úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu
člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností
si Vás dovoľujú pozvať na

27. seminár pri príležitosti

SVetového dňa
normalizácie
„Normy zabezpečujú rovnaké šance na úspech“
Svetový deň normalizácie každoročne pripomína úsilie tisícov odborníkov, ktorí vytvárajú technické normy v rámci medzinárodných
organizácií, ako je Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC), Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) a Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU). V súčasnosti je zrejmé, že technické normy majú významný vplyv na spoločnosť, najmä na bezpečnosť a blaho
občanov, účinnosť sietí, životné prostredie, bezpečnosť práce a pracovné podmienky, prístupnosť a iné oblasti verejného záujmu.
Cieľom seminára je zvýšiť povedomie medzi orgánmi regulácie, priemyslom a spotrebiteľmi, pokiaľ ide o význam normalizácie v európskej ako aj globálnej ekonomike a zároveň poskytnúť príležitosť zamyslieť sa nad výhodami, ktoré normy prinášajú pre náš každodenný
život, trhovú ekonomiku a pre bezproblémový chod verejných záležitostí.

Program

25. november 2014

Prezentácia účastníkov:
9.15 h
Otvorenie seminára
Otvorenie seminára:
10.00 h
Ing. Jarmila Vajdová, poverená riadením odboru technickej normalizácie ÚNMS SR
Predpokladané ukončenie:
16.00 h
Ing. Božena Tušová, predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre technickú normalizáciu
Príhovor predsedu ÚNMS SR a hostí
Slávnostné odovzdávanie Ceny V. Lista za normalizáciu
Obedňajšia prestávka
Posolstvo k Svetovému dňu normalizácie
Ing. Adriana Lengyelová, odbor technickej normalizácie ÚNMS SR
Postavenie technickej normalizácie na Slovensku a vyhodnotenie činnosti v nových podmienkach existencie v rámci ÚNMS SR
Ing. Mária Semanová, poverená vedením oddelenia technickej normalizácie ÚNMS SR
„Quo vadis“ slovenská elektroenergetika?
Ing. Ján Kandráč, CSc., Slovenská spoločnosť pre propagáciu vedy a techniky
Vystúpenie zástupcu SKSI
Slovenská komora stavebných inžinierov
Technické normy environmentálneho manažérstva v kontexte zeleného rastu
Ing. Emília Boďová, PhD., Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
STN EN 206: 2014 Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda
Ing. Miloš Marec, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. pobočka Žilina
Aktuálne priority v technickej normalizácii v medzinárodnom kontexte
Ing. Milan Holeček, poradca predsedu ÚNMS SR
Ukončenie seminára
Ing. Božena Tušová, predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre technickú normalizáciu
Ing. Jarmila Vajdová, poverená riadením odboru technickej normalizácie ÚNMS SR

ODBORNÝ GARANT: Ing. Milan Holeček
organizačný sekretariát:
Ing. Jana Čenteová
Štefanovičova 3
P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15
tel.: 02/57 485 403
e-mail: sdn@normoff.gov.sk

MIESTO KONANIA:
kongresová sála SMÚ
Karloveská 63
Bratislava
1. poschodie
bez účastníckeho poplatku
PRIHLÁŠKY zašlite najneskôr do 10. 11. 2014 na sdn@normoff.gov.sk

