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6. medzinárodná konferencia o kvalite: Manažérstvo kvality vo
verejnej správe
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako
koordinátor štátnej politiky kvality v Slovenskej republike
koordinuje a organizuje aktivity a podujatia, ktoré vyplývajú z
Národného programu kvality SR na roky 2009 - 2012. Medzi ne patrí
aj organizácia 6. medzinárodnej konferencie o kvalite: Manažérstvo
kvality vo verejnej správe, ktorá sa uskutoční 8.-9.decembra 2009 v
Bratislave......
» čítajte viac
Požiadavky na prepravu skaziteľných potravín
18. júna 2009 sa v priestoroch Technického skúšobného ústavu
Piešťany, š.p., uskutoční odborný seminár zaoberajúci sa
problematikou prepravy skaziteľných potravín.Seminár prinesie
účastníkom aktuálne informácie z ostatného zasadnutia EC-TRANSWP11 pri OSN – pracovnej skupiny v oblasti prepravy skaziteľných
potravín v rámci ATP dohody ...
» čítajte viac
Viac ako len normy
SÚTN rozšíril svoju základnú činnosť, ktorá sa týka tvorby,
vydávania a distribúcie technických noriem, už aj o akreditovanú
certifikačnú službu. V rámci svojej organizačnej štruktúry bol
vybudovaný certifikačný orgán a vypracovaný systém certifikácie
služieb a certifikačné schémy.
Certifikačný orgán Slovenského ústavu technickej normalizácie
funguje ako kompetentný partner v oblasti certifikácie .....
» čítajte viac
Nové požiadavky na bezpečnosť hračiek
V roku 2008 a 2009 sa zamestnanci Úradu pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo podieľali na revízií smernice o
bezpečnosti hračiek. Stále platná smernica 88/378/EHS o
bezpečnosti hračiek bola prvou smernicou Európskeho
Spoločenstva, ktorá uplatňovala metódu nového prístupu, zavedenú
v roku 1985, na masový trh spotrebného tovaru. V súčasnosti je
smernica stará viac ako 20 rokov a bola zmenená iba raz, a to z
dôvodu doplnenia označenia CE. O revízii sa uvažovalo od roku
2003, pretože smernica už nezabezpečovala dostatočnú úroveň
ochrany pre tak citlivých spotrebiteľov, ako sú deti ....
» čítajte viac
Kontrola spotrebiteľsky balených výrobkov
V zmysle plánu hlavných úloh Slovenského metrologického
inšpektorátu na rok 2009 bolo v období január až máj 2009
odobratých na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení
celkom 143 druhov výrobkov. Predmetom kontroly bolo celkom 40
podnikateľských subjektov, pričom v 16 subjektoch bolo zistené
porušenie metrologických parametrov, čo predstavuje 40,00 %
porušenie. ......
» čítajte viac

