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Predhovor
Slovenský ústav technickej normalizácie (ďalej SÚTN) vydáva tento konsolidovaný text metodických pokynov
s cieľom zjednotiť stavbu slovenských technických noriem (ďalej STN), ktorými sa preberajú európske normy,
harmonizačné dokumenty a ďalšie dokumenty európskych normalizačných organizácií do sústavy STN.

POZNÁMKA 1. – Tieto metodické pokyny vychádzajú z ustanovení Vnútorných predpisov CEN/CENELEC, časti 2: Spoločné pra-
vidlá pre normalizačnú prácu (vydanie 2006), časti 3: Pravidlá pre stavbu a vypracovanie európskych noriem (vydanie 2006), poky-
nov ISO/IEC 21 Preberanie medzinárodných noriem do regionálnych a národných noriem (vydanie 1999) a smerníc ETSI (vydanie
2002).

POZNÁMKA 2. – Tieto metodické pokyny sa používajú spolu s metodickými pokynmi MPN 1: 2005 Stavba, členenie
a úprava slovenských technických noriem.

Tieto metodické pokyny nahrádzajú MPN 3: 2003 Preberanie európskych noriem do slovenských tech-
nických noriem v celom rozsahu.

1    Všeobecné zásady
Európske normy sa do sústavy STN preberajú bez akýchkoľvek zmien v ich obsahu, stavbe a členení. Po
ich schválení majú postavenie slovenskej technickej normy.

2    Termíny, definície, značky a skratky

2.1    CEN: Európsky výbor pre normalizáciu

2.2    CENELEC: Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike

2.3    ETSI: Európsky inštitút pre telekomunikačné normy

2.4    európska norma, EN: norma prijatá CEN/CENELEC/ETSI, ktorá je spojená s povinnosťou prevziať
ju identicky na národnej úrovni a zrušiť národné normy, ktoré sú s ňou v rozpore

2.5    harmonizačný dokument, HD: norma CENELEC, ktorá je určená na povinné prevzatie na národnej
úrovni aspoň verejným oznámením čísla a názvu HD so zrušením národných noriem, ktoré sú s ňou
v rozpore

2.6    technická špecifikácia, TS: dokument CEN/CENELEC/ETSI, ktorý by v budúcnosti mohol byť
európskou normou, ale v súčasnosti nedosiahol podporu na schválenie ako európska norma, pri ktorom
nie je istota, či by sa dosiahol konsenzus potrebný na schválenie, ktorého subjekt je ešte stále v stupni
technického rozvoja alebo pri ktorom jestvuje iný dôvod brániaci jeho vydaniu ako európskej normy; čle-
novia sú povinní oznámiť existenciu TS a sprístupniť ju vhodným spôsobom na národnej úrovni, pričom
národné normy, ktoré sú s ňou v rozpore, môžu zostať v platnosti

POZNÁMKA 3. – Technické špecifikácie budú postupne nahrádzať predbežné európske normy ENV.

2.7    technická správa, TR: dokument CEN/CENELEC/ETSI obsahujúci informatívny materiál nevhodný
na vydanie ako EN alebo TS; členovia sú povinní oznámiť existenciu TR na národnej úrovni

2.8    referenčný dokument, RD: dokument predložený na prerokovanie dotazníkovým postupom alebo
na diskusiu v technickom orgáne na prijatie ako EN alebo HD

2.9    oficiálna verzia: vytlačený text EN v angličtine, francúzštine alebo v nemčine distribuovaný ústred-
nými orgánmi CEN/CENELEC/ETSI

POZNÁMKA 4. – EN vydané ETSI majú oficiálnu verziu len v anglickom jazyku.



5

2.10    zmena: ratifikovaný dopĺňajúci dokument k EN a HD na prevzatie do sústavy národných noriem,
ktorý sa má používať s príslušnou EN a HD, a ktorý mení a/alebo dopĺňa ich pôvodné ustanovenia

2.11    oprava: dopĺňajúci dokument k jednej, k dvom alebo k všetkým trom oficiálnym verziám doku-
mentov CEN/CENELEC, ktorý opravuje chyby a nejednoznačnosti vzniknuté počas navrhovania a tlače,
a ktoré by mohli viesť k nesprávnemu alebo nebezpečnému používaniu týchto verzií

2.12   technická normalizačná informácia, TNI: dopĺňajúci dokument SÚTN obsahujúci informatívny
materiál nevhodný na vydania ako norma STN; má pridelený triediaci znak a je súčasťou sústavy STN

3    Označovanie noriem pri preberaní dokumentov
Európske normy, harmonizačné dokumenty a ich zmeny a opravy sa preberajú do sústavy STN s týmto
označením, ktoré je umiestnené v pravej časti rámčeka a skladá sa zo:

– značky STN;
– značky preberaného dokumentu a jeho čísla vrátane čísla časti, ak je dokument rozdelený do

samostatných častí. V pravej časti rámčeka pod označením normy sa uvedie šesťmiestny trie-
diaci znak podľa 2.3.1.2 MPN 1: 2005.

3.1    Označovanie pri preberaní EN
Označenie normy sa skladá zo značky STN a značky EN a jej čísla, vrátane čísla častí, ak je EN rozdele-
ná do samostatných častí.
Ak EN preberá bez zmien medzinárodnú normu ISO, uvedie sa označenie a rok vydania tejto medziná-
rodnej normy v rámčeku pod názvom v zátvorkách. Ak preberanej EN zodpovedá medzinárodná norma
ISO, ktorá bola modifikovaná spoločnými modifikáciami ISO/CEN, uvedie sa označenie a rok vydania
tejto medzinárodnej normy v rámčeku pod názvom so skratkou o zhodnosti mod (modifikovaná).
Ak EN preberá bez zmien medzinárodnú normu IEC, uvedie sa označenie a rok vydania tejto medziná-
rodnej normy vpravo pod rámčekom spolu so skratkou o zhodnosti idt (identická). Ak preberanej EN zod-
povedá medzinárodná norma IEC, ktorá bola modifikovaná spoločnými modifikáciami IEC/CENELEC,
uvedie sa označenie a rok vydania tejto medzinárodnej normy vpravo pod rámčekom so skratkou
o zhodnosti mod (modifikovaná).

PRÍKLADY

STN
EN 12345

STN
EN 62345

YY YYYY YY YYYY

idt IEC 62345: 200Y

STN
EN 61234-5

STN
EN 300 987

YY YYYY 87 0987

mod IEC 61234-5: 200X
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STN
EN ISO 6543Názov normy

(ISO 6543: 200X)
YY YYYY

STN
EN 1765Názov normy

(mod ISO 2345: 200Y)
YY YYYY

STN
EN ISO/IEC 13579Názov normy

(ISO/IEC 13579: 200Z)
YY YYYY

3.2    Označovanie pri preberaní HD
Označenie normy sa skladá zo značky STN a národného šesťmiestneho čísla, ktoré je v prípade noriem
s viacerými časťami zároveň aj triediacim znakom. Vpravo pod rámčekom sa doplnia údaje o zhodnosti.

PRÍKLADY

STN 35 7110 STN 33 2000-5-51

HD 528 S2:1997 HD 60364-5-51: 200X, idt IEC 60364-5-51: 200Y

3.3    Označovanie pri preberaní zmien
Označenie samostatne vydanej zmeny sa skladá z označenia STN EN (podľa 3.1), lomky a skráteného
označenia zmeny EN podľa originálu vydaného CEN/CENELEC – písmena A (amendment) a príslušného
poradového čísla zmeny. Triediaci znak zmeny je totožný s triediacim znakom pôvodnej STN EN. Ozna-
čenie zmeny HD sa skladá z označenia STN a jej čísla (podľa 3.2), lomky a skráteného označenia zmeny
HD podľa originálu vydaného CENELEC – písmena A (amendment) a príslušného poradového čísla
zmeny.
Vpravo pod rámčekom alebo v strednom rámčeku sa doplnia údaje o zhodnosti.
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PRÍKLADY

STN
EN 12345/A1Názov normy

Zmena A1
YY YYYY

STN
EN ISO 4567/A1

Názov normy
(ISO 4567: 200X/Amd 1: 200Y)

Zmena A1
YY YYYY

STN
EN 61234/A11Názov normy

Zmena A11
YY YYYY

Názov normy
Zmena A1

STN 33 2211/A1

idt HD 28 S1: 200X/A1: 200Y
POZNÁMKA 5. – Zmeny EN vydané CENELEC s označením A1, A2 zodpovedajú označeniu prevzatých zmien z noriem
IEC alebo zmien noriem EN 50000 vypracovaných v CENELEC; označenia A11, A12 zodpovedajú zmenám EN prevzatých
z IEC, ale vypracovaných v CENELEC.

POZNÁMKA 6. – EN vydané ETSI nemajú zmeny, ale vypracúva sa nová verzia EN.

3.4    Označovanie pri preberaní opráv
Označenie samostatne vydanej opravy sa skladá z označenia STN EN (podľa 3.1), lomky a skráteného
označenia opravy EN podľa originálu vydaného CEN/CENELEC. Samostatné opravy EN vydanej CEN sa
označujú skratkou AC (amendment corrigendum) alebo C (correction notice, neoznačené opra-
vy), samostatné opravy EN vydanej CENELEC sa označujú skratkou C (corrigendum) a prípadným pora-
dovým číslom opravy.

PRÍKLADY

STN
EN 12345/ACNázov normy

Oprava AC
YY YYYY
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STN
EN 14561/CNázov normy

Oprava C
YY YYYY

STN
EN 12468/A1/AC

Názov normy
Zmena A1
Oprava AC

YY YYYY

STN
EN 61234/CNázov normy

Oprava C
YY YYYY

STN
EN 62340/A1/C1

Názov normy
Zmena A1
Oprava C1

YY YYYY

POZNÁMKA 7. – EN vydané ETSI nemajú opravy, ale vypracúva sa nová verzia EN.

POZNÁMKA 8. – Correction notice vychádza zvyčajne do mesiaca po vydaní normy a spolu s ním je vydaná aj nová opra-
vené verzia textu normy.

3.5    Označovanie pri preberaní TS
Technické špecifikácie TS sa do sústavy STN preberajú ako predbežné slovenské normy, ich označenie
sa skladá zo značky STN P a značky CEN/TS (CEN ISO/TS) alebo CLC/TS a jej čísla. Vpravo pod rám-
čekom sa v prípade potreby doplnia údaje o zhodnosti. Titulná strana sa upraví podľa položiek 4 a 11 na
obrázku 1 MPN 1: 2005 a doplní sa veta podľa 2.3.1.8 MPN 1: 2005.

