky riadu 
(EN 60704-2-3: 2002, 
IEC 60704-2-3: 2001) 
z januára 2003 
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50. STN EN 60704-3 
(36 1005) 

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie 
hluku prenášaného vzduchom. Časť 3: Postup na určovanie a overovanie deklarovaných 
hodnôt emisie hluku 
(EN 60704-3: 2019, 
IEC 60704-3: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa 2. 7. 2022 ruší 

 STN EN 60704-3 
(36 1005) 

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný postup na stanovenie 
hluku prenášaného vzduchom. Časť 3: Postup na určovanie a overovanie deklarovaných 
hodnôt emisie hluku ****) 
(EN 60704-3: 2006, 
IEC 60704-3: 2006) 
z novembra 2006 

   
51. STN EN IEC/ASTM 62885-6 

(36 1058) 
Spotrebiče na čistenie povrchov. Časť 6: Spotrebiče na mokré čistenie tvrdých podláh pre 
domácnosť alebo na podobné použitie. Metódy merania funkčných vlastností 
(EN IEC/ASTM 62885-6: 2019, 
IEC/ASTM 62885-6: 2018) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
52. STN EN IEC 62282-6-400 

(36 4512) 
Technológia palivových článkov. Časť 6-400: Výkonové sústavy palivových mikročlánkov. 
Zlúčiteľnosť výkonov a údajov 
(EN IEC 62282-6-400: 2019, 
IEC 62282-6-400: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
53. STN EN 50697 

(36 7253) 
Informačná technika. Meranie medzikoncových (E2E) liniek 
(EN 50697: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
54. STN EN IEC 62040-1 

(36 9065) 
Zdroje neprerušovaného napájania (UPS). Časť 1: Bezpečnostné požiadavky 
(EN IEC 62040-1: 2019, 
IEC 62040-1: 2017) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa 19. 7. 2022 ruší 

 STN EN 62040-1 
(36 9065) 

Zdroje neprerušovaného napájania (UPS). Časť 1: Všeobecné a bezpečnostné požiadavky na 
UPS 
(EN 62040-1: 2008, 
EN 62040-1: 2008/Cor.: 2009, 
IEC 62040-1: 2008, 
IEC 62040-1: 2008/Cor. 1: 2008) 
z júna 2009 

   
55. STN EN 17263 

(42 0429) 
Meď a zliatiny medi. Skúšanie vírivým prúdom na vonkajšom povrchu tyčí, rúrok a drôtov 
na detekciu chýb pomocou obopínacej skúšobnej cievky 
(EN 17263: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
56. STN EN ISO 945-1 

(42 0464) 
Mikroštruktúra liatin. Časť 1: Klasifikácia grafitu vizuálnou analýzou (ISO 945-1: 2019) 
(EN ISO 945-1: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 945-1 
(42 0464) 

Mikroštruktúra liatin. Časť 1: Klasifikácia grafitu vizuálnou analýzou (ISO 945-1: 2017) ****) 
(EN ISO 945-1: 2018) 
z augusta 2018 

   
57. STN EN 10136 

(42 0506) 
Ocele a liatiny. Stanovenie obsahu niklu. Metóda plameňovej atómovej absorpčnej spek-
trometrie (FAAS) 
(EN 10136: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 
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 STN EN 10136 
(42 0506) 

Chemická analýza materiálov na báze železa. Stanovenie niklu v oceliach a železe. Metóda 
plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie 
(EN 10136: 1989) 
z mája 1998 

   
58. STN EN 10177 

(42 0535) 
Ocele. Stanovenie obsahu vápnika. Metóda plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie 
(FAAS) 
(EN 10177: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 10177 
(42 0535) 

Chemický rozbor metariálov na báze železa. Stanovenie vápnika v oceliach. Metóda plame-
ňovej atómovej absorpčnej spektrometrie 
(EN 10177: 1989) 
z októbra 1993 

   
59. STN EN 10181 

(42 0536) 
Ocele. Stanovenie obsahu olova. Metóda plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie 
(FAAS) 
(EN 10181: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 10181 
(42 0536) 

Chemický rozbor materiálov na báze železa. Stanovenie olova v oceliach. Metóda plameňo-
vej atómovej absorpčnej spektrometrie 
(EN 10181: 1989) 
z augusta 1993 

   
60. STN EN ISO 11494 

(42 0667) 
Klenoty a drahé kovy. Stanovenie platiny v klenotníckych zliatinách platiny. Metóda vnú-
torného štandardu ICP-OES s prvkom ytria (ISO 11494: 2019) 
(EN ISO 11494: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 11494 
(42 0667) 

Klenoty. Stanovenie platiny v klenotníckych zliatinách platiny. Metóda vnútorného štandar-
du ICP-OES s prvkom ytria (ISO 11494: 2014) ****) 
(EN ISO 11494: 2016) 
z apríla 2017 

   
61. STN EN ISO 11495 

(42 0668) 
Klenoty a drahé kovy. Stanovenie paládia v klenotníckych zliatinách paládia. Metóda vnú-
torného štandardu ICP-OES s prvkom ytria (ISO 11495: 2019) 
(EN ISO 11495: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 11495 
(42 0668) 

Klenoty. Stanovenie paládia v klenotníckych zliatinách paládia. Metóda vnútorného štan-
dardu ICP-OES s prvkom ytria (ISO 11495: 2014) ****) 
(EN ISO 11495: 2016) 
z apríla 2017 

   
62. STN EN ISO 19904-1 

(45 0933) 
Ropný a plynárenský priemysel. Plávajúce príbrežné konštrukcie. Časť 1: Škrupinové, polo-
ponorné, nosníkové a valcové konštrukcie s nízkym ponorom (ISO 19904-1: 2019) 
(EN ISO 19904-1: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 19904-1 
(45 1408) 

Ropný a plynárenský priemysel. Plávajúce príbrežné konštrukcie. Časť 1: Jednotrupové, 
poloponorné a nosníkové konštrukcie (ISO 19904-1: 2006) ****) 
(EN ISO 19904-1: 2006) 
z mája 2007 

   
63. STN EN ISO 19900 

(45 1212) 
Ropný a plynárenský priemysel. Všeobecné požiadavky na príbrežné konštrukcie 
(ISO 19900: 2019) 
(EN ISO 19900: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 
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 STN EN ISO 19900 
(45 1212) 

Ropný a plynárenský priemysel. Všeobecné požiadavky na príbrežné konštrukcie (ISO 19900: 
2013) ****) 
(EN ISO 19900: 2013) 
z júna 2014 

   
64. STN EN ISO 19345-2 

(45 2224) 
Ropný a plynárenský priemysel. Potrubné prepravné systémy. Špecifikácia manažérstva 
integrity potrubia. Časť 2: Manažérstvo integrity príbrežného potrubia počas celého život-
ného cyklu (ISO 19345-2: 2019) 
(EN ISO 19345-2: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
65. STN EN 622-4 

(49 2650) 
Vláknité dosky. Špecifikácia. Časť 4: Požiadavky na mäkké dosky 
(EN 622-4: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 622-4 
(49 2650) 

Vláknité dosky. Špecifikácia. Časť 4: Požiadavky na mäkké dosky ****) 
(EN 622-4: 2009) 
z apríla 2010 

   
66. STN EN ISO 19085-7 

(49 6115) 
Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 7: Zrovnávacie, hrúbkovacie a kombinované zrovnáva-
cie/hrúbkovacie frézovačky (ISO 19085-7: 2019) 
(EN ISO 19085-7: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 859+A2 
(49 6126) 

Bezpečnosť drevárskych strojov. Zrovnávacie frézovačky s ručným posuvom (Konsolidovaný 
text) 
(EN 859: 2007+A2: 2012) 
z februára 2013 

 STN EN 860+A2 
(49 6111) 

Bezpečnosť drevárskych strojov. Jednostranné hrúbkovacie frézovačky (Konsolidovaný text) 
(EN 860: 2007+A2: 2012) 
z februára 2013 

 STN EN 861+A2 
(49 6112) 

Bezpečnosť drevárskych strojov. Zrovnávacie a hrúbkovacie frézovačky (Konsolidovaný text) 
(EN 861: 2007+A2: 2012) 
z marca 2013 

   
67. STN EN 15102 

(50 3408) 
Dekoratívne obklady stien. Výrobky vo forme zvitkov 
(EN 15102: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 15102+A1 
(50 3408) 

Dekoratívne obklady stien. Výrobky vo forme zvitkov a dosiek (Konsolidovaný text) 
(EN 15102: 2007+A1: 2011) 
z februára 2012 

   
68. STN EN ISO 1403 

(63 5367) 
Gumové hadice s textilnou výstužou na vodu na všeobecné použitie. Špecifikácia 
(ISO 1403: 2019) 
(EN ISO 1403: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 1403 
(63 5367) 

Gumové hadice s textilnou výstužou na vodu na všeobecné použitie. Špecifikácia (ISO 1403: 
2005) ****) 
(EN ISO 1403: 2008) 
z mája 2009 

   
69. STN EN ISO 16014-5 

(64 0180) 
Plasty. Stanovenie priemernej molekulovej hmotnosti a distribúcie molekulových hmot-
ností gélovou permeačnou chromatografiou. Časť 5: Metóda detekcie rozptylom svetla 
(ISO 16014-5: 2019) 
(EN ISO 16014-5: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 
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 STN EN ISO 16014-5 
(64 0180) 

Plasty. Stanovenie priemernej molekulovej hmotnosti a distribúcie molekulových hmotností gélo-
vou permeačnou chromatografiou. Časť 5: Metóda detekcie rozptylom svetla (ISO 16014-5: 2012) 
****) 
(EN ISO 16014-5: 2012) 
z januára 2013 

   
70. STN EN ISO 1110 

(64 0222) 
Plasty. Polyamidy. Zrýchlené kondicionovanie skúšobných telies (ISO 1110: 2019) 
(EN ISO 1110: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 1110 
(64 0222) 

Plasty. Polyamidy. Zrýchlené kondicionovanie skúšobných telies (ISO 1110: 1995) 
(EN ISO 1110: 1997) 
z decembra 2000 

   
71. STN EN ISO 13468-1 

(64 0284) 
Plasty. Stanovenie celkovej svetelnej priepustnosti transparentnými materiálmi. Časť 1: 
Jednolúčový prístroj (ISO 13468-1: 2019) 
(EN ISO 13468-1: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 13468-1 
(64 0284) 

Plasty. Stanovenie celkovej priepustnosti svetla transparentnými materiálmi. Časť 1: Jedno-
lúčový prístroj (ISO 13468-1: 1996) ***) 
(EN ISO 13468-1: 1996) 
zo septembra 2001 

   
72. STN EN ISO 21302-1 

(64 2500) 
Plasty. Materiály z 1-polybuténu (PB-1) na tvárnenie a vytláčanie. Časť 1: Systém označo-
vania a základy na špecifikáciu (ISO 21302-1: 2019) 
(EN ISO 21302-1: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 8986-1 
(64 2500) 

Plasty. 1-Polybutén (PB-1) na tvárnenie a vytláčanie. Časť 1: Systém označovania a základy 
na špecifikáciu (ISO 8986-1: 2009) ****) 
(EN ISO 8986-1: 2009) 
z apríla 2010 

   
73. STN EN ISO 21302-2 

(64 2500) 
Plasty. Materiály z 1-polybuténu (PB-1) na tvárnenie a vytláčanie. Časť 2: Príprava skúšob-
ných telies a stanovenie vlastností (ISO 21302-2: 2019) 
(EN ISO 21302-2: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 8986-2 
(64 2500) 

Plasty. 1-Polybutén (PB-1) na tvárnenie a vytláčanie. Časť 2: Príprava skúšobných telies 
a stanovenie vlastností (ISO 8986-2: 2009) ****) 
(EN ISO 8986-2: 2009) 
z apríla 2010 

   
74. STN EN ISO 305 

(64 3204) 
Plasty. Stanovenie tepelnej stability polyvinylchloridu, príbuzných homopolymérov a kopo-
lymérov obsahujúcich chlór a ich zmesí. Metóda zmeny farby (ISO 305: 2019) 
(EN ISO 305: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 305 
(64 3204) 

Plasty. Stanovenie tepelnej stability polyvinylchloridu, príbuzných homopolymérov a kopo-
lymérov obsahujúcich chlór a ich zmesí. Metóda zmeny farby (ISO 305: 1990) 
(EN ISO 305: 1999) 
z júla 2001 

   
75. STN EN 17224 

(66 8534) 
Stanovenie pevnosti v šmyku lepidiel na drevo tlakom pri zvýšených teplotách 
(EN 17224: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
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76. STN EN ISO 11343 
(66 8578) 

Lepidlá. Stanovenie dynamickej odolnosti proti štiepeniu vysoko pevných lepených spojov 
za podmienok nárazu. Klinová nárazová metóda (ISO 11343: 2019) 
(EN ISO 11343: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 11343 
(66 8578) 

Lepidlá. Stanovenie dynamickej odolnosti proti štiepeniu vysoko pevných lepených spojov 
za podmienok nárazu. Klinová nárazová metóda (ISO 11343: 2003) ****) 
(EN ISO 11343: 2005) 
z októbra 2005 

   
77. STN EN ISO 22637 

(66 8623) 
Lepidlá. Skúška lepidiel na dlážkoviny. Stanovenie elektrického odporu lepiacich filmov 
a kompozitov (ISO 22637: 2019) 
(EN ISO 22637: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 13415 
(66 8623) 

Lepidlá. Skúška lepidiel na dlážkoviny. Stanovenie elektrického odporu lepiacich filmov 
a kompozitov ****) 
(EN 13415: 2010) 
z augusta 2010 

   
78. STN EN ISO 22631 

(66 8624) 
Lepidlá. Skúšobné metódy pre lepidlá na dlážkoviny a obklady stien. Skúška odlupovaním 
(ISO 22631: 2019) 
(EN ISO 22631: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1372 
(66 8624) 

Lepidlá. Skúšobné metódy pre lepidlá na dlážkoviny a obklady stien. Skúška odlupovaním 
****) 
(EN 1372: 2015) 
z novembra 2015 

   
79. STN EN ISO 22632 

(66 8625) 
Lepidlá. Skúšobná metóda pre lepidlá na dlážkoviny a obklady stien. Skúška šmykom 
(ISO 22632: 2019) 
(EN ISO 22632: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1373 
(66 8625) 

Lepidlá. Skúšobná metóda pre lepidlá na dlážkoviny a obklady stien. Skúška šmykom ****) 
(EN 1373: 2015) 
z novembra 2015 

   
80. STN EN ISO 22635 

(66 8627) 
Lepidlá. Skúšobná metóda pre lepidlá na plastové alebo gumové dlážkoviny alebo obklady 
stien. Stanovenie rozmerových zmien po zrýchlenom starnutí (ISO 22635: 2019) 
(EN ISO 22635: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1903 
(66 8627) 

Lepidlá. Skúšobná metóda pre lepidlá na plastové alebo gumové dlážkoviny alebo obklady 
stien. Stanovenie rozmerových zmien po urýchlenom starnutí ****) 
(EN 1903: 2015) 
z novembra 2015 

   
81. STN EN ISO/CIE 11664-1 

(67 2060) 
Kolorimetria. Časť 1: Normalizované kolorimetrické merače CIE (ISO/CIE 11664-1: 2019) 
(EN ISO/CIE 11664-1: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 11664-1 
(67 2060) 

Kolorimetria. Časť 1: Normalizované kolorimetrické merače CIE (ISO 11664-1: 2007) ****) 
(EN ISO 11664-1: 2011) 
zo septembra 2011 

   
82. STN EN ISO/CIE 11664-3 

(67 2060) 
Kolorimetria. Časť 3: Trichromatické zložky CIE (ISO/CIE 11664-3: 2019) 
(EN ISO/CIE 11664-3: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 
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 STN EN ISO 11664-3 
(67 2060) 

Kolorimetria. Časť 3: Trichromatické zložky CIE (ISO 11664-3: 2012) ****) 
(EN ISO 11664-3: 2013) 
z novembra 2013 

   
83. STN EN ISO/CIE 11664-4 

(67 2060) 
Kolorimetria. Časť 4: Farebný priestor CIE 1976 L*a*b* (ISO/CIE 11664-4: 2019) 
(EN ISO/CIE 11664-4: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 11664-4 
(67 2060) 

Kolorimetria. Časť 4: Farebný priestor CIE 1976 L*a*b* (ISO 11664-4: 2008) ****) 
(EN ISO 11664-4: 2011) 
zo septembra 2011 

   
84. STN EN ISO 2431 

(67 3013) 
Náterové látky. Stanovenie výtokového času výtokovými pohárikmi (ISO 2431: 2019) 
(EN ISO 2431: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 2431 
(67 3013) 

Náterové látky. Zisťovanie výtokového času výtokovými pohárikmi (ISO 2431: 2011) ****) 
(EN ISO 2431: 2011) 
z mája 2012 

   
85. STN EN ISO 6504-1 

(67 3024) 
Náterové látky. Stanovenie krycej schopnosti náteru. Časť 1: Metóda Kubelku-Munka na 
biele a svetlé nátery (ISO 6504-1: 2019) 
(EN ISO 6504-1: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 6504-1 
(67 3024) 

Náterové látky. Stanovenie krycej schopnosti náteru. Časť 1: Metóda Kubelku-Munka na 
biele a svetlé nátery (ISO 6504-1: 1983) ****) 
(EN ISO 6504-1: 2006) 
z júla 2006 

   
86. STN EN ISO 3251 

(67 3031) 
Náterové látky a plasty. Stanovenie obsahu neprchavých látok (ISO 3251: 2019) 
(EN ISO 3251: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Rozpracované prekladom. 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 3251 
(67 3031) 

Náterové látky a plasty. Stanovenie obsahu neprchavých podielov (ISO 3251: 2008) 
(EN ISO 3251: 2008) 
z augusta 2008 

   
87. STN EN ISO 1518-1 

(67 3071) 
Náterové látky. Stanovenie odolnosti proti poškriabaniu. Časť 1: Metóda s konštantným 
zaťažením (ISO 1518-1: 2019) 
(EN ISO 1518-1: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 1518-1 
(67 3071) 

Náterové látky. Určovanie odolnosti proti poškriabaniu. Časť 1: Metóda s konštantnou záťa-
žou (ISO 1518-1: 2011) 
(EN ISO 1518-1: 2011) 
z decembra 2011 

   
88. STN EN ISO 1518-2 

(67 3071) 
Náterové látky. Stanovenie odolnosti proti poškriabaniu. Časť 2: Metóda s premenlivým 
zaťažením (ISO 1518-2: 2019) 
(EN ISO 1518-2: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 1518-2 
(67 3071) 

Náterové látky. Určovanie odolnosti proti poškriabaniu. Časť 2: Metóda s premenlivou záťa-
žou (ISO 1518-2: 2011) ****) 
(EN ISO 1518-2: 2011) 
z februára 2012 
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89. STN EN 12012-4 
(69 1602) 

Gumárske a plastárske stroje. Drviace stroje. Časť 4: Bezpečnostné požiadavky na aglome-
rátory 
(EN 12012-4: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12012-4+A1 
(69 1602) 

Plastárske a gumárske stroje. Drviace stroje. Časť 4: Bezpečnostné požiadavky na aglomerá-
tory (Konsolidovaný text) ****) 
(EN 12012-4: 2006+A1: 2008) 
z februára 2009 

   
90. STN P CEN/TS 17331 

(72 0031) 
Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Obsah organických 
látok. Metódy na extrakciu a analýzu 
(CEN/TS 17331: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do 
augusta 2021. 

