SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIÁ - úroveň 1,2 (Predmety - matrice)
MEDICÍNSKE LABORATÓRIÁ - úroveň 1,2 (Predmety - matrice)
Kod_2 Predmet/činnosť_upresnenie_SK
.
P01.01 stavebný materiál
P01.02 ovzdušie
P01.03 iný materiál obsahujúci azbest
Vojenské zariadenia a zbrane - vrátane výbušnín, Military equipment and weapons
balistiky
P02.01 automatické kanóny
P02.02 bleskovice a zápalnice
P02.03 delostrelecká munícia
P02.04 malokalibrové palné zbrane
P02.06 munícia a muničné elementy
P02.07 protitankové a protilietadlové strely
P02.08 pyrotechnické výrobky
P02.09 rozbušky a prenášače
P02.10 strelivo
P02.11 výbušniny, výbušné predmety
P02.12 ženijná munícia a odmínovacie zariadenia
Biologický materiál
Biological items for testing
P03.01 biologický materiál humánneho pôvodu - biochémia
P03.02 biologický materiál humánneho pôvodu - genetika
P03.03 biologický materiál humánneho pôvodu - hematológia a transfuziológia
P03.04 biologický materiál humánneho pôvodu - imunológia a alergológia
P03.05 biologický materiál humánneho pôvodu - mikrobiológia
P03.06 biologický materiál humánneho pôvodu - patológia
P03.07 biologický materiál humánneho pôvodu - toxikológia a farmakológia
P03.08 biologický materiál živočíšneho pôvodu
P03.09 izolovaný mikroorganizmus
P03.10 patologický materiál
P03.11 trus, fekálie, exkrementy, kloakálne výtery
P03.12 včelí plást, melivo, včely
P03.13 biologický materiál rastlinného pôvodu
Chemicals, chemical products, cosmetics
Chemikálie, chemické výrobky, kozmetika vrátane priemyselných hnojív a farbív

Kod_1 Predmet/činnosť_SK
Produkty a odpady obsahujúce azbest
P01

P02

P03

P04

Object/activity_EN
Asbestos
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P05

Stavebné výrobky, materiály a konštrukcie

Kod_2 Predmet/činnosť_upresnenie_SK
P04.01 anorganické povlaky
P04.02 dezinfekčné látky
P04.03 farbivá
P04.04 chemikálie, chemické látky a výrobky
P04.05 chladiace zmesi
P04.06 kozmetické výrobky a detergenty
P04.07 náterové látky a povlaky
P04.08 petrochemické výrobky
P04.09 plyny, uhľovodíkové plyny
P04.10 priemyselné hnojivá
P04.11 ropa a výrobky z ropy (polyméry, organické kvapaliny)
P04.12 sviečky
P04.13 ropa a výrobky z ropy
P04.14 sviečky
Construction products, materials and structures
P05.01 asfalt, asfaltové spojivá, asfaltové zmesi, asfaltové hotové vrstvy
P05.02 betón
P05.03 betónové a železobetónové konštrukcie, dielce, prefabrikáty
P05.04 brány a vráta
P05.05 cement
P05.06 cementovo-betónové zmesi
P05.07 dlažbové tvarovky, dlaždice, obrubníky
P05.08 doplnkové prvky do muriva
P05.09 drevené konštrukcie, drevené prefabrikované konštrukčné prvky
P05.10 drevené prefabrikované konštrukčné prvky
P05.11 geotextílie, geomembrány, geosiete, geomreže, geobunky
P05.13 hydroizolácie
P05.14 izolačné vrstvy
P05.15 kamenivo
P05.16 kameň
P05.17 kanalizačné potrubia
P05.18 konštrukčné vrstvy vozoviek
P05.19 kovové kotvy
P05.20 lepidlá
P05.21 malta
P05.22 mosty, mostné konštrukcie
P05.23 murovacie a debniace prvky a tvarovky
P05.24 nátery, náterové látky, náterové hmoty
P05.25 nestmelené a hydraulicky stmelené zmesi (vrstvy)
Object/activity_EN
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Object/activity_EN