PRÍKLADY

STN P
CEN/TS 10345

STN P
CLC/TS 61045

YY YYYY XX XXXX

idt IEC/TS 61045: 200Y
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3.6    Označovanie pri preberaní TR
Technické správy CEN a CENELEC (a iné informatívne dokumenty) sa do sústavy STN preberajú ako
technické normalizačné informácie SÚTN, ich označenie sa skladá zo značky TNI a značky CEN/TR
(CEN ISO/TR), CLC/TR a jej čísla. Vpravo pod rámčekom sa v prípade potreby doplnia údaje o zhodnos-
ti. Titulná strana TNI sa upraví podľa prílohy B (normatívnej) týchto metodických pokynov.

PRÍKLADY

TNI
CEN/TR 14567

TNI
CLC/TR 60056

YY YYYY YY YYYY

idt IEC/TR 60056: 200X

4    Spôsob preberania
O spôsobe preberania európskych noriem, harmonizačných dokumentov, ich zmien a opráv, technických
špecifikácií a technických správ rozhodne SÚTN v spolupráci s príslušnou TK podľa účelu a rozsahu vyu-
žívania. Preberané dokumenty sa do sústavy STN preberajú jedným z týchto spôsobov:

– prekladom;
– prevzatím originálu;
– oznámením vo vestníku.

5    Preklad

5.1    Stavba
STN obsahuje:

– národnú titulnú stranu;
– národný predhovor;
– preklad titulnej strany preberaného dokumentu;
– preklad textu preberaného dokumentu vrátane normatívnych a informatívnych príloh;
– národnú prílohu, ak je potrebná.

5.2    Národná titulná strana
Na úpravu národnej titulnej strany platí 2.3.1 MPN 1: 2005.

5.2.1    Názov
Názov je zvyčajne prekladom názvu preberaného dokumentu do slovenčiny. Tento preklad nemusí byť
doslovným prekladom názvu preberaného dokumentu, ak sa použijú slovenské ustálené slovné alebo
terminologické spojenia.

5.2.2    Triediaci znak – podľa 2.3.1.2 MPN 1: 2005.
POZNÁMKA 9. – STN EN preberajúce EN vydané ETSI sú zaradené do triedy 87, číslo skupiny a číslo v skupine sú tvorené
posledným štvorčíslím preberanej EN, napr. STN EN 301 234-5 má triediaci znak 87 1234.

5.2.3    Medzinárodná normalizačná klasifikácia ICS – podľa 2.3.1.4 MPN 1: 2005 a preberaného do-
kumentu.
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5.2.4    Údaje o prevzatí
Údaje o prevzatí sa uvedú pod prekladom názvu STN do troch jazykov na titulnej strane:
5.2.4.1    Pre EN vydané CEN/CENELEC/ETSI:
Táto norma je slovenskou verziou európskej normy EN 12345: 200Y. Preklad zabezpečil Slovenský ústav
technickej normalizácie. Táto norma má rovnaké postavenie, ako majú oficiálne verzie.
This standard is the Slovak version of the European Standard EN 12345: 200Y. It was translated by Slo-
vak Standards Institute. It has the same status as the official versions.
5.2.4.2    Pre HD vydané CENELEC:
Táto norma obsahuje HD 428.6 S1:2002 v slovenskom jazyku.
This standard includes HD 428.6 S1:2002 in Slovak language.
5.2.4.3    Pre zmeny EN a HD vydané CEN/CENELEC:
Táto zmena A1 STN EN 12345: 1999 je slovenskou verziou európskej normy EN 12345: 1998/A1: 2001.
Preklad zabezpečil Slovenský ústav technickej normalizácie. Táto norma má rovnaké postavenie, ako
majú oficiálne verzie.
This amendment A1 to STN EN 12345: 1999 is the Slovak version of the European Standard
EN 12345: 1998/A1: 2001. It was translated by Slovak Standards Institute. It has the same status as the
official versions.
Táto zmena A5 STN 35 1111: 2002 obsahuje HD 464 S1: 1988/A5: 2002 v slovenskom jazyku.
This amendment A5 to STN 35 1111: 2002 includes HD 464 S1: 1988/A5: 2002 in Slovak language.
5.2.4.4    Pre opravy EN vydané CEN/CENELEC:
Táto oprava AC STN EN 4321: 1996 je slovenskou verziou EN 4321: 1994/AC: 2000.
This corrigendum AC to STN EN 4321: 1996 is the Slovak version of EN 4321: 1994 /AC: 200X.
Táto oprava C STN EN 1234: 1999 je slovenskou verziou EN 1234: 1998/Cor. Apr. 200X.
This corrigendum C to STN EN 1234: 1999 is the Slovak version of EN 1234: 1994 /Cor. Apr. 200X.
Táto oprava C STN EN 60123: 2001 je slovenskou verziou EN 60123: 2000/Cor. Sep. 200X.
This corrigendum C to STN EN 60123: 2001 is the Slovak version of EN 60123: 2000 /Cor. Sep. 200X.
Táto oprava AC STN EN 4567/A1: 1997 je slovenskou verziou EN 4567: 1994/A1: 1998/AC: 200X.
This corrigendum AC to STN EN 4567/A1: 1997 is the Slovak version of EN 4567: 1994/A1: 1998
/AC: 200X.
Táto oprava C STN EN 60123/A1: 200Y je slovenskou verziou EN 60123: 2000/A1: 2002/Cor. Sep. 200X.
This corrigendum C to STN EN 60123/A1: 200Y is the Slovak version of EN 60123: 2000/A1: 2002
/Cor. Sep. 200X.
5.2.4.5    Pre TS vydané CEN/CENELEC:
Táto predbežná norma je slovenskou verziou CEN/TS 10456: 200Y (CLC/TS 61045: 200X).
This prestandard is the Slovak version of CEN/TS 10456: 200Y (CLC/TS 61045: 200X).
5.2.4.6    Pre TR vydané CEN/CENELEC:
Táto technická normalizačná informácia je slovenskou verziou CEN/TR 14567: 200X (CLC/TR 60056: 200Y).
This technical standard information is the Slovak version of CEN/TR 14567: 200X (CLC/T 60056: 200Y).

5.2.5    Údaje o preklade
Preberané dokumenty sa zvyčajne prekladajú z anglickej verzie, ak sa pri preklade použila francúzska
alebo nemecká verzia, uvedie sa za údajmi o prevzatí ďalšia veta:
Táto norma je preložená z francúzskej (nemeckej) verzie.
This standard is translated from French (German) version.
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5.2.6    Nahradenie predchádzajúcich noriem
5.2.6.1    Súbežná platnosť
Niektoré EN vydané CEN/CENELEC majú rozdielny dátum povinného prevzatia na národnej úrovni
a dátum zrušenia národných noriem, ktoré sú v rozpore s preberanou EN. Zvyčajne je dátum zrušenia
o určitý čas predĺžený, čo znamená, že súbežne platí staršie a aj nové vydanie STN EN. V časti Nahra-
denie predchádzajúcich noriem sa použijú tieto vety:
PRÍKLAD 1

Táto norma nahrádza STN EN 61234 z novembra 2000 v celom rozsahu.
STN EN 61234 z novembra 2000 sa môže súbežne s touto normou používať do 1. 8. 2008.

5.2.6.2    Nahradenie noriem oznámených vo Vestníku ÚNMS SR
Pri vydávaní noriem tlačou, ktoré nahrádzajú normy preberané len oznámením vo Vestníku ÚNMS SR,
používa sa táto veta:
PRÍKLAD 1

Táto norma nahrádza anglickú verziu STN EN XXXX z ..(mesiac a rok) ... v celom rozsahu.

Pri vydávaní noriem tlačou, ktoré nahrádzajú normy preberané len oznámením vo Vestníku ÚNMS SR
a ich oznámením sa nahrádzali predchádzajúce normy, používa sa táto veta:
PRÍKLAD 2

Táto norma nahrádza anglickú verziu STN EN XXXX z ..(mesiac a rok), ktorá od ... deň, mesiac a rok
(dátum platnosti oznámenej normy vo Vestníku ÚNMS SR) nahradila STN XX XXXX z ..(mesiac a rok)..
v celom rozsahu

5.2.7    Označovanie a číslovanie ďalších strán
Označenie normy podľa 3.1 sa uvádza nad textom na vonkajšom hornom okraji strany (na nepárnych
stranách vpravo, na párnych stranách vľavo). Strany sa číslujú priebežne dole v strede strany arabskými
číslicami, začína sa číslom 2 na rube národnej titulnej strany a pokračuje sa až do konca textu.

5.3    Národný predhovor
Národný predhovor (pozri 2.3.3. MPN 1: 2005) musí byť v každej STN, ktorá preberá dokumenty
CEN/CENELEC/ETSI. Uvádza sa nadpisom Národný predhovor a začína sa na rubovej strane národnej
titulnej strany. Obsahuje údaje súvisiace s používaním STN v tomto poradí:

– upozornenie, že norma obsahuje prevzaté obrázky (podľa MPN 4: 2005);
– upozornenie, že norma obsahuje národnú prílohu (ak táto príloha jestvuje);
– upozornenie, že norma obsahuje národné poznámky a ich počet (ak sú);
– údaje a informácie podľa 2.3.3.1 až 2.3.3.4 MPN 1: 2005;
– vysvetlivky k textu preberaného dokumentu, ak sú potrebné na používanie STN; ak sú väčšieho

rozsahu, umiestnia sa do národnej prílohy;
– údaje a informácie podľa 2.3.3.6 MPN 1: 2005.