   
91. STN P CEN/TS 17332 

(72 0032) 
Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Analýza organických 
látok vo výluhoch 
(CEN/TS 17332: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do 
augusta 2021. 

   
92. STN EN 12390-2 

(73 1302) 
Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 2: Výroba a príprava skúšobných telies na skúšky 
pevnosti 
(EN 12390-2: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12390-2 
(73 1302) 

Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 2: Výroba a príprava skúšobných telies na skúšky pev-
nosti 
(EN 12390-2: 2009) 
z marca 2010 

   
93. STN EN 12390-3 

(73 1302) 
Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 3: Pevnosť v tlaku skúšobných telies 
(EN 12390-3: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12390-3 
(73 1302) 

Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 3: Pevnosť v tlaku skúšobných telies 
(EN 12390-3: 2009) 
z apríla 2010 

   
94. STN EN 12390-5 

(73 1302) 
Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 5: Pevnosť v ťahu pri ohybe skúšobných telies 
(EN 12390-5: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12390-5 
(73 1302) 

Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 5: Pevnosť v ťahu pri ohybe skúšobných telies 
(EN 12390-5: 2009) 
z júla 2011 

   
95. STN EN 12390-7 

(73 1302) 
Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 7: Objemová hmotnosť zatvrdnutého betónu 
(EN 12390-7: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12390-7 
(73 1302) 

Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 7: Objemová hmotnosť zatvrdnutého betónu 
(EN 12390-7: 2009) 
z júla 2011 
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96. STN EN 12390-8 
(73 1302) 

Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 8: Hĺbka presiaknutia tlakovou vodou 
(EN 12390-8: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12390-8 
(73 1302) 

Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 8: Hĺbka presiaknutia tlakovou vodou 
(EN 12390-8: 2009) 
z júla 2011 

   
97. STN EN 12390-15 

(73 1302) 
Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 15: Adiabatická metóda na meranie hydratačného 
tepla vznikajúceho pri tvrdnutí betónu 
(EN 12390-15: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
98. STN EN 12504-1 

(73 1303) 
Skúšanie betónu v konštrukciách. Časť 1: Vzorky z jadrového vŕtania. Odber, preskúmanie 
a skúška pevnosti v tlaku 
(EN 12504-1: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12504-1 
(73 1303) 

Skúšanie betónu v konštrukciách. Časť 1: Vzorky z jadrového vŕtania. Odber, preskúmanie 
a skúška pevnosti v tlaku 
(EN 12504-1: 2009) 
z apríla 2010 

   
99. STN EN 12350-1 

(73 1312) 
Skúšanie čerstvého betónu. Časť 1: Odber vzoriek a bežné prístroje 
(EN 12350-1: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12350-1 
(73 1312) 

Skúšanie čerstvého betónu. Časť 1: Odber vzoriek 
(EN 12350-1: 2009) 
z marca 2010 

   
100. STN EN 12350-2 

(73 1312) 
Skúšanie čerstvého betónu. Časť 2: Skúška sadnutím 
(EN 12350-2: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12350-2 
(73 1312) 

Skúšanie čerstvého betónu. Časť 2: Skúška sadnutím 
(EN 12350-2: 2009) 
z marca 2010 

   
101. STN EN 12350-3 

(73 1312) 
Skúšanie čerstvého betónu. Časť 3: Skúška Vebe 
(EN 12350-3: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12350-3 
(73 1312) 

Skúšanie čerstvého betónu. Časť 3: Skúška Vebe 
(EN 12350-3: 2009) 
z apríla 2010 

   
102. STN EN 12350-4 

(73 1312) 
Skúšanie čerstvého betónu. Časť 4: Skúška zhutniteľnosti 
(EN 12350-4: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12350-4 
(73 1312) 

Skúšanie čerstvého betónu. Časť 4: Skúška zhutniteľnosti 
(EN 12350-4: 2009) 
z apríla 2010 

   
103. STN EN 12350-5 

(73 1312) 
Skúšanie čerstvého betónu. Časť 5: Skúška rozliatím 
(EN 12350-5: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 
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 STN EN 12350-5 
(73 1312) 

Skúšanie čerstvého betónu. Časť 5: Skúška rozliatím 
(EN 12350-5: 2009) 
z apríla 2010 

   
104. STN EN 12350-6 

(73 1312) 
Skúšanie čerstvého betónu. Časť 6: Objemová hmotnosť čerstvého betónu 
(EN 12350-6: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12350-6 
(73 1312) 

Skúšanie čerstvého betónu. Časť 6: Objemová hmotnosť 
(EN 12350-6: 2009) 
z júna 2011 

   
105. STN EN 12350-7 

(73 1312) 
Skúšanie čerstvého betónu. Časť 7: Obsah vzduchu. Tlakové metódy 
(EN 12350-7: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12350-7 
(73 1312) 

Skúšanie čerstvého betónu. Časť 7: Obsah vzduchu. Tlakové metódy 
(EN 12350-7: 2009) 
z júna 2011 

   
106. STN EN 12350-8 

(73 1312) 
Skúšanie čerstvého betónu. Časť 8: Samozhutniteľný betón. Skúška rozliatím kužela 
(EN 12350-8: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12350-8 
(73 1312) 

Skúšanie čerstvého betónu. Časť 8: Samozhutniteľný betón. Skúška rozliatím kužela 
(EN 12350-8: 2010) 
z januára 2011 

   
107. STN P CEN/TS 17342 

(73 6032) 
Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Záchytné bezpečnostné 
zariadenia pre motocykle znižujúce závažnosť nárazov pri kolízii motocyklistu so zvodidlami 
(CEN/TS 17342: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do 
augusta 2021. 

   
108. STN EN 17211 

(75 7042) 
Kvalita vody. Návod na mapovanie vodných tráv a makrorias v eluitorálnej zóne 
(EN 17211: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
109. STN EN ISO 5815-1 

(75 7369) 
Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka po n dňoch (BODn). Časť 1: Zrieďo-
vacia a očkovacia metóda s prídavkom alyltiomočoviny (ISO 5815-1: 2019) 
(EN ISO 5815-1: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Rozpracované prekladom. 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1899-2 
(75 7369) 

Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka po n dňoch (BSKn). Časť 2: Metóda 
pre neriedené vzorky 
(EN 1899-2: 1998, mod ISO 5815: 1989) 
z novembra 2001 

   
110. STN EN ISO 29862 

(77 0866) 
Samolepiace pásky. Stanovenie odolnosti proti odlupovaniu (ISO 29862: 2018) 
(EN ISO 29862: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1939 
(77 0866) 

Samolepiace pásky. Stanovenie odolnosti proti odlupovaniu 
(EN 1939: 2003) 
z marca 2004 
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111. STN EN ISO 29864 
(77 0870) 

Samolepiace pásky. Meranie pevnosti pri pretrhnutí a predĺženia pri pretrhnutí (ISO 29864: 
2018) 
(EN ISO 29864: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 14410 
(77 0870) 

Samolepiace pásky. Meranie pevnosti pri pretrhnutí a predĺženia pri pretrhnutí 
(EN 14410: 2003) 
z marca 2004 

   
112. STN EN ISO 29863 

(77 0874) 
Samolepiace pásky. Meranie odolnosti proti šmyku pri statickom zaťažení (ISO 29863: 
2018) 
(EN ISO 29863: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1943 
(77 0874) 

Samolepiace pásky. Meranie odolnosti proti šmyku pri statickom zaťažení 
(EN 1943: 2002) 
z novembra 2003 

   
113. STN EN 17220 

(77 3050) 
Obaly. Flexibilné hliníkové rúrky. Trubkové dýzy 
(EN 17220: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
114. STN EN ISO 17700 

(79 5659) 
Obuv. Skúšobné metódy na vrchy, podšívky a stielky. Stálofarebnosť pri otere (ISO 17700: 
2019) 
(EN ISO 17700: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 17700 
(79 5659) 

Obuv. Skúšobné metódy na vrchy, podšívky a stielky. Stálofarebnosť pri otere (ISO 17700: 
2004) ****) 
(EN ISO 17700: 2005) 
z marca 2006 

   
115. STN EN ISO 9554 

(80 8602) 
Vláknové laná. Všeobecné ustanovenia (ISO 9554: 2019) 
(EN ISO 9554: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 9554 
(80 8602) 

Vláknové laná. Všeobecné ustanovenia (ISO 9554: 2010) ****) 
(EN ISO 9554: 2010, 
EN ISO 9554: 2010/Cor. Sep.: 2010) 
z decembra 2010 

   
116. STN EN ISO 2307 

(80 8603) 
Vláknové laná. Zisťovanie určitých fyzikálnych a mechanických vlastností (ISO 2307: 2019) 
(EN ISO 2307: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 2307 
(80 8603) 

Vláknové laná. Zisťovanie určitých fyzikálnych a mechanických vlastností (ISO 2307: 2010) 
****) 
(EN ISO 2307: 2010) 
z decembra 2010 

   
117. STN EN 17116-3 

(81 9210) 
Špecifikácia na priemyselné práčky. Definície a skúšanie kapacity a charakteristiky spotre-
by. Časť 3: Kontinuitná tunelová práčka 
(EN 17116-3: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
118. STN EN 17116-4 

(81 9210) 
Špecifikácia na priemyselné práčky. Definície a skúšanie kapacity a charakteristiky spotre-
by. Časť 4: Odstredivky 
(EN 17116-4: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
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119. STN EN 13274-2 
(83 2213) 

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 2: Praktické skúšky no-
sením 
(EN 13274-2: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 13274-2 
(83 2213) 

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 2: Praktické skúšky nose-
ním ***) 
(EN 13274-2: 2001) 
z júla 2002 

   
120. STN EN ISO 20607 

(83 3004) 
Bezpečnosť strojov. Príručka na používanie. Všeobecné zásady tvorby (ISO 20607: 2019) 
(EN ISO 20607: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
121. STN EN ISO 10551 

(83 3552) 
Ergonómia fyzikálneho prostredia. Subjektívne hodnotiace stupnice na posudzovanie fyzi-
kálneho prostredia (ISO 10551: 2019) 
(EN ISO 10551: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 10551 
(83 3552) 

Ergonómia tepelných zariadení. Stanovenie vplyvu tepelných zariadení podľa subjektívnych 
posudzovacích stupníc (ISO 10551: 1995) ***) 
(EN ISO 10551: 2001) 
z augusta 2002 

   
122. STN EN ISO 22065 

(83 3802) 
Pracovné ovzdušie. Plyny a pary. Požiadavky na hodnotenie meracích postupov využívajú-
cich čerpadlové vzorkovače (ISO 22065: 2019) 
(EN ISO 22065: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Rozpracované prekladom. 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1076 
(83 3802) 

Pracovná expozícia. Postupy merania plynov a pár pomocou čerpadlových vzorkovačov. 
Požiadavky a skúšobné metódy 
(EN 1076: 2009) 
z februára 2011 

   
123. STN EN 50693 

(83 9062) 
Pravidlá pre kategórie výrobkov pri posudzovaní životného cyklu elektronických a elektric-
kých výrobkov a systémov 
(EN 50693: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
124. STN EN ISO 14090 

(83 9090) 
Adaptácia na zmenu klímy. Princípy, požiadavky a pokyny (ISO 14090: 2019) 
(EN ISO 14090: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
125. STN EN ISO 12381 

(84 8007) 
Zdravotnícka informatika. Časové normy pre špecifické problémy v zdravotnej starostlivos-
ti (ISO 12381: 2019) 
(EN ISO 12381: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12381 
(84 8007) 

Zdravotnícke informácie. Normy času pre špecifické problémy v zdravotnej starostlivosti 
****) 
(EN 12381: 2005) 
z júla 2005 

   
126. STN EN ISO 27427 

(85 2125) 
Anestetické a respiračné zariadenia. Nebulizačné systémy a komponenty (ISO 27427: 
2013) 
(EN ISO 27427: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 
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 STN EN 13544-1+A1 
(85 2125) 

Respiračné terapeutické prístroje. Časť 1: Rozprašovacie systémy a ich komponenty (Konso-
lidovaný text) ****) 
(EN 13544-1: 2007+A1: 2009) 
z decembra 2009 

   
127. STN EN ISO 5362 

(85 2160) 
Anestetické zásobné vaky (ISO 5362: 2006) 
(EN ISO 5362: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1820+A1 
(85 2160) 

Dýchacie vaky anestetických prístrojov (Konsolidovaný text) (mod ISO 5362: 2000) ****) 
(EN 1820: 2005+A1: 2009) 
z decembra 2009 

   
128. STN EN ISO 20789 

(85 2161) 
Anestetické a dýchacie prístroje. Pasívne zvlhčovače (ISO 20789: 2018) 
(EN ISO 20789: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
129. STN EN ISO 80601-2-79 

(85 2753) 
Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-79: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť 
a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti prístrojov na podpornú ventiláciu pri zhoršení dý-
chania (ISO 80601-2-79: 2018) 
(EN ISO 80601-2-79: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
130. STN EN ISO 80601-2-80 

(85 2753) 
Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-80: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť 
a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti prístrojov na podpornú ventiláciu pri nedostatočnos-
ti dýchania (ISO 80601-2-80: 2018) 
(EN ISO 80601-2-80: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
131. STN EN 1276 

(85 7012) 
Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhod-
notenie baktericídnej aktivity chemických dezinfekčných a antiseptických prípravkov pou-
žívaných v potravinárstve, priemysle, domácnostiach a v inštitucionálnych oblastiach. Skú-
šobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1) 
(EN 1276: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1276 
(85 7012) 

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhod-
notenie baktericídnej aktivity chemických dezinfekčných a antiseptických prípravkov použí-
vaných v potravinárstve, priemysle, domácnostiach a v inštitucionálnych oblastiach. Skú-
šobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1) ****) 
(EN 1276: 2009) 
z marca 2010 

   
132. STN EN 1650 

(85 7015) 
Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhod-
notenie fungicídnej alebo kvasinkocídnej aktivity chemických dezinfekčných a antiseptic-
kých prípravkov používaných v potravinárstve, priemysle, domácnostiach a v inštitucionál-
nych oblastiach. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1) 
(EN 1650: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1650+A1 
(85 7015) 

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhod-
notenie fungicídnej alebo kvasinkocídnej aktivity chemických dezinfekčných a antiseptických 
prípravkov používaných v potravinárstve, priemysle, domácnostiach a v inštitucionálnych 
oblastiach. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1) ****) 
(EN 1650: 2008+A1: 2013) 
z októbra 2013 
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133. STN EN 1656 
(85 7016) 

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhod-
notenie baktericídnej aktivity chemických dezinfekčných a antiseptických prípravkov pou-
žívaných vo veterinárstve. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1) 
(EN 1656: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1656 
(85 7016) 

Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhod-
notenie baktericídnej aktivity chemických dezinfekčných a antiseptických prípravkov použí-
vaných vo veterinárstve. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2/krok 1) ****) 
(EN 1656: 2009) 
z apríla 2010 

