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ÚNMS SR udelil výnimku na mliečne automaty
ÚNMS SR udelil do 13 dní od podania žiadosti výnimku pre
dávkovacie automaty na surové mlieko Dávkovacie
automaty na surové mlieko a ochrana spotrebiteľa.
Legislatívna podpora ÚNMS SR v oblasti dávkovacích
automatov na surové mlieko je úspešným krokom k
propagácii zdravej výživy obyvateľstva a zároveň
uľahčením podnikania menším poľnohospodárskym
spoločnostiam vďaka priamemu predaju surového mlieka
v skrátenom reťazci – od výrobcu priamo k
spotrebiteľovi. ...
» čítajte viac
Valné zhromaždenie CENELEC a CEN
49. valné zhromaždenie CENELEC sa konalo 30. 6. 2009 v
Madride. Pred valným zhromaždením sa konalo
zasadnutie prezidentov a sekretárov národných
komitétov. Na valnom zhromaždení sa vykonali
doplňovacie voľby do Správnej rady CENELEC. Piate
spoločné zasadanie CEN a CENELEC sa uskutočnilo 1. júla
2009 na tému Udržateľné využívanie energie. Energia je
základným prvkom na udržanie životných štýlov ...
» čítajte viac
7. ročník súťaže Top manažéri kvality roku 2009
Primárnym cieľom súťaže je prejaviť uznanie a oceniť
osobný podiel práce manažérov kvality v oblasti
budovania a rozvoja systémov manažérstva kvality vo
svojich organizáciách, zviditeľniť výsledky ich práce a
poukázať na ich význam pri rozvoji vlastnej organizácie.
Súťaž vychádza zo súťaže „Európsky manažér kvality“,
ktorá je každoročne vyhlasovaná Európskou organizáciou
pre kvalitu ...
» čítajte viac
Cena Vladimíra Lista za normalizáciu za rok 2009
Cieľom udeľovania Ceny Vladimíra Lista za normalizáciu
je podnietiť záujem pracovníkov Úradu pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ním
zriadených organizácií, autorizovaných a notifikovaných
osôb a odborníkov pôsobiacich v oblasti technickej
normalizácie na všetkých úrovniach hospodárstva ...
» čítajte viac
Súťaž „Ocenenie za publicistický prínos v oblasti kvality“
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako
koordinátor štátnej politiky kvality v Slovenskej republike
vyhlasuje 2. ročník novinárskej súťaže Ocenenie za

publicistický prínos v oblasti kvality. Súťaž je jednou z
mnohých aktivít, prostredníctvom ktorej Úrad pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR napĺňa
strategické ciele Národného programu kvality SR na roky
2009 - 2012. Poslaním súťaže je upozorniť a vyzdvihnúť
hodnotnú prácu novinárov, publicistov a odborníkov v
oblasti manažérstva kvality ...
» čítajte viac
6. medzinárodná konferencia o kvalite
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako
koordinátor štátnej politiky kvality v Slovenskej republike
organizuje 6. medzinárodnú konferenciu o kvalite:
Manažérstvo kvality vo verejnej správe.Kľúčoví
prednášajúci: Peter Lukáč, predseda ÚNMS SR, Marián
Minarovič, generálny sekretár Únia miest Slovenska,
František Michvocik, riaditeľ osobného úradu, Ministerstvo
financií SR, účastník NCSRK 2009, Lenka Mečiarová,
manažér ľudských zdrojov a BOZP, TNT Express
Worldwide, spol. s r.o., účastník NCSRK 2009 ...
» čítajte viac
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