Kod_2
P05.26
P05.27
P05.28
P05.29
P05.30
P05.31
P05.32
P05.33
P05.34
P05.35
P05.36
P05.37
P05.38
P05.39
P05.40
P05.41
P05.42
P05.43
P05.44
P05.45
P05.46
P05.47
P05.48
P05.49
P05.50
P05.51
P05.52
P05.53
P05.54
P05.55
P05.56
P05.57
P05.58
P05.59
P05.60
P05.61
P05.62
P05.63
P05.64
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Predmet/činnosť_upresnenie_SK
nosné a nenosné stavebné požiarne deliace prvky
oceľ, oceľové konštrukcie
otvorové výplne: okná a dvere
obvodové plášte
pilóty, pilótové základy, hĺbkové základy stavebných objektov
ploché tabule zo skla a bezpečnostné zasklenie
podklady stabilizované cementom
popolček, kremičitý úlet, granulovaná troska
poterové hmoty
potrubia, kanalizačné potrubia, nádrže, odvodňovacie žľaby, septiky
povlaky stavebných výrobkov a materiálov
povrchové úpravy dielcov a konštrukcií
predpínacie výrobky
prevádzkové inštalácie
prímesi a prísady do betónu, mált a zálievok
protidymové uzávery a bariéry
protihlukové clony
spojivá, poterové materiály, poterové hmoty a podlahové potery
spriahnuté konštrukcie
stavebné dielce a konštrukcie
sypané tepelno-izolačné materiály
systémy malých čistiarní odpadových vôd
tehla
tepelnoizolačné výrobky a systémy
tesniace tmely
tyče, prúty, zvárané siete a priestorová (priehradová) výstuž
vlákna do betónu
voda do betónu
vodorovné dopravné značky
vozovky ciest a mostov
vstupné šachty a revízne komory
výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií
výrobky z prírodného kameňa
zariadenia na odvod dymu a tepla
zavesené podhľady
závesné steny
zeminy, sypaniny
zemné kotvy
žiaruvzdorné výrobky a suroviny

Kod_1 Predmet/činnosť_SK

P06

Elektrické výrobky a zariadenia, komunikačné
zariadenia, elektronika

Kod_2 Predmet/činnosť_upresnenie_SK
P05.65 kamenivá spojené spojivom
P05.66 retroreflexné materiály, nátery
P05.67 budovy, stavby
Electrical products and equipment, telecommunications, electronics
Object/activity_EN

P06.01
P06.02
P06.03
P06.04
P06.05
P06.06
P06.07
P06.08
P06.09
P06.10
P06.11
P06.12
P06.13
P06.14
P06.15
P06.16
P06.17
P06.18
P06.19
P06.20
P06.21
P06.22
P06.23
P06.24
P06.25
P06.26
P06.27
P06.28
P06.29
P06.30
P06.31
P06.32
P06.33
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poplachové systémy motorových vozidiel a systémy slúžiace na elektronické
preukazovanie oprávnenosti a totožnosti osôb
automatické elektrické zariadenia
akumulátory, batérie
transformátory distribučné
transformátory iné
elektrické a elektronické zariadenia
elektrické ručné náradie
elektroinštalačný materiál
elektroizolačné materiály
elektromotory
elektrotechnické náradie
hračky s elektronikou
káble, vodiče
kancelárska technika
komunikačné zariadenia
laboratórne prístroje a zariadenia
odporové pece
optické materiály
polovodičové prvky
požiarne ústredne
riadiace systémy
rozvádzače
spínače na spotrebiče
spúšťače, reostaty, odporníky a elektromagnety
stykače a istiace prístroje a prvky nn
svietidlá motorových vozidiel
svietidlá, svetelné zdroje
technické zabezpečovacie prostriedky
telefóny
technické komunikačné zariadenia
výkonové polovodičové meniče, spínače a striedače, výkonová elektronika
zabezpečovacie zariadenia
zdrojové sústrojenstvo s neelektrickým pohonom