V časti Citované normy sa v EN vydaných CEN/CENELEC môže použiť nasledujúca tabuľka o zavedení
medzinárodných a európskych noriem do STN:
PRÍKLAD
Citované normy
Prehľad citovaných noriem:

Medzinárodná norma Európska norma STN Triediaci znak
IEC 60034-1: 1983
+ A1: 1987
+ A2: 1989 (mod)

HD 53.1 S2: 1985
+ A1: 1986
+ A2: 1989

STN 35 0001-1: 1989
-
-

-



12

+ A3: 1992 -
IEC 60072-1: 1991 - - -
IEC 60072-2: 1990 - STN IEC 60072-2: 1995 35 0040
IEC 60259: 1976 EN 60259: 1991 STN EN 60259: 1993 33 0330

Názvy citovaných noriem prevzatých do STN:
STN 35 0001-1 Točivé elektrické stroje. Časť 1: Výkonnosť a vlastnosti
STN IEC 60072-2 Rozmery a výkony točivých elektrických strojov. Časť 2: Veľkosť....
STN EN 60259 Stupne ochrany krytom. (Krytie – IP kód)
V časti Súvisiace právne predpisy sa pri preberaní európskych noriem uvádzajú iba v texte alebo
v prílohe normy citované smernice ES, najmä smernice ES tzv. Nového prístupu a nariadenia vlády SR,
v ktorých sú tieto smernice ES zapracované. V prípade, že nová smernica ES ešte nie je zapracovaná
v nariadení vlády SR, uvedie sa iba smernica ES.

5.4    Preklad preberaného dokumentu
Preklad sa začína na novej nepárnej strane prekladom titulnej strany preberaného dokumentu.
Výnimočne sa preklad môže doplniť redakčnými alebo informatívnymi poznámkami pod čiarou, ktoré
nesmú obsahovať požiadavky a ktoré sa uvedú slovami NÁRODNÁ POZNÁMKA. V tomto prípade sa do
národného predhovoru doplní odkaz, že norma obsahuje národné poznámky a ich počet. Úpravu týchto
poznámok pozri 2.7.2 MPN 1: 2005.
Ak sa norma vydáva aj s anglickou verziou, text normy sa usporiada do dvoch stĺpcov. Slovenský text
(preklad) sa umiestni do ľavého stĺpca a anglický text do pravého stĺpca.

5.5    Titulná strana preberaného dokumentu
Slovné označenie preberaného dokumentu, napr. EURÓPSKA NORMA (TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA,
TECHNICKÁ SPRÁVA), sa umiestni na ľavú stranu. Pod slovenský preklad sa toto označenie uvedie
v poradí v angličtine, francúzštine a nemčine. Ak sa na preklad použila francúzska alebo nemecká verzia,
za slovenským prekladom sa zachová poradie podľa príslušnej verzie.
Na pravej strane sa uvedie označenie preberaného dokumentu, napr. EN XXXX, a pod ním údaj o vydaní
preberaného dokumentu (mesiac, rok).
Pod týmito údajmi sa uvedie ICS a deskriptory (ak sú v origináli) v anglickom jazyku, ak sa na preklad
použila francúzska alebo nemecká verzia, deskriptory sa uvedú podľa príslušnej verzie.
Ďalej pokračuje slovenský preklad názvu preberaného dokumentu, pod ktorým sa umiestnia názvy
v angličtine, francúzštine a nemčine alebo v poradí podľa príslušnej verzie. Za týmito údajmi sú úvodné
všeobecné údaje z preberaného dokumentu preložené do slovenčiny. V tomto texte sa názvy krajín čle-
nov CEN/CENELEC uvádzajú podľa originálu preberaného dokumentu, ale v slovenskom abecednom
poradí.
Titulná strana preberaného dokumentu sa skončí údajom o vydávajúcej organizácii (CEN, CENELEC
alebo ETSI) v slovenskom jazyku a v poradí podľa príslušnej verzie, vrátane referenčného čísla prebera-
nej verzie.
Príklady prekladov titulných strán pozri v prílohe E (informatívnej).

POZNÁMKA 10. – V EN vydaných CEN sa od roku 2000 namiesto názvu Ústredný sekretariát (angl. Central Secretariat)
používa termín Riadiace stredisko (angl. Management Centre).

5.6    Normatívne odkazy
Publikácie uvedené v preberanom dokumente v kapitole Normatívne odkazy (angl. Normative references)
sa v preklade uvádzajú nasledovným spôsobom: Názov príslušnej publikácie sa uvedie podľa príslušnej
verzie kurzívou alebo základným typom písma a za ním sa v hranatých zátvorkách uvedie slovenský
preklad základným typom písma.
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PRÍKLAD
EN 1191: 2000 Windows and doors – Resistance to repeated opening and closing – Test method. [Okná
a dvere. Odolnosť proti opakovanému otváraniu a zatváraniu. Skúšobná metóda.]

5.7    Pravidlá na usporiadanie STN, ak sa ako referenčný dokument použila medzinárodná norma
V prípade preberania EN, ktorá preberá medzinárodnú normu so spoločnými modifikáciami alebo bez
nich a ak nie je k dispozícii úplný text EN, pri spracúvaní textu EN sa postupuje podľa týchto pravidiel:

– prevezme sa titulná strana EN;
– na druhej strane pokračuje predhovor EN, údaje o povinnosti zaviesť EN na národnej úrovni, po-

známka o oznámení, údaje sa uvedú v rovnakom poradí, v akom sú v EN;
POZNÁMKA 11. – Poznámka Riadiaceho strediska CEN (angl. CMC Notice) o úprave predhovoru na základe návrhu
v nemeckom jazyku a o prílohe ZX s normatívnymi odkazmi sa neprekladá. Text predhovoru sa prípadne upraví podľa textu
nemeckej verzie a prípadne sa doplní aj príloha ZX.

– spravidla na tretej strane sa uvádza obsah (ak je), ktorý sa upraví podľa skutočnosti, a potom sa
začína text medzinárodnej normy bez titulnej strany a predhovoru až od kapitoly Predmet normy
(angl. Scope), prípadne od kapitoly Úvod (angl. Introduction), ak jestvuje;

– ak existujú spoločné modifikácie, zaradia sa v texte EN namiesto textu medzinárodnej normy
a označia sa zvislou čiarou na ľavom okraji.

Ak je to potrebné, v národnej prílohe (informatívnej) môžu sa uviesť časti pôvodného textu medzinárodnej
normy, ktoré boli modifikované.

5.8    Konsolidovaný text EN a ich zmien
Na základe rezolúcie Technickej rady CEN (CEN/BT) sa nebudú samostatne vydávať zmeny európskych
noriem, ktoré prídu do Riadiaceho strediska CEN (CMC) od 1. 3. 2006. Zmeny pripravené v technických
komisiách obvyklým postupom sa budú zapracúvať v CMC do textu základnej normy a takto vznikne nový
konsolidovaný text EN so zapracovanou zmenou. Iba tento konsolidovaný text, ktorý pripraví CMC, pred-
stavuje novú verziu EN modifikovanú zmenou.

POZNÁMKA 12. – Podrobnejšie informácie sú uvedené v materiáli Informácie CEN o konsolidovanom texte EN a ich
zmien na stránke www.sutn.gov.sk.

Do označenia normy sa so znamienkom + doplní označenie zmeny, v strednom rámčeku sa pod názov
normy doplní v zátvorkách veta Konsolidovaný text základným písmom.
PRÍKLAD 1

STN
EN 12321 + A1Názov normy

(Konsolidovaný text)
YY YYYY

Údaje o prevzatí sa upravia takto:
Táto norma je slovenskou verziou európskej normy EN 12321: 200X + A1: 200Y. Preklad zabezpečil
Slovenský ústav technickej normalizácie. Táto norma má rovnaké postavenie, ako majú oficiálne verzie.
This standard is the Slovak version of the European Standard EN 12321: 200X + A1: 200Y. It was trans-
lated by Slovak Standards Institute. It has the same status as the official versions.
Úpravu titulnej strany konsolidovaného textu EN a jej zmeny A1 pozri v E.5 prílohy E (informatívnej).
Doplnky predhovoru konsolidovaného textu EN a jej zmeny A1 pozri v D.3 prílohy D (informatívnej).
Text zmeny sa začlení do textu príslušných článkov, začiatok a koniec textu doplneného, nahradeného
alebo zrušeného zmenou A1 je vyznačený v texte symbolmi  !".
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PRÍKLAD 2

Pôvodná STN EN

Citované normy
prEN 12266-1: 1999 dosiaľ nezavedená
EN 12266-2 dosiaľ nezavedená
Konsolidovaný text STN EN + A1

Citované normy

!EN 12266-1: 2003 zavedená v STN EN 1226-1: 2004 Priemyselné armatúry. Skúšanie armatúr.
Časť 1: Tlakové skúšky, skúšobné postupy a akceptačné kritériá. Povinné požiadavky (13 3003)"
!EN 12266-2 zavedená v STN EN 12266-2: 2004 Priemyselné armatúry. Skúšanie armatúr. Časť 2:
Skúšky, skúšobné postupy a akceptačné kritériá. Dodatočné požiadavky (13 3003)"

PRÍKLAD 3

Pôvodná STN EN

5.3    Konštrukčné materiály
Výrobca musí vyrobiť zariadenie z materiálov špecifikovaných pre tie časti, ktoré môžu prísť do styku
s látkami uvedenými v predmete normy.
Konsolidovaný text STN EN + A1

5.3    Konštrukčné materiály

!Kovové materiály musia spĺňať požiadavky 5.2 EN 13094: 2004." Výrobca musí vyrobiť zariade-
nie z materiálov špecifikovaných pre tie časti, ktoré môžu prísť do styku s látkami uvedenými
v predmete normy.

Výraz !zrušený text" sa používa len pri zrušení časti textu normy, tabuliek, obrázkov alebo príloh
bez náhrady.

Neskoršie zmeny budú zahŕňať všetky predchádzajúce zmeny, preto ďalší konsolidovaný text EN bude
mať označenie EN 12321: 200X + A2: 200Z.
Konsolidovaný text STN EN 12321 + A1: 200Y nahrádza pôvodnú normu STN EN 12321: 200X v celom
rozsahu.

