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Nová norma na motorové palivá s vyšším obsahom biozložky
Slovenský ústav technickej normalizácie vydáva od 1. januára
2009 predbežnú slovenskú technickú normu STN P 65 6535
Motorové palivá. Norma špecifikuje technické požiadavky a
metódy skúšania zmesového paliva, ktoré sa získa zmiešaním
motorovej nafty a požadovaného množstva FAME. ...
» čítajte viac
TSÚ obhájil akreditáciu v systéme GOST-R
V 44. týždni prebehla v Technickom skúšobnom ústave
Piešťany, š.p., reakreditácia v systéme GOST-R. TSÚ je
akreditovaný v tomto systéme od roku 2000. Činnosť spočíva vo
vykonávaní skúšok strojárskych výrobkov a spotrebného tovaru
podľa noriem a predpisov platných v Ruskej federácii. ...
» čítajte viac
Prínos akreditácie pre medicínske laboratóriá
Dôležitou súčasťou systému zdravotnej starostlivosti o
pacientov sú aj služby, ktoré poskytujú medicínske laboratóriá.
V rámci uvedených fenoménov aj medicínske laboratóriá, ktoré
chcú byť garantom kvalitnej zdravotnej starostlivosti, musia
pracovať na základe uznávaných medzinárodných štandardov a
v optimálnom prípade so zavedeným systémom manažérstva
kvality. Ich kompetentnosť má byť posúdená nezávislou
inštitúciou, tzv. treťou stranou, ktorou je obvykle národný
akreditačný orgán, ktorým je u nás Slovenská národná
akreditačná služba (SNAS).....
» čítajte viac
13. zasadnutie Rady prezidenta COOMET
Slovenský metrologický ústav v dňoch 11.-12.11.2008
usporiadal 13. zasadnutie Rady prezidenta COOMET
(kooperácia v oblasti metrológie európskych a ázijských
štátov).
Rada prezidenta COOMET je orgán v rámci regionálnej
metrologickej organizácie (RMO) COOMET, členmi ktorého je
prezident tejto organizácie (zástupca Ukrajiny) a štyria
viceprezidenti (Bielorusko, Nemecko, Rusko a Slovensko). ...
» čítajte viac
Rokovanie pracovnej skupiny EHK OSN v Ženeve – WP.6 2008
Dňa 3. a 4. 11. 2008 sa v Ženeve uskutočnilo rokovanie
pracovnej skupiny WP.6 Európskej hospodárskej komisie OSN,
ktorá pracuje v rámci regulačnej spolupráce a politík
štandardizácie Výboru pre obchod. Tohtoročné plenárne
zasadanie bolo rozšírené o diskusiu v 4 odborných
paneloch .....
» čítajte viac
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