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Zmeny v oblasti spotrebiteľsky balených výrobkov
Spotrebiteľsky balené výrobky sa od 11.4.2009 môžu na trhu
členských štátov EÚ objaviť aj v iných baleniach, na aké bol
doteraz spotrebiteľ zvyknutý.
Spotrebiteľsky balený výrobok je výrobok, ktorý je zabalený bez
prítomnosti spotrebiteľa. Z pohľadu výrobcu to v praxi znamená, že
v súčasnosti je možné baliť tovar do spotrebiteľského balenia v
akomkoľvek menovitom množstve...
» čítajte viac
Slávnostné otvorenie Informačného centra SÚTN
Dňa 16. 4. 2009 sa na pôde Slovenského ústavu technickej
normalizácie konalo XVIII. Fórum normalizátorov na Slovensku,
ktoré bolo zavŕšené otvorením nového Informačného centra SÚTN
(Infocentrum). Slávnostnú pásku prestrihol predseda ÚNMS SR Ing.
Mgr. Peter Lukáč spolu s generálnou riaditeľkou SÚTN Ing. Boženou
Tušovou v prítomnosti všetkých pozvaných hostí a účastníkov Fóra
normalizátorov ...
» čítajte viac
Prvé kroky na ceste k výnimočnosti organizácií podľa modelu
výnimočnosti EFQM a modelu CAF
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej
republiky je vyhlasovateľom a organizátorom súťaže Národná cena
Slovenskej republiky za kvalitu. 10. ročník súťaže bol vyhlásený
počas slávnostného odovzdávania ocenení finalistom 9. ročníka
súťaže v novembri 2008.
Súťaž, ako jedna z hlavných priorít Národného programu kvality
Slovenskej republiky na roky 2009 - 2012 je organizovaná podľa
moderných manažérskych metodík....
» čítajte viac
CERTICOS – certifikačný orgán osôb
CERTICOS – certifikačný orgán osôb pri TSÚ Piešťany, š.p., je
budovaný v rámci projektu Oprávnenej právnickej osoby, ktorý
udeľuje Národný inšpektorát práce podľa zákona 124/2006 Z. z., §
14 v znení neskorších predpisov. Pre udelenie Oprávnenej
právnickej osoby má TSÚ Piešťany, š.p., splnené tri akreditácie a
to...
» čítajte viac
Zasadanie pracovnej skupiny WELMEC WG 11 v Bratislave
Na pozvanie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky a Slovenského metrologického ústavu sa
pracovná skupina WG 11 stretla na pracovnom rokovaní v Bratislave
v hoteli Art Hotel William v dňoch 16. -17. marca 2009. Išlo už o
desiate zasadnutie pracovnej skupiny. Skupina WG 11 je jednou z
pracovných skupín WELMEC......
» 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.