Kod_2 Predmet/činnosť_upresnenie_SK
P06.34 železničné elektrotechnické a elektronické zariadenia
P06.35 zariadenia informačno-komunikačných technológií
P06.36 spínané zdroje
P06.37 rádiové zariadenia
Hutnícke výrobky, strojárske materiály a výrobky - Metallurgical products, engineering materials and products
vrátane kovov, zmesí
P07.01 kovové materiály, ich zliatiny, hutnícke a zlievarenské polotovary a výrobky
P07.02 nekovové materiály, ich zliatiny, hutnícke a zlievarenské polotovary a výrobky
P07.03 farebné kovy, ich zliatiny, hutnícke a zlievarenské polotovary a výrobky
P07.04 hliník a jeho zliatiny
P07.05 zvarové spoje
P07.06 spájkované spoje
P07.07 povlaky hutníckych a strojárskych materiálov a výrobkov
P07.08 feromagnetické materiály
P07.09 kovové konštrukcie
P07.10 tlakové nádoby a potrubia
P07.11 zvislé dopravné značky
P07.12 drahocenné kovy, zliatiny drahocenných kovov
P07.13 rudy, rudné koncentráty
P07.14 konvertovaná troska, vysokopecná troska
P07.15 kovové obaly
P07.16 hydraulické komponenty
P07.17 armatúry
P07.18 strojárske výrobky a súčiastky
Environmental samples, Air, water, soil, waste
Environmentálne vzorky, vzduch, voda, pôda,
odpady
P08.01 voda na kúpanie, bazénová, povrchová
P08.02 biomasa
P08.03 voda pitná, dojčenská, balená, minerálna, podzemná, pramenitá
P08.04 voda odpadová, komunálna, priemyselná, osobitná, z technologických stupňov a
zariadení ČOV
P08.05 voda surová, technologická, po úprave
P08.06 filtre
P08.07 kaly
P08.08 odpadové plyny
P08.09 odpady komunálne
P08.10 odpady priemyselné
P08.11 pracovné prostredie, ovzdušie v pracovnom prostredí
P08.12 životné prostredie, ovzdušie v životnom prostredí
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P07

P08

Object/activity_EN
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P09

Spotrebné výrobky vrátane potravín

Object/activity_EN

Kod_2
P08.13
P08.14
P08.15
P08.16
P08.17
P08.18
P08.19
P08.20
P08.21
P08.22
P08.23
P08.24
Products for human consumption
P09.01
P09.02
P09.03
P09.04
P09.05
P09.06
P09.07
P09.08
P09.09
P09.10
P09.11
P09.12
P09.13
P09.14
P09.15
P09.16
P09.17
P09.18
P09.19
P09.20
P09.21
P09.22
P09.23
P09.24
P09.25
P09.26
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Predmet/činnosť_upresnenie_SK
pôda, zemina
sedimenty
spad
vodné výluhy, pórová voda
bioindikátory
geologické materiály
tuhé produkty spaľovania
voda na kúpanie
vodné výluhy
živné pôdy
vodné organizmy
sadze
alkoholické nápoje, lieh
cukor a cukrovinky
konzervovavé potraviny, mrazené výrobky
koreniny, pochutiny
mäso a mäsové výrobky
med
mlieko a mliečne výrobky
nealkoholické nápoje
obilniny a výrobky z nich, cereálie, pekárenské výrobky
rastlinné tuky, oleje
olejniny
orechy
ovocie a zelenina a výrobky z nich
pivo
ryby, plody mora
strukoviny
škrob a výrobky zo škrobu
vajcia a výrobky z nich
víno
vnútornosti
výživové doplnky
huby
káva, kávoviny
čaj
hotové jedlá, polotovary
droždie

Kod_2 Predmet/činnosť_upresnenie_SK
P09.27 kakao, čokoláda, kakaové zmesy
P09.28 materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami
P09.29 predmety prichádzajúce do kontaktu s potravinami
P09.30 zemiaky a výrobky z nich
P09.31 želatina
P09.32 potraviny
P09.33 predmety bežného používania
mazivá
Fuels (gas, liquid, solid) & lubricants
P10.01 oleje, mazivá
P10.02 pohonné látky, palivá pevné
P10.03 pohonné látky, palivá kvapalné
P10.04 pohonné látky, palivá plynné
P10.05 biopalivá
P10.06 alternatívne palivá
P10.07 pohonné látky kvapalné
P10.08 pohonné látky pevné
P10.09 pohonné látky plynné
Nábytok
Furniture
P11.01 čalúnený nábytok
P11.02 detský nabytok
P11.03 drevený nábytok
P11.04 kovový nábytok
P11.05 plastový nábytok
P11.06 stolový nábytok
Stroje, prístroje, zariadenia - vrátane nukleárnych Machinery, plant, equipment
prístrojov
P12.01 automatické elektrické zariadenia
P12.02 ručné náradie
P12.03 elektrické ručné náradie
P12.04 hasiace prístroje a zariadenia
P12.05 chladiace a mraziace stroje, kompresory
P12.06 chladivové kompresory
P12.07 kancelárska technika
P12.08 klimatizačné zariadenia
P12.09 kondenzačné chladiace jednotky
P12.10 laboratórne prístroje a zariadenia
P12.12 odporové pece
P12.13 odsávače, digestory
P12.16 spotrebiče na plynné palivá

Kod_1 Predmet/činnosť_SK

P10

P11

P12

Object/activity_EN

7/13

Kod_1 Predmet/činnosť_SK

P13

P14

Optické zariadenia

Papier, lisované a obalové materiály

Object/activity_EN

Kod_2
P12.17
P12.18
P12.20
P12.21
P12.23
P12.24
P12.25
P12.26
P12.27
P12.28
P12.29
P12.30
P12.31
P12.32
P12.33
P12.34
P12.35
P12.36
P12.37
P12.38
P12.39
P12.40
P12.41
P12.42
P12.43
P12.44
P12.45
P12.46
P12.47
P12.48
P12.49

Predmet/činnosť_upresnenie_SK
spotrebiče na tuhé palivá na vykurovanie obytných priestorov
spotrebiče elektrické
tepelné čerpadlá
spotrebná elektronika
zariadenia na dopravu a úpravu vzduchu
zdravotnícka technika a zariadenia
zváracie zariadenia
železničné zariadenia
AMS-E, AMS-KO, AMS/EMS
stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia
zariadenia na kombinovanú výrobu, výrobu tepla a rozvod tepla
meradlá
čerpadlá
tepelné solárne systémy
stroje, strojné zariadenia
taxametre
vodomery
meracie zostavy na kontinuálne a dynamické meranie množstva kvapalín okrem vody
plynomery
prepočítavače objemu plynu
materializované miery - výčapné nádoby
váhy
merače tepla - kalorimerické počítadlá
merače tepla - prietokomerné členy
merače tepla - odporové snímače teploty (samostatné a párové)
kompaktné merače tepla
elektromery
analyzátory výfukových plynov
zostava na meranie dozimetrických veličín
kombinované sporáky (elektrina, plyn)
technické zariadenia tlakové

Optical equipment
P13.01 mikroskopy
P13.02 ďalekohľady
Paper, board & packaging materials
P14.01 buničina
P14.02 hygienické potreby
P14.03 lepenka
P14.04 obaly zo zvlášť pevnej lepenky a papiera
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Kod_2 Predmet/činnosť_upresnenie_SK
P14.05 papier
P14.06 papier tissue
P14.07 výrobky tissue
Osobné ochranné prostriedky
Personal protective equipment
P15.01 dielektrické ochranné a pracovné pomôcky
P15.02 fólie
P15.03 osobné ochranné prostriedky
P15.04 osobné ochranné prostriedky
P15.05 osobné ochranné prostriedky
P15.06 ostatné ochranné materiály
P15.07 prikrývky
P15.08 ochranné odevy
Farmaceutické výrobky
Pharmaceutical products
P16.01 aqua ad iniectabilia
P16.02 aqua purificata
P16.03 čistená voda na riedenie dialyzačných roztokov
P16.04 doplnky výživy
P16.05 farmaceutické suroviny
P16.06 lieky, liečivá
P16.07 pomocné látky
P16.08 vakcíny
P16.09 injekčné a infúzne roztoky
Plastové a gumenné výrobky
Plastic & rubber products
P17.01 dopravné pásy
P17.02 dopravné značky z plastu
P17.03 guma a gumárenské zmesi
P17.04 kaučuky a vulkanizáty
P17.05 obaly z plastu
P17.06 plasty
P17.07 pneumatiky
P17.08 potrubné súčasti a systémy
P17.09 strojárenské výrobky z plastu
P17.10 fólie
P17.11 potreby pre domácnosť
P17.12 káble
Textil, koža, látky, priadze, hotové odevy a tovary Textiles & leather, fabric, yarn, finished garments and goods
P18.01 geotextílie
P18.02 koža
P18.03 netkané textílie, pleteniny

Kod_1 Predmet/činnosť_SK

P15

P16

P17

P18

Object/activity_EN
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P19

P20

P21

P22

Tabakové výrobky

Object/activity_EN

Kod_2
P18.04
P18.05
P18.06
P18.07
P18.08
P18.09
P18.10
P18.11
P18.12
P18.13
P18.14
P18.15
P18.16

Predmet/činnosť_upresnenie_SK
nite, priadze, vlákna
odevné, textilné výrobky
plošné textílie
podlahové textílie
striž
textílie
textilná galantéria
textilné materiály
tkané textílie
usne
vlákna
obuv
kožušiny