5.9    Zapracovanie opráv
Pri spracúvaní návrhov STN, ktoré preberajú európske normy prekladom, sa do nich zapracujú všetky
opravy vydané organizáciami CEN/CENELEC, ktoré sú v tom čase k dispozícii a neboli dosiaľ zapraco-
vané do textu. Oprava zapracovaná do textu sa musí označiť v texte hviezdičkou a poznámkou pod čia-
rou so slovami Oprava z ..... (mesiac a rok). Informácia o zapracovanej oprave sa doplní len do údajov
o prevzatí, ale nie do označenia noriem:
Táto norma je slovenskou verziou európskej normy EN XXXX: 200Y vrátane EN XXXX: 200Y/AC: 200X.
Preklad zabezpečil Slovenský ústav technickej normalizácie. Táto norma má rovnaké postavenie, ako
majú oficiálne verzie.
This standard is the Slovak version of the European Standard EN XXXX: 200Y including EN XXXX: 200Y/AC:
200X. It was translated by Slovak Standards Institute. It has the same status as the official versions.
Táto norma je slovenskou verziou európskej normy EN 6XXXX: 200Y vrátane EN 6XXXX: 200Y/
Cor. Nov. 200X. Preklad zabezpečil Slovenský ústav technickej normalizácie. Táto norma má rovnaké
postavenie, ako majú oficiálne verzie.
This standard is the Slovak version of the European Standard EN 6XXXX: 200Y including
EN 6XXXX: 200Y/Cor. Nov. 200X. It was translated by Slovak Standards Institute. It has the same status
as the official versions.
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5.10    Terminologické normy
Európske terminologické normy sa preberajú do sústavy STN prekladom, pričom sa text prekladu upraví
podľa príkladov uvedených v prílohe B (normatívnej) MPN 1: 2005.
V prípade, keď je to vhodné, európske terminologické normy sa môžu preberať aj týmto spôsobom:
Vypracuje sa národná príloha, ktorá obsahuje preklad termínov a definícií, slovenský abecedný register
a prípadne aj slovenský číselný register. Celkove sa STN zostaví takto:

– národná titulná strana;
– národný predhovor;
– národná príloha;
– text európskej normy v oficiálnej verzii bez akýchkoľvek úprav.

Označovanie a číslovanie strán je podľa 5.2.6 týchto pokynov od rubu národnej titulnej strany až po ko-
niec národnej prílohy. Označenie a číslovanie strán európskej normy ostáva podľa oficiálnej verzie.

5.10    Prílohy ZX
CEN/CENELEC pridávajú za text EN prílohy označené ZX, aby sa odlíšili od prípadných príloh referenč-
ných dokumentov, napr. medzinárodných noriem. Tieto prílohy sa týkajú normatívnych odkazov, odchý-
lok, osobitných národných podmienok, harmonizácie so smernicami ES a pod.
Názvy noriem v prílohe ZX – Normatívne odkazy na medzinárodné publikácie so zodpovedajúcimi
európskymi normami sa uvádzajú len v anglickom jazyku bez prekladu do slovenského jazyka a v úpra-
ve podľa preberanej normy.

5.11    Národná príloha
Národná príloha sa v prípade potreby zaradí na uľahčenie zavedenia preberaného dokumentu, ale ne-
smie meniť nijaké z jeho ustanovení. Môže obsahovať preklad ustanovení citovaných medzinárodných
noriem, ktoré dosiaľ nie sú zavedené v STN, porovnanie s ustanoveniami medzinárodných noriem a pod.
Národná príloha sa začína na novej strane za úplným prekladom preberaného dokumentu. Označuje sa
slovami Národná príloha a písmenovou skratkou, ktorá sa skladá z písmena N a poradového písmena
národnej prílohy. Keď je len jedna príloha, označí sa NA.
PRÍKLAD

Národná príloha NA (informatívna)

6    Prevzatie originálu

6.1    Stavba
Pri prevzatí originálu preberaného dokumentu slovenská technická norma obsahuje:

– národnú titulnú stranu;
– anotáciu;
– národný predhovor;
– preberaný dokument zvyčajne v anglickej verzii vrátane normatívnych a informatívnych príloh;
– národnú prílohu, ak je potrebná.
POZNÁMKA 13. – Týmto spôsobom je možné preberať dokumenty aj v inej verzii (francúzskej, nemeckej).

POZNÁMKA 14. – Pri EN vydaných ETSI jestvuje len anglická verzia.

6.2    Národná titulná strana

6.2.1    Všeobecne
Na úpravu národnej titulnej strany platí 2.3.1 MPN 1: 2005.
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6.2.2    Údaje o prevzatí EN
Údaje o prevzatí sa uvedú pod prekladom názvu STN do troch jazykov na titulnej strane.
6.2.2.1    Pre EN vydané CEN/CENELEC/ETSI:
Táto norma obsahuje anglickú verziu európskej normy EN XXXX: 200Y a má postavenie oficiálnej verzie.
This standard includes English version of the European Standard EN XXXX: 200Y and has the status of
the official version.
6.2.2.2    Pre HD vydané CENELEC:
Táto norma obsahuje anglickú verziu HD 428.6 S1:2002.
This standard includes English version of HD 428.6 S1:2002.
6.2.2.3    Pre zmeny EN a HD vydané CEN/CENELEC:
Táto zmena A1 STN EN 12345: 1998 obsahuje anglickú verziu európskej normy EN 12345: 1997/A1:
2001 a má postavenie oficiálnej verzie.
This amendment A1 to STN EN 12345: 1998 includes English version of the European Standard
EN 12345: 1997 /A1: 2001 and has the status of the official version.
Táto zmena A1 STN 32 2211: 2001 obsahuje anglickú verziu HD 28 S1: 2000/A1: 2004.
This amendment A1 to STN 33 2211: 2001 includes English version of HD 28 S1: 2000/A1: 2004.
6.2.2.4    Pre TS vydané CEN/CENELEC:
Táto predbežná norma obsahuje anglickú verziu CEN/TS 10456: 200Y (CLC/TS 61045: 200X).
This prestandard includes English version of CEN/TS 10456: 200Y (CLC/TS 61045: 200X).
6.2.2.5    Pre TR vydané CEN/CENELEC:
Táto technická normalizačná informácia obsahuje anglickú verziu CEN/TR 14567: 200X (CLC/TR 60056: 200Y).
This technical standard information includes the English version of CEN/TR 14567: 200X (CLC/T 60056: 200Y).

6.2.3    Nahradenie predchádzajúcich noriem
Platí 5.2.6 týchto metodických pokynov.

6.3    Anotácia
Vo všetkých normách STN s preberaným dokumentom v anglickej (francúzskej, nemeckej) verzii sa na
rube národnej titulnej strany uvedie anotácia v slovenskom jazyku.

PRÍKLAD
Anotácia
Táto norma uvádza všeobecné technické požiadavky na.... (v slovenskom jazyku sa uvedie stručný opis
predmetu normy).

6.4    Národný predhovor
Umiestnený je za anotáciou a vypracovaný podľa 5.3 týchto metodických pokynov.

6.5    Pravidlá na usporiadanie STN, ak sa ako referenčný dokument použila medzinárodná norma
V prípade preberania EN, ktorá preberá medzinárodnú normu, pri spracúvaní úplného textu EN
v originálnom jazyku sa postupuje tak, že sa prevezme titulná strana EN s údajmi na jej rubovej strane
a prílohy ZX (ak jestvujú) a text medzinárodnej normy spravidla v anglickom jazyku sa prevezme bez
titulnej strany a predhovoru až od kapitoly Predmet normy (angl. Scope), prípadne od kapitoly Úvod (ang.
Introduction), ak jestvuje.
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6.6    Konsolidovaný text EN a ich zmien
Označenie normy, národná titulná strana, národný predhovor a prípadne aj národná príloha NA (informa-
tívna) sa upravia podľa 5.8 týchto metodických pokynov, namiesto pôvodného originálneho textu EN sa
vloží originálny konsolidovaný text EN + AX a takto upravená norma sa vydá ako STN EN + AX.
Údaje o prevzatí sa upravia takto:
Táto norma obsahuje anglickú verziu európskej normy EN 12321: 200X + A1: 200Y a má postavenie ofi-
ciálnej verzie.
This standard includes the English version of the European Standard EN 12321: 200X + A1: 200Y and
has the status of the official version.

6.7    Národná príloha
Platí 5.11 týchto metodických pokynov.

6.8    Označovanie a číslovanie strán
Označenie normy podľa 3.1 sa uvádza nad textom na vonkajšom hornom okraji strán (na nepárnych
stranách vpravo, na párnych stranách vľavo). Strany sa číslujú priebežne dole v strede strany rímskymi
číslicami, začína sa číslom II na rube národnej titulnej strany a pokračuje sa aj na stranách prípadnej
národnej prílohy, napr. III, IV. Označenie a číslovanie preberaného dokumentu ostáva nezmenené.

7    Oznámenie vo vestníku

7.1    Oznámenie SÚTN vo Vestníku ÚNMS SR o tom, že preberané dokumenty získavajú postavenie
slovenskej technickej normy, musí obsahovať tieto údaje:

– dostupnosť originálu preberaného dokumentu (adresa SÚTN);
– označenie a názov STN s preberaným dokumentom podľa 5.2.1 týchto metodických pokynov

vrátane triediaceho znaku podľa 2.3.1.2 MPN 1: 2005;
– zrušenie noriem STN, ktoré sú v rozpore s EN a HD.

7.2    Oznámenie SÚTN vo Vestníku ÚNMS SR o tom, že preberaný konsolidovaný text EN + AX získava
postavenie slovenskej technickej normy, musí obsahovať tieto údaje:

– dostupnosť originálu preberaného dokumentu (adresa SÚTN);
– označenie a názov STN s preberaným dokumentom podľa 5.8 týchto metodických pokynov, pri-
čom za názvom sa uvedie (Konsolidovaný text);

– zrušenie noriem STN, ktoré sú v rozpore s EN a zrušenie pôvodnej STN EN.
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Príloha A (normatívna)

Európske normy preberané zmenou jestvujúcej normy STN ISO, STN IEC

A.1    Pri príprave návrhu STN ISO/Z1 alebo STN IEC/Z1 treba vypracovať titulnú stranu normy
EN/EN ISO spolu s textom predhovoru EN až po poznámku o oznámení (vrátane prípadnej poznámky
o prílohe ZX) v slovenskom jazyku a zaradiť ju pred text STN ISO alebo STN IEC. Prípadnú prílohu ZX
s názvom Normatívne odkazy na medzinárodné publikácie so zodpovedajúcimi európskymi normami,
ktorú pridávajú CEN/CENELEC k preberaným normám ISO a IEC, treba takisto vypracovať v slovenskom
jazyku a zaradiť za text STN ISO alebo STN IEC, pričom názvy noriem v tejto prílohe sa uvádzajú len
v anglickom jazyku a v úprave podľa preberanej normy.

A.2    Text zmeny STN ISO XXX/Z1 alebo STN IEC 6XXXX/Z1:

A.2.1    Úvodná veta podľa 5.4.1 MPN 1: 2005, príklad 1.

