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AVÍZO: Využitie urýchľovačov v medicíne a terapii nádorových
ochorení
je názov odbornej prednášky, ktorú organizuje Úrad pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo. Prednáška sa
uskutoční vo štvrtok 11. marca 2010 o 10.00 h ...
» čítajte viac
Pozvánka na školenia
Odbor kvality ÚNMS SR organizuje v marci 2010 školenia na
model CAF a samohodnotenie a na model výnimočnosti EFQM a
samohodnotenie. Podujatia sú určené účastníkom súťaže
Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu, ďalej
pre manažérov kvality a zmocnencov pre kvalitu, metodikov
modelov kvality, členov zlepšovacích tímov a
všetkých záujemcov o zlepšovanie....
» čítajte viac
Implementácia eurokódov od 1. apríla 2010
Súbor eurokódov, t.j. noriem na navrhovanie stavebných
konštrukcií, sa zavádzal do sústavy STN od roku 2005. Postupne
sa publikovali preklady noriem a k jednotlivým častiam sa
spracúvali aj národné prílohy, kde sa uvádzajú výbery
národných parametrov tam, kde to umožňuje tá-ktorá časť
eurokódu. V SR sa národné prílohy vydávajú ako samostatné
dokumenty s označením STN EN 199X-X-X/NA....
» čítajte viac
7. medzinárodná konferencia o kvalite: Manažérstvo kvality vo
verejnej správe
Optimalizácia procesov verejnej správy, jej efektívnosť,
výkonnosť, finančné riadenie, ľudské zdroje, modernizácia,
environmentálna politika, stratégia, komunikácia, inovácie,
manažérstvo zmeny, zainteresované strany, benchmarking,
benchlearning, brainstorming... Určite vám napadne viac slov,
ktoré sa často skloňujú v médiách a v ostatnom období ich
používate aj pri svojej práci. ...
» čítajte viac
Ako bezpečne s nebezpečnými vecami II
Žieraviny, rádioaktívny materiál, horľavé či výbušné látky, plyny a
iné nebezpečné látky môžu byť prepravované len za presne
určených podmienok. Tieto vymedzuje Európska dohoda o
medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí, v ktorej
prednedávnom nastali zmeny...
» čítajte viac
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