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Svetový deň normalizácie
Tohtoročný svetový deň normalizácie, ktorý si pripomíname
každoročne 14. októbra bol venovaný téme „Inteligentné a
udržateľné budovy“. Slovenský ústav technickej normalizácie v
spolupráci s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a
skúšobníctvo Slovenskej republiky a Slovenskou spoločnosťou
pre technickú normalizáciu pri tejto príležitosti zorganizoval
22. seminár, ktorý sa konal 23. októbra 2008. Súčasťou
semináru bolo slávnostné odovzdávanie „Ceny Vladimíra Lista
za normalizáciu“. ...
» čítajte viac
5.konferencia o kvalite vo VS v Paríži
Táto otázka bola ústrednou témou 5. konferencie o kvalite vo
verejnej správe v EÚ. Uskutočnila sa v dňoch 20. – 22. októbra
2008 v Paríži. Záštitu nad podujatím nieslo Ministerstvo
rozpočtu a verejnej správy Francúzskej republiky, hlavným
organizátorom bolo Hlavné riaditeľstvo pre modernizáciu štátu
(DGME).
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)
zastupovali na konferencii predseda ÚNMS SR, Ing. Mgr. Peter
Lukáč a riaditeľka odboru kvality, Mgr. Monika Jurkovičová,
MBA. ...
» čítajte viac
Dohoda o vzájomnej spolupráci
Dohoda o vzájomnej spolupráci pri realizácii koncepcie
štátneho overovania kvality medzi Úradom pre obrannú
štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality a
Slovenskou národnou akreditačnou službou
Dňa 14.októbra 2008 podpísali zástupcovia Slovenskej národnej
akreditačnej služby dohodu o spolupráci s Úradom pre obrannú
štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality. ....
» čítajte viac
Aktuálne poznatky z metrologického dozoru
Inšpektori vykonali v prvom polroku tohto roka 71 kontrol
používania kalibrovaných meradiel. Kontroly boli zamerané
najmä na používanie kalibrovaných meradiel pri uskladňovaní a
preprave mrazených a hlboko mrazených potravín....
» čítajte viac

Projekt Implementácia modelov manažérstva kvality vo VS
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako
koordinátor štátnej politiky kvality Slovenskej republiky
organizuje 5. ročník medzinárodnej konferencie o kvalite:
Manažérstvo kvality vo verejnej správe, ktorá sa uskutoční v
dňoch 2. - 3. decembra 2008 v účelovom zariadení SÚZA v
Bratislave.....
» čítajte viac
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