   
134. STN EN 300 328 V2.2.2 

(87 0328) 
Širokopásmové prenosové systémy. Zariadenia na prenos dát pracujúce v pásme 2,4 GHz. 
Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru 
(EN 300 328: 2019 V2.2.2) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
135. STN EN 300 392-7 V3.5.1 

(87 0392) 
Pozemská hromadná rádiová sieť (TETRA). Hlas a dáta (V+D). Časť 7: Zabezpečenie 
(EN 300 392-7: 2019 V3.5.1) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
136. STN EN 300 674-2-2 V2.2.1 

(87 0674) 
Telematika dopravy a premávky (TTT). Vysielacie zariadenia účelových komunikácií na 
krátku vzdialenosť (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracujúce vo frekvenčnom pásme od 
5 795 MHz do 5 815 MHz. Časť 2: Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru. 
Oddiel 2: Palubné jednotky (OBU) 
(EN 300 674-2-2: 2019 V2.2.1) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
137. STN EN 301 841-2 V1.2.1 

(87 1841) 
Režim 2 digitálneho spoja VHF (VDL) vzduch-zem. Technické charakteristiky a meracie 
metódy na pozemné zariadenia. Časť 2: Horné vrstvy 
(EN 301 841-2: 2019 V1.2.1) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
138. STN EN 302 636-5-1 V2.2.1 

(87 2636) 
Inteligentné dopravné systémy (ITS). Vozidlové komunikácie. Geosieťovanie. Časť 5: 
Transportné protokoly. Oddiel 1: Základné transportné protokoly 
(EN 302 636-5-1: 2019 V2.2.1) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
139. STN EN 302 890-1 V1.2.1 

(87 2890) 
Inteligentné dopravné systémy (ITS). Funkcia vrstvy zariadení. Časť 1: Špecifikácia ozná-
menia služieb (SA) 
(EN 302 890-1: 2019 V1.2.1) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
140. STN EN 303 213-6-1 V3.1.1 

(87 3213) 
Zdokonalený systém navádzania a riadenia pohybu na prevádzkových plochách  
(A-SMGCS). Časť 6: Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru pre využívané 
radarové snímače na prevádzkových plochách. Oddiel 1: Snímače v pásme X využívajúce 
impulzné signály a prenášajúce výkon do 100 kW 
(EN 303 213-6-1: 2019 V3.1.1) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
141. STN EN 303 345-1 V1.1.1 

(87 3345) 
Rozhlasové prijímače. Časť 1: Generické požiadavky a metódy merania 
(EN 303 345-1: 2019 V1.1.1) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
142. STN EN 303 364-3 V1.1.1 

(87 3364) 
Primárny sledovací radar (PSR). Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru. 
Časť 3: Senzory PSR riadenia letovej prevádzky (ATC) pracujúce vo frekvenčnom pásme 
8 500 MHz až 10 000 MHz (pásmo X) 
(EN 303 364-3: 2019 V1.1.1) 
Platí od 1. 1. 2020 
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143. STN EN 303 520 V1.2.1 
(87 3520) 

Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Bezdrôtové lekárske zariadenia veľmi nízkeho výko-
nu (ULP) pre kapsulovú endoskopiu pracujúce v pásme od 430 MHz do 440 MHz. Harmoni-
zovaná norma pre prístup k rádiovému spektru 
(EN 303 520: 2019 V1.2.1) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
144. STN EN 17214 

(91 0104) 
Vizuálne hodnotenie povrchov nábytku 
(EN 17214: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Rozpracované prekladom. 

   
145. STN EN 15939 

(91 1710) 
Nábytkové kovanie. Stanovenie pevnosti a nosnosti závesného kovania skriniek na stenu 
(EN 15939: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 15939+A1 
(91 1710) 

Nábytkové kovanie. Stanovenie pevnosti a nosnosti závesného kovania skriniek na stenu 
****) 
(EN 15939: 2011+A1: 2014) 
z júla 2014 

   
146. STN EN 14565 

(91 7849) 
Pružné dlážkoviny. Dlážkoviny na základe syntetických termoplastových polymérov. Špeci-
fikácia 
(EN 14565: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 14565 
(91 7849) 

Pružné dlážkoviny. Dlážkoviny na základe syntetických termoplastových polymérov. Špecifi-
kácia 
(EN 14565: 2004) 
z decembra 2004 

   
147. STN EN 14619 

(94 2702) 
Kolieskové športové vybavenie. Kolobežky. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy 
(EN 14619: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 14619 
(94 2702) 

Kolieskové športové vybavenie. Kolobežky. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy 
****) 
(EN 14619: 2015) 
zo septembra 2015 

   
148. STN EN 17226 

(95 6005) 
Služby v salónoch krásy. Požiadavky a odporúčania na poskytovanie služieb 
(EN 17226: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
149. STN EN 15017 

(95 9001) 
Pohrebné služby. Požiadavky 
(EN 15017: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
Rozpracované prekladom. 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 15017 
(95 9001) 

Pohrebné služby. Požiadavky 
(EN 15017: 2005) 
z júna 2006 
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Zmeny STN 

150. STN EN 61000-3-3/A1 
(33 3432) 

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-3: Medze. Obmedzenie zmien napätia, 
kolísania napätia a blikania vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia pre zariade-
nia s menovitým fázovým prúdom ≤ 16 A nepodliehajúce podmienečnému pripojeniu. 
Zmena A1 
STN EN 61000-3-3 z mája 2014 
(EN 61000-3-3: 2013/A1: 2019, 
IEC 61000-3-3: 2013/Amd 1: 2017) 
Platí od 1. 1. 2020 
STN EN 61000-3-3 z mája 2014 sa bez tejto zmeny A1 môže používať do 2. 8. 2022. 

   
151. STN EN 60068-2-69/A1 

(34 5791) 
Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2-69: Skúšky. Skúška Te/Tc: Skúšanie spájkovateľnosti 
elektronických súčiastok a dosiek s plošnými spojmi metódou zmáčacích váh (meranie 
sily). Zmena A1 
STN EN 60068-2-69 z októbra 2017 
(EN 60068-2-69: 2017/A1: 2019, 
IEC 60068-2-69: 2017/Amd 1: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
STN EN 60068-2-69 z októbra 2017 sa bez tejto zmeny A1 môže používať do 24. 7. 2022. 

   
152. STN EN 60947-5-4/A1 

(35 4101) 
Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 5-4: Prístroje riadiacich obvodov a spí-
nacie prvky. Metódy stanovenia prevádzkových vlastností slaboprúdových kontaktov. 
Osobitné skúšky. Zmena A1 
STN EN 60947-5-4 z decembra 2004 
(EN 60947-5-4: 2003/A1: 2019, 
IEC 60947-5-4: 2002/Amd 1: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
STN EN 60947-5-4 z decembra 2004 sa bez zmeny A1 môže používať do 26. 6. 2022. 

   
153. STN EN 62035/A1 

(36 0220) 
Výbojkové svetelné zdroje (okrem žiariviek). Požiadavky na bezpečnosť. Zmena A1 
STN EN 62035 z augusta 2015 
(EN 62035: 2014/A1: 2019, 
IEC 62035: 2014/Amd 1: 2016) 
Platí od 1. 1. 2020 
STN EN 62035 z augusta 2015 sa bez zmeny A1 môže používať do 16. 8. 2022. 

   
154. STN EN 60531/A11 

(36 1067) 
Akumulačné pece pre ohrev v domácnosti. Metódy merania prevádzkovej spôsobilosti. 
Zmena A11 
STN EN 60531 z júna 2001 
(EN 60531: 2000/A11: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
STN EN 60531 z júna 2001 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 17. 6. 2022. 

   
155. STN EN 60675/A11 

(36 1069) 
Priamo pôsobiace elektrické ohrievače miestností. Metódy merania prevádzkovej spôsobi-
losti. Zmena A11 
STN EN 60675 z júna 2001 
(EN 60675: 1995/A11: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
STN EN 60675 z júna 2001 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 17. 6. 2022. 

   
156. STN EN 61121/A11 

(36 1071) 
Bubnové sušiče na používanie v domácnosti. Metódy merania funkčných vlastností. Zmena 
A11 
STN EN 61121 z októbra 2013 
(EN 61121: 2013/A11: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
STN EN 61121 z októbra 2013 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 23. 8. 2022. 
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157. STN EN 62841-2-1/A11 
(36 1560) 

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bez-
pečnosť. Časť 2-1: Osobitné požiadavky na ručné vŕtačky a príklepové vŕtačky. Zmena A11 
STN EN 62841-2-1 z decembra 2018 
(EN 62841-2-1: 2018/A11: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
STN EN 62841-2-1 z decembra 2018 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 13. 5. 2023. 

   
158. STN EN 80601-2-58/A1 

(36 4800) 
Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-58: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť 
a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti prístrojov na odstraňovanie šošovky a prístrojov na 
vitrektómiu v očnej chirurgii. Zmena A1 
STN EN 80601-2-58 z decembra 2015 
(EN 80601-2-58: 2015/A1: 2019, 
IEC 80601-2-58: 2014/Amd 1: 2016) 
Platí od 1. 1. 2020 
STN EN 80601-2-58 z decembra 2015 sa bez zmeny A1 môže používať do 23. 8. 2022. 

   
159. STN EN 62760/A1 

(36 8260) 
Metóda zvukovej reprodukcie pre normalizovanú hladinu hlasitosti. Zmena A1 
STN EN 62760 z decembra 2016 
(EN 62760: 2016/A1: 2019, 
IEC 62760: 2016/Amd 1: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 
STN EN 62760 z decembra 2016 sa bez tejto zmeny A1 môže používať do 14. 8. 2022. 

   
160. STN EN 61386-1/A1 

(37 0000) 
Systémy elektroinštalačných rúrok na uloženie káblov. Časť 1: Všeobecné požiadavky. 
Zmena A1 
STN EN 61386-1 z marca 2009 
(EN 61386-1: 2008/A1: 2019, 
IEC 61386-1: 2008/Amd 1: 2017) 
Platí od 1. 1. 2020 
STN EN 61386-1 z marca 2009 sa bez zmeny A1 môže používať do 26. 7. 2022. 

   
161. STN EN ISO 14456/A1 

(69 0022) 
Fľaše na plyny. Vlastnosti plynu a pridružené klasifikačné kódy (FTSC) (ISO 14456: 2015/ 
Amd 1: 2019). Zmena A1 
STN EN ISO 14456 z marca 2017 
(EN ISO 14456: 2016/A1: 2019) 
Platí od 1. 1. 2020 

Opravy STN 

162. STN EN 62391-1/AC2 
(35 8225) 

Nepremenné elektrické dvojvrstvové kondenzátory na použitie v elektrických a elektro-
nických zariadeniach. Časť 1: Všeobecná špecifikácia. Oprava AC2 
STN EN 62391-1 z augusta 2016 
(EN 62391-1: 2016/AC Aug.: 2019, 
IEC 62391-1: 2015/Cor. 2: 2019) 
Platí od 1. 1.2020 

   

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

Normy označené **) preberali medzinárodné alebo európske normy schválením na priame používanie (norma pozostáva z národnej titulnej strany a znenie 
nie je jej súčasťou). 

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

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

Normy označené CD sú vydané iba na elektronickom nosiči CD-ROM (bez vydania tlačou). 
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Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
o prijatí technických normalizačných informácií, ich opráv alebo zrušení 

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

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

Schválené TNI 

1. TNI CLC IEC/TR 62271-307 
(35 4220) 

Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 307: Návod na rozšírenie rozsahu 
platnosti typových skúšok rozvádzačov na striedavý prúd s kovovým krytom a s krytom 
z tuhej izolácie na menovité striedavé napätia nad 1 kV až do 52 kV vrátane ****) 
(CLC IEC/TR 62271-307: 2019, 
IEC/TR 62271-307: 2015) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
2. TNI CLC IEC/TR 62461 

(35 6606) 
Prístroje na ochranu pred žiarením. Určovanie neistoty pri meraní ****) 
(CLC IEC/TR 62461: 2019, 
IEC/TR 62461: 2015) 
Platí od 1. 1. 2020 

   
3. TNI CEN/TR 14560 

(80 2767) 
Návod na výber, používanie, starostlivosť a údržbu ochranných odevov proti teplu a plameňu 
(CEN/TR 14560: 2018) 
Vydanie: január 2020 
Jej vydaním sa ruší 

 TNI CEN/TR 14560 
(83 2767) 

Návod na výber, použitie, starostlivosť a údržbu ochranných odevov proti rizikám tepla a pla-
meňa ****) 
(CEN/TR 14560: 2018) 
z mája 2019 

   
4. TNI CEN/TR 17330 

(83 2768) 
Návod na výber, používanie, starostlivosť a údržbu ochranných odevov proti nepriaznivé-
mu počasiu, vetru a chladu 
(CEN/TR 17330: 2019) 
Vydanie: január 2020 
Jej vydaním sa ruší 

 TNI CEN/TR 17330 
(83 2768) 

Pokyny na výber, použitie, starostlivosť a údržbu ochranného odevu proti nepriaznivému 
počasiu, vetru a chladu ****) 
(CEN/TR 17330: 2019) 
z júla 2019 

Dokumenty bez označenia hviezdičkami sa vydávajú v štátnom jazyku. 

Dokumenty označené ****) sa preberajú bez prekladu do štátneho jazyka. 
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Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

o zverejňovaní plánu technickej normalizácie 

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

 

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

 

Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky  

o verejnom prerokovaní návrhov európskych noriem a medzinárodných noriem 

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

Texty návrhov európskych noriem a medzinárodných noriem a ďalších dokumentov CEN, CENELEC, ISO, IEC a ETSI sú dostupné 
len v anglickom jazyku. Pre spracovateľov medzinárodnej spolupráce a členov TK sú texty návrhov prístupné cez webové sídlo 
ÚNMS SR, ostatní záujemcovia si môžu návrhy vyžiadať na e-mailovej adrese: navrhynoriem@normoff.gov.sk.  

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. 

http://www.unms.sk/
mailto:navrhynoriem@normoff.gov.sk
http://www.unms.sk/
mailto:navrhynoriem@normoff.gov.sk
http://www.unms.sk/
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Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky  

o verejnom prerokovaní návrhov pôvodných STN 

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

Pripomienky k textom návrhov noriem je potrebné zasielať spracovateľovi alebo ÚNMS SR do dátumu, ktorý je uvedený pri 
každom návrhu. Text návrhu konkrétnej normy v elektronickej forme zašle ÚNMS SR na požiadanie. 

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

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

http://www.unms.sk/
http://www.unms.sk/
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2. METROLÓGIA 

Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

o autorizácii podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 4 písm. g) zákona č. 157/2018Z. z. o metrológii 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že podľa § 35 až 39 tohto zákona vydal v novembri 2019 tieto rozhodnutia 
z oblasti autorizácie na výkon overovania určených meradiel a úradného merania: 
 

1. Rozhodnutie č. UNMS/04049/2019-900/013269/2019 zo dňa 04.11.2019 vydané pre AUTOSERVIS pre Vás, s.r.o., Priemysel-
ná 831/6A, 924 01 Galanta, IČO: 46 937 145. 

Predmetom rozhodnutia je zrušenie autorizácie na výkon overovania určených meradiel (záznamových zariadení v cestnej 
doprave) udelenej Rozhodnutím č. 2016/900/008443/02490 zo dňa 22.09.2016 na základe žiadosti autorizovanej osoby 
o zrušenie autorizácie na výkon overovania určených meradiel (záznamových zariadení v cestnej doprave). 

 
2. Rozhodnutie č. UNMS/04237/2019-900/013862/2019 zo dňa 12.11.2019 vydané pre TachTest, s. r. o., Stará Vajnorská 3, 

831 04 Bratislava, IČO: 35 777 028. 

Predmetom rozhodnutia je pozastavenie autorizácie na výkon overovania určených meradiel (záznamových zariadení 
v cestnej doprave) na pracovisku č. 8 Bánovce nad Bebravou Trenčianska cesta 24, 957 01 Bánovce nad Bebravou udelenej 
Rozhodnutím č. 2012/900/005466/02256 zo dňa 13.12.2012 na základe žiadosti autorizovanej osoby o pozastavenie autori-
zácie na výkon overovania určených meradiel (záznamových zariadení v cestnej doprave) na pracovisku č. 8 Bánovce nad 
Bebravou Trenčianska cesta 24, 957 01 Bánovce nad Bebravou z dôvodu skončenia platnosti certifikátu spôsobilosti z oblasti 
metrológie podľa § 29 zákona o metrológii fyzickej osoby vykonávajúcej činnosť, ktorá je predmetom autorizácie. 

 
3. Rozhodnutie č. UNMS/04506/2019-900/014931/2019 zo dňa 28.11.2019 vydané pre M. K. Prim s.r.o., Vihorlatská 8, 071 01 

Michalovce, IČO: 36 603 341. 

Predmetom rozhodnutia je zmena autorizácie na výkon overovania určených meradiel (záznamových zariadení v cestnej do-
prave) udelenej Rozhodnutím č. 2013/900/001610/00689 zo dňa 03.06.2013 z dôvodu zmeny zodpovedného zástupcu auto-
rizovanej osoby. 