A.2.2    Označenie normy sa mení na:
STN EN ISO XXXX
Pod názov normy v strednom rámčeku sa dopĺňa:
(ISO XXXX: 200Y)

A.2.3    Označenie normy sa mení na:
STN EN 6XXXX
Pod rámček vpravo sa dopĺňa:
idt IEC 6XXXX: 200X

A.2.4    Názov normy sa mení takto:
Uvedie sa nový názov normy.

A.2.5    Uvádzacie vety sa menia takto:
Táto norma je slovenskou verziou európskej normy EN ISO XXXX: 200Y. Preklad zabezpečil Slovenský
ústav technickej normalizácie. Táto norma má rovnaké postavenie, ako majú oficiálne verzie.
This standard is the Slovak version of the European Standard EN ISO XXXX: 200Y. It was translated by
Slovak Standards Institute. It has the same status as the official versions.
Táto norma je slovenskou verziou európskej normy EN 6XXXX: 200Y. Preklad zabezpečil Slovenský
ústav technickej normalizácie. Táto norma má rovnaké postavenie, ako majú oficiálne verzie.
This standard is the Slovak version of the European Standard EN 6XXXX: 200Y. It was translated by
Slovak Standards Institute. It has the same status as the official versions.

A.3    V záhlaví vypracovanej titulnej strany EN/EN ISO sa uvedie veta:
Pred stranu ... STN ISO XXX (STN IEC 6XXXX) sa vkladá:

POZNÁMKA 15. – Na vybodkované miesto sa uvedie skutočná strana STN ISO, STN IEC, na ktorej sa začína text medzi-
národnej normy s názvom.
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Príloha B (normatívna)

Vzor úpravy národnej titulnej strany TNI

ICS Vydanie (mesiac, rok)

TECHNICKÁ
 NORMALIZAČNÁ

INFORMÁCIA

TNI
CEN/TR YYYYY
XX XXXX

Názov v slovenskom jazyku

Názov v anglickom jazyku

Uvádzacia veta v slovenskom jazyku

Uvádzacia veta v anglickom jazyku

© SÚTN: 200X Tento dokument a ani jeho časti sa nesmú rozmnožovať a rozširovať v akejkoľvek podobe a akýmikoľvek
prostriedkami bez písomného povolenia SÚTN.



20

Príloha C (normatívna)

Vhodné jazykové výrazy

POZNÁMKA 16. − Uvádzajú sa tvary len v jednotnom čísle.

Výrazy uvedené v tabuľke C.1 sa používajú na vyjadrenie požiadaviek, ktoré sa musia splniť na dosiah-
nutie zhody s normou a od ktorých sa nedovoľuje odchýlka.

Tabuľka C.1 — Požiadavka

 Výraz  Ekvivalentné výrazy na výnimočné použitie

 anglicky  slovensky  anglicky  slovensky
 shall  musí  it is required that

 only ... is permitted
 it is necessary

 požaduje sa
 dovoľuje sa len
 je nevyhnutné

 shall not  nesmie  is not allowed
 is not permitted
 it is required to be not

 nie je dovolené
 nedovoľuje sa
 nie je prípustné

Výrazy uvedené v tabuľke C.2 sa používajú na odporúčanie jednej z viacero možností ako najvhodnejšej
bez toho, žeby sa vylúčili ostatné, alebo na vyjadrenie, že istý smer činnosti sa uprednostňuje, ale sa
nevyhnutne nepožaduje, alebo (v zápornom tvare) že istá možnosť alebo smer činnosti sa neodporúča,
ale nezakazuje.

Tabuľka C. 2 — Odporúčanie

 Výraz  Ekvivalentné výrazy na výnimočné použitie

 anglicky  slovensky  anglicky  slovensky
 should  má (byť)  it is recommended that  odporúča sa
 should not  nemá (byť)  it is not recommended that  neodporúča sa

Výrazy uvedené v tabuľke C.3 sa používajú na vyjadrenie spôsobu dovolenej činnosti vymedzenej nor-
mou.

Tabuľka C. 3 — Dovolenie

 Výraz  Ekvivalentné výrazy na výnimočné použitie

 anglicky  slovensky  anglicky  slovensky
 may  smie  is allowed

 is permissible
 dovoľuje sa
 pripúšťa sa

 need not  nemusí  it is nor required that
 no ... is required

 netreba
 nevyžaduje sa
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Výrazy v tabuľke C.4 sa používajú na vyjadrenie možnosti a schopnosti, či už materiálnej, fyzickej alebo
príčinnej.

Tabuľka C. 4 — Možnosti

 Výraz  Ekvivalentné výrazy vo výnimočných prípadoch

 anglicky  slovensky  anglicky  slovensky
 can  môže  there is a possibility of

 be able to
 it is possible to

 je možné
 je schopný
 dá sa

 cannot  nemôže  there is no possibility of
 be unable to
 it is not possible to

 nie je možné
 nie je schopný
 nedá sa
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Príloha D (informatívna)

Často opakované texty v anglickom jazyku a v preklade do slovenčiny

D.1    Text v EN – Predhovor. Poznámka o oznámení
V anglickom jazyku:

Foreword
This document (EN 12345: 200Y) has been prepared by Technical Committee CEN/TC XXX (title of TC),
the secretariat of which is held by (abbreviation of the name of standardisation body).
This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an iden-
tical text or by endorsement, at the latest by (month, year), and conflicting national standards shall be
withdrawn at the latest by (month, year).
According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations (electrotech-
nical comittees) of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Bel-
gium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Iceland,
Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania,
Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

Endorsement notice
The text of the International Standard ISO XXXX: 200X (IEC 6XXXX: 200X) has been approved by CEN
(CENELEC) as an European Standard without any modifications (with common modifications).

Preklad do slovenského jazyka:

Predhovor
Tento dokument (EN 12345: 200Y) vypracovala technická komisia CEN/TC XXX (názov TC), ktorej sek-
retariát je v ...(skratka názvu normalizačného orgánu).
Tejto európskej norme sa musí priznať postavenie národnej normy buď vydaním identického textu, alebo
oznámením najneskoršie do (mesiac a rok) a národné normy, ktoré sú s ňou v rozpore, musia sa zrušiť
najneskoršie do (mesiac a rok).
V súlade s vnútornými predpismi CEN/CENELEC sú túto európsku normu povinné prevziať národné nor-
malizačné organizácie (elektrotechnické komitéty) týchto krajín: Belgicka, Bulharska, Cypru, Česka, Dán-
ska, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Írska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Luxemburska,
Maďarska, Malty, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska,
Spojeného kráľovstva, Španielska, Švajčiarska, Švédska a Talianska.

Poznámka o oznámení
Text medzinárodnej normy ISO XXXX: 200X (IEC 6XXXX: 200Y) schválil CEN (CENELEC) ako európsku
normu bez akýchkoľvek modifikácií (so spoločnými modifikáciami).

D.2    Text v EN, ktorá podporuje splnenie základných požiadaviek smerníc ES
Text v predhovore EN v anglickom jazyku:
This European Standard has been prepared under a mandate given to CEN (CEN/CENELEC) by the
European Commission (and the European Free Trade Association) in order to support essential require-
ments of EU Directive(s).
For relationship with EU Directives, see informative Annex ZX, which is an integral part of this standard.
Preklad do slovenského jazyka:
Túto európsku normu vypracoval CEN (CEN/CENELEC) na základe mandátu, ktorý mu udelili Európska
komisia (a Európske združenie voľného obchodu), aby sa podporili základné požiadavky smernice
(smerníc) ES.
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Vzťah k smerniciam ES sa uvádza v informatívnej prílohe ZX, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto nor-
my.
Text v úvode prílohy v anglickom jazyku:

Annex ZX (informative)

Relationship between this European Standard and Essential Requirement of EU
Directive YY/XX/EC ...
This European Standard has been prepared under a mandate given to CEN (CEN/CENELEC) by the
European Commission (and the European Free Trade Association) in order to support essential require-
ments of EU Directive(s) YY/XX/EC ...
Once this standard is cited in the Official Journal of European Communities under that Directive and has
been implemented as a national standard in at least one Member State, compliance with the clauses of
this standard given in Table ZX confers, within limits of the scope of this standard, a presumption of con-
formity with the corresponding Essential Requirements of that Directive and associated EFTA regulations.

Table ZX – Correspondence between this European Standard and Directive YY/XX/EC

Clause/subclause of this EN Essential Requirements (ERs)
of Directive YY/XX/EC

Qualifying remarks/Notes

WARNING: Other requirements and other EC Directives may be applicable to the product(s) falling within
the scope of this standard.

Preklad do slovenského jazyka:

Príloha ZX (informatívna)

Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami smernice
YY/XX/ES ...
Túto európsku normu vypracoval CEN (CEN/CENELEC) na základe mandátu, ktorý mu udelili Európska
Komisia (a Európske združenie voľného obchodu), aby sa podporili základné požiadavky smernice
YY/XX/ES ...
Len čo sa táto norma uviedla v Úradnom vestníku Európskeho spoločenstva k tejto smernici a zaviedla
sa ako národná norma minimálne v jednom členskom štáte, zhoda s ustanoveniami tejto normy uvedená
v tabuľke ZX vytvára v rozsahu predmetu tejto normy predpoklad zhody s príslušnými základnými požia-
davkami tejto smernice a pridružených predpisov EZVO.

Tabuľka ZX – Zhoda medzi touto európskou normou a smernicou YY/XX/ES

Kapitola/článok tejto EN Základné požiadavky
smernice YY/XX/ES

Vymedzujúce komentáre
/poznámky

UPOZORNENIE: Na výrobok (výrobky), ktorý (ktoré) je (sú) predmetom tejto normy, môžu sa vzťahovať
aj ďalšie požiadavky a ďalšie smernice ES.
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D.3    Text v EN – Doplnenie predhovoru v konsolidovanom texte EN a jej zmeny
V anglickom jazyku:

Foreword
This document (EN 12321: 2003 + A1: 2006) has been prepared by Technical Committee CEN/TC XXX
(title of TC), the secretariat of which is held by (abbreviation of the name of standardisation body).
This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an iden-
tical text or by endorsement, at the latest by (month, year) and conflicting national standards shall be
withdrawn at the latest by (month, year).
This document includes Amendment 1, approved by CEN on 2006-10-04.
This document supersedes EN 12321: 2003.
The start and finish of text introduced or altered by amendment is indicated in the text by tags !".

