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Letná škola ECSL o vesmírnom práve a vesmírnej
politike, 4. - 15. september 2017
16. mája 2017 - Európske centrum pre
vesmírne právo ECSL otvorilo prihláškový
proces pre tohtoročnú edíciu svojho hlavného
vzdelávacieho programu, v poradí už 26.
ročník Letnej školy o vesmírnom práve a
vesmírnej politike. Tá sa v tomto roku uskutoční
v talianskej metropole Rím v termíne 4. - 15.
septembra. Slovenská spoločnosť pre vesmírnu
politiku SSPA je národným kontaktným
bodom pre ECSL v Slovenskej republike a preto
koordinuje úvodnú fázu prihláškového procesu
na letnú školu. Bližšie informácie o podávaní prihlášok na letnú školu sú k dispozícii
na príslušných webstránkach SSPA a ECSL a v článku nižšie. Termín na podávanie
prihlášok je 30. jún 2017. Čítaj ďalej.

Prednáška SSPA o vesmírnom
práve na Trnavskej univerzite
V stredu 26. apríla 2017 zrealizovali členovia
SSPA Lucius Klobučník a Tomáš Hrozenský
prednášku pre študentov Právnickej fakulty
Trnavskej univerzity v Trnave. Prednáška na
tému Medzinárodné vesmírne právo bola
zahrnutá v rámci seminárnej časti predmetu
Medzinárodné právo verejné. Približne 35
študentov práva sa tak malo možnosť dozvedieť
základné informácie o kozmickom práve, príklady jeho aplikácie z praxe ako aj
dôležitosť národných vesmírnych legislatív. V diskusii sa študenti Trnavskej univerzite
zaoberali predovšetkým aktuálnymi výzvami kozmického práva, akými sú otázka
vesmírneho odpadu či ťažba nerastného bohatstva vo vesmíre. Čítaj ďalej.

Vo Viedni sa stretli právni
experti na "space resources
utilization"
Viedenská úradovňa Organizácie Spojených
národov prostredníctvom Kancelárie OSN pre
mierové využívanie vesmíru, tak ako každý rok,
privítala v pondelok 27. marca 2017 otvorenie
dva týždne trvajúcich rokovaní Právneho
podvýboru Výboru OSN pre mierové využívanie
vesmíru. Popoludňajšia časť rokovaní Právneho
podvýboru bola v prvý deň rokovaní venovaná Sympóziu o právnych a regulačných
aspektoch súvisiacich s ťažbou a využívaním nerastného bohatstva v kozmickom
priestore. Čítaj ďalej.

SSPA na marcových
podujatiach ECSL v
Paríži
Európske centrum pre
vesmírne
právo
(ECSL) usporiadalo v
dňoch 17. a 18. marca
2017 v centrále Európskej
vesmírnej agentúry v
Paríži 2 zaujímavé
podujatia – Practitioners
Forum 2017 k témam
d r u ž i c o v ý c h
megazoskupení, a druhý
ročník konferencie pre
výskumníkov a mladých
profesionálov vo sfére
vesmírneho práva Young
Lawyers’ Symposium, na
ktorých sa zúčastnili aj
členovia SSPA. SSPA
je národným kontaktným
bodom pre ECSL v
Slovenskej republike. Čítaj
ďalej.

Inšpirácie pre slovenský zákon o vesmírnych
aktivitách
Slovenská republika sa vypustením prvej slovenskej družice skCube,
plánovaného na tento rok, pridá do klubu krajín, ktoré sa zapájajú do
aktivít vo vesmírnom priestore prostredníctvom v domácich
podmienkach skonštruovaného a prevádzkovaného kozmického
objektu. Každý štát, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom zúčastňuje
takýchto činností, by mal mať záujem na tom, aby boli vesmírne aktivity
legislatívne upravené aj na vnútroštátnej úrovni. Čítaj ďalej.

SpaceX plánuje vypustenie
takmer 12 000 družíc

India prekonala rekord v
počte satelitov na jednom
nosiči
Od 14. februára 2017 je na obežnej
dráhe o 104 satelitov viac. Indická
vesmírna organizácia ISRO
prekonala rekord v počte vynesenia
satelitov do vesmíru na jednej
nosnej rakete – na obežnú dráhu
úspešne vyniesla 104 družíc zo
siedmych krajín nosnou raketou
PSLV-37. Tým prekonala rekord,
ktorý od roku 2014 držala ruská
kozmická agentúra s 37
satelitmi. Najviