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Svetový deň metrológie 2009
Keď obchodujeme, nezaobídeme sa bez meraní a systém
medzinárodného obchodu sa spolieha, že tieto merania sú „správne“ bez
ohľadu na to, kde sa vykonávajú. Ako však vieme, že tieto merania sú
„správne“? To je úloha pre metrológov – odborníkov, ktorí sa špecializujú
na techniku merania a ktorí v medzinárodnom meradle zabezpečujú
presné merania, na ktoré sa môže spoľahnúť priemysel, politici a široká
verejnosť....
» čítajte viac
Účasť SÚTN na výstave CONECO 2009
Najväčší veľtrh stavebníctva na Slovensku CONECO/Racioenergia a
zároveň jubilejný 30. ročník sa konal v Bratislave v dňoch 31. marca až
3. apríla. Slovenský ústav technickej normalizácie mal na tomto veľtrhu
možnosť po prvýkrát prezentovať svoje produkty ako aj ďalšie
normalizačné aktivity. Najväčší záujem návštevníkov bol o normy
týkajúce sa energetickej hospodárnosti a zhotovovania
tepelnoizolačných systémov, tiež o normy z oblasti navrhovania stavieb a
zásobovania vodou. ...
» čítajte viac
Zasadnutie Asociácie zábavy a hier
Dňa 26. marca 2009 sa v priestoroch Technického skúšobného ústavu
Piešťany, š. p., uskutočnilo zasadnutie Asociácie zábavy a hier.
Výrobcovia, prevádzkovatelia a distribútori v oblasti zábavy a hier musia
upraviť svoje zariadenia a systémy v zmysle nových legislatívnych
predpisov. Informácie k týmto aktuálnym témam prinieslo zasadnutie
Asociácie zábavy a hier.....
» čítajte viac
25. zasadnutie Výboru WELMEC
25. zasadnutie Výboru WELMEC sa uskutočnilo v dňoch 7.-8. mája 2009 v
holandskom Rotterdame. Na zasadnutí sa zúčastnili takmer všetci
zástupcovia všetkých členských krajín a asociovaných krajín WELMEC.
WELMEC je európske združenie na spoluprácu v oblasti legálnej
metrológie. Jej členmi sú zástupcovia národných organizácií,
zodpovedných za legálnu metrológiu v členských štátoch EU a Európskej
asociácie voľného obchodu (EFTA)....
» čítajte viac
Zasadnutie medzivládnej komisie na Kube
V dňoch 20.-24. apríla 2009 sa v Havane na Kube uskutočnilo zasadnutie
medzivládnej komisie Kuba - Slovensko. V rámci oficiálnej slovenskej
delegácie sa ho zúčastnili aj Ing. Stanislav Ďuriš, PhD., generálny riaditeľ
Slovenského metrologického ústavu (SMÚ) a doc. Ing. Martin Halaj,
PhD.......
» čítajte viac
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