 
4. Rozhodnutie č. UNMS/04506/2019-900/014931/2019 zo dňa 28.11.2019 vydané pre Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D., Na 

Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 14 255 791. 

Predmetom rozhodnutia je zmena autorizácie na výkon úradného merania (meranie spotreby paliva motorových vozidiel 
a mechanizmov) udelenej Rozhodnutím č. 2015/900/009168/00057 zo dňa 09.02.2015 z dôvodu vydania novej príručky kva-
lity pre autorizované metrologické pracovisko. 

 

 

 

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 vydaní rozhodnutí o autorizácii podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku,  
sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 písm. g) bod 1. zákona č. 56/2018 Z. z. 
o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že 
vydal v októbri 2019 tieto rozhodnutia: 

 

I. rozhodnutie č. UNMS/03683/2019-801 011986/2019 zo dňa 04. 10. 2019 pre Výskumný ústav dopravný, a. s., SKTC – 125, 
NO 1358, Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina, IČO: 36 402 672. 

Predmetom rozhodnutia je zmena autorizácie udelenej Rozhodnutím č. 2016/800/008051/02573 zo dňa 07.09.2016 
z dôvodu zmeny štatutárneho orgánu.  

II. rozhodnutie č. UNMS/03528/2019-801 011433/2019 zo dňa 04. 10. 2019 pre Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. 
SKTC-118, NO 1634 Štúrova 2, 059 21 Svit, IČO: 31 714 129. 

Predmetom rozhodnutia je zmena autorizácie udelenej Rozhodnutím č. UNMS/00503/2019-801/000864/2019 zo dňa 
05.03.2019 z dôvodu zmeny štatutárneho orgánu.  

III. rozhodnutie č. UNMS/01621/2019-801 011508/2019 zo dňa 09.10.2019 pre Liptovská skúšobňa s.r.o., SKTC – 178, Podtat-
ranského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 406 147. 

Predmetom rozhodnutia je predĺženie autorizácie na obdobie od právoplatnosti tohto rozhodnutia do dňa 28.02.2022 na: 

– zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a vyhlášku č. 72/2019 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania 
strelnej zbrane a streliva na civilné použitie. 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a týmto dňom sa ruší rozhod-
nutie č. 2015/801/006672/02237 zo 07. 09. 2015. 

 

 

 Ing. Monika Laurovičová 
 riaditeľka odboru skúšobníctva  
 a európskych záležitostí 
 v. r. 



Vestník ÚNMS SR č. 12/2019 

 

34 

 

 

5. RÔZNE 

Oznámenie 
Informačného strediska Svetovej obchodnej organizácie (WTO) 

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

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR – Informačné stredisko WTO – oznamuje, že v júni 2019 notifikovali členo-
via dohôd ďalej uvedené návrhy technických predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody. Notifikácie, príp. návrhy do-
kumentov 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/465 
21. 11. 2019 
 

Spojené arabské 
emiráty  
 

autobusy, automatické systémy na potlačenie požiaru inštalo-
vané do priestorov motora v autobusoch a autokaroch 

Technický predpis SAE ustanovujúci požiadavky na uvedené 
systémy. 
 

60 dní 

TBT/ARG/381 
4. 11. 2019 
 

Argentína minerálne vody 

Uznesenie ustanovujúce zmeny a doplnky potravinového kó-
dexu Argentíny, časť nápoje na báze vody, vody a sýtené vody, 
minerálne vody. 
 

nie je uvedená 

TBT/BHR/565 
6. 11. 2019 
 

Bahrajn vozidlá na prepravu fliaš na skvapalnený ropný plyn (LPG) 

Dokument špecifikujúci požiadavky na uvedené vozidlá bez-
pečnosť, vrátane okolitej bezpečnosti a zníženie pravdepo-
dobnosti nehôd. 
 

60 dní 

TBT/BHR/565 
6. 11. 2019 
 

Bahrajn oceľové výrobky, tyče určené ako výstuž betónu 

Technický predpis ustanovujúci nové národné požiadavky na 
uvedené výrobky. 
 

60 dní 

TBT/BRA/931 
5. 11. 2019 
 

Brazília odsolená morská voda 

Uznesenie ustanovujúce technické a hygienické požiadavky na 
uvedenú vodu. 
 

neaplikuje sa 
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TBT/BRA/932 
5. 11. 2019 
 

Brazília vakcíny proti chrípke  

Uznesenie ustanovujúce požiadavky na komercializáciu chríp-
kových vakcín od februára 2020 (požiadavky na typy kombino-
vaných vírusových kmeňov podľa špecifikácií). 
 

neaplikuje sa 

TBT/BRA/933 
11. 11. 2019 
 

Brazília  telekomunikačné zariadenia, posudzovanie zhody 

Uznesenie ustanovujúce požiadavky na nový rámec posudzo-
vania zhody uvedených výrobkov v Brazílii. 
 

neaplikuje sa 

TBT/BRA/934 
25. 11. 2019 
 

Brazília stacionárne olovené akumulátory regulované ventilom 

Uznesenie ustanovujúce požiadavky na nový rámec posudzo-
vania zhody uvedených výrobkov v Brazílii. 
 

neaplikuje sa 

TBT/BRA/935 
25. 11. 2019 
 

Brazília stacionárne olovené akumulátory regulované ventilom určené 
na špecifické použitie 

Uznesenie ustanovujúce požiadavky na nový rámec posudzo-
vania zhody uvedených výrobkov v Brazílii. 
 

neaplikuje sa 

TBT/BRA/936 
25. 11. 2019 
 

Brazília  odvetrané stacionárne olovené akumulátory určené na špeci-
fické použitie 

Uznesenie ustanovujúce požiadavky na nový rámec posudzo-
vania zhody uvedených výrobkov v Brazílii. 
 

neaplikuje sa 

TBT/BRA/937 
25. 11. 2019 
 

Brazília odvetrané stacionárne olovené akumulátory 

Uznesenie ustanovujúce požiadavky na nový rámec posudzo-
vania zhody uvedených výrobkov v Brazílii  
 

neaplikuje sa 

TBT/BRA/938 
25. 11. 2019 
 

Brazília odvetrané stacionárne olovené akumulátory určené na špeci-
fické aplikácie: nízkonapäťové fotovoltaické systémy 

Uznesenie ustanovujúce požiadavky na nový rámec posudzo-
vania zhody uvedených výrobkov v Brazílii  
 

neaplikuje sa 

TBT/CHE/240 
25. 11. 2019 
 

Švajčiarsko 
 

rôzne elektrické výrobky, chladničky, práčky, umývačky riadu, 
vysávače, zdroje svetla, elektrické motory atď. 

Revízia nariadenia o požiadavkách na energetickú účinnosť 
sériovo vyrábaných zariadení, vozidiel a spotrebičov (nariade-
nie o energetickej účinnosti). Výrobky nespĺňajúce požiadavky 
nebudú môcť byť umiestnené na švajčiarsky trh. 
 

21. 1. 2020 

TBT/CHL/507 
6. 11. 2019 
 

Čile 
 

obaly vrátane kartónu, kovu, papiera, plastov, Tetra Pakov 
a skla 

Návrh najvyššieho rozhodnutia, ktorým sa ustanovujú ciele 
zberu a zhodnocovania (recyklácie) a iné povinnosti týkajúce 
sa obalov. Prevencia nadmerného odpadu a podpora opätov-
ného použitia a recyklácie obalov. 
 

60 dní 

TBT/CZE/247 
4. 11. 2019 
 

Česká republika 
 

snímače prietoku nosného média s viacotvorovou clonou 

Návrh opatrenia všeobecnej povahy číslo: 0111-OOP-C095-18, 
ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na 
stanovené meradlá vrátane metód skúšania pri schvaľovaní 
typu a overovaní stanovených meradiel: „snímače prietoku 
nosného média s viacotvorovou clonou“. 
 

8. 1. 2020 
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TBT/CZE/248 
4. 11. 2019 
 

Česká republika 
 

snímače prietoku plynu s viacotvorovou clonou  

Návrh opatrenia všeobecnej povahy číslo: 0111-OOP-C094-18, 
ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na 
stanovené meradlá vrátane metód skúšania pri schvaľovaní 
typu a overovaní stanovených meradiel: „snímače prietoku 
plynu s viacotvorovou clonou“. 
 

8. 1. 2020 

TBT/ECU/477 
20. 11. 2019 
 

Ekvádor 
 

žiarovky  

Technický predpis stanovujúci požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 

TBT/ECU/478 
20. 11. 2019 
 

Ekvádor 
 

stavebné sklo (vrstvené alebo tvrdené sklo inštalované do bu-
dov, sklené tvárnice) 

Technický predpis stanovujúci požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 

TBT/EGY/233 
12. 11. 2019 
 

Egypt 
 

elektrické spotrebiče určené na použitie v domácnostiach a na 
podobné účely 

Národná norma stanovujúca požiadavky na bezpečnosť uve-
dených výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/EGY/234 
12. 11. 2019 
 

Egypt 
 

vrecia, vrecká a výstelky z plastových fólií používané pri zbere 
domového odpadu vrátane zberu biologicky rozložiteľného 
odpadu 

Národná norma stanovujúca všeobecné požiadavky na uvede-
né výrobky. 
 

60 dní 

TBT/EGY/235 
12. 11. 2019 
 

Egypt 
 

vysoké postele a poschodové postele určené na použitie v do-
mácnosti a mimo domácnosti 

Národná norma stanovujúca požiadavky na bezpečnosť 
a odolnosť uvedených výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/EGY/236 
12. 11. 2019 
 

Egypt 
 

preglejky, latové dosky, laminované dosky a podobné výrobky 
lepené termosetovými živicami 

Národná norma stanovujúca požiadavky na kvalitu lepenia 
uvedených výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/EGY/237 
12. 11. 2019 
 

Egypt 
 

dekoratívne preglejky s dyhou z prírodného dreva, farebnej 
dyhy, laminovanej dyhy, viacvrstvovej dyhy a ďalších typov 
dyhy ako dekoratívneho povrchu 

Národná norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, 
skúšky, označovanie. 
 

60 dní 

TBT/EU/689 
4. 11. 2019 
 

Európska únia 
 

nebezpečné látky 

Návrh delegovaného nariadenia Komisie, ktorým sa na účely 
prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení 
a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. 
Zmeny a doplnky tabuľky 3 v časti 3 prílohy VI k nariadeniu 
CLP. Zavedenie nových a revidovaných zápisov harmonizova-
nej klasifikácie a označovania pre 60 látok a zrušenie 2 zázna-
mov. 
 

60 dní 
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TBT/EU/690 
4. 11. 2019 

Európska únia 
 

pesticídne účinné látky, Metalaxyl-M 

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa obnovuje 
schvaľovanie účinnej látky Metalaxyl-M a obmedzuje sa použí-
vanie osív ošetrených prípravkami na ochranu rastlín, ktoré ju 
obsahujú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu 
rastlín na trh, a o zmene a doplnení prílohy k vykonávaciemu 
nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011. Existujúce povolené 
prípravky na ochranu rastlín obsahujúce metalaxyl-M sa pre-
skúmajú v súlade s navrhovanými obmedzeniami. 
 

60 dní 
 

TBT/EU/691 
7. 11. 2019 
 

Európska únia 
 

strelné zbrane, strelivo obsahujúce olovo 

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 che-
mikálií (REACH), pokiaľ ide o olovo v strelive zbraní používa-
ných v okolí mokradí. Naliehavosť problematiky: potreba za-
brániť úmrtiu vodných vtákov v dôsledku otravy olovom; 
zníženie vystavenia ľudí toxickému kovu. 
 

60 dní 
 

TBT/EU/692 
18. 11. 2019 

Európska únia 
 

interoperabilita železníc, komponenty, subsystémy a vozidlá 
železničnej dopravy 

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa menia 
a dopĺňajú nariadenia Komisie (EÚ) č. 321/2013, (EÚ) č. 1299/ 
2014, (EÚ) č. 1300/2014, (EÚ) č. 1301/2014, (EÚ) č. 1302/ 
2014, (EÚ) č. 1303/2014, (EÚ) č. 1304/2014 a (EÚ) 2016/919, 
pokiaľ ide o rozšírenie oblasti použitia, prechodnej fázy 
a uplatniteľných noriem. Revízia technických špecifikácií inter-
operability vzťahujúcich sa na železničné vozidlá a pevné inšta-
lácie, rozšírenie oblasti použitia. 
 

60 dní 
 

TBT/GRD/23 
7. 11. 2019 
 

Grenada 
 

balená voda 

Národná norma, aktualizácia požiadaviek na dotknuté výrobky, 
čistota, bakteriologické kritéria, označovanie. 
 

8. 2. 2020 

TBT/GTM/98 
7. 11. 2019 
 

Guatemala 
 

ropné deriváty, nafta 

Technický predpis stanovujúci fyzikálno-chemické požiadavky 
na naftu určenú na automobilové a termoelektrické použitie. 
 

60 dní 
 

TBT/GUY/53 
26. 11. 2019 
 

Guyana  fľaše na skvapalnený ropný plyn (LPG). 

Špecifikácie na skladovanie, manipuláciu a prepravu fliaš na 
skvapalnený ropný plyn. 
 

25. 1. 2020 

TBT/GUY/54 
26. 11. 2019 
 

Guyana  oceľové fľaše na stlačený plyn 

Špecifikácia na skladovanie, manipuláciu a prepravu oceľových 
fliaš na stlačený plyn. 
 

26. 1. 2020 

TBT/IND/112 
18. 11. 2019 

India 
 

tlakové nádoby (hrnce) určené pre domácnosti 

Požiadavky na kontrolu kvality uvedených výrobkov (2019). 
 

60 dní 

TBT/IND/113 
18. 11. 2019 

India 
 

oceľové rúry, rúrky a iné tvarovky z ocele, oceľové rúrky na 
konštrukčné účely a oceľové rúrky inštalované do studní 

Vyhláška (2019) ustanovujúca požiadavky na kontrolu kvality 
uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
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TBT/IND/114 
18. 11. 2019 

India 
 

elektrické káble pre vysoké zaťaženie, zosieťované káble izolo-
vané polyetylénom, anténne káble, flexibilné káble na použitie 
v baniach, flexibilné káble pre žiarovky, káble spomaľujúce 
horenie (HFFR) atď. 

Vyhláška (2019) ustanovujúca požiadavky na kontrolu kvality 
uvedených výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/IND/115 
19. 11. 2019 

India 
 

gumené hadice na skvapalnený ropný plyn (LPG) 

Vyhláška (2019) ustanovujúca požiadavky na kontrolu kvality 
uvedených výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/IND/116 
25. 11. 2019 

India 
 

anhydrid kyseliny ftalovej 

Vyhláška (2019) ustanovujúca požiadavky na kontrolu kvality 
uvedených výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/IND/117 
25. 11. 2019 
 

India 
 

tkané vrecia/vrecká z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) 
a z polypropylénu (PP) určené na balenie alebo plnenie 

Vyhláška (2019) ustanovujúca požiadavky na kontrolu kvality 
uvedených výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1076 
11. 11. 2019 
 

Izrael 
 

ohrievacie taniere a podnosy 

Požiadavky normy SI 900, časť 2.12 týkajúce sa uvedených 
elektrických výrobkov sa vyhlasujú za záväzné. Bezpečnosť. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1077 
11. 11. 2019 
 

Izrael 
 

výrobky na ústnu hygienu (spotrebiče ústnej hygieny) 

Požiadavky normy SI 900, časť 2.52 týkajúce sa uvedených 
elektrických výrobkov sa vyhlasujú za záväzné. Bezpečnosť. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1078 
11. 11. 2019 
 

Izrael 
 

víriče kúpeľa a podobné zariadenia  

Požiadavky normy SI 900, časť 2.60 týkajúce sa uvedených 
elektrických výrobkov sa vyhlasujú za záväzné. Bezpečnosť. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1079 
11. 11. 2019 
 

Izrael 
 

ohrievače nôh, ohrievacie rohože  

Požiadavky normy SI 900, časť 2.81 týkajúce sa uvedených 
elektrických výrobkov sa vyhlasujú za záväzné. Bezpečnosť. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1080 
11. 11. 2019 
 

Izrael 
 

zábavné stroje a obslužné automaty 

Požiadavky normy SI 900, časť 2.82 týkajúce sa uvedených 
elektrických výrobkov sa vyhlasujú za záväzné. Bezpečnosť. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1081 
11. 11. 2019 
 

Izrael 
 

naparovače látok (výrobky na naparovanie textílií) 

Požiadavky normy SI 900, časť 2.85 týkajúce sa uvedených 
elektrických výrobkov sa vyhlasujú za záväzné. Bezpečnosť. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1082 
11. 11. 2019 
 

Izrael 
 

vertikálne sa pohybujúce garážové brány používané v obytných 
oblastiach 

Požiadavky normy SI 900, časť 2.95 týkajúce sa uvedených 
elektrických výrobkov sa vyhlasujú za záväzné. Bezpečnosť. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1083 
26. 11. 2019 
 

Izrael 
 

bubnové sušičky 

Požiadavky normy SI 900, časť 2.11 týkajúce sa uvedených 
elektrických výrobkov sa vyhlasujú za záväzné. Bezpečnosť. 
 

