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Metrológia a EURAMET
 Metrológia je veda o meraní a uplatňovanie merania. Hlavným prínosom metrologických 

organizácií je reťazec nadväznosti na najprísnejšie normy merania, čo je zárukou 
dôveryhodnosti všetkých výsledkov merania.

 Päť regionálnych metrologických organizácií (RMO) po celom svete udržuje reťazec 
nadväznosti na normatívne jednotky pri stálych porovnaniach podľa pôvodnej dohody z 
roku 1875! 

 V roku 2007 národné metrologické inštitúcie a poverené inštitúty z 37 európskych krajín 
založili EURAMET e.V. spolu s prvým Európskym programom metrologického 
výskumu.

Prebiehajúci Európsky program metrologického výskumu (EMRP)
 Z programu EMRP sa počas siedmich rokov existencie programu bude financovať 120 

výskumných projektov (340 miliónov eur) a približne 330 vedeckých grantov v 
uvedených oblastiach.

 Metrológia v oblasti zdravotníctva zlepšuje zdravotnú starostlivosť (napríklad skorším 
zisťovaním chorôb) a ochranu pacienta (napríklad pred radiáciou) a podporuje 
konkurencieschopnosť súvisiacich európskych priemyselných odvetví a služieb. 

 Metrológia v oblasti energetiky podporuje úspešné zavádzanie inteligentnej elektrizačnej 
sústavy v Európe alebo zlepšuje účinnosť tradičných elektrární a výrazne vplýva na 
znižovanie spotreby energie a na znižovanie emisií. 

 Metrológia v oblasti ochrany životného prostredia zahŕňa jednotné kozmické merania, 
ktoré umožňujú porovnávanie s údajmi získanými z iných zdrojov. Merania slanosti 
umožňujú vedcom lepšie pochopiť smery oceánskych prúdov. 

Nový Európsky metrologický program pre inovácie a výskum (EMPIR)
 Výskumné programy tradične zlepšujú spoluprácu medzi európskymi krajinami. Do 

programu EMPIR sa zapojí 28 krajín, z toho 23 členských štátov EÚ a 5 nečlenských 
štátov EÚ. 

 Medzi predmetné témy patrí základný výskum, veľké výzvy v oblasti energetiky, ochrany 
životného prostredia, zdravotníctva, priemyslu a inovácií, normalizácie a budovania 
kapacít. 

 Cieľom programu EMPIR je zvýšiť využívanie poznatkov v priemysle a zlepšiť proces 
normalizácie. EMPIR súčasne tvorí základ pre udržateľný a integrovaný európsky 
metrologický systém. 

 Navrhovaný rozpočet EMPIR predstavuje 600 miliónov eur. V rámci príspevku ES je 
vyčlenených 90 miliónov eur (30% z príspevku ES) na inštitúcie, ktoré nie sú zamerané 
na metrológiu. Členské štáty budú financovať a prevezmú realizáciu programu (s platbou 
v hotovosti vo výške 30 miliónov eur).

V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte predsedu EURAMET Dr. Kamala 
Hossaina z Národného fyzikálneho laboratória (National Physical Laboratory) Spojeného
kráľovstva na telefónnom čísle +44 20 8943 6024 alebo prostredníctvom emailovej adresy 



chairperson@euramet.org, alebo navštívte internetovú stránku EURAMET 
www.euramet.org.


