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CE označenie – Váš bezpečný výrobok na trhu
EÚ
V rámci európskej kampane k CE označeniu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a
skúšobníctvo v spolupráci s Národnou
agentúrou pre rozvoj malého a stredného
podnikania a Slovenskou obchodnou a
priemyselnou komorou pripravil odborné
semináre pre podnikateľov v regiónoch.
» čítajte viac
Do finále Národnej ceny SR za kvalitu 2010
postupuje 16 organizácií
Národná cena SR za kvalitu, 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.
» čítajte viac
XV. Medzinárodný akustický seminár „Hluk a
kmitanie v praxi“
V dňoch 31. 5 – 1. 6. 2010 sa konal v
Kočovciach pri Novom Meste nad Váhom
v školiacom stredisku Stavebnej fakulty
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
už 15. ročník medzinárodného akustického
seminára – „Hluk a kmitanie v praxi“.
» čítajte viac
Pozvánka na semináre "CE označenie - Váš
bezpečný výrobok na trhu EÚ"
Národná agentúra pre rozvoj malého a
stredného podnikania v spolupráci s Úradom
pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo
SR a Slovenskou obchodnou a priemyselnou
komorou Vás pozývajú na ďalšie semináre v
rámci Európskej informačnej kampane CE
označenia 24. 6. 2010 v Banskej Bystrici a 25.
6. 2010 v Košiciach.
» čítajte viac
Odborná konferencia k vydaniu normy STN EN
15733
Slovenský ústav technickej normalizácie vydal
1. 6. 2010 normu STN EN 15733 Služby
realitných maklérov. Požiadavky na
poskytovanie služieb realitných maklérov,
ktorá je zavedená do sústavy STN prekladom.
» čítajte viac
Slovenská legálna metrológia sumarizovala rok
2009
Slovenská legálna metrológia, n. o. úspešne
napĺňala svoje poslanie aj v roku 2009, a to
aj napriek tomu, že už v tomto období sa
začali naplno prejavovať dôsledky
hospodárskej a finančnej krízy.
» čítajte viac
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