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2. zasadnutie Pracovnej skupiny pre spoluprácu v
oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody
V dňoch 17. – 20. augusta 2010 sa v Bratislave
uskutočnilo 2. zasadnutie Pracovnej skupiny pre
spoluprácu v oblasti normalizácie, metrológie
a posudzovania zhody medzi Úradom pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS
SR) a Federálnou agentúrou pre technickú reguláciu
a metrológiu Ruskej Federácie (FATRM RF).
» čítajte viac
Nový generálny riaditeľ TSÚ Piešťany, š.p.
Predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a
skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR)
vymenoval dňa 23. augusta 2010 Ing. Jána Matušku za
generálneho riaditeľa Technického skúšobného ústavu
Piešťany, š.p. na základe výsledkov výberového
konania.
» čítajte viac
Podmienky udeľovania Ceny Vladimíra Lista za
normalizáciu za rok 2010
Každý rok sa pri príležitosti Svetového dňa
normalizácie udeľuje Cena predsedu ÚNMS SR za
normalizáciu. Od roku 2005 nesie táto cena meno
zakladateľa a vedúcej osobnosti československej
normalizácie prof. Vladimíra Lista a udeľuje sa ako
Cena Vladimíra Lista za normalizáciu.
» čítajte viac
Posolstvo k svetovému dňu normalizácie
14. októbra 2010
14. októbra sa každoročne oslavuje Svetový deň
normalizácie a medzinárodné normalizačné organizácie
ho venujú určitej aktuálnej problematike. Tohtoročnou
témou je prístupnosť.
» čítajte viac
Pozvánka na prednášku s názvom "10 rokov od inštalácie
prvej kamery PET na Slovensku"
Pri príležitosti uplynutia 10 rokov od zriadenia na
Slovensku prvého Pracoviska pozitrónovej emisnej
tomografie (PET) Cyklotrónového centra Slovenskej
republiky pri Klinike nukleárnej medicíny v
Onkologickom ústave sv. Alžbety (OÚSA) a Lekárskej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si Vás ÚNMS
SR dovoľuje pozvať na prednášku k uvedenej
problematike.
» čítajte viac

ÚNMS SR, Štefanovičova 3, P.O. Box 76, 810 05 Bratislava 15
Informácie možno získať osobne každý pracovný deň od 08:30 do 15:00 hod.,
telefonicky na číslach: +421 2 5249 6847 alebo +421 2 5249 8030
Ak si neprajete dostávať informačné e-mail správy kliknite na odhlásenie.

