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Zasadnutie pracovnej skupiny EHK OSN pod slovenským
vedením
V týchto dňoch prebieha v Ženeve konferencia o
manažmente rizika, na ktorú nadväzuje výročné
zasadnutie pracovnej skupiny WP.6 (Working Party 6).
Pracovná skupina, ktorá funguje v rámci EHK OSN sa
zaoberá regulačnou spoluprácou. Jedným z jej
podpredsedov je aj pán Peter Lukáč, predseda Úradu pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR...
» čítajte viac
SNAS – garant posudzovania zhody
Schválením nového zákona o akreditácii sa mení právna
forma Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS),
ktorá je zárukou nestrannosti a nezávislosti
akreditačného systému a tým sa zabezpečuje úplný súlad
s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady. Slovenská
národná akreditačná služba je národným akreditačným
orgánom, ktorý plní dôležitú úlohu v národnom systéme
posudzovania zhody...
» čítajte viac
11. ročník súťaže Národná cena SR za kvalitu 2010
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako
koordinátor štátnej politiky kvality v Slovenskej republike
pripravuje 11. ročník súťaže Národná cena SR za kvalitu
2010. Primárnym cieľom súťaže je motivovať a podporiť
organizácie verejného a súkromného sektoru v trvalom
zlepšovaní a zvyšovaní výkonnosti prostredníctvom
implementácie vybraných modelov kvality. Súťaž je
určená pre akúkoľvek organizáciu zaoberajúcu sa výrobou
alebo poskytovaním služieb...
» čítajte viac
SMÚ - bližšie k zákazníkovi
Slovenský metrologický ústav v snahe priblížiť svoje
služby kalibrácie a overovania meradiel bližšie k
zákazníkovi otvoril svoje nové filiálky v Banskej Bystrici,
Žiline a v Košiciach. Priamo na týchto pracoviskách
poskytuje SMÚ služby v odboroch merania ...
» čítajte viac
32. zasadanie valného zhromaždenia ISO
Delegácia SÚTN sa zúčastnila na zasadaní Medzinárodnej
organizácie pre normalizáciu ISO v Južnej Afrike, ktorej
súčasťou bolo aj otvorené zasadanie na tému prečo sú
medzinárodné normy životne dôležité. V súčasnosti má
ISO 161 členov, pokrýva 90 % svetového hospodárstva a
počas posledného roka mu pribudlo 5 nových členov z

Afriky...
» čítajte viac
Termovízna diagnostika tepelnoizolačných vlastností budov
Súčasná situácia v oblasti šetrenia energiami ponúka veľa
možností ako predísť väčším výdavkom za spotrebu
tepelnej energie. Trhový priestor prináša široký rozsah
stavebných produktov a technologických postupov, ktoré
je možné použiť za účelom zníženia spotreby tepelnej
energie pre rôzne typy stavieb, bytov alebo domov. Pri
riešení problémov v oblasti šetrenia tepelnej energie je
potrebné zistiť skutočný stav budovy...
» čítajte viac
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