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Národná cena za kvalitu SR 2008
Nositeľmi Národne ceny SR za kvalitu sa v roku 2008 stávajú
Mestský úrad v Trenčíne, Materiálovo technologická fakulta
STU v Trnave a spoločnosť OTC Hlohovec.
Ocenenia v Primaciálnom paláci v Bratislave odovzdávajú Ivan
Gašparovič, prezident SR a Peter Lukáč, predseda Úradu pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Deviaty ročník
Národnej ceny SR za kvalitu bol zameraný na to, aby sa súťaže
zúčastnilo čo najviac organizácii verejnej správy. ...
» čítajte viac
SMU je súčasťou Európskeho združeného výskumu v metrológii
„Európsky metrologický výskumný program“ (European
Metrology Research Programme - EMRP ) je dlhodobý plán pre
spojený výskum a vývoj v rámci „excelentnej“ metrologickej
komunity v Európe. Tento program bol pripravený a navrhnutý
EÚ v roku 2007 ako súčasť EUROMET,e.V, združenia národných
metrologických ústavov. ...
» čítajte viac
Nový portál STN-ONLINE
Integrovaný portál STN-ONLINE obsahuje nasledujúce moduly:
■ Internetová predajňa produktov,
■ Modul STN-ONLINE, ktorý bude súčasťou Internetovej
predajne a SÚTN Intranet portál,
■ SUTN Intranet portál – aplikácia s rozšírenou funkcionalitou
na administráciu portálu STN-ONLINE...
» čítajte viac
Zasadnutie pracovnej skupiny na prepravu skaziteľných
potravín WP11
V dňoch 14. až 17. 10. 2008 sa v Ženeve uskutočnilo 64.
zasadnutie pracovnej skupiny na prepravu skaziteľných
potravín (WP.11) Európskej hospodárskej komisie, výboru
vnútrozemskej dopravy (EHK OSN). Agendou tejto pracovnej
skupiny je úprava a aktualizovanie Dohody o medzinárodnej
preprave skaziteľných potravín a o špeciálnych dopravných a
prepravných prostriedkoch používaných na tieto prepravy (ATP
dohoda). ....
» čítajte viac
Zasadnutie Medzinárodnej organizácie pre legálnu metrológiu
(OIML)
V dňoch 27. – 31. októbra 2008 usporiadala Medzinárodná
organizácia pre legálnu metrológiu (OIML) v austrálskom
Sydney 13. medzinárodnú konferenciu o legálnej metrológii,
43. stretnutie Medzinárodného výboru legálnej metrológie
(CIML) a niekoľko ďalších pridružených akcií. .....
» čítajte viac
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