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Rokovanie pracovnej skupiny EHK OSN na ÚNMS SR
V dňoch 8. a 9. októbra 2009 sa na pôde ÚNMS SR konalo
7. zasadnutie MARS skupiny EHK OSN s medzinárodnou
účasťou.Po štvrtý raz sa tohto rokovania zúčastnila aj
predstaviteľka Európskej komisie p. Rita l´ Abbate.
Advisory Group of Experts on Market Surveillance (MARS
Group) bola založená roku 2003 a pracuje pod záštitou
pracovnej skupiny WP.6, ...
» čítajte viac
Viete, kde sa hrá Vaše dieťa?
Život a zdravie sú hodnoty, na ochrane ktorých sa
podieľa Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky zaradením výrobkov medzi určené
výrobky. Zaradenie detských ihrísk medzi určené výrobky
vychádza z potreby chrániť spotrebiteľa, resp.
používateľa, v tomto prípade predovšetkým deti. ..
» čítajte viac
Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci
SÚTN vydal k 1. 10. 2009 v slovenskom jazyku OHSAS
18002: 2008 a OHSAS 18001: 2007 ako nové opravené
vydanie.
Vydané normy úzko súvisia a obsahujú požiadavky
systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a môže sa používať na certifikáciu/registráciu, ...
» čítajte viac
Bicykle – problematika skúšania, legislatíva, nebezpečné
vlastnosti
Na našom trhu sa nachádza veľké množstvo rôznych typov
a prevedení bicyklov, na ktorých výrobca deklaruje
trvalým označením, že svojimi vlastnosťami spĺňajú
požiadavky ustanovené v platných technických normách.
Skúšky bicyklov na Slovensku vykonáva akreditovaná
Skúšobňa technickej akustiky a spotrebného tovaru v
Technickom skúšobnom ústave Piešťany, š. p. ...
» čítajte viac
Medzilaboratórne porovnávacie merania v oblasti prietoku
vody
V priebehu roka 2008 a 2009 prebehli v oblasti prietoku
vody tri medzilaboratórne porovnania pod označením MP
002/2008, MP003/2008 a MP 004/2008. Cieľom bolo
preveriť spôsobilosť pracovísk v Slovenskej republike
vykonávať kalibráciu mechanických vodomerov, vrátane
deklarovania príslušnej neistoty merania vo výsledkoch

meraní. Rozsah jednotlivých porovnaní bol volený tak, aby
všetky laboratóriá na Slovensku, ktoré ...
» čítajte viac
Majsterka Európy na ÚNMS SR
Mirka Gregušová priniesla najcennejšiu medailu z ME
Masters v španielskom Cádize v synchronizovanom
plávaní. Na ÚNMS SR Mirka pracuje na odbore
skúšobníctva a technickej normalizácie a zodpovedná za
smernice o hračkách, o elektromagnetickej kompatibilite,
rádiových zariadeniach a koncových telekomunikačných
zariadeniach a eklektických zariadeniach. Náročná
technická práca, ktorá bola v minulosti skôr doménou
mužov je dnes pre Mirku nielen zamestnaním, ale
takpovediac aj protipólom umeleckého a ženského
športu, ktorému sa venuje. ...
» čítajte viac
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