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15.výročie ÚNMS SR
Svoje 15. výročie si v októbri 2008 pripomína Úrad pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR). Okrem
neho si výročie pripomínajú aj organizácie v zriaďovateľskej a
zakladateľskej pôsobnosti ÚNMS SR.
ÚNMS SR a ďalšie organizácie rezortu sa podieľajú na tvorbe
infraštruktúru kvality v európskom ponímaní a štandardnými
nástrojmi sú normalizácia, metrológia, posudzovanie zhody,
akreditácia a trhový dozor. Hlavnými úlohami nie je teda len
tvorba príslušnej legislatívy a kontrola v tejto oblasti, ale
najmä ochrana občana – spotrebiteľa...
» čítajte viac
15. výročie SÚTN
Vážení priatelia normalizácie,
v tomto roku si náš ústav pripomína 15. výročie svojho
založenia. Je mi cťou prihovoriť sa Vám a zamerať Vašu
pozornosť na predchádzajúce obdobie.
Ponuka našich produktov a zameranie sa na zákazníka ako aj
ochrana záujmov obyvateľov Slovenskej republiky v oblasti
technickej normalizácie viedli našu činnosť k zdokonaľovaniu
ponú¬kaných služieb či už prostredníctvom študovne,
rešeršných služieb alebo internetu...
» čítajte viac
Rokovanie pracovnej skupiny MARS
Dňa 2. a 3.11.2008 sa v Bratislave uskutočnilo rokovanie
pracovnej skupiny MARS, ktorá pracuje v rámci WP.6 EHK OSN
a je venovaná spolupráci krajín EHK OSN v oblasti trhového
dozoru. Táto pracovná skupina pracuje v rámci regulačnej
spolupráce a politík štandardizácie Výboru pre obchod.
Rokovanie otvoril predseda úradu Ing. Mgr. Peter Lukáč a
predseda WP. 6 p. Christer Arvius.
Išlo už o 6. pracovné rokovanie tejto skupiny na Slovensku,
pričom sa ho, okrem Komisie EÚ zastúpenej p. Ritou L´Abbate,
zúčastnilo 19 zahraničných účastníkov z 8 krajín....
» čítajte viac
Výstava Slovak Show
Prechod na euromenu sa dotkne aj prevádzkovateľov výherných
prístrojov a zariadení pre hazardné hry. Technický skúšobný
ústav (TSÚ) Piešťany zaznamenal zvýšený záujem odbornej
verejnosti o svoju expozíciu na medzinárodnej výstave
zábavnej techniky Slovak Show 2008 , ktorá prebehla v
bratislavskej Inchebe 8. a 9. októbra.
Skúšobňa elektro a výherných prístrojov TSÚ Piešťany sa na
tejto výstave, ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku,
zúčastňuje pravidelne už niekoľko rokov.....
» čítajte viac

40 rokov od založenia Československého metrologického ústavu
V roku 2008 uplynulo 40 rokov od založenia Československého
metrologického ústavu (ČSMÚ).
Pri tejto príležitosti sa bude konať 20. októbra 2008 o 10:30 h
v kongresovej sále Slovenského metrologického ústavu (SMÚ)
slávnostné zasadnutie Vedeckej rady SMÚ....
» čítajte viac
Svetelné zdroje
Spotreba elektrickej energie na umelé osvetlenie predstavuje
približne jednu desatinu z celkovej produkcie elektrickej
energie. Klasické žiarovky s rozžeraveným kovovým vláknom
ako primárny svetelný zdroj umelého osvetlenia z hľadiska
efektívneho využitia elektrickej energie postupne naráža na
veľké problémy, pretože iba 1 % zo spotrebovanej elektrickej
energie klasická žiarovka využíva na vytváranie svetelného
žiarenia....
» čítajte viac
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