Preklad do slovenského jazyka:

Predhovor
Tento dokument (EN 12321: 2003 + A1: 2006) vypracovala technická komisia CEN/TC XXX (názov),
ktorej sekretariát je v ...(skratka názvu normalizačného orgánu).
Tejto európskej norme sa musí priznať postavenie národnej normy buď vydaním identického textu, alebo
oznámením najneskoršie do (mesiac a rok) a národné normy, ktoré sú s ňou v rozpore, musia sa zrušiť
najneskoršie do (mesiac a rok).
Tento dokument obsahuje zmenu A1, ktorú CEN schválil 4. 10. 2006.
Tento dokument nahrádza EN 12321: 2003.
Začiatok a koniec textu doplneného, nahradeného alebo zrušeného zmenou A1 je vyznačený v texte
symbolmi !".

D.4    Text v EN – Kapitola Normatívne odkazy, príloha ZX Normatívne odkazy na medzinárodné
publikácie so zodpovedajúcimi európskymi normami
V anglickom jazyku:

Normative references
The following referenced documents are indispensable for the appplication of this document. For dated
references only the edition cited applies. For undated references the latest edition of the referenced do-
cument (including any amendments) applies.

Preklad do slovenského jazyka:

Normatívne odkazy
Ďalej uvedené citované dokumenty sú nevyhnutné na používanie tohto dokumentu. Pri datovaných odka-
zoch sa používa len citované vydanie. Pri nedatovaných odkazoch sa používa najnovšie vydanie citova-
ného dokumentu (vrátane akýchkoľvek zmien).

D.5    Texty v normách CENELEC:
Texty v EN v anglickom jazyku:
The folowing dates were fixed:

– latest date by which the EN has to be implemented at
national level by publication of an identical national standard
or by endorsement (dop) 200X-YY-01

– latest date by which the national standards conflicting with
the EN have to be withdrawn (dow) 200Y-YY-01
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Preklad do slovenského jazyka:
Určili sa nasledujúce termíny:

– posledný termín, do ktorého sa musí EN prevziať na
národnej úrovni vydaním identickej národnej normy alebo
oznámením (dop) 1. YY. 200X

– posledný termín, do ktorého sa musia zrušiť národné
normy, ktoré sú v rozpore s EN (dow) 1. YY. 200Y

Texty v HD v anglickom jazyku:
The folowing dates were fixed:

– latest date by which the existence of the HD has to be
announced at national level (doa) 200X-YY-01

– latest date by which the HD has to be implemented at
national level by publication of a harmonized national
standard or by endorsement (dop) 200Y-YY-01

– latest date by which the national standards conflicting with
the HD have to be withdrawn (dow) 200Z-YY-01

Preklad do slovenského jazyka:
Určili sa nasledujúce termíny:

– posledný termín, do ktorého sa musí na národnej úrovni
oznámiť existencia HD (doa) 1. YY. 200X

– posledný termín, do ktorého sa musí HD prevziať na
národnej úrovni vydaním harmonizovanej národnej normy
alebo oznámením (dop) 1. YY. 200Y

– posledný termín, do ktorého sa musia zrušiť národné
normy, ktoré sú v rozpore s HD (dow) 1. YY. 200Z
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Príloha E (informatívna)

Vzory prekladov titulných strán EN

E.1    Vzor prekladu titulnej strany EN, ktorú vydal CEN
STN EN 13382

EURÓPSKA NORMA EN 13382
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Apríl 2007
ICS

Ploché palety na manipuláciu s materiálom
Základné rozmery

Flat pallets for materials handling
Principal dimensions

Palettes plates pour la manutention et le transport
de merchandises. Dimensions principales

Flachpaletten für die Handhabung von Güttern
Hauptmaße

Túto európsku normu schválil CEN 15. marca 2007.
Členovia CEN sú povinní plniť vnútorné predpisy CEN/CENELEC, v ktorých sú určené podmienky, za
ktorých sa tejto európskej norme bez akýchkoľvek zmien priznáva postavenie národnej normy. Aktualizo-
vané zoznamy a bibliografické údaje týkajúce sa takýchto národných noriem možno na požiadanie dostať
od Riadiaceho strediska CEN alebo od každého člena CEN.
Táto európska norma existuje v troch oficiálnych verziách (anglickej, francúzskej, nemeckej). Verzia
v akomkoľvek inom jazyku, ktorú na vlastnú zodpovednosť vydal člen CEN v preklade do národného ja-
zyka a ktorá bola oznámená Riadiacemu stredisku CEN, má rovnaké postavenie, ako majú oficiálne ver-
zie.
Členmi CEN sú národné normalizačné organizácie Belgicka, Bulharska, Cypru, Česka, Dánska, Estón-
ska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Írska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska,
Malty, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Spojeného
kráľovstva, Španielska, Švajčiarska, Švédska a Talianska.

CEN

Európsky výbor pre normalizáciu
European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung

Riadiace stredisko: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN Všetky práva na využívanie v akejkoľvek forme a akýmikoľvek
prostriedkami sú celosvetovo vyhradené národným členom CEN

Ref. č. EN 13382: 2007 E
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E.2    Vzor prekladu titulnej strany EN ISO, ktorú vydal CEN
STN EN ISO 10555-2

EURÓPSKA NORMA EN ISO 10555-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Január 2007
ICS 11.040.20

Sterilné intravaskulárne katétre na jednorazové použitie
Časť 2: Angiografické katétre

(ISO 10555-2: 2006)

Sterile, single-use intravascular catheters
Part 2: Angiographic catheters

(ISO 10555-2: 2006)

Cathéters intravasculaires stériles, non réutilisables
Partie 2: Cathéters angiographiques
(ISO 10555-2: 2006)

Sterile intravaskuläre Katheter zur einmaligen
Verwendung. Teil 2: Angiographie-katheter
(ISO 10555-2: 2006)

Túto európsku normu schválil CEN 19. decembra 2006.
Členovia CEN sú povinní plniť vnútorné predpisy CEN/CENELEC, v ktorých sú určené podmienky, za
ktorých sa tejto európskej norme bez akýchkoľvek zmien priznáva postavenie národnej normy. Aktualizo-
vané zoznamy a bibliografické údaje týkajúce sa takýchto národných noriem možno na požiadanie dostať
od Riadiaceho strediska CEN alebo od každého člena CEN.
Táto európska norma existuje v troch oficiálnych verziách (anglickej, francúzskej, nemeckej). Verzia
v akomkoľvek inom jazyku, ktorú na vlastnú zodpovednosť vydal člen CEN v preklade do národného ja-
zyka a ktorá bola oznámená Riadiacemu stredisku CEN, má rovnaké postavenie, ako majú oficiálne ver-
zie.
Členmi CEN sú národné normalizačné organizácie Belgicka, Bulharska, Cypru, Česka, Dánska, Estón-
ska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Írska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska,
Malty, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Spojeného
kráľovstva, Španielska, Švajčiarska, Švédska a Talianska.

CEN
Európsky výbor pre normalizáciu

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung

Riadiace stredisko: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN Všetky práva na využívanie v akejkoľvek forme a akýmikoľvek
prostriedkami sú celosvetovo vyhradené národným členom CEN

Ref. č. EN ISO 10555-2: 2007 E
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E.3    Vzor prekladu titulnej strany EN, ktorú vydal CENELEC
STN EN 60282-1

EURÓPSKA NORMA EN 60282-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Máj 2006
ICS Nahrádza EN 60282-1: 1996 + A1: 1996 + A2: 1997

Vysokonapäťové poistky
Časť 1: Poistky obmedzujúce prúd

(IEC 60282-1: 2006)

High-voltage fuses
Part 1: Current-limiting fuses

(IEC 60282-1: 2006)

Fusibles à haute tension
Partie 1: Fusibles limiteurs de courant
(CEI 60282-1: 2006)

Hochspannungssicherungen
Teil1: Strombegrenzende Sicherungen
(IEC 60282-1: 2006)

Túto európsku normu schválil CENELEC 1. mája 2006.
Členovia CENELEC sú povinní plniť vnútorné predpisy CEN/CENELEC, v ktorých sú určené podmienky,
za ktorých sa tejto európskej norme bez akýchkoľvek zmien priznáva postavenie národnej normy.
Aktualizované zoznamy a bibliografické údaje týkajúce sa takýchto národných noriem možno na požiada-
nie dostať od Ústredného sekretariátu CENELEC alebo od každého člena CENELEC.
Táto európska norma existuje v troch oficiálnych verziách (anglickej, francúzskej, nemeckej). Verzia
v akomkoľvek inom jazyku, ktorú na vlastnú zodpovednosť vydal člen CENELEC v preklade do národné-
ho jazyka a ktorá bola oznámená Ústrednému sekretariátu CENELEC, má rovnaké postavenie, ako majú
oficiálne verzie.
Členmi CENELEC sú národné elektrotechnické komitéty Belgicka, Cypru, Česka, Dánska, Estónska,
Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Írska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Malty,
Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Spojeného kráľov-
stva, Španielska, Švajčiarska, Švédska a Talianska.

CENELEC
Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike

European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
Ústredný sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2006 CENELEC Všetky práva na využívanie v akejkoľvek forme a akýmikoľvek
prostriedkami sú vyhradené na celom svete členom CENELEC

Ref. č. EN 60282-1: 2006 E
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E.4    Vzor prekladu titulnej strany HD, ktorý vydal CENELEC
STN 35 4701-3-1

HARMONIZAČNÝ DOKUMENT HD 630.3.1 S3
HARMONIZATION DOCUMENT
DOCUMENT D'HARMONISATION
HARMONISIERUNGSDOKUMENT Február 2007
ICS Nahrádza EN 60282-1: 1996 + A1: 1996 + A2: 1997

Názov normy v slovenčine
(IEC 60269-3-1: 2000+A1: 2002+A2: 2006, modifikovaná)

Anglický názov
(IEC 60269-3-1: 2000+A1: 2002+A2: 2006, modified)

Francúzsky názov
(CEI 60269-3-1: 2000+A1: 2002+A2: 2006,
modifiée)

Nemecký názov
(IEC 60269-3-1: 2000+A1: 2002+A2: 2006,
modifiziert)

Tento harmonizačný dokument schválil CENELEC 1. februára 2007. Členovia CENELEC sú povinní plniť
vnútorné predpisy CEN/CENELEC, v ktorých sú určené podmienky implementácie tohto harmonizačného
dokumentu na národnej úrovni.
Aktualizované zoznamy a bibliografické údaje týkajúce sa takýchto národných noriem možno na požiada-
nie dostať od Ústredného sekretariátu CENELEC alebo od každého člena CENELEC.
Tento harmonizačný dokument existuje v troch oficiálnych verziách (anglickej, francúzskej, nemeckej).
Členmi CENELEC sú národné elektrotechnické komitéty Belgicka, Bulharska, Cypru, Česka, Dánska,
Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Írska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďar-
ska, Malty, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Spoje-
ného kráľovstva, Španielska, Švajčiarska, Švédska a Talianska.

CENELEC
Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike

European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
Ústredný sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2007 CENELEC Všetky práva na využívanie v akejkoľvek forme a akýmikoľvek
prostriedkami sú vyhradené na celom svete členom CENELEC

Ref. č.HD 630.3.1 S3: 2007 E
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E.5  Vzor prekladu titulnej strany konsolidovaného textu EN a jej zmeny A1, ktorú vydal CEN
STN EN 12321 + A1

EURÓPSKA NORMA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN 12321: 2002 + A1

November 2006
ICS

Názov normy v slovenčine

Anglický názov

Francúzsky názov Nemecký názov

Túto európsku normu schválil CEN 3. mája 2002 a obsahuje zmenu A1, ktorú schválil CEN 4. októbra
2006.
Členovia CEN sú povinní plniť vnútorné predpisy CEN/CENELEC, v ktorých sú určené podmienky, za
ktorých sa tejto európskej norme bez akýchkoľvek zmien priznáva postavenie národnej normy. Aktualizo-
vané zoznamy a bibliografické údaje týkajúce sa takýchto národných noriem možno na požiadanie dostať
od Riadiaceho strediska CEN alebo od každého člena CEN.
Táto európska norma existuje v troch oficiálnych verziách (anglickej, francúzskej, nemeckej). Verzia
v akomkoľvek inom jazyku, ktorú na vlastnú zodpovednosť vydal člen CEN v preklade do národného ja-
zyka a ktorá bola oznámená Riadiacemu stredisku CEN, má rovnaké postavenie, ako majú oficiálne ver-
zie.
Členmi CEN sú národné normalizačné organizácie Belgicka, Cypru, Česka, Dánska, Estónska, Fínska,
Francúzska, Grécka, Holandska, Írska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Malty, Nemec-
ka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Spojeného kráľovstva,
Španielska, Švajčiarska, Švédska a Talianska.

CEN
Európsky výbor pre normalizáciu

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung

Riadiace stredisko: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN Všetky práva na využívanie v akejkoľvek forme a akýmikoľvek
prostriedkami sú celosvetovo vyhradené národným členom CEN

Ref. č. EN 12321: 2002 + A1: 2006 E
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E.6  Vzor prekladu titulnej strany samostatnej zmeny EN, ktorú vydal CEN
STN EN 1234/A1

EURÓPSKA NORMA EN 1234: 200Y/A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE 
EUROPÄISCHE NORM Mesiac 2006
ICS

Názov normy v slovenčine

Anglický názov

Francúzsky názov Nemecký názov

Táto zmena A1 mení európsku normu EN 1234: 200Y, CEN ju schválil... (deň, mesiac, rok).
Členovia CEN sú povinní plniť vnútorné predpisy CEN/CENELEC, v ktorých sú určené podmienky, za
ktorých sa tejto európskej norme bez akýchkoľvek zmien priznáva postavenie národnej normy. Aktualizo-
vané zoznamy a bibliografické údaje týkajúce sa takýchto národných noriem možno na požiadanie dostať
od Riadiaceho strediska CEN alebo od každého člena CEN.
Táto európska norma existuje v troch oficiálnych verziách (anglickej, francúzskej, nemeckej). Verzia
v akomkoľvek inom jazyku, ktorú na vlastnú zodpovednosť vydal člen CEN v preklade do národného ja-
zyka a ktorá bola oznámená Riadiacemu stredisku CEN, má rovnaké postavenie, ako majú oficiálne ver-
zie.
Členmi CEN sú národné normalizačné organizácie Belgicka, Cypru, Česka, Dánska, Estónska, Fínska,
Francúzska, Grécka, Holandska, Írska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Malty, Nemec-
ka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Spojeného kráľovstva,
Španielska, Švajčiarska, Švédska a Talianska.

CEN
Európsky výbor pre normalizáciu

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung

Riadiace stredisko: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN Všetky práva na využívanie v akejkoľvek forme a akýmikoľvek
prostriedkami sú celosvetovo vyhradené národným členom CEN

Ref. č. EN 1234: 200Y/A1: 2006 E
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E.7    Vzor prekladu titulnej strany samostatnej zmeny EN , ktorú vydal CENELEC
STN EN 61234/A1

EURÓPSKA NORMA EN 61234/A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Mesiac 2007
ICS

Názov normy v slovenčine
(IEC 61234: 200X/A1: 2006)

Anglický názov
(IEC 61234: 200X/A1: 2006)

Francúzsky názov
(CEI 61234: 200X/A1: 2006)

Nemecký názov
(IEC 61234: 200X/A1: 2006)

Táto zmena A1 mení európsku normu 61234: 200X, CENELEC ju schválil... deň, mesiac, rok.
Členovia CENELEC sú povinní plniť vnútorné predpisy CEN/CENELEC, v ktorých sú určené podmienky,
za ktorých sa tejto európskej norme bez akýchkoľvek zmien priznáva postavenie národnej normy.
Aktualizované zoznamy a bibliografické údaje týkajúce sa takýchto národných noriem možno na požiada-
nie dostať od Ústredného sekretariátu CENELEC alebo od každého člena CENELEC.
Táto európska norma existuje v troch oficiálnych verziách (anglickej, francúzskej, nemeckej). Verzia
v akomkoľvek inom jazyku, ktorú na vlastnú zodpovednosť vydal člen CENELEC v preklade do národné-
ho jazyka a ktorá bola oznámená Ústrednému sekretariátu CENELEC, má rovnaké postavenie, ako majú
oficiálne verzie.
Členmi CENELEC sú národné elektrotechnické komitéty Belgicka, Bulharska, Cypru, Česka, Dánska,
Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Írska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďar-
ska, Malty, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Spoje-
ného kráľovstva, Španielska, Švajčiarska, Švédska a Talianska.

CENELEC
Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike

European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
Ústredný sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2007 CENELEC Všetky práva na využívanie v akejkoľvek forme a akýmikoľvek
prostriedkami sú na celom svete vyhradené členom CENELEC

Ref. č. EN 61234: 200X/A1: 2007 E
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E.8    Vzor prekladu titulnej strany CEN/TS, ktorú vydal CEN
STN P CEN/TS 1234

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA CEN/TS 1234
TECHNICAL SPECIFICATION
SPÉCIFICATION TECHNIQUE
TECHNISCHE SPEZIFIKATION Júl 2006
ICS

Názov v slovenčine

Anglický názov

Francúzsky názov Nemecký názov

Túto technickú špecifikáciu (CEN/TS) schválil CEN 9. júna 2006 na predbežné používanie.
Obdobie platnosti tejto CEN/TS je obmedzené spočiatku na tri roky. Členovia CEN budú po dvoch rokoch
požiadaní o predloženie pripomienok súvisiacich najmä s otázkou, či sa má CEN/TS zmeniť na európsku
normu.
Členovia CEN sú povinní oznámiť existenciu tejto technickej špecifikácie CEN/TS takým istým spôsobom
ako EN a vhodnou formou sprístupniť túto CEN/TS na národnej úrovni. Do konečného rozhodnutia
o možnej konverzii CEN/TS na EN, je možné ponechať v platnosti aj rozporné národné normy.
Členmi CEN sú národné normalizačné organizácie Belgicka, Cypru, Česka, Dánska, Estónska, Fínska,
Francúzska, Grécka, Holandska, Írska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Malty, Nemec-
ka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Spojeného kráľovstva,
Španielska, Švajčiarska, Švédska a Talianska.

CEN
Európsky výbor pre normalizáciu

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung

Riadiace stredisko: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN Všetky práva na využívanie v akejkoľvek forme a akýmikoľvek
prostriedkami sú celosvetovo vyhradené národným členom CEN

Ref. č. CEN/TS 1234: 2006 E
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E.8    Vzor prekladu titulnej strany EN, ktorú vydal ETSI
STN EN 301 423 V1.1.1

Európsky inštitút pre telekomunikačné normy

European Telecommunications Standards Institute

ETSI EN 301 423 V1.1.1 (2000-12)
Norma uchádzajúca sa o postavenie harmonizovanej európskej normy (Telekomunikačná séria)

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM)
Harmonizovaná norma na pozemský letový telekomunikačný systém

vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM)

Harmonized Standard for the Terrestrial Flight Telecommunications System
under article 3.2 of the R&TTE Directive
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STN EN 301 423 V1.1.1

Referenčné číslo
DEN/ERM-RP05-020

Deskriptory
radio, regulation, terminal, terrestrial, testing,

TFTS

ETSI

650 Route des Lucioles
F–06921 Sophia Antipolis Cedex – France

Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Neziskové združenie registrované

na podprefektúre de Grasse (06) N° 7803/88

Dôležité upozornenie

Jednotlivé kópie tejto normy sa môžu stiahnuť z:
http://www.etsi.org

Táto norma môže byť dostupná vo viacerých elektronických verziách alebo v tlačenej forme. V prípade existujúceho alebo viditeľ-
ného rozdielu v obsahu medzi takýmito verziami je referenčnou verziou verzia v Prenosnom dokumentovom formáte (Portable

Document Format – PDF).
V prípade sporu je referenčným výtlačok vytlačený na tlačiarni ETSI z verzie PDF uchovávanej na určenom sieťovom serveri sek-

retariátu ETSI.

Používatelia tejto normy by mali brať do úvahy, že dokument môže byť revidovaný alebo sa môže zmeniť jeho postavenie. Informá-
cie o postavení tejto normy a ďalších dokumentov ETSI sú dostupné na http:/www.etsi.org/tb/status/

Ak nájdete v tomto dokumente chyby, svoje pripomienky zašlite na:
editor@etsi.fr

Oznam o autorských právach

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná bez písomného povolenia.
Autorské práva a z toho vyplývajúce obmedzenia sa vzťahujú na reprodukovanie všetkými druhmi médií.