60 dní 
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TBT/ISR/1084 
26. 11. 2019 
 

Izrael 
 

fritovacie hrnce, panvice na smaženie a podobné spotrebiče  

Požiadavky normy SI 900, časť 2.13 týkajúce sa uvedených 
elektrických výrobkov sa vyhlasujú za záväzné. Bezpečnosť. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1085 
26. 11. 2019 
 

Izrael 
 

drviče potravinového odpadu 

Požiadavky normy SI 900, časť 2.16 týkajúce sa uvedených 
elektrických výrobkov sa vyhlasujú za záväzné. Bezpečnosť. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1086 
26. 11. 2019 
 

Izrael 
 

spotrebiče určené na ožarovanie pokožky ultrafialovým a infra-
červeným žiarením  

Požiadavky normy SI 900, časť 2.27 týkajúce sa uvedených 
elektrických výrobkov sa vyhlasujú za záväzné. Bezpečnosť. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1087 
26. 11. 2019 
 

Izrael 
 

sporákové odsávače  

Požiadavky normy SI 900, časť 2.31 týkajúce sa uvedených 
elektrických výrobkov sa vyhlasujú za záväzné. Bezpečnosť. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1088 
26. 11. 2019 
 

Izrael 
 

zariadenia (prístroje) na hubenie hmyzu 

Požiadavky normy SI 900, časť 2.59 týkajúce sa uvedených 
elektrických výrobkov sa vyhlasujú za záväzné. Bezpečnosť. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1089 
26. 11. 2019 
 

Izrael 
 

ohrievače pre vodné matrace 

Požiadavky normy SI 900, časť 2.66 týkajúce sa uvedených 
elektrických výrobkov sa vyhlasujú za záväzné. Bezpečnosť. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1090 
26. 11. 2019 
 

Izrael 
 

výdajné zariadenia a predajné automaty pre podniky verejné-
ho stravovania 

Požiadavky normy SI 900, časť 2.75 týkajúce sa uvedených 
elektrických výrobkov sa vyhlasujú za záväzné. Bezpečnosť. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1091 
28. 11. 2019 
 

Izrael 
 

zdviháky vozidiel 

Požiadavky normy SI 5383 týkajúce sa uvedených výrobkov sa 
vyhlasujú za záväzné. Bezpečnosť. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1092 
28. 11. 2019 
 

Izrael 
 

niklové systémy sekundárnych článkov a batérií obsahujúce 
alkalické látky 

Požiadavky normy SI 62133, časť 1 týkajúce sa uvedených 
výrobkov sa vyhlasujú za záväzné. Bezpečnosť. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1093 
28. 11. 2019 
 

Izrael 
 

lítiové systémy sekundárnych článkov a batérií obsahujúce 
alkalické látky 

Požiadavky normy SI 62133, časť 2 týkajúce sa uvedených 
výrobkov sa vyhlasujú za záväzné. 
 

60 dní 

TBT/JPN/638 
12. 11. 2019 
 

Japonsko 
 

rádiové stanice ako doplnok káblovej televíznej prenosovej 
linky 

Čiastočná revízia predpisov pre rádiové zariadenia. Podmienky 
pre uvedený bezdrôtový prenosový systém. 
 

60 dní 

TBT/JPN/639 
12. 11. 2019 
 

Japonsko 
 

rádiové stanice, jednotky snímania poľa  

Čiastočná revízia predpisov pre rádiové zariadenia. Umožnenie 
použitia zdokonalenej jednotky snímania poľa. 

 

60 dní 
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TBT/JPN/640 
12. 11. 2019 
 

Japonsko 
 

cestné prepravné vozidlá 

Otvorenie verejnej diskusie o návrhu zmeranom na definova-
nie bezpečnostných noriem na vozidlá cestnej dopravy. Elek-
tronické funkcie riadenia, palubná diagnostika (On-Board Dia-
gnostics – OBD), technická inšpekcia pomocou OBD atď. 
 

60 dní 

TBT/JPN/641 
18. 11. 2019 
 

Japonsko 
 

látky s možným účinkom na centrálnu nervovú sústavu 

Látky skupiny Shitei Yakubutsu klasifikované ako určené látky, 
identifikácia troch substancií a regulácia ich použitia podľa 
podmienok stanovených zákonom. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/JPN/642 
18. 11. 2019 
 

Japonsko 
 

prídavné latky do krmív fytáza (Phytase) 

Ministerská vyhláška, ktorou sa menia a dopĺňajú normy usta-
novujúce špecifikácie na fytázu ako prídavnú latku do krmív. 
 

neaplikuje sa 

TBT/JPN/643 
18. 11. 2019 
 

Japonsko 
 

narkotiká a psychotropné látky 

Zmeny a doplnky nariadenia vlády o určovaní (designovaní) 
narkotík, rastlín s narkotickými účinkami, psychotropných 
látok a omamných/psychotropných surovín. 
 

60 dní 

TBT/KEN/909 
4. 11. 2019 
 

Keňa 
 

sacharín určený na použitie do potravinárskych výrobkov 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KEN/910 
4. 11. 2019 
 

Keňa 
 

aspartam určený na použitie do potravinárskych výrobkov 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

neaplikuje sa  

TBT/KEN/911 
4. 11. 2019 
 

Keňa 
 

pekárske droždie určené na použitie do potravinárskych výrobkov 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

neaplikuje sa  

TBT/KEN/912 
6. 11. 2019 
 

Keňa 
 

lesklé nátery na báze rozpúšťadiel určené pre interiér a exteriér 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

neaplikuje sa  

TBT/KEN/913 
6. 11. 2019 
 

Keňa 
 

pololesklé (egg shell) emulzné nátery určené pre interiér a ex-
teriér 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

neaplikuje sa  

TBT/KEN/914 
6. 11. 2019 
 

Keňa 
 

hodvábny lesk (sheen), emulzné nátery určené pre interiér a ex-
teriér 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

neaplikuje sa  

TBT/KEN/915 
6. 11. 2019 
 

Keňa 
 

textúrované farby na vodnej báze vhodné na použitie v exterié-
ri a interiéri (na betónové povrchy, dosky, drevo ako ochranný 
a dekoratívny náter) 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

neaplikuje sa  

TBT/KEN/916 
6. 11. 2019 
 

Keňa 
 

doplnkové materiály (sklené guľôčky, protišmykové kamienky/ 
hrudky alebo ich zmesi) používané ako posyp na dopravné 
značkovacie farby 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 

neaplikuje sa  
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TBT/KEN/917 
20. 11. 2019 
 

Keňa 
 

surové orechy kešu (Anacardium occidentale, Linnaeus) v škru-
pine určené na ďalšie spracovanie 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

18. 1. 2020 

TBT/KEN/918 
20. 11. 2019 
 

Keňa 
 

surové jadrá orechov kešu (Anacardium occidentale, Linnaeus) 
určené na konzumáciu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

18. 1. 2020 

TBT/KEN/919 
20. 11. 2019 
 

Keňa 
 

pražené jadrá orechov kešu (Anacardium occidentale, Linnaeus) 
určené na konzumáciu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

18. 1. 2020 

TBT/KEN/920 
20. 11. 2019 
 

Keňa 
 

maslo vyrobené z orechov kešu (Anacardium occidentale, Lin-
naeus) určené na konzumáciu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

18. 1. 2020 

TBT/KEN/921 
20. 11. 2019 
 

Keňa 
 

surové jadrá makadamiových orechov (Macadamia integrifolia, 
Macadamia tetraphylla, Macadamia ternifolia) určené na kon-
zumáciu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

18. 1. 2020 

TBT/KEN/922 
20. 11. 2019 
 

Keňa 
 

pražené jadrá makadamiových orechov (Macadamia integrifolia, 
Macadamia tetraphylla, Macadamia ternifolia) určené na kon-
zumáciu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

18. 1. 2020 

TBT/KEN/923 
20. 11. 2019 
 

Keňa 
 

sezam (Sesamum indicum L.) určený na konzumáciu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

18. 1. 2020 

TBT/KEN/924 
20. 11. 2019 
 

Keňa 
 

chia semienka (Salvia hispanica L.) určené na konzumáciu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

18. 1. 2020 

TBT/KEN/925 
20. 11. 2019 
 

Keňa 
 

jatočné telá, časti jatočných tiel a mäso oviec a kôz 

Norma stanovujúca požiadavky na klasifikáciu a určovanie 
akosti uvedených produktov, odber vzoriek, skúšky. 
 

15. 1. 2020 

TBT/KEN/926 
20. 11. 2019 
 

Keňa 
 

jatočné telá, časti jatočných tiel a mäso ošípaných 

Norma stanovujúca požiadavky na klasifikáciu a určovanie akosti 
uvedených produktov, odber vzoriek, skúšky. 
 

15. 1. 2020 

TBT/KEN/927 
20. 11. 2019 
 

Keňa 
 

jatočné telá, časti jatočných tiel a mäso tiav 

Norma stanovujúca požiadavky na klasifikáciu a určovanie akosti 
uvedených produktov, odber vzoriek, skúšky. 
 

15. 1. 2020 

TBT/KEN/928 
20. 11. 2019 
 

Keňa 
 

manipulácia a spracovanie sušených a vyprážaných mäsových 
výrobkov 

Norma stanovujúca pokyny na hygienickú a bezpečnú manipu-
láciu s mäsovými výrobkami spracovanými sušením alebo pra-
žením a určených na ľudskú konzumáciu. 

15. 1. 2020 
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TBT/KOR/864 
11. 11. 2019 

 

Kórea 
 

zdravotne funkčné potraviny 

Revízia noriem na označovanie zdravotne funkčných potravín, 
informácie povinne uvádzané na prednej strane obalov, ob-
medzenie výrokov uvádzaných na obaloch. 
 

60 dní 

TBT/KOR/865 
11. 11. 2019 

 

Kórea 
 

potraviny 

Revízia noriem na označovanie potravín, požiadavky sa týkajú 
potravín na zvláštne zdravotné účely, čerstvých poľnohospo-
dárskych, rybárskych a živočíšnych produktov atď. 
 

60 dní 

TBT/KOR/866 
11. 11. 2019 

 

Kórea 
 

kozmetické výrobky 

Zmeny a doplnky vykonávacieho predpisu k Zákonu o kozme-
tických výrobkoch. Zvláštne požiadavky na kozmetické výrobky 
určené pre deti. 
 

60 dní 

TBT/MNG//8 
4. 11. 2019 
 

Mongolsko výrobky a služby podliehajúce povinnému posudzovaniu zhody 

Uznesenie vlády ustanovujúce pokyny týkajúce sa postupov 
posudzovania zhody pri obchodovaní s výrobkami a službami. 
 

60 dní 

TBT/MNG//9 
4. 11. 2019 
 

Mongolsko kašmír, definície kašmírových vlákien 

Technický predpis, ktorým sa reguluje produkcia kašmíru a ob-
chodovanie s ním, prevencia klamlivých praktík. 
 

60 dní 

TBT/MNG//10 
4. 11. 2019 
 

Mongolsko „značka bezpečnosti výrobkov“, dizajn a použitie 

Postup v súlade so zákonom o normalizácii, technickom pred-
pise a akreditácii. Požiadavky súvisiace s používaním bezpeč-
nostnej značky na označenie súladu s technickými predpismi. 
 

60 dní 

TBT/MNG//11 
4. 11. 2019 
 

Mongolsko výrobky a služby podliehajúce povinnému osvedčovaniu zhody 

Uznesenie vlády ustanovujúce pokyny týkajúce sa postupov 
osvedčovania zhody pri obchodovaní s výrobkami a službami. 
 

60 dní 

TBT/MYS/99 
26. 11. 2019 
 

Malajzia potraviny, výrobky určené na zdravotnú starostlivosť a iné dot-
knuté výrobky 

Regulácia v zmysle zákazu používania výrazov alebo označení 
„neobsahuje palmový olej“ alebo „bez palmového oleja“. Zá-
kaz sa týka etikiet výrobkov, propagačných materiálov, kataló-
gov, cenníkov atď. 
 

60 dní 

TBT/NZL/92 
7. 11. 2019 
 

Nový Zéland nebezpečné látky, klasifikácia 

Konzultačný dokument týkajúci sa zmien súčasného systému 
klasifikácie miery nebezpečnosti pre nebezpečné látky. Klasifi-
kačný systém v súlade so zákonom o nebezpečných látkach 
a nových organizmoch (HSNO). 
 

9. 1. 2020 

TBT/PAN/103 
26. 11. 2019 

Panama ropné produkty, prémiový benzín 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na prémiový ben-
zín (premium petrol). 
 

60 dní 

TBT/PAN/104 
26. 11. 2019 

Panama ropné produkty, skvapalnený ropný plyn (LPG) 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na LPG. 
 

60 dní 

TBT/PAN/105 
26. 11. 2019 

Panama ropné produkty, bežný benzín 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na prémiový ben-
zín (regular petrol). 
 

60 dní 
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TBT/PAN/106 
26. 11. 2019 

Panama biopalivá, bionafta a zmesi bionafty 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 

TBT/PAN/107 
26. 11. 2019 

Panama ropné produkty, nafta 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na naftu. 
 

60 dní 

TBT/PHL/225 
11. 11. 2019 
 

Filipíny 
 

keramické dlaždice 

Povinná certifikácia dotknutých výrobkov.  

30 dní  

TBT/PHL/226 
7. 11. 2019 
 

Filipíny 
 

systémy (popruhy) na pripútanie detí v motorových vozidlách 

Povinná certifikácia dotknutých výrobkov. 
 

30 dní  

TBT/PHL/227 
7. 11. 2019 
 

Filipíny 
 

preglejky a podobné výrobky 

Povinná certifikácia dotknutých výrobkov. 

30 dní  

TBT/PHL/228 
7. 11. 2019 
 

Filipíny 
 

všetky typy elektronických cigariet (opakovane naplniteľných 
alebo na jedno použitie) 

Povinná certifikácia dotknutých výrobkov. 
 

30 dní  

TBT/PRY/114 
7. 11. 2019 
 

Paraguaj 
 

predmety prichádzajúce do styku s potravinami 

Technický predpis MERCOSUR ustanovujúci požiadavky na 
kovové obaly, ich vnútorné výstelky, viečka, pomôcky a iné 
položky prichádzajúce do styku s potravinami. 
 

60 dní 

TBT/SWZ/2 
14. 11. 2019 
 

Svazijsko 
 

komunikačné zariadenia 

Predpis o elektronických komunikáciách. Dovoz, typové schva-
ľovanie a distribúcia komunikačných zariadení. 
 

60 dní 

TBT/SWZ/3 
14. 11. 2019 
 

Svazijsko 
 

elektronické komunikačné zariadenia 

Predpis o certifikácii elektronických komunikačných zariadení 
a ich označovaní v súlade s platnými normami na rádiové frek-
vencie. 
 

60 dní 

TBT/SWZ/4 
14. 11. 2019 
 

Svazijsko 
 

rádiové komunikácie 

Predpis o rádiových komunikáciách a frekvenčných spektrách. 
Efektívne využívanie vysokofrekvenčného spektra, povinnosti 
používateľov frekvenčného spektra. 
 

60 dní 

TBT/SWZ/5 
14. 11. 2019 
 

Svazijsko 
 

elektronické komunikačné licencie 

Predpis o elektronických komunikáciách, udeľovanie licencií. 
 

60 dní 

TBT/SWZ/6 
14. 11. 2019 
 

Svazijsko 
 

odvetvie produkcie mlieka a mliečnych výrobkov vrátane zme-
sových výrobkov, jedlých tukov atď. 

Predpis o regulácii a podpore mliekarenského priemyslu, 
mliečnych výrobkov, vedľajších a súvisiacich položiek. 
 

60 dní 

TBT/SWZ/7 
18. 11. 2019 
 

Svazijsko 
 

horľavé a nebezpečné tovary 

Predpis o registrácii motorových vozidiel, a vodičov v súvislosti 
s prepravou nebezpečných tovarov. 
 

60 dní 

TBT/SWZ/8 
18. 11. 2019 
 

Svazijsko 
 

rôzne výrobky (stroje na výrobu ľadu, aerosólové výrobky, vodné 
chladiče, izolačné dosky, vzduchové a vákuové čerpadlá atď.) 

Predpis o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu. 
 

60 dní 

TBT/SWZ/9 
18. 11. 2019 

Svazijsko 
 

tuhý odpad a tekutý odpad ukladaný na suchozemské skládky 

Predpis o zaobchádzaní s odpadom. 

60 dní 
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TBT/THA/559 
6. 11. 2019 
 

Thajsko 
 

nebezpečné látky 

Oznámenie ministerstva priemyslu, ktorým sa aktualizuje zoz-
nam nebezpečných látok. Povinnosti výrobcov, dovozcov 
a iných subjektov, ktoré majú v držbe nebezpečné látky (zaká-
zané pesticídy). 
 

15 dní 

TBT/THA/560 
14. 11. 2019 
 

Thajsko 
 

hračky 

Thajská priemyselná norma na uvedené výrobky – všeobecné 
požiadavky. 
 

60 dní 

TBT/THA/561 
15. 11. 2019 
 

Thajsko 
 

cumle na detské fľaše 

Thajská priemyselná norma na uvedené výrobky – definície, 
povolené materiály, označovanie výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/THA/562 
19. 11. 2019 
 

Thajsko 
 

cumle na upokojenie detí 

Thajská priemyselná norma na uvedené výrobky – definície, 
povolené materiály, označovanie výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/TPKM/391 
11. 11. 2019 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

hračky 

Zmeny a doplnky požiadaviek v oblasti legálnej inšpekcie hra-
čiek. Prístup založený na miere rizika jednotlivých kategórií 
hračiek. 
 

60 dní 
 

TBT/TPKM/392 
14. 11. 2019 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

spotrebiteľsky balená stolová soľ obohatená fluórom a príbuz-
né výrobky vrátane výrobkov určených pre školské stravovanie 

Zmeny a doplnky požiadaviek na označovanie uvedených spot-
rebiteľsky balených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/323 
7. 11. 2019 
 

Tanzánia prírodný vanilkový extrakt a odvodené výrobky určené na ľud-
skú spotrebu 

Norma stanovujúca požiadavky na dotknuté výrobky odvode-
né od rastlín Vanilla (V. planifolia. V. tahitensis a V. pompona). 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/324 
4. 11. 2019 
 

Tanzánia hodvábny lesk (sheen) emulzné nátery určené pre interiér a ex-
teriér 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 

TBT/TZA/325 
4. 11. 2019 
 

Tanzánia lesklé nátery na báze rozpúšťadiel určené pre interiér a exteriér 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/326 
4. 11. 2019 
 

Tanzánia pololesklé (egg shell) emulzné nátery určené pre interiér a ex-
teriér 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/327 
4. 11. 2019 
 

Tanzánia textúrované farby na vodnej báze vhodné na použitie v exterié-
ri a interiéri (na betónové povrchy, dosky, drevo ako ochranný 
a dekoratívny náter) 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
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TBT/TZA/328 
4. 11. 2019 
 

Tanzánia doplnkové materiály (sklené guľôčky, protišmykové kamien-
ky/hrudky alebo ich zmesi) používané ako posyp na dopravné 
značkovacie farby 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/329 
14. 11. 2019 
 

Tanzánia tuhé kúpeľové mydlá (mydlá vo forme tehličky alebo v inom 
tvare) obsahujúce rastlinné alebo živočíšne zložky, oleje, tuky, 
atď. 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/330 
14. 11. 2019 
 

Tanzánia výrobky určené na drhnutie/odmasťovanie pri odstraňovaní 
nečistôt z tvrdých povrchov, kuchynského náčinia atď. 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/331 
14. 11. 2019 
 

Tanzánia jemné tekuté čistiace prostriedky, napríklad výrobky určené na 
ručné umývanie riadu, čistenie rôznych povrchov (podlahy, 
keramické a plastové dlaždice atď.) 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/332 
14. 11. 2019 
 

Tanzánia výrobky s obsahom alkoholu určené na hygienické ošetrenie 
rúk 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/333 
14. 11. 2019 
 

Tanzánia antibakteriálne mydlá v tuhej forme 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

 

TBT/TZA/334 
14. 11. 2019 
 

Tanzánia uhlie 

Norma stanovujúca požiadavky na manipuláciu s uhlím na 
mieste a počas prepravy. 
 

60 dní 

TBT/TZA/335 
25. 11. 2019 
 

Tanzánia sušený kokos určený na ľudskú spotrebu.  

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený produkt, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/336 
25. 11. 2019 
 

Tanzánia sušený kokos určený na ďalšie spracovanie 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený produkt, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/337 
25. 11. 2019 
 

Tanzánia kypriace prášky 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/338 
25. 11. 2019 
 

Tanzánia sukralóza určená na použitie do potravín 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený produkt, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/339 
25. 11. 2019 
 

Tanzánia aspartam určený na použitie v potravinárskom priemysle 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený produkt, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
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TBT/TZA/340 
25. 11. 2019 
 

Tanzánia sacharín určený na použitie do potravín 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený produkt, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/341 
25. 11. 2019 
 

Tanzánia pekárske droždie určené na použitie do potravinárskych výrobkov 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/342 
25. 11. 2019 
 

Tanzánia surové orechy kešu (Anacardium occidentale, Linnaeus) v škru-
pine určené na ďalšie spracovanie 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/343 
25. 11. 2019 
 

Tanzánia surové jadrá orechov kešu (Anacardium occidentale, Linnaeus) 
určené na konzumáciu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/344 
25. 11. 2019 
 

Tanzánia pražené jadrá orechov kešu (Anacardium occidentale, Linnaeus) 
určené na konzumáciu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/345 
25. 11. 2019 
 

Tanzánia maslo vyrobené z orechov kešu (Anacardium occidentale, Lin-
naeus) určené na konzumáciu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/346 
25. 11. 2019 
 

Tanzánia surové jadrá makadamiových orechov (Macadamia integrifo-
lia, Macadamia tetraphylla, Macadamia ternifolia), určené na 
konzumáciu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/347 
25. 11. 2019 
 

Tanzánia pražené jadrá makadamiových orechov (Macadamia integrifo-
lia, Macadamia tetraphylla, Macadamia ternifolia), určené na 
konzumáciu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/348 
25. 11. 2019 
 

Tanzánia sezam (Sesamum indicum L.), určený na konzumáciu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/349 
25. 11. 2019 
 

Tanzánia chia semienka (Salvia hispanica L.), určené na konzumáciu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/1124 
6. 11. 2019 
 

Uganda 
 

med, produkt včiel rodu Apis určený na ľudskú spotrebu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený produkt, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/1125 
6. 11. 2019 
 

Uganda 
 

včelí peľ (peľ zozbieraný včelami) 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený produkt, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
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TBT/UGA/1126 
6. 11. 2019 
 

Uganda 
 

včelí propolis 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený produkt, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/1127 
6. 11. 2019 
 

Uganda 
 

med, produkt včiel skupiny Meliponinae určený na ľudskú spot-
rebu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený produkt, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/1128 
6. 11. 2019 
 

Uganda 
 

včelí vosk určený pre potravinársky priemysel 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený produkt, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/1129 
6. 11. 2019 
 

Uganda 
 

kypriaci prášok do pečiva 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený papier, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/1130 
6. 11. 2019 
 

Uganda 
 

sukralóza určená na použitie do potravín 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený produkt, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/1131 
6. 11. 2019 
 

Uganda 
 

sacharín určený na použitie do potravinárskych výrobkov 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/1132 
6. 11. 2019 
 

Uganda 
 

pekárske droždie určené na použitie do potravinárskych výrobkov 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/1133 
21. 11. 2019 
 

Uganda 
 

chirurgická priľnavá náplasť s obsahom oxidu zinočnatého 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/1134 
21. 11. 2019 
 

Uganda 
 

plastové nádoby (vaničky, lavóry a podobné výrobky) vyrobené 
z polyolefínu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/1135 
21. 11. 2019 
 

Uganda 
 

plasty 

Norma stanovujúca požiadavky na identifikáciu/označovanie 
plastov na účely uľahčenia triedenia ako predpokladu úspešnej 
regenerácie a recyklácie plastov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/1136 
21. 11. 2019 
 

Uganda 
 

včelí vosk určený pre kozmetický priemysel 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený produkt, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/1137 
21. 11. 2019 
 

Uganda 
 

aspartam určený na použitie do potravinárskych výrobkov 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/1138 
25. 11. 2019 
 

Uganda 
 

surové orechy kešu (Anacardium occidentale, Linnaeus) v škru-
pine, určené na ďalšie spracovanie 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 

60 dní 
 



Vestník ÚNMS SR č. 12/2019 

 

48 

TBT/UGA/1139 
25. 11. 2019 
 

Uganda 
 

surové jadrá orechov kešu (Anacardium occidentale, Linnaeus) 
určené na konzumáciu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/1140 
25. 11. 2019 
 

Uganda 
 

pražené jadrá orechov kešu (Anacardium occidentale, Linnae-
us) určené na konzumáciu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/1141 
25. 11. 2019 
 

Uganda 
 

maslo vyrobené z orechov kešu (Anacardium occidentale, Linna-
eus) určené na konzumáciu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/1142 
25. 11. 2019 
 

Uganda 
 

surové jadrá makadamiových orechov (Macadamia integrifolia, 
Macadamia tetraphylla, Macadamia ternifolia) určené na kon-
zumáciu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/1143 
25. 11. 2019 
 

Uganda 
 

pražené jadrá makadamiových orechov (Macadamia integrifolia, 
Macadamia tetraphylla, Macadamia ternifolia) určené na kon-
zumáciu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/1144 
25. 11. 2019 
 

Uganda 
 

sezam (Sesamum indicum L.) určený na konzumáciu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/1145 
25. 11. 2019 
 

Uganda 
 

chia semienka (Salvia hispanica L.) určené na konzumáciu 
Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/UKR/156 
4. 11. 2019 
 

Ukrajina 
 

elektrické a elektronické zariadenia 

Návrh uznesenia kabinetu ministrov Ukrajiny o zmenách 
a doplnkoch Uznesenia kabinetu ministrov Ukrajiny č.139 z 10. 
marca 2017. Obmedzenie používania určitých nebezpečných 
látok v elektrických a elektronických zariadeniach, zosúladenie 
požiadaviek s legislatívou EÚ. 
 

60 dní 

TBT/USA/1545 
6. 11. 2019 
 

USA 
 

chemické látky 

Predpis SNUR o novom významnom použití 21 chemických 
látok. Oznamovacie povinnosti zainteresovaných subjektov 
a regulácia použitia v súlade so zákonom o kontrole toxických 
látok (TSCA). 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1546 
13. 11. 2019 
 

USA 
 

tabak, tabakové výrobky a súvisiace položky, produkty určené 
na vaping (vdychovanie/inhalovanie cez ústa) 

Mimoriadne opatrenia zakazujúce predaj ochutených produk-
tov určených na vaping vrátane vapingových produktov ochu-
tených THC. Požiadavky na uvádzanie varovných výrokov 
o rizikách vapingu. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 
majú povinnosť hlásiť prípady poškodenia/ochorenia pľúc. 
v dôsledku vapingu. 
 

nie je uvedená 
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TBT/USA/1547 
19. 11. 2019 
 

USA 
 

vrtuľníky 

Federálna letecká správa (FAA) vydáva smernice o letovej spô-
sobilosti. Požiadavky na rôzne typy vrtuľníkov. 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1548 
19. 11. 2019 
 

USA 
 

prepravné lietadlá 

Federálna letecká správa (FAA) vydáva smernice o letovej spô-
sobilosti. Požiadavky na rôzne typy prepravných lietadiel. 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1549 
19. 11. 2019 
 

USA 
 

testovacie a certifikačné služby týkajúce sa bezpečnosti výrob-
kov 

Zmeny zoznamu noriem na skúšky národne uznaných skúšob-
ných laboratórií (Nationally Recognized Testing Laboratories – 
NRTL). 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1550 
19. 11. 2019 
 

USA 
 

mikrovlnné rúry 

Program na úsporu elektrickej energie: dodatočné špecifikácie 
a skúšky mikrovlnných rúr s ohľadom na modernizáciu a nové 
funkcie týchto výrobkov. 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1551 
25. 11. 2019 
 

USA 
 

ochorenia pľúc spojené s vapingom, zákazy a obmedzenia 
predaja dotknutých výrobkov 

Mimoriadne opatrenia vyhlásené guvernérom štátu Massa-
chusetts s ohľadom na mimoriadne udalosti týkajúce sa po-
škodenia zdravia (vážne ochorenia pľúc) v dôsledku používania 
elektronických cigariet a vapingu. Zákazy a obmedzenia pre-
daja dotknutých výrobkov. 
 

neaplikuje sa 

TBT/VNM/154 
18. 11. 2019 
 

Vietnam osobné automobily, úžitkové vozidlá, karavany, ľahké prívesy 
atď. 

Obežník Ministerstva dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú 
požiadavky na kontrolu kvality, technickej bezpečnosti a envi-
ronmentálne požiadavky na dovážané motorové vozidlá 
v pôsobnosti vyhlášky č. 116/2017/ND-CP. 
 

60 dní 

TBT/VNM/155 
19. 11. 2019 
 

Vietnam potravinárska soľ (chlorid sodný) 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedený produkt. 
 

60 dní 

TBT/VNM/156 
19. 11. 2019 
 

Vietnam čistá soľ (chlorid sodný) 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedený produkt. 
 

60 dní 

TBT/VNM/157 
19. 11. 2019 
 

Vietnam výrobky a tovary určené ako stavebné materiály 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené výrobky. 
 

30 dní 

TBT/YEM/166 
20. 11. 2019 
 

Jemen 
 

textilné materiály, polyester určený na dámske ošatenie 

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
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Predpisy notifikované v Dohode o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení 

Číslo/Dátum Notifikujúca strana Charakteristika notifikácie Pripomienková 
doba 

SPS/AUS/488 
4. 11. 2019 
 

Austrália 
 

semená rajčín (Solanum lycopersicum) a papriky (Capsicum annu-
um) určené na výsev 

Mimoriadne opatrenia na zmiernenie ohrozenia biologickej bez-
pečnosti, prevencia šírenia vírusového ochorenia Tomato mottle 
mosaic virus (ToMMV). 
 

neaplikuje sa 

SPS/AUS/489 
14. 11. 2019 
 

Austrália 
 

produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu ako komodity ovplyv-
nené rezíduami poľnohospodárskych pesticídnych látok a veteri-
nárnych chemických látok 

Zmeny a doplnky Kódexu austrálskych a novozélandských noriem, 
maximálne limitné hodnoty rezíduí (MRL) látok 2,4-D, Bifenthrin, 
Glufosinate a Glufosinate ammonium, Glyphosate, Mesotrione, 
Methiocarb a Sethoxydim. 
 

3. 2. 2020 

SPS/CAN/1279 
5. 11. 2019 
 

Kanada 
 

rastliny na výsadbu a čerstvé rastlinné materiály, ktoré môžu byť 
hostiteľmi Anoplophora spp., pochádzajúce z Európskej únie 

Regulácia dovozu uvedených komodít. Povolenie dovozu je mož-
né pri splnení požiadaviek kanadského úradu CFIA. 
 

neaplikuje sa 

SPS/CAN/1280 
26. 11. 2019 
 

Kanada 
 

prídavné látky do potravín 

Úrad Health Canada navrhuje revíziu použitia prídavných látok 
Methyl paraben a Propyl paraben (vrátane ich sodných solí) do 
rôznych potravín. 
 

28. 1. 2020 

SPS/CAN/1281 
26. 11. 2019 
 

Kanada 
 

kukurica, sójové bôby, vajcia; tuk, mäso a mäsové výrobky odvo-
dené od hovädzieho dobytka, kôz, ošípaných, koní, hydiny, oviec 
a iné komodity ovplyvnené uvedenou látkou 

Pethoxamid, konzultačný dokument k ustanoveným maximálnym 
limitným hodnotám rezíduí tejto látky v/na uvedených komodi-
tách. 
 

4. 2. 2020 

SPS/CAN/1282 
28. 11. 2019 
 

Kanada 
 

semeno lesknice kanárskej a iné komodity ovplyvnené uvedenou 
látkou 

2,4-D, konzultačný dokument k ustanoveným maximálnym limit-
ným hodnotám rezíduí tejto látky v/na uvedených komoditách. 
 

9. 2. 2020 

SPS/CAN/1283 
28. 11. 2019 
 

Kanada 
 

listový šalát a iné komodity ovplyvnené uvedenou látkou 

Ametoctradin, konzultačný dokument k ustanoveným maximál-
nym limitným hodnotám rezíduí tejto látky v/na uvedených ko-
moditách. 
 

9. 2. 2020 

SPS/CAN/1284 
28. 11. 2019 
 

Kanada 
 

tuk, mäso a mäsové výrobky odvodené od hovädzieho dobytka, 
kôz, ošípaných, koní a oviec, vajcia, mäso a mäsové výrobky z hy-
diny, iné komodity ovplyvnené uvedenou látkou 

Bentazon, konzultačný dokument k ustanoveným maximálnym 
limitným hodnotám rezíduí tejto látky v/na uvedených komodi-
tách. 
 

9. 2. 2020 



Vestník ÚNMS SR č. 12/2019 

 

51 

SPS/CAN/1285 
28. 11. 2019 
 

Kanada 
 

semeno lesknice kanárskej a iné komodity ovplyvnené uvedenou 
látkou 

Pyraflufen-ethyl, konzultačný dokument k ustanoveným maxi-
málnym limitným hodnotám rezíduí tejto látky v/na uvedených 
komoditách. 
 

9. 2. 2020 

SPS/CHE/81 
27. 11. 2019 
 

Švajčiarsko krmivá pre zvieratá 

Zmeny a doplnky vyhlášky o krmivách pre zvieratá. On-line odkaz 
na zoznam doplnkových látok do krmív pre zvieratá, úprava urči-
tých častí vyhlášky s cieľom zabezpečiť súlad s právom EÚ. 
 

26. 1. 2020 

SPS/CHL/611 
25. 11. 2019 
 

Čile hovädzí dobytok 

Uznesenie ustanovujúce zdravotné požiadavky na dovoz hovä-
dzieho dobytka vhodného na chov a rozmnožovanie, definície 
dotknutých zvierat, požiadavky pri vstupe do krajiny (úradné 
zdravotné certifikáty). 
 

neaplikuje sa 

SPS/N/EQV/USA/2 
15. 11. 2019 
 

USA ryby Siluriformes (sumce) 

Oznámenie o uznaní ekvivalentnosti sanitárnych a fytosani-
tárnych opatrení. Úrad pre bezpečnosť a kontrolu potravín (FSIS) 
mení a dopĺňa predpisy o kontrole rýb tak, aby bolo Thajsko za-
radené na zoznam krajín, ktoré môžu vyvážať ryby a výrobky z rýb 
Siluriformes do Spojených štátov. 
 

neaplikuje sa 

SPS/N/EQV/USA/3 
15. 11. 2019 

USA ryby Siluriformes (sumce) 

Oznámenie o uznaní ekvivalentnosti sanitárnych a fytosanitár-
nych opatrení. Úrad pre bezpečnosť a kontrolu potravín (FSIS) 
mení a dopĺňa predpisy o kontrole rýb tak, aby bol Vietnam zara-
dený na zoznam krajín, ktoré môžu vyvážať ryby a výrobky z rýb 
Siluriformes do Spojených štátov. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/N/EQV/USA/4 
15. 11. 2019 

USA produkty hydiny 

Oznámenie o uznaní ekvivalentnosti sanitárnych a fytosanitár-
nych opatrení. Úrad pre bezpečnosť a kontrolu potravín (FSIS) 
mení a dopĺňa predpisy o kontrole hydinových výrobkov tak, aby 
bola Čínska ľudová republika uznaná ako krajina spôsobilá na 
vývoz hydinových výrobkov odvodených od hydiny zabitej v Číne 
do Spojených štátov. 
 

neaplikuje sa 

SPS/N/EQV/USA/5 
15. 11. 2019 

USA  ryby Siluriformes (sumce) 

Oznámenie o uznaní ekvivalentnosti sanitárnych a fytosanitár-
nych opatrení. Úrad pre bezpečnosť a kontrolu potravín (FSIS) 
mení a dopĺňa predpisy o kontrole rýb tak, aby bola Čínska ľudo-
vá republika zaradená na zoznam krajín, ktoré môžu vyvážať ryby 
a výrobky z rýb Siluriformes do Spojených štátov. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/IDN/125 
28. 11. 2019 

Indonézia 
 

vodné živočíchy a produkty rybolovu 

Predpis o požiadavkách na dovoz vodných živočíchov a produktov 
rybolovu vrátane súvisiacich prenosných prostriedkov na územie 
Indonézskej republiky. Prevencia šírenia škodlivých činiteľov a ocho-
rení rýb, karanténne opatrenia. 
 

neaplikuje sa  

SPS/IND/245 
14. 11. 2019 

India 
 

rastliny a rastlinné materiály 

Predpisy o dovoze do Indie (2019). Požiadavky pri dovoze Musa 
textilis (vláknina Abaca/Manila) z Filipín. 
 

neaplikuje sa 
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SPS/IND/246 
14. 11. 2019 

India 
 

potraviny pre deti v školách 

Predpisy o bezpečnosti potravín (2019). Návrh noriem ustanovu-
júcich požiadavky na zdravé potraviny a stravovanie detí v ško-
lách. 
 

13. 1. 2020 

SPS/JPN/689 
18. 11. 2019 
 

Japonsko 
 

prídavné latky do krmív, fytáza (Phytase) 

Zmeny a doplnky noriem ustanovujúcich špecifikácie na fytázu 
ako prídavnú latku do krmív. 
 

neaplikuje sa 

SPS/JPN/690 
11. 11. 2019 
 

Japonsko 
 

prídavné latky do krmív, Dimetyl-dikarbonát (Dimethyl Dicarbonate) 

Zmeny a doplnky vykonávacej vyhlášky k Zákonu o hygiene potra-
vín, normy a špecifikácie na uvedenú látku. 
 

60 dní 

SPS/JPN/691 
21. 11. 2019 
 

Japonsko 
 

potraviny, jedlá zelenina, korene, hľuzy a rôzne jedlé prípravky 
spadajúce do uvedenej kategórie 

Zavedenie správnej výrobnej praxe (GMP) na potraviny, rastlinné 
produkty a iné jedlé prípravky obsahujúce zložky alebo látky, 
ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť/opatrnosť. 
 

60 dní 

SPS/JPN/692 
21. 11. 2019 
 

Japonsko 
 

zložky alebo látky, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť 

Označenie rastlín a prípravkov z rastlín Coleus forskohlii, Greater 
celandine, Pueraria mirifica a Black cohosh ako zložky alebo látky, 
ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť/opatrnosť. 
 

60 dní 

SPS/JPN/693 
21. 11. 2019 
 

Japonsko 
 

zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie, orechy, korenia, olejnaté 
semená a plody 

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

neaplikuje sa 

SPS/JPN/694 
21. 11. 2019 
 

Japonsko 
 

mäso a jedlé vnútornosti, mliečne výrobky, živočíšne produkty, ze-
lenina, určité korene a hľuzy, ovocie, orechy, káva, čaj, korenia, 
obilniny, olejnaté semená a plody, živočíšne tuky a oleje 

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

neaplikuje sa 

SPS/JPN/695 
21. 11. 2019 
 

Japonsko 
 

mäso a jedlé vnútornosti, mliečne výrobky, živočíšne produkty, ze-
lenina, určité korene a hľuzy, ovocie, orechy, káva, čaj, korenia, 
obilniny, olejnaté semená a plody, živočíšne tuky a oleje 

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

neaplikuje sa 
 

SPS/JPN/696 
21. 11. 2019 
 

Japonsko 
 

zelenina, ovocie, korenia, obilniny, olejnaté semená a plody 

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

60 dní 

SPS/JPN/697 
21. 11. 2019 
 

Japonsko 
 

mäso a jedlé vnútornosti, vajcia hydiny, živočíšne produkty, živo-
číšne tuky a oleje 

Salinomycin, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí che-
mickej látky používanej ako prídavná látka do krmív alebo veteri-
nárne liečivo v/na uvedených komoditách. 
 

60 dní 
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SPS/KAZ/45 
4. 11. 2019 

 

Kazachstan 
 

živé ovce, kozy a iné zvieratá, genetický materiál, mäso, mäsové 
výrobky a iné produkty, použité zariadenia na chov a prepravu, 
krmivá a kŕmne doplnkové látky obsahujúce spracované produkty 
z oviec a kôz pochádzajúce z Tverskej a Voronežskej oblasti (Ruská 
federácia) 

Obežník Výboru pre veterinárnu kontrolu a dohľad Ministerstva 
poľnohospodárstva Kazašskej republiky o zavedení dočasných zá-
kazov a obmedzení dovozu oviec, kôz a iných komodít citlivých 
z hľadiska prenosu kiahní oviec a kôz (sheep and goat pox). 
 

neaplikuje sa 

SPS/KAZ/46 
7. 11. 2019 

 

Kazachstan 
 

živá hydina, násadové vajcia, mäso hydiny, páperie/perie a iné 
určené komodity pochádzajúce zo Zabajkalského kraja (federálny 
subjekt Ruskej federácie) 

Obežník Výboru pre veterinárnu kontrolu a dohľad Ministerstva 
poľnohospodárstva Kazašskej republiky o zavedení dočasných 
obmedzení dovozu dotknutých komodít. Prevencia šírenia moru 
hydiny (Newcastle disease). 
 

neaplikuje sa 

SPS/KAZ/47 
7. 11. 2019 

 

Kazachstan 
 

zvieratá určené na produkciu potravín vrátane voľne sa pohybujú-
cich zvierat, genetické materiály, suroviny a výrobky získané zo 
zvierat, (rohy, kopytá, surové kože atď.) pochádzajúce zo Stolin-
ského regiónu (Bielorusko) 

Obežník Výboru pre veterinárnu kontrolu a dohľad Ministerstva 
poľnohospodárstva Kazašskej republiky o zavedení dočasných 
obmedzení dovozu dotknutých komodít Prevencia šírenia ocho-
renia antrax (anthrax). 
 

neaplikuje sa 

SPS/KAZ/48 
7. 11. 2019 

 

Kazachstan 
 

živé ošípané, spermie kancov, mäso ošípaných a diviačej zveri, iné 
produkty a odvodené produkty (surové kože, rohovina, črevá, 
štetiny, krmivá a prídavné latky do krmív určené pre iné zvieratá 
vrátane psov, mačiek a rýb) a iné dotknuté komodity pochádzajú-
ce z Kórejskej republiky 

Obežník Výboru pre veterinárnu kontrolu a dohľad Ministerstva 
poľnohospodárstva Kazašskej republiky o zavedení dočasných 
obmedzení dovozu zvierat a komodít citlivých z hľadiska prenosu 
ochorenia africký mor ošípaných (African swine fever). 
 

neaplikuje sa 

SPS/KOR/667 
4. 11. 2019 

 

Kórea vozidlá a stroje 

Úrad pre karanténu zvierat a rastlín (APQA) zriaďuje systém fyto-
sanitárneho manažmentu pre vozidlá a stroje, ktoré sú dovážané 
do Kórejskej republiky (dovozné požiadavky pokrývajúce fytosani-
tárne aspekty). 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/KOR/668 
6. 11. 2019 

 

Kórea slama a krmoviny z krajín ovplyvnených výskytom afrického moru 
ošípaných (ASF) 

Revízia dovozných zdravotných požiadaviek na slamu a krmoviny, 
prevencia šírenia ASF. Požiadavky na zvláštne tepelné ošetrenie 
dotknutých komodít. 
 

60 dní 
 

SPS/MAR/64 
22. 11. 2019 
 

Maroko 
 

obalové materiály určené na styk s primárnymi produktmi a po-
travinami 

Vyhláška upravujúca zloženie a podmienky používania obalov 
z materiálov, ktoré prichádzajú do styku s primárnymi produktmi 
a potravinami. 
 

60 dní 
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SPS/MKD/9 
9. 11. 2019 
 

Severné  
Macedónsko 

dioxíny, dioxínom podobné PCB a dioxínom nepodobné PCB v ur-
čitých potravinách 

Predpis ustanovujúci metódy odberu vzoriek a analýzy na kontro-
lu hladín dioxínov, polychlórovaných bifenylov (PCB) podobných 
dioxínom a polychlórovaných bifenylov (PCB), ktoré nie sú po-
dobné dioxínom, obsiahnutých v určitých potravinách. 
 

30 dní 

SPS/MKD/10 
9. 11. 2019 
 

Severné  
Macedónsko 

plastové materiály a predmety, prichádzajúce do styku s potravi-
nami 

Predpis ustanovujúce osobitné požiadavky na výrobu a obchodo-
vanie s plastovými materiálmi a predmetmi určenými na styk 
s potravinami, vrátane položiek u ktorých sa dá odôvodnene 
predpokladať, že prídu do styku s potravinami.  
 

30 dní 

SPS/MKD/11 
21. 11. 2019 
 

Severné  
Macedónsko 

prídavné látky do potravín  

Predpis určujúci prídavné látky povolené na použitie pri výrobe 
potravín, podmienky ich použitia a pravidlá označovania. Cieľom 
je ochrana zdravia a spotrebiteľa, čestné obchodné praktiky. 
 

30 dní 

SPS/MKD/12 
21. 11. 2019 
 

Severné  
Macedónsko 

potraviny a krmivá 

Zmeny a doplnky zákona ustanovujúceho všeobecné zásady bez-
pečnosti potravín a krmív, hygienické požiadavky, úradné kontro-
ly potravín a krmív atď. 
 

30 dní 

SPS/NZL/605 
21. 11. 2019 

 

Nový Zéland určené druhy citrusov pochádzajúcich z USA 

Zmeny a doplnky požiadaviek ustanovených v schémach na dovoz 
citrusov z USA na Nový Zéland. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/NZL/606 
21. 11. 2019 

 

Nový Zéland biologické produkty 

Dovozná zdravotná norma ustanovujúca minimálne požiadavky 
pri dovoze biologických produktov určených prevažne na labora-
tórne použitie na Nový Zéland. 
 

17. 1. 2020 
 

SPS/NZL/607 
27. 11. 2019 

 

Nový Zéland drevené obaly, regulácia dreveného obalového materiálu 

Zmeny doplnky dovoznej zdravotnej normy na drevené obalové 
materiály pochádzajúce zo všetkých krajín. Zosúladenie s medzi-
národnou normou ISPM 15. 
 

31. 1. 2020 

SPS/PER/854 
5. 11. 2019 
 

Peru 
 

semená rastlín Lolium multiflorum, Lolium perenne, Lolium × hyb-
ridum pochádzajúce z Nového Zélandu 

Fytosanitárne požiadavky pri dovoze uvedených komodít. 
 

60 dní 

SPS/PHL/448 
13. 11. 2019 
 

Filipíny 
 

domáce a divo žijúce ošípané, produkty a odvodené produkty 
ošípaných pochádzajúce z Kórejskej republiky 

Pozastavenie dovozu zvierat a komodít, prevencia šírenia Africké-
ho moru ošípaných (ASF). 
 

neaplikuje sa 

SPS/PHL/449 
14. 11. 2019 
 

Filipíny 
 

potravinový odpad, prevencia šírenia chorôb 

Memorandum ministerstva poľnohospodárstva č. 13 z roku 2019 
ustanovujúce zákaz vykladania potravinového odpadu z lodí. 
Karanténne kontroly a monitorovanie dodržiavania uvedeného 
zákazu. 
 

neaplikuje sa 
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SPS/SWZ/3 
13. 11. 2019 
 

Svazijsko pesticídne látky určené na poľnohospodárske, lesnícke, alebo 
veterinárne použitie 

Zákon ustanovujúci reguláciu všetkých typov pesticídnych látok 
určených na dovoz, použitie alebo vývoz zo Svazijska. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/TGO/12 
7. 11. 2019 
 

Togo ovocie a zelenina 

Výnos ustanovujúci povinnú registráciu dovozcov a vývozcov 
ovocia a zeleniny. Požiadavky na inšpekciu a fytosanitárnu certifi-
káciu dotknutých komodít. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/THA/275 
1. 11. 2019 

Thajsko 
 

geneticky modifikované potraviny 

Oznámenie Ministerstva verejného zdravotníctva týkajúce sa 
aktualizovaných požiadaviek na označovanie potravín zlože-
ných/vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov (GMO). 
Povinné údaje na etiketách. 
 

60 dní 

SPS/THA/276 
1. 11. 2019 

Thajsko 
 

prídavné látky do potravín  

Oznámenie Ministerstva verejného zdravotníctva týkajúce sa 
revízie požiadaviek na prídavné látky do potravín. Maximálne 
povolené hodnoty, povinnosti výrobcov a dovozcov atď. 
 

60 dní 

SPS/THA/277 
11. 11. 2019 

Thajsko 
 

domáce a divo žijúce ošípané, jatočné telá týchto zvierat pochá-
dzajúce z Kórejskej republiky 

Pozastavenie dovozu uvedených komodít, prevencia šírenia afric-
kého moru ošípaných (ASF). 
 

neaplikuje sa 

SPS/THA/278 
11. 11. 2019 

Thajsko 
 

domáce a divo žijúce ošípané, jatočné telá týchto zvierat pochá-
dzajúce z Filipín 

Pozastavenie dovozu uvedených komodít, prevencia šírenia afric-
kého moru ošípaných (ASF). 
 

neaplikuje sa 

SPS/THA/279 
11. 11. 2019 

Thajsko 
 

domáce a divo žijúce ošípané, jatočné telá týchto zvierat pochá-
dzajúce z Bulharska 

Pozastavenie dovozu uvedených komodít, prevencia šírenia afric-
kého moru ošípaných (ASF). 
 

neaplikuje sa 

SPS/THA/280 
13. 11. 2019 
 

Thajsko 
 

domáce a divo žijúce ošípané, jatočné telá týchto zvierat pochá-
dzajúce z Číny 

Predĺženie platnosti pozastavenia dovozu uvedených komodít, 
prevencia šírenia afrického moru ošípaných (ASF). 
 

neaplikuje sa 

SPS/THA/281 
13. 11. 2019 
 

Thajsko 
 

domáce a divo žijúce ošípané, jatočné telá týchto zvierat pochá-
dzajúce z Vietnamu 

Predĺženie platnosti pozastavenia dovozu uvedených komodít, 
prevencia šírenia afrického moru ošípaných (ASF). 
 

neaplikuje sa 

SPS/TPKM/514 
7. 11. 2019 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

potraviny, prídavné látky do potravín 

Zmeny a doplnky noriem stanovujúcich rozsah a obmedzenia 
používania určitých prídavných látok do potravín (stearát horeč-
natý, uhličitan horečnatý, dihydrogenfosforečnan vápenatý, lute-
ín, benzoát sodný, laktát železnatý atď.) 
 

