Od:
Komu:
Predmet:
Dátum:
Prílohy:

UNMS SR
olga.durakova@normoff.gov.sk
Newsletter 09
12. novembra 2009 8:52:44
index.txt

UNMS SR Newsletter

www.unms.sk
Odovzdávanie Národnej ceny SR za kvalitu 2009
Národná cena SR za kvalitu (súťaž), ktorej vyhlasovateľom
a organizátorom je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a
skúšobníctvo SR, 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.
Napriek tomu, že množstvo spoločností a organizácií čelí
v súčasnej dobe problémom prežitia ...
» čítajte viac
CE označenie – Vstupenka na vnútorný trh EÚ
CE značenie je jedným z hlavných nástroj podpory
vnútorného trhu EÚ, ktorý sa zaviedol pred 20 rokmi.
Písmenami CE (Communauté Européenne resp.
Conformité Européenne) v tvare na nižšie uvedenom
obrázku sa označujú produkty, ktoré zodpovedajú
požiadavkám nového typu technickej harmonizácie
Európskej únie, ktorá sa opiera o formovanie základných
požiadaviek na zabezpečenie právom chránených
záujmov, ktorých vzorovým riešením sú harmonizované
technické normy...
» čítajte viac
44. zasadnutie CIML
Nevyhnutný predpoklad rozvoja celosvetového obchodu
Rozvoj celosvetového obchodu si bezpodmienečne
vyžaduje zaistenie dôvery jeho účastníkov vo výsledky
meraní, na základe ktorých sa obchodné transakcie
vykonávajú. Tejto snahe sa venuje veľká pozornosť,
pričom existujú celosvetové organizácie, ktoré sa snažia
o globálne zjednotenie požiadaviek na takéto meradlá a
merania. Jednou z nich je Medzinárodná organizácia pre
legálnu metrológiu, ktorá má skratku OIML...
» čítajte viac
SÚTN vystavovateľom na ELEKTRO EXPO 2009
V dňoch 30. 9. až 2. 10. 2009 sa Slovenský ústav
technickej normalizácie zúčastnil ako vystavovateľ na
výstave Elektro Expo v areáli Incheba Expo Bratislava.
Výstava bola zameraná na oblasť elektrotechniky,
elektroniky a energetiky a s nimi súvisiacou
problematikou, ktorú prezentovalo 104 vystavovateľov na
ploche 5 000 m2. SÚTN sa účasťou na výstave naskytla
ideálna príležitosť nielen na prezentáciu aktuálnych
produktov a služieb, ale aj na spropagovanie činností
organizácie ako celku, ...
» čítajte viac

Slovak Show 2009
Výrobcovia, prevádzkovatelia a distribútori predstavili
svoje výrobky a služby v oblasti hazardných hier a
zábavnej techniky na medzinárodnej výstave Slovak Show
2009, ktorá sa uskutočnila v dňoch 28. – 29. októbra 2009
v priestoroch bratislavskej Incheby. Organizátorom
výstavy, ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku je
Expotrend SK. ...
» čítajte viac
Kontroly SMI za 3Q 2009
Slovenský metrologický inšpektorát je v zmysle
príslušných právnych predpisov orgánom metrologického
dozoru a kontroluje, ako orgány štátnej správy,
podnikatelia a iné právnické osoby plnia povinnosti
ustanovené týmto zákonom. Zároveň plní funkciu orgánu
dohľadu v oblasti meradiel. V rámci programovej
štruktúry Programu 082 – Štátna správa v oblasti
technickej normalizácie, metrológie, kvality a
posudzovania zhody sa podieľa na riešení ...
» čítajte viac
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