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1. konferencia metrológov Slovenska
V dňoch 13. - 14. 5. 2009 sa konala 1. konferencia
metrológov Slovenska v hoteli Partizán na Táloch, ktorú
zorganizovala Asociácia metrológov Slovenska (AMS) v
spolupráci s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a
skúšobníctvo SR a Slovenským metrologickým
ústavom......
» čítajte viac
Aktív SNAS
Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) usporiadala
v dňoch 9.-10. júna 2009 v Starej Ľubovni svoj
každoročný aktív, ktorý sa v tomto roku sa niesol v
slávnostnej atmosfére Medzinárodného dňa akreditácie a
15. výročia činnosti SNAS. SNAS je jediným národným
akreditačným orgánom v Slovenskej republike, ktorý...
» čítajte viac
Zasadnutie pracovnej skupiny CERTE
V dňoch 4. až 6. 6. 2009 sa v Lisabone uskutočnilo
zasadnutie pracovnej skupiny CERTE. Táto pracovná
skupina je jednou z desiatich komisií pri International
Institute of Refrigeration (IIR). V pracovnej skupine CERTE
sa stretávajú zástupcovia skúšobní, ktoré sú
medzinárodne uznané na výkon skúšok podľa Dohody o
medzinárodných prepravách skaziteľných potravín .....
» čítajte viac
23. valné zhromaždenie EA
V dňoch 27.-28. mája 2009 sa uskutočnilo v Luxemburgu
23. valné zhromaždenie European co-operation for
Accreditation (Európskej spolupráce pre akreditáciu - EA)
– neziskovej organizácie, ktorej členskú základňu tvoria
akreditačné orgány uznávané v jednotlivých európskych
štátoch a situované v európskom geografickom priestore.
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom EA, ktorý
prijíma a schvaľuje všetky dôležité záväzné dokumenty
platné pre stálych členov EA.  ....
» čítajte viac
Informácia o výsledkoch rokovaní v Azerbajdžane
Zástupcovia Slovenského metrologického ústavu sa máji
zúčastnili na zasadnutiach euro - ázijskej regionálnej
metrologickej organizácie COOMET, a to 20. – 22. mája
2009 v Azerbajdžane.
Zasadnutie technického výboru COOMET pre etalóny
viedol jeho predseda Dr. Sergej Korostin z moskovského
metrologického ústavu VNIIFTRI ......

» 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.