Tobacco products

P19.01
P19.02
Hračky, športové potreby a potreby pre voľný čas Toys, sport & leisure equipment
P20.01
P20.02
P20.03
P20.04
P20.05
P20.06
P20.07
Elektronické zariadenia - vrátane softvéru
Electronic equipment
P21.01
P21.02
P21.03
P21.04
P21.05
Dopravné prostriedky
Vehicles
P22.01
P22.02
P22.03
P22.04
P22.05
P22.06
P22.07
P22.08

10/13

tabak
tabakové výrobky
mechanické hračky
športové potreby
elektrické hračky
hračky
leporelá
puzzle
textilné hračky
hazardné hry a hracie automaty vrátane softwéru
počítače a príslušenstvo
fiskálne pokladnice a tlačiarne
terminály a spojenia s príslušenstvom
zariadenia pre lotérie s príslušenstvom, vrátane softvéru
motorové vozidlá
prípojné vozidlá
traktory
pracovné stroje
ostatné vozidlá
systémy, komponenty a samostatné technické jednotky cestých vozidiel
vojenská dopravná technika
konvenčná železničná doprava

Kod_1 Predmet/činnosť_SK

Object/activity_EN

P23

Glass, ceramics

P24

P25

P26

P27

Sklo, keramika

Zdravotnícke pomôcky a zariadenia

Poľnohospodárske výrobky - vrátane krmív pre
zvieratá

Drevo

Forenzný materiál

Kod_2
P22.09
P22.10
P22.11
P22.12
P22.13
P22.14
P22.15
P22.17
P22.18
P22.19

Predmet/činnosť_upresnenie_SK
dráhové vozidlá, traťové stroje
električkové vozidlá
hnacie vozidlá
nákladné vozne
osobné vozne
traťové stroje
železničná dopravná cesta
detské kočíky
výbava vozidiel - sedadlá, airbagy, interiérové komponenty, diely vozidiel
spätné zrkadlá

P23.01
P23.02
P23.03
P23.04

sklo, výrobky zo skla
keramika, keramické výrobky
laboratórne sklo
sklenené obaly

P24.01
P24.02
P24.03

sterilizačné prístroje
zdravotnícke elektrické prístroje a systémy
zdravotnícke pomôcky

P25.01
P25.02
P25.03
P25.04
P25.05

krmivá pre zvieratá (kŕmne suroviny, kŕmne zmesi, doplnkové látky)
osivá a sadivá
surové mlieko
podstielka
organické, zelené hnojivá a substráty

P26.01
P26.02
P26.03
P26.04
P26.05
P26.06
P26.07
P26.09

pelety, brikety
rezivo
guľatina
EUR palety
štiepka, piliny, mulčovací materiál
nábytok
zápalky
drevené obaly

