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6.medzinárodná konferencia o kvalite - Manažérstvo
kvality vo verejnej správe
V Bratislave sa minulý týždeň stretlo 110 manažérov a
úradníkov ministerstiev, úradov, organizácií samosprávy,
domovov sociálnej starostlivosti na medzinárodnej
konferencii o kvalite: Manažérstvo kvality vo verejnej
správe, ktorú organizoval Úrad pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a nad
ktorou prevzala záštitu Únia miest Slovenska. ...
» čítajte viac
Zasadanie Slovenskej akreditačnej rady
Dňa 1. decembra 2009 sa uskutočnilo zasadanie
Slovenskej akreditačnej rady (SAR), ktorá je poradným
orgánom riaditeľa Slovenskej národnej akreditačnej
služby (SNAS) pre oblasť koncepčných a strategických
otázok akreditácie, kontrolu plnenia poslania SNAS na
Slovensku a podieľa sa na rozvoji akreditácie v Slovenskej
republike. ...
» čítajte viac
Vyhodnotenie súťaže Top manažéri kvality
Pri príležitosti konania medzinárodnej konferencie o
kvalite: Manažérstvo kvality vo verejnej správe 2009 boli
na 8. decembra 2009 na slávnostnom večeri vyhlásení
víťazi súťaže Top manažéri kvality roku 2009, ktorú
organizuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a
skúšobníctvo SR....
» čítajte viac
Nová smernica o bezpečnosti hračiek
Dňa 22. októbra 2009 sa v Bruseli konalo 18. pracovné
stretnutie notifikovaných osôb (ďalej len NO ) pre
Smernicu Rady 88/378/EHS z 3. mája 1988 o aproximácii
právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa
bezpečnosti hračiek. Smernica 88/378/EHS je založená na
zásadách nového prístupu a sú v nej definované základné
bezpečnostné požiadavky týkajúce sa hračiek vrátene
osobitných bezpečnostných požiadaviek týkajúcich sa ...
» čítajte viac
Vyhodnotenie kontrólnej činnosti SMI do 30.11.2009
Slovenský metrologický inšpektorát (SMI) 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...

» čítajte viac
73. Generálne zasadnutie IEC 2009
Hlavným bodom programu zasadnutia Valného
zhromaždenia bola správa o stave IEC a o činnosti od
predchádzajúceho 72. generálneho zasadnutia, ktorú
predniesol generálny sekretár pán Aharon Amitt. Od
posledného valného zhromaždenia pribudli 4 noví členovia
Albánsko, Bahrain, Irak a Čierna Hora. Úspešne sa
realizuje program pre afilované krajiny a rozširuje sa sieť
regionálnych kancelárií IEC. ...
» čítajte viac
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