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ÚNMS SR - nové kontaktné miesto na výrobky
Na ÚNMS SR sa ustanovuje národné kontaktné miesto na
výrobky. Ide o implementačné opatrenie v rámci Nového
regulačného rámca EÚ na výrobky.
Nový regulačný rámec na výrobky, ktorý sa dotýka väčšiny
priemyselných výrobkov pozostáva z 3 právnych úprav a
uplatňuje sa od 13. mája 2009 (tzv. nariadenie o vzájomnom
uznávaní výrobkov) resp. od 1.1.2010 (tzv. revízia nového
prístupu). Ide o tieto právne úpravy ...
» čítajte viac
Nová webstránka SÚTN
V Slovenskom ústave technickej normalizácie v rámci
integrácie jednotlivých web aplikácií do jedného web portálu
sme v minulom roku (september 2008) uskutočnili prvú fázu
integrácie, ktorou bola integrácia služby STN-online do portálu
internetovej predajne (E-shop).Posledná fáza bola ukončená
23. 3. 2009, kedy SÚTN sprístupnil pre verejnosť stránku
www.sutn.sk, z ktorej sa potom dá priamo vojsť do
internetovej predajne alebo zároveň prejsť na službu STNonline. ...
» čítajte viac
ICRM 2009
17.Medzinárodná konferencia ICRM2009 o metrológii
rádionuklidov a jej aplikáciách sa bude konať v dňoch 7.-11.
septembra 2009 v Bratislave. Miestom konania bude Slovenský
metrologický ústav...
» čítajte viac

XVIII. Fórum normalizátorov na Slovensku
Dňa 16. apríla 2009 organizuje Slovenská spoločnosť pre
technickú normalizáciu (SSTN) v spolupráci so Slovenským
ústavom technickej normalizácie (SÚTN) a Úradom pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (UNMS SR) XVIII.
Fórum normalizátorov na Slovensku. Miestom konania bude
kongresová hala Slovenského metrologického ústavu...
» čítajte viac
Účinnosť čistenia malých čistiarní odpadových vôd
V súčasnosti je na Slovensku na verejnú kanalizáciu
napojených len približne 50% obyvateľov. Budovanie
kanalizácii je pre malé obce finančne náročné, a tak je často
jediným riešením individuálne čistenie odpadových vôd z
domácností. Na tento účel slúžia malé čistiarne odpadových
vôd. Kritérií pre výber čistiarne je viac ......
» čítajte viac
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