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Momentové kľúče a meradlá tlaku v pneumatikách.
Náhla zmena počasia priniesla pre mnohých vodičov
potrebu výmeny pneumatík. Nesmie sa ale pritom
zabudnúť na bezpečnosť, kedy je pri výmene pneumatík
veľmi dôležité dodržať správny doťahovací moment
skrutiek kolies a správny tlak v pneumatikách. Tieto dve
veci sa musia skontrolovať vždy po namontovaní kolies na
auto, pričom   ...
» čítajte viac
Dotácie na solárne kolektory
Solárne kolektory patria do skupiny výrobkov, ktoré
aktívne využívajú potenciál slnečnej energie. TSÚ
Piešťany, š.p., sa už niekoľko desiatok rokov zaoberá
problematikou skúšania solárnych systémov a od
14.10.2009 ponúka svojim klientom aj službu výpočtu
energetického zisku. Tento výpočet je podmienkou ...
» čítajte viac
Odovzdávanie Národnej ceny SR za kvalitu 2009
Národná cena SR za kvalitu (súťaž) je najprestížnejšou
národnou cenou kvality pre organizácie a zároveň
najvyšším možným stupňom uznania, ktorý je možné
dosiahnuť a odlíšiť sa tak od svojich konkurentov v
oblasti manažérstva kvality. Súťaž odlišuje organizácie a
vodcov v danom odvetví s nespochybniteľnými dôkazmi
dosiahnutých úspechov v pretváraní stratégie do reality a
trvalého zlepšovania ich organizačnej výkonnosti. Súťaž
je zároveň ...
» čítajte viac
6.medziánrodná konferencia o kvalite
Európske trendy zdôrazňujú potrebu efektívnej verejnej
správy. Rezonujú pojmy ako funkčnosť, dostupnosť, egovernment, ústretovosť a profesionalita úradníkov,
odstránenie byrokracie a maximálna efektívnosť. Sem
smerujú snahy slovenskej verejnej správy - zlepšovať
kvalitu života občanov. Spôsobov existuje niekoľko ...
» čítajte viac
IT Governance - STN ISO/IEC 38500
Informačné a komunikačné technológie (ICT) predstavujú
vo väčšine organizácii základný podnikateľský nástroj,
ktorý spoločne s nákladmi na ľudké zdroje odčerpáva
najväčšie finančné prostriedky. Táto pozícia ICT v rámci
organizácií výtvára podmienky na nezdar, kde ich
nositeľmi sú práve ľudia a informačné technológie. Prax
ponúka veľké množstvo príkladov, čo podnietilo
odborníkov zamyslieť sa, ako dané problémy riešiť. ...

» čítajte viac
Svetový deň normalizácie
si prostredníctvom odborného seminára 13. októbra 2009
v Bratislave pripomenul Slovenský ústav technickej
normalizácie (SÚTN) a Úrad pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo SR.Témou tohto ročníka bolo zvládnutie
zmeny klímy pomocou noriem a bol určený všetkým tým,
ktorí sa na tvorbe noriem zúčastňujú alebo ich využívajú,
prípadne ich činnosť súvisí nejakým spôsobom s
normalizáciou...
» 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.

