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Ako zvládnuť krízu
Jediný spôsob, ako zvládnuť krízu, je - postaviť si ciele
tak, aby Slovensko vyšlo z krízy posilnené.
Vlády v celom svete čelia kríze balíčkami rôznej veľkosti
a trvania. Snažia sa o stabilizáciu narušených systémov,
predovšetkým finančných a stimulujú spotrebu. Môžeme
diskutovať o správnych riešeniach, ale nevieme ich
predpovedať. Na konci tejto operatívy by malo byť
pribrzdenie hospodárskeho poklesu a zmiernenie
sociálnych dopadov krízy.....
» čítajte viac
Verejné odpočty 2008
V pondelok 25. mája 2009 o 11.00 sa uskutočnili verejné
odpočty ÚNMS SR a verejné odpočty organizácií v jeho
zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti, medzi ktoré
patria: SÚTN, SMÚ, SMI, SNAS a TSÚ. Prínosom
verejných odpočtov je zlepšenie informovanosti médií a
občanov o činnosti štátnej správy. ...
» čítajte viac
Medzinárodný deň akreditácie
Medzinárodná organizácia na akreditáciu laboratórií
(ILAC) a Medzinárodné akreditačné fórum (IAF) vyhlásila
už druhý Medzinárodný deň akreditácie, ktorý oslávime 9.
júna 2009. Kým v minulom roku bola hlavnou myšlienkou
tohto významného dňa „Dôvera“, témou tohtoročného
Medzinárodného dňa akreditácie je „Spôsobilosť“ – teda
to najdôležitejšie, čo akreditácia poskytuje. .....
» čítajte viac
Odborné semináre na tému výbušniny a pyrotechnika
Semináre boli určené pre výrobcov, dovozcov a
používateľov pyrotechnických výrobkov a používateľov
výbušnín na civilné použitie. Otvorenie zahájil Mgr.
Martin Senčák, riaditeľ odboru skúšobníctva a technickej
normalizácie z ÚNMS SR a Ing. Daniel Nemček,
KONŠTRUKTA – Defence a.s.
V rámci seminárov boli prednášky realizované
organizáciami ako Hlavný banský úrad Banská Štiavnica,
Kriminalistický a expertízny ústav PZ Bratislava, ....
» čítajte viac
Nová technická komisia pre výrobky pre deti
Slovenský ústav technickej normalizácie (SÚTN) pripravuje
zriadenie novej národnej technickej komisie pre oblasť
bezpečnosti hračiek a výrobkov pre deti, ktorá sa bude
zaoberať bezpečnostnými a inými požiadavkami na hračky

a výrobky pre deti a na starostlivosť o deti vo veku do 4
rokov. Rozsah pôsobnosti budúcej technickej komisie by
mal pokrývať rozsah pôsobnosti CEN/TC 52 Bezpečnosť
hračiek, CEN/TC 252 .......
» čítajte viac
ÚNMS SR, Štefanovičova 3, P.O. Box 76, 810 05 Bratislava 15
Informácie možno získať osobne každý pracovný deň od 08:30 do 15:00 hod.,
telefonicky na číslach: +421 2 5249 6847 alebo +421 2 5249 8030
Ak si neprajete dostávať informačné e-mail správy kliknite na odhlásenie.
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