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Nový strategický dokument v oblasti kvality
Vláda Slovenskej republiky dňa 21. januára 2009
schválila materiál Národný program kvality SR na roky
2009 – 2012. Národný program kvality SR bol
vypracovaný v spolupráci s členmi Rady Národného
programu kvality SR Vízia a poslanie Národného
programu kvality SR sú spoločné pre všetky
strategické oblasti. V rámci každej strategickej
oblasti sa identifikovali strategické ciele spoločné pre
všetky orgány verejnej správy. Cieľom týchto aktivít
je motivovať a podporovať organizácie verejnej
správy a podnikateľského sektoru v trvalom
zlepšovaní a zvyšovaní výkonnosti prostredníctvom
implementácie nástrojov a modelov kvality. ...
» čítajte viac
Prechod na EURO v SÚTN
Tak ako všetky organizácie verejnej správy aj
Slovenský ústav technickej normalizácie (SÚTN) bol
postavený v 2. polovici roka 2008 pred neľahkú úlohu,
a to upraviť všetky svoje informačné systémy tak,
aby od 1. 1. 2009 boli pripravené pracovať s novou
menou euro. Na rozdiel od väčšiny ostatných
organizácií napojených na štátny rozpočet, SÚTN
zabezpečuje predaj svojich produktov a služieb
nielen formou bezhotovostného platobného styku, ale
aj za hotovosť. ...
» čítajte viac
Úlohy rozvoja metrológie
Program rozvoja metrológie (ďalej „RM“) je
programom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a
skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej „ÚNMS SR“)
na podporu výskumných a vývojových aktivít,
slúžiacich na skvalitnenie poskytovania
metrologických služieb na Slovensku. Ide o služby
poskytované národnou metrologickou inštitúciou,
autorizovanými a notifikovanými osobami (ďalej len
„AO/NO), vedecko-výskumnými a vzdelávacími
inštitúciami a ďalšími subjektmi z oblasti metrológie.
...
» čítajte viac

SMI – kontroly za rok 2008
Slovenský metrologický inšpektorát plní aj funkciu
orgánu dohľadu v oblasti meradiel v zmysle § 30
zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách
na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. V rámci programovej štruktúry Programu
082-Metrologický dozor a kontrola, kde mu pre rok
2008 boli stanovené ciele a merateľné ukazovatele...
» čítajte viac
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