© Európsky inštitút pre telekomunikačné normy 2000.
Všetky práva vyhradené
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Príloha F (informatívna)

Zjednodušený vzor prílohy ZA pre harmonizované EN z oblasti stavebných
výrobkov

Príloha ZA (informatívna)

Kapitoly (články) tejto európskej normy týkajúce sa základných požiadaviek alebo
iných ustanovení smerníc ES

ZA.1    Predmet a príslušné vlastnosti
Túto európsku normu pripravil CEN na základe mandátu M/XXX (názov), ktorý mu udelili Európska komi-
sia a Európske združenie voľného obchodu.
Ustanovenia tejto európskej normy uvedené v tejto prílohe spĺňajú požiadavky mandátu udeleného
v rámci smernice ES o stavebných výrobkoch (89/106/EHS).
Zhoda s týmito ustanoveniami umožňuje predpokladať, že ..(stavebné výrobky).., ktorými sa zaoberá táto
príloha, sú vhodné na zamýšľané použitie uvádzané v tejto prílohe; odkaz sa uvedie na informáciu spre-
vádzajúcu označenie CE.
UPOZORNENIE: Na stavebné výrobky spadajúce pod predmet tejto európskej normy sa môžu vzťahovať
aj ďalšie požiadavky a ďalšie smernice ES, ktoré neobmedzujú vhodnosť výrobkov na zamýšľané použi-
tie.

POZNÁMKA 1. – Okrem akýchkoľvek osobitných ustanovení tejto normy, ktoré sa týkajú nebezpečných látok, sa môžu vy-
skytovať požiadavky týkajúce sa výrobkov patriacich do jej predmetu (napr. prevzatá európska legislatíva a národné záko-
ny, nariadenia a administratívne ustanovenia). Okrem toho, že sa musia splniť ustanovenia smernice ES o stavebných vý-
robkoch, musia sa tiež splniť tieto požiadavky všade tam, kde sa uplatňujú.

POZNÁMKA 2. – Informačná databáza európskych a národných ustanovení o nebezpečných látkach je k dispozícií na we-
bovej stránke výstavby na EUROPA (prístup cez http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dang-
main.htm).

Táto príloha stanovuje podmienky označovania CE ..(stavebných výrobkov)..(zhotovených).. a ..(pou-
žívaných).. a uvádza použité príslušné ustanovenia.
Táto príloha má rovnaký predmet ako kapitola 1 tejto normy a je definovaná v tabuľke ZA.1.

Tabuľka ZA.1 – Príslušné ustanovenia

Výrobok:
Zamýšľané použitie:

Základné vlastnosti
Ustanovenia
požiadaviek

v tejto norme
Úrovne a/alebo

trieda/y
Poznámky
a jednotky

Pevnosť v tlaku Žiadne

Pevnosť v ťahu Žiadne

Mechanická pevnosť Žiadne

Požiarna odolnosť R

Konštrukčné usporiadanie Žiadne

Trvanlivosť Žiadne

Požiadavka na určitú vlastnosť sa neuplatňuje v tých členských štátoch, ktoré na túto vlastnosť pre za-
mýšľané použitie výrobku nemajú legislatívne požiadavky. V takom prípade nie sú výrobcovia umiestňu-
júci svoje výrobky na trh týchto členských štátov povinní určiť ani deklarovať parameter tejto vlastnosti
svojich výrobkov a v informácii sprevádzajúcej označenie CE (pozri ZA.3) môžu pri nej použiť deklaráciu
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„Parameter neurčený (NPD1). Deklarácia NPD sa však nesmie použiť pri vlastnostiach, ktorých parametre
majú predpísanú úroveň alebo sa vyjadrujú v triedach.

ZA.2    Postup preukazovania zhody výrobkov a vyhlasovanie zhody

ZA.2.1    Systém preukazovania zhody
Systém preukazovania zhody ..(stavebných výrobkov).. pre základné vlastnosti uvedené v tabuľke ZA.1,
v súlade s rozhodnutím Komisie 199X/YYY/ES z ZZ. mesiaca 199X, ako je uvedené v prílohe III Mandátu
M/XXX (názov), je uvedený v tabuľke ZA.2 na zamýšľané použitie a príslušné úrovne alebo triedy.

Tabuľka ZA.2 – Systém preukazovania zhody

Výrobok (výrobky) Zamýšľané použitie(a) Úroveň (úrovne)
alebo trieda(y)

Systém (systémy)
preukazovania zhody

Stavebné výrobky „Nosné prvky“ – X

Systém X: Pozri smernicu 89/106/EHS (CPD2) prílohu III, ....

Preukázanie zhody ..(stavebných výrobkov).. pre základné vlastnosti uvedené v tabuľke ZA.1 musí byť
založené na hodnotení postupu zhody uvedeného v tabuľke ZA.3, ktorý vyplýva z uplatnenia uvedených
ustanovení tejto európskej normy alebo iných európskych noriem.

Tabuľka ZA.3 – Pridelenie úloh hodnotenia zhody pre (stavebné výrobky) v rámci systému X

Úlohy Obsah úloh Použité články
hodnotenia zhody

Vnútropodniková
kontrola výroby

YÚlohy pre výrobcu

Počiatočná skúška
typu

Y

Úlohy pre notifikované osoby Y

ZA.2.2    Vyhlasovanie zhody
Ak sa dosiahne zhoda s podmienkami tejto prílohy, výrobca alebo jeho zástupca so sídlom v EHP3 vysta-
ví a uchováva vyhlásenie zhody (vyhlásenie zhody ES), ktoré oprávňuje výrobcu pripojiť označenie CE.
Toto vyhlásenie musí obsahovať:

– názov a adresu výrobcu alebo jeho oprávneného zástupcu so sídlom v EHP a miesto výroby;
– opis výrobku (typ, označenie, použitie...) a kópiu sprievodných informácií na označení CE;
– ustanovenia, s ktorými je výrobok v zhode (napr. príloha ZA tejto európskej normy);
– osobitné podmienky platné na použitie výrobku (napr. opatrenia na použitie za určitých podmie-

nok atď.);
– meno a funkciu osoby oprávnenej podpísať vyhlásenie v mene výrobcu alebo jeho oprávneného

zástupcu.
Uvedené vyhlásenia sa musia predložiť v úradnom jazyku alebo jazyku členského štátu, v ktorom sa bu-
de výrobok používať.

                                                     
1 NÁRODNÁ POZNÁMKA. – NPD – angl. No performance determined.
2 NÁRODNÁ POZNÁMKA. – CPD – angl. Construction Product Directive – Smernica o stavebných výrobkoch.
3 EHP –  Európsky hospodársky priestor.
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ZA.3    Označenie CE a etiketovanie

ZA.3.1    Všeobecne
Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca so sídlom v EHP je zodpovedný za opatrenie výrobku označe-
ním CE. Symbol označenia zhody CE musí byť podľa smernice 93/68/EHS a musí sa viditeľne uviesť na
výrobku, alebo ak to nie je možné, tak na sprievodnej etikete, obale alebo v sprievodnej obchodnej do-
kumentácií (napr. v dodacom liste).
Symbol označenia zhody CE musia sprevádzať nasledujúce informácie:

– názov alebo identifikačný znak a sídlo výrobcu;
– posledné dve číslice roka, v ktorom bolo označenie pripevnené;
– odkaz na túto európsku normu;
– opis výrobku: názov a zamýšľané použitie;
– informácie o základných vlastnostiach prevzatých z tabuľky ZA.1, ktoré sa uvádzajú ako

deklaráciu „Parameter neurčený“ pre vlastnosti, ktorých sa to týka.
Deklarácia „Parameter neurčený“ (NPD) sa nesmie použiť tam, kde má parameter vlastnosti predpísanú
prahovú úroveň. Inak sa môže NPD použiť len vtedy a tam, kde vlastnosť na zamýšľané použitie nie je
predmetom legislatívnych požiadaviek v členskom štáte určenia.
Obrázok ZA.1 uvádza etiketu s minimálnym súborom informácií, ktorou sa označuje výrobok.
Príklad označenia s úplným súborom informácií, ktoré môžu byť na výrobku, na pripevnenej etikete (štít-
ku) alebo v sprievodnej dokumentácii, sa uvádza na obrázku ZA.2.

Označenie zhody CE zložené zo symbolu
CE podľa smernice 93/68/EHS.

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 Názov alebo identifikačný znak a sídlo
výrobcu.

05 Posledné dve číslice roka, v ktorom bolo
označenie pripevnené.

Informácie o výrobku.

Obrázok ZA.1 – Príklad zjednodušenej etikety na výrobku
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Označenie zhody CE zložené zo symbolu
CE podľa smernice 93/68/EHS.

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 Názov alebo identifikačný znak a  sídlo
výrobcu.

02 Posledné dve číslice roka, v ktorom bolo
označenie pripevnené.

Názov výrobku.

Číslo európskej normy.

Zamýšľané použitie.

Informácie o výrobku.

Obrázok ZA.2 – Príklad označenia CE v sprievodnej dokumentácii

Ak sa to vyžaduje, výrobok by mal okrem osobitných informácií týkajúcich sa nebezpečných látok spre-
vádzať vo vhodnej forme aj zoznam ďalších legislatívnych predpisov týkajúcich sa nebezpečných látok,
kde sa vyžaduje zhoda, spolu s informáciami požadovanými v týchto predpisoch.

POZNÁMKA. – Európska legislatíva bez národných odchýlok sa nemusí uvádzať.
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Príloha G (informatívna)

Skladba a schéma národného vydania európskej normy

s. 1  Národná titulná strana (nečísluje sa)
s. 2  Národný predhovor
s. 3  Titulná strana EN (na rubovej strane predhovor EN)
s. 5  Text EN
s.11  Príloha EN
s.13  Národná príloha

Upozornenie: Zmeny a opravy ako aj správy o nových vydaných slovenských technických normách
sú uverejňované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

MPN 3: 2007
Vydal a vytlačil Slovenský ústav technickej normalizácie, Bratislava
Rok vydania 2007, strán 40, č. publ. 211546
Distribúcia: Slovenský ústav technickej normalizácie,
Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4
Cenová skupina 13

Európske prvky

Národné prvky

8 581672 115466