P27.01
P27.02
P27.03

antropologický materiál
biologický materiál
daktyloskopické odtlačky

Medical devices

Agricultural products

Wood

Forensic material
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P28

Autorizačné/notifikačné požiadavky

Kod_2 Predmet/činnosť_upresnenie_SK
P27.04 dátové nosiče
P27.05 dokumenty
P27.06 iný forenzný materiál
P27.07 kolesá dopravných prostriedkov
P27.08 kovové a nekovové materiály
P27.09 liečivá, drogy, prekurzory na výrobu drog
P27.10 medené vodiče
P27.11 obrazové záznamy, záznamové technické zariadenia
P27.12 odtlačky podošvy obuvi
P27.13 ochranné známky (kolky)
P27.14 písomnosti - ručné písmo
P27.15 rastliny
P27.16 špeciálne terčíky
P27.17 tuhé a kvapalné látky (laky, tmely, plasty, lepidlá, ...)
P27.18 zbrane, strelivo a ich súčasti
P27.19 žiarovky
P27.20 žreby
P27.21 osoby
P27.22 text
Authorization/notification requirements
P28.01 Emisie hluku - 2000/14/ES (NV SR 222/2002 Z. z.)
P28.02 Meradlá - 2014/32/EÚ (NV SR 145/2016 Z. z.)
P28.03 Váhy s neautomatickou činnosťou - 2014/31/EÚ (NV SR 126/2016 Z. z.)
P28.04 Elektromagnetická kompatibilita - 2014/30/EÚ (NV SR 127/2016 Z. z.)
P28.05 Elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia - 2014/35/EÚ (NV
SR 148/2016 Z. z.)
P28.06 Prepravovateľné tlakové zariadenia - 2010/35/EÚ (zákon 254/2011 Z. z.)
P28.07 Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom
výbuchu (ATEX) - 2014/34/EÚ (NV SR 149/2016 Z. z.)
P28.08 Rádiové a koncové telekomunikačné zariadenia - 2014/53/EÚ (NV SR 193/2016 Z. z.)
P28.09 Plavidlá určené na rekreačné účely - 2013/53/EÚ (NV SR 77/2016 Z. z.)
P28.10 Námorné vybavenie - 2014/90/EÚ (NV SR 262/2016 Z. z.)
P28.11 Pyrotechnické výrobky - 2013/29/EÚ (NV SR 70/2015 Z. z.)
P28.12 Teplovodné kotly spaľujúce kvapalné alebo plynné palivá - (EÚ) 813/2013 (NV SR
236/2015 Z. z.)
P28.13 Strojové zariadenia - 2006/42/ES (NV SR 436/2008 Z. z.)
P28.14 Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro - 98/79/ES (NV SR 569/2001 Z. z.)
P28.15 Zdravotnícke pomôcky - 93/42/EHS (NV SR 582/2008 Z. z.)
P28.16 Aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky - 90/385/EHS (NV SR 527/2008 Z. z.)
Object/activity_EN
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Kod_1 Predmet/činnosť_SK

Object/activity_EN

Kod_2
P28.17
P28.18
P28.19
P28.20
P28.21
P28.22
P28.23
P28.24
P28.25
P28.26
P28.27
P28.28
P28.29

P28.30
P28.31

P29

Laboratórny informačný systém

P30

OIML-CS-expert pre legálnu metrológiu

Predmet/činnosť_upresnenie_SK
Tlakové zariadenia - 2014/68/EÚ (NV SR 1/2016 Z. z.)
Výťahy a bezpečnostné časti do výťahov - 2014/33/EÚ (NV SR 235/2015 Z. z.)
Jednoduché tlakové nádoby - 2014/29/EÚ (NV SR 234/2015 Z. z.)
Osobné ochranné prostriedky - (EÚ) 2016/425 (priamo účinné nariadenie sa uplatňuje
od: 1. časť 20.10.2016, 2. časť 20.04.2018)
Spotrebiče plynných palív - (EÚ) 2016/426 - priamo účinné nariadenie sa uplatňuje od:
1. časť 20.10.2016, 2. časť 20.04.2018)
Bezpečnosť hračiek - 2009/48/ES (zákon 78/2012 Z. z.)
Výbušniny na civilné použitie - 2014/28/EÚ (NV SR 131/2016 Z. z.)
Zariadenie určené na osobnú lanovú dopravu - (EÚ) 2016/424 (priamo účinné
nariadenie sa uplatňuje od: 1. časť 20.10.2016, 2. časť 20.04.2018)
Interoperabilita železničného systému - (EÚ) 2016/797 (povinnosť transpozície do
16.06.2019)
552/2004
Výber mýta - 2009/750/ES (zákon 474/2013 Z. z.)
Spôsobilosť plavidiel - (EÚ) 2016/1629 (povinnosť transpozície do 07.10.2018)
Strelné zbrane a strelivo - zákon 190/2003 Z. z., NV SR 397/1999 Z. z., Vyhláška
ÚNMS SR 516/2003 Z. z., Vyhláška ÚNMS SR 169/2016 Z. z., 2015/2403 (Vyhláška
ÚNMS SR 187/2016 Z. z. novelizuje Vyhlášku ÚNMS SR 516/2003 Z. z.
Detské ihriská - NV SR 349/2010 Z. z.
Ovzdušie - zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŽP SR
č. 60/2011 Z. z.
Stavebné výrobky - 305/2011 (zákon 133/2013 Z. z.)
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia - zákon 355/2007 Z. z.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zákon 124/2006 Z. z.
Ekologická poľnohospodárska výroba - zákon 189/2009 z. z.

P28.32
P28.33
P28.34
P28.35
Laboratory information system
P29.01 Automatický výber a oznamovanie výsledkov
P29.02 Riadenie laboratórnych informácií
OIML-CS-expert for legal metrology
P30.01 R 49: Vodomery pre studenú a teplú vodu
P30.02 R 117: Dynamické meracie systémy pre kvapaliny iné ako voda
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