Úřad pro technickou normalizaci, metrologii
a státní zkušebnictví
si Vás dovoluje pozvat
na tradiční setkání odborné veřejnosti
a partnerů ÚNMZ na semináři

Den ÚNMZ
2010
PRAHA
10. února 2010

Místo konání:
Clarion Congress Hotel
Freyova 33,
Praha 9 - Vysočany

Cíl setkání
Společně zhodnotit dění v oblastech působnosti ÚNMZ v uplynulém
roce. Připomenout nejvýznamnější události a změny v technické
normalizaci, metrologii, státním zkušebnictví, procesu udržování
kompatibility technických předpisů ČR s právem ES a v odstraňování
technických překážek obchodu v uplynulém období. Seznámit s novými
trendy v těchto oborech. Nastínit předpokládaný vývoj a hlavní úkoly
do blízké budoucnosti.
Kontaktní osoba
Milada Mičková, ÚNMZ
telefon: 224 907 173
fax: 224 915 064
e-mail: mickova@unmz.cz
Potvrzení účasti obsahující Vaše jméno, titul, název společnosti a
informaci, kterých akcí v rámci „Dne ÚNMZ“ se zúčastníte, zasílejte
prosím na výše uvedený kontakt pí Mičkové.

Organizační zajištění semináře
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Gorazdova 24, Praha 2

Program
08:30 - 09:30

Registrace účastníků

09:30 - 09:40

Zahájení semináře

09:40 - 09:50

Vystoupení zástupce MPO

09:50 - 10:50

Tematicky zaměřené příspěvky vedoucích
pracovníků ÚNMZ

10:50 - 11:10

Přestávka na kávu

11:10 - 12:10

Tematicky zaměřené příspěvky spolupracujících
partnerů ÚNMZ
***
Přestávka s občerstvením

12:10 - 13:30

***
13:30 - 15:00

13:30 - 15:00

Seminář A - Stavební výrobky – jejich cesta
od výrobce na trh a do stavby
Seminář B - Hospodaření s energií – cesta k trvale
udržitelnému rozvoji

Doprovodný program

-

v předsálí budou umístěny prezentace

organizací, které spolu s ÚNMZ působí v oblastech technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví.

Dopravní spojení
Příjezd autem z Brna a Vídně dálnicí D1
Jeďte po dálnici D1 směr Centrum, zahněte vpravo směr Karlín a
Vysočany, jeďte asi 5 km. Zahněte vpravo do Českomoravské ulice
směrem k O2 Aréně. Jeďte asi 1 km a zahněte doleva do ulice Freyova.
Po cca 600 metrech uvidíte po levé straně Clarion Congress hotel
Prague****
Příjezd autem ze severu (E55)
Jeďte po E55 a při příjezdu do Prahy zahněte vpravo na křižovatce
S Kolbenovou ulicí a pokračujte směrem na centrum. Po cca 1 km
uvidíte před sebou Clarion Congress Hotel Prague ****
Metro trasa „B“, výstupní stanice Vysočanská.

