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17. medzinárodná konferencia o metrológii rádionuklidov a
jej aplikáciách
Slovenský metrologický ústav ako národná metrologická
inštitúcia v rámci rezortu ÚNMS SR, získal od
Medzinárodného výboru pre metrológiu rádionuklidov
(International Committee for Radionuclide Metrology,
ďalej ICRM) poverenie na usporiadanie 17. medzinárodnej
konferencie o metrológii rádionuklidov a jej aplikáciách,
ktorá sa bude konať v dňoch 7.-11.9.2009 v Bratislave
na pôde SMU vrátane Valného zhromaždenia ICRM...
» čítajte viac
15. výročie SNAS
Slovenská národná akreditačná služba si v tomto roku
pripomína 15. výročie svojej činnosti. Pôvodne zriadený
Slovenský národný akreditačný systém (SNAS) od 1.1.1994
prešiel etapami od samostatného odboru akreditácie
ÚNMS SR, cez technické výbory na akreditáciu (TVA SNAS), ktoré zabezpečovali posudzovanie za účelom
akreditácie v jednotlivých oblastiach, až po súčasnú
formu príspevkovej organizácie zriadenej ÚNMS SR pod
názvom Slovenská národná akreditačná služba (SNAS). Aj
táto forma je toho času v štádiu kvalitatívnych zmien v
zmysle pripravovaného návrhu zákona o akreditácii...
» čítajte viac
Deň skúšobníctva
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v
spolupráci s Technickým skúšobným ústavom Piešťany,
š.p. aj tento rok organizujú Deň skúšobníctva pri
príležitosti schválenia zákona 264/1999 Z.z. o
technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní
zhody...
» čítajte viac
STN ISO 14063 o environmentálnej komunikácii
SÚTN 1. 7. 2009 vydal v slovenskom jazyku normu STN
ISO 14063 Environmentálne manažérstvo.
Environmentálna komunikácia. Návod a príklady.
Normu vypracovala technická komisia ISO/TC 207
Environmentálne manažérstvo. Môže sa používať
samostatne, alebo v kombinácii s inými normami ISO radu
14000...
» čítajte viac
Vyhodnotenie kontrólnej činnosti SMI za 1.polrok 2009
V priebehu 1. polroka 2009 vykonali pracovníci
Slovenského metrologického inšpektorátu 664 kontrol, pri

ktorých bolo v 481 prípadoch (72,44 %) zistené porušenie
zákona o metrológii alebo zákona o posudzovaní zhody.
Porušenie metrologických kritérií nevyhovujúcich balení
bolo zistené najmä pri kozmetických, čistiacich a
hygienických potrebách, pri semenách, krmivách pre
zvieratá a z potravinárskeho sortimentu pri múke...
» čítajte viac
Zasadanie CEN/ TC 132 na Slovensku
Stále viac a viac krajín sa stáva aktívnou v priemysle
hliníka, je dôležité, aby CEN / TC 132 zapojila všetkých
vo svojej normalizačnej činnosti. Rovnako tak je
dôležité, aby sa aj zúčastňovali na zasadaniach pričom
CEN / TC 132 poskytuje výbornú príležitosť pre nich, aby
sa zapojili do aktualizácii a pripomienkovania európskych
noriem s ostatnými zúčastnenými stranami.
Slovensko má v tomto smere dlhodobú tradíciu. Svoje
skúsenosti a pripomienky prezentuje priamo na
zasadaniach tejto technickej komisie CEN / TC 132 od
roku 2004...
» čítajte viac
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