60 dní 
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SPS/TPKM/515 
28. 11. 2019 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

rastliny a rastlinné produkty, regulácia škodlivých činiteľov 

Zmeny a doplnky karanténnych požiadaviek pri dovoze rastlín 
a rastlinných produktov. Karanténne ošetrenia na zmiernenie 
regulovaných škodcov. Ak neexistuje vhodné karanténne ošetre-
nie, dovážané rastliny alebo rastlinné produkty budú zničené 
alebo vrátené späť. 
 

60 dní 

SPS/TUR/111 
8. 11. 2019 

Turecko 
 

potraviny 

zmeny a doplnky tureckého potravinového kódexu. Pridávanie 
vitamínov, minerálov a niektorých ďalších látok do potravín. Zo-
súladenie s predmetnou legislatívou EÚ. 
 

7. 1 2020 

SPS/TZA/3 
28. 11. 2019 

Tanzánia 
 

sušený kokos určený na konzumáciu bez ďalšieho spracovania 

Kódex hygienickej praxe aplikovaný na uvedený produkt. 
 

60 dní 

SPS/TZA/4 
28. 11. 2019 

Tanzánia 
 

sušený kokos bez pridaných príchutí určený na konzumáciu 

Norma ustanovujúca špecifikácie na uvedený produkt, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 

SPS/TZA/5 
28. 11. 2019 

Tanzánia 
 

chia semienka (Salvia hispanica L.), určené na konzumáciu 

Norma ustanovujúca špecifikácie na uvedený produkt, odber 
vzoriek, skúšky. 
  

60 dní 

SPS/TZA/6 
28. 11. 2019 

Tanzánia 
 

sezam (Sesamum indicum L.), určený na konzumáciu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený produkt, odber vzo-
riek, skúšky. 
 

60 dní 

SPS/TZA/7 
28. 11. 2019 

Tanzánia 
 

kypriace prášky 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber vzo-
riek, skúšky. 
 

60 dní 

SPS/TZA/8 
28. 11. 2019 

Tanzánia 
 

pražené jadrá makadamiových orechov (Macadamia integrifolia, 
Macadamia tetraphylla, Macadamia ternifolia), určené na kon-
zumáciu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber vzo-
riek, skúšky. 
 

60 dní 

SPS/TZA/9 
28. 11. 2019 

Tanzánia 
 

surové jadrá makadamiových orechov (Macadamia integrifolia, 
Macadamia tetraphylla, Macadamia ternifolia), určené na kon-
zumáciu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber vzo-
riek, skúšky. 
 

60 dní 

SPS/TZA/10 
28. 11. 2019 

Tanzánia 
 

sukralóza určená na použitie do potravín 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený produkt, odber vzo-
riek, skúšky. 
 

60 dní 

SPS/TZA/11 
28. 11. 2019 

Tanzánia 
 

maslo vyrobené z kešu orechov (Anacardium occidentale, Linnaeus) 
určené na konzumáciu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber vzo-
riek, skúšky. 
 

60 dní 
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SPS/TZA/12 
28. 11. 2019 

Tanzánia 
 

pražené jadrá kešu orechov (Anacardium occidentale, Linnaeus) 
určené na konzumáciu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber vzo-
riek, skúšky. 
 

60 dní 

SPS/TZA/13 
28. 11. 2019 

Tanzánia 
 

sacharín určený na použitie do potravín 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený produkt, odber vzo-
riek, skúšky. 
 

60 dní 

SPS/TZA/14 
28. 11. 2019 

Tanzánia 
 

aspartam určený na použitie v potravinárskom priemysle 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený produkt, odber vzo-
riek, skúšky. 
 

60 dní 

SPS/TZA/15 
28. 11. 2019 

Tanzánia 
 

prídavné latky do potravín, pekárske droždie určené na použitie 
do potravinárskych výrobkov 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber vzo-
riek, skúšky. 
 

60 dní 

SPS/TZA/16 
28. 11. 2019 

Tanzánia 
 

surové kešu orechy (Anacardium occidentale, Linnaeus) v škrupi-
ne, určené na ďalšie spracovanie 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber vzo-
riek, skúšky. 
 

60 dní 

SPS/TZA/17 
28. 11. 2019 

Tanzánia 
 

surové jadrá kešu orechov (Anacardium occidentale, Linnaeus), 
určené na konzumáciu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber vzo-
riek, skúšky. 
 

60 dní 

SPS/TZA/18 
28. 11. 2019 

Tanzánia 
 

mlieko ošetrené fermentáciou (fermentačnou kultúrou), určené na 
konzumáciu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber vzo-
riek, skúšky. 
 

60 dní 

SPS/TZA/19 
28. 11. 2019 

Tanzánia 
 

syr Gouda určený na konzumáciu alebo na ďalšie spracovanie 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber vzo-
riek, skúšky. 
 

60 dní 

SPS/TZA/20 
28. 11. 2019 

Tanzánia 
 

syr Cottage cheese určený na konzumáciu alebo na ďalšie spraco-
vanie 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber vzo-
riek, skúšky. 
 

60 dní 

SPS/TZA/21 
28. 11. 2019 

Tanzánia 
 

syr Čedar (Cheddar) určený na konzumáciu alebo na ďalšie spra-
covanie 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber vzo-
riek, skúšky. 
 

60 dní 

SPS/TZA/22 
28. 11. 2019 

Tanzánia 
 

syr Mozarella určený na konzumáciu alebo na ďalšie spracovanie 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber vzo-
riek, skúšky. 
 

60 dní 

SPS/TZA/23 
28. 11. 2019 

Tanzánia 
 

smotanový syr (Cream cheese) určený na konzumáciu alebo na 
ďalšie spracovanie 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber vzo-
riek, skúšky. 
 

60 dní 
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SPS/UGA/90 
7. 11. 2019 

Uganda 
 

med, produkt včiel rodu Apis určený na ľudskú spotrebu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený produkt, odber vzo-
riek, skúšky. 
 

60 dní 

SPS/UGA/91 
7. 11. 2019 

Uganda 
 

včelí peľ (peľ zozbieraný včelami) 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený produkt, odber vzo-
riek, skúšky. 
 

60 dní 

SPS/UGA/92 
7. 11. 2019 

Uganda 
 

včelí propolis 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený produkt, odber vzo-
riek, skúšky. 
 

60 dní 

SPS/UGA/93 
7. 11. 2019 

Uganda 
 

med, produkt včiel skupiny Meliponinae určený na ľudskú spotrebu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený produkt, odber vzo-
riek, skúšky. 
 

60 dní 

SPS/UGA/94 
7. 11. 2019 

Uganda 
 

včelí vosk určený pre potravinársky priemysel 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený produkt, odber vzo-
riek, skúšky. 
 

60 dní 

SPS/UGA/95 
7. 11. 2019 

Uganda 
 

kypriace prášky 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber vzo-
riek, skúšky 
 

60 dní 

SPS/UGA/96 
7. 11. 2019 

Uganda 
 

sukralóza určená na použitie do potravín 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený produkt, odber vzo-
riek, skúšky. 
 

60 dní 

SPS/UGA/97 
7. 11. 2019 

Uganda 
 

sacharín určený na použitie do potravín 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený produkt, odber vzo-
riek, skúšky. 
 

60 dní 

SPS/UGA/98 
7. 11. 2019 

Uganda 
 

pekárske droždie určené na použitie do potravinárskych výrobkov 
Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber vzo-
riek, skúšky. 

 

60 dní 

SPS/UGA/99 
21. 11. 2019 

Uganda 
 

aspartam určený na použitie v potravinárskom priemysle 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený produkt, odber vzo-
riek, skúšky. 
 

60 dní 

SPS/UGA/100 
27. 11. 2019 

Uganda 
 

surové kešu orechy (Anacardium occidentale, Linnaeus) v škrupi-
ne, určené na ďalšie spracovanie 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber vzo-
riek, skúšky. 
 

60 dní 

SPS/UGA/101 
27. 11. 2019 

Uganda 
 

surové jadrá kešu orechov (Anacardium occidentale, Linnaeus), 
určené na konzumáciu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber vzo-
riek, skúšky. 
 

60 dní 

SPS/UGA/102 
27. 11. 2019 

Uganda 
 

pražené jadrá kešu orechov (Anacardium occidentale, Linnaeus) 
určené na konzumáciu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber vzo-
riek, skúšky. 
 

60 dní 
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SPS/UGA/103 
27. 11. 2019 

Uganda 
 

maslo vyrobené z kešu orechov (Anacardium occidentale, Linnaeus) 
určené na konzumáciu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber vzo-
riek, skúšky. 
 

60 dní 

SPS/UGA/104 
27. 11. 2019 

Uganda 
 

surové jadrá makadamiových orechov (Macadamia integrifolia, 
Macadamia tetraphylla, Macadamia ternifolia), určené na kon-
zumáciu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber vzo-
riek, skúšky. 
 

60 dní 

SPS/UGA/105 
27. 11. 2019 

Uganda 
 

pražené jadrá makadamiových orechov (Macadamia integrifolia, 
Macadamia tetraphylla, Macadamia ternifolia), určené na kon-
zumáciu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber vzo-
riek, skúšky. 
 

60 dní 

SPS/UGA/106 
27. 11. 2019 

Uganda 
 

sezam (Sesamun indicum L.), určený na konzumáciu 

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený produkt, odber vzo-
riek, skúšky. 
 

60 dní 

SPS/UGA/107 
27. 11. 2019 

Uganda 
 

chia semienka (Salvia hispanica L.), určené na konzumáciu 

Norma ustanovujúca špecifikácie na uvedený produkt, odber 
vzoriek, skúšky. 
 

60 dní 

SPS/UKR/136 
4. 11. 2019 

Ukrajina karanténa rastlín 

Návrh uznesenia kabinetu ministrov Ukrajiny o niektorých otáz-
kach implementácie zákona o karanténe rastlín. Opatrenia zahr-
ňujú kontroly, dozor, monitorovanie, dezinfekciu regulovaných 
položiek, vydávanie certifikátov atď. 
 

60 dní 

SPS/USA/3119 
6. 11. 2019 

USA 
 

rezíduá pesticídnych chemických látok 

Oznámenie úradu na ochranu životného prostredia (EPA) o prijatí 
niekoľkých pesticídnych žiadostí o ustanovenie alebo modifikáciu 
maximálnych limitných hodnôt rezíduí pesticídnych chemických 
látok v/na rôznych komoditách. 
 

neaplikuje sa 

SPS/USA/3120 
6. 11. 2019 

USA 
 

kukurica siata a iné komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnej 
látky 

Furilazole, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí 
uvedenej látky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/USA/3121 
6. 11. 2019 
 

USA 
 

palmový olej a iné komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky 

Chlorantraniliprole, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt 
rezíduí uvedenej látky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/USA/3122 
6. 11. 2019 
 

USA 
 

zrno ryže a iné komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky 

Clothianidin, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí 
uvedenej látky. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/USA/3123 
1. 11. 2019 

USA 
 

listová zelenina, hrach, cícer a iné komodity ovplyvnené rezíduami 
pesticídnej látky 

Cyromazine, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí 
uvedenej látky. 
 

neaplikuje sa 
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SPS/USA/3124 
7. 11. 2019 

USA 
 

ryža a iné komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky 

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

neaplikuje sa 
 

SPS/USA/3125 
7. 11. 2019 

USA 
 

tropické/subtropické ovocie a iné komodity ovplyvnené rezíduami 
pesticídnej látky 

Indaziflam, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí 
uvedenej látky. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/USA/3126 
7. 11. 2019 

USA 
 

čaj a iné komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky 

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

neaplikuje sa 
 

SPS/USA/3127 
7. 11. 2019 

USA 
 

rastliny monardy, monardový olej, rastliny rozmarínu, rozmaríno-
vý olej a iné komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky 

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

neaplikuje sa 

SPS/USA/3128 
7. 11. 2019 

USA 
 

ryža, avokádo a iné komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnej 
látky 

Sulfoxaflor, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí 
uvedenej látky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/USA/3129 
8. 11. 2019 

USA 
 

suché kakaové bôby a iné komodity ovplyvnené rezíduami pesti-
cídnej látky 

Mandipropamid, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt re-
zíduí uvedenej látky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/USA/3130 
8. 11. 2019 

USA 
 

rezíduá pesticídnych chemických látok 

Oznámenie úradu na ochranu životného prostredia (EPA) o prijatí 
niekoľkých pesticídnych žiadostí o ustanovenie alebo modifikáciu 
maximálnych limitných hodnôt rezíduí pesticídnych chemických 
látok v/na rôznych komoditách. 
 

neaplikuje sa 

SPS/USA/3131 
8. 11. 2019 
 

USA 
 

banány a iné komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky 

Isotianil, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí uve-
denej látky. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/USA/3132 
18. 11. 2019 
 

USA 
 

plody kivi ako komodita ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky 

Dinotefuran, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí 
uvedenej látky, časovo obmedzená výnimka (do 31. 12. 2022). 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/USA/3133 
18. 11. 2019 

USA 
 

brusnice ako komodita ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky 

Propyzamide, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí 
uvedenej látky, časovo obmedzená výnimka (do 31. 12. 2022). 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/USA/3134 
18. 11. 2019 

USA 
 

listová zelenina, semeno bavlníka, orechy rastúce na stromoch, 
broskyne, slnečnica a iné komodity ovplyvnené rezíduami pesti-
cídnej látky 

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

neaplikuje sa 
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SPS/USA/3135 
21. 11. 2019 

USA 
 

všetky potraviny okrem mäsa, hydiny a spracovaných vaječných 
produktov 

Správa pre potraviny a liečivá (FDA) mení a dopĺňa svoje predpisy 
s cieľom zavedenia programu na skúšanie potravín v akreditova-
ných laboratóriách, pokiaľ budú splnené určité podmienky usta-
novené Federálnym zákonom o potravinách, liečivách a kozme-
tike (FD&C Act). Bezpečnosť potravín. 
 

3. 3. 2020 

SPS/USA/3136 
27. 11. 2019 

USA 
 

semená, sadenice/rastliny a plody rajčín (Solanum lycopersicum) 
a papriky (Capsicum spp.) 

Federálna vyhláška o regulácii dovozu rajčín a papriky ako hosti-
teľských materiálov vírusového ochorenia Tomato brown rugose 
fruit virus (ToBRFV). Obmedzenia a zákazy dovozu sú dočasnými 
opatreniami na ochranu produkcie uvedených plodín v USA. 
 

neaplikuje sa 

SPS/USA/3137 
27. 11. 2019 

USA 
 

živé ryby, plodné vajíčka, a gaméty rýb Tilapia a iných druhov 
vnímavých na uvedené ochorenie 

Federálna vyhláška o regulácii dovozu uvedených komodít ako 
hostiteľských materiálov vírusového ochorenia Tilaipa Lake Virus 
(TiLV). Dovoz je možný pri splnení stanovených požiadaviek vrá-
tane úradných sprievodných certifikátov a veterinárnej inšpekcie. 
 

neaplikuje sa 

SPS/USA/3138 
27. 11. 2019 

USA 
 

persimonky a iné komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky 

Clothianidin, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí 
uvedenej látky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/VNM/108 
27. 11. 2019 

Vietnam  
 

chladené mäso hovädzieho dobytka a byvolov 

Národná norma, požiadavky pri dovoze uvedených komodít. 
 

26. 1. 2020 

SPS/ZAF/65 
12. 11. 2019 
 

Južná Afrika 
 

stolové hrozno 

Uvedenie nových vzorov fytosanitárnych certifikátov. Južná Afrika 
využíva od 1. 11. 2019 elektronický systém pri dovoze komodít 
(eCertification). Prvá fáza sa týka dovozu stolového hrozna. 
V roku 2020 budú do systému postupne zaradené citrusy a ďalšie 
komodity. 

11. 1. 2020 
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6. PREVZATÉ INFORMÁCIE 

 
 

Oznámenie Slovenského plynárenského a naftového zväzu 
o schválení, vydaní a zrušení technických pravidiel plynu TPP  

v zmysle čl. II. bod 1. ods. c a čl. XII. ods. b stanov SPNZ – zväzu registrovaného  
podľa § 6 zákona č. 83/1990 Zb. pod č j. VVS/1-2200/90-237-7. 

 
 
Vydané TPP: 

 
Číslo  Názov 
 
TPP 702 10-R3 Plynovody a prípojky s vysokým tlakom 
 
 
Uvedené TPP možno objednať alebo zakúpiť na adrese: 
 

Slovenská plynárenská agentúra, s. r. o. 
Mlynské nivy 44/a 
821 09 Bratislava 2 

 
Tel.: 02/5341 1857, 5341 1858 
mail: zvadova@sgoa.sk  

 
 
Zrušené TPP: 

 
Číslo  Názov 
 
TPP 702 10-R2 Plynovody a prípojky s vysokým tlakom z júna 2017 
 

 

 

 

Ing. Richard Kvasňovský, v. r. 
poverený za SPNZ 

mailto:zvadova@sgoa.sk
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V prípade záujmu o odber Vestníka ÚNMS SR zašlite objednávku na adresu:  

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

IČO 30810710 

DIČ 2020850711 

Ak ste Vestník odoberali v roku 2018, zašleme faktúru na odber aj na rok 2019. 

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

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