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Odovzdávanie Národnej ceny SR za kvalitu 2010
Dňa 8. novembra 2010 sa uskutoční slávnostné
vyhlásenie výsledkov XI. ročníka súťaže Národná cena
SR za kvalitu predsedom ÚNMS SR prof. Jozefom
Mihokom pod záštitou J. E. prezidenta SR Ivana
Gašparoviča.
» čítajte viac
Seminár na tému Bezpečnosť prostriedkov ľudovej
zábavy, zariadení detských ihrísk a športovorekreačných zariadení
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky a TÜV SÜD Slovakia, s. r. o. si Vás
dovoľujú pozvať na odborný seminár na tému
"Bezpečnosť detských ihrísk", ktorý sa bude konať dňa
25. novembra 2010 v hoteli Yasmin na Tyršovom
nábreží v Košiciach.
» čítajte viac
Odborný seminár pre Národný inšpektorát práce
"Bezpečnosť zdvíhacích zariadení"
V dňoch 18. – 19. októbra 2010 sa uskutočnil v
zariadení Národného inšpektorátu práce (NIP) v Malej
Lučivnej pod odbornou záštitou ÚNMS SR odborný
seminár pre inšpektorov Národného inšpektorátu práce
k smernici 2006/42/ES o strojových zariadeniach a k
smernici 2000/9/ES o lanovkových zariadeniach
určených na prepravu osôb.
» čítajte viac
14. októbra 2010 uplynulo 11 rokov od podpísania
dohody MRA
Významný dátum v dejinách metrológie – 14. 10. 1999 –
znamenal podpísanie dohody “Vzájomné uznávanie
národných etalónov a certifikátov o kalibrácii a meraní
vydaných národnými metrologickými ústavmi”.
» čítajte viac
SÚTN vystavovateľom na Elektro Expo 2010
V dňoch 29. 9. – 1. 10. 2010 sa Slovenský ústav
technickej normalizácie (SÚTN) zúčastnil ako
vystavovateľ na veľtrhu elektrotechniky, elektroniky
a energetiky Elektro Expo v areáli Incheba Expo
Bratislava.
» čítajte viac
Meranie a rozpočítanie tepla
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

v spolupráci s Technickým skúšobným ústavom
Piešťany, š.p., Vás pozývajú na 10. ročník konferencie
s medzinárodnou účasťou, Meranie a rozpočítanie tepla
2010, ktorá sa uskutoční 4. - 5. novembra 2010 v TSÚ
Piešťany, š.p.
» čítajte viac
Seminár o postupe poskytovania informácii v oblasti
technických predpisov a noriem podľa smernice
98/34/ES
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky (ÚNMS SR) v spolupráci
s Európskou komisiou organizuje seminár o postupe
poskytovania informácii v oblasti technických predpisov
a noriem podľa smernice 98/34/ES, ktorý sa bude
konať 11. novembra 2010 v kongresovej sále
Slovenského metrologického ústavu v Bratislave.
» čítajte viac
Výsledky rokovania MARS-skupiny
V dňoch 6. – 8. 10. 2010 sa na ÚNMS SR uskutočnilo už
8. zasadnutie pracovnej skupiny MARS, t. j. skupiny pre
koordináciu najlepšej praxe a spolupráce v trhovom
dohľade.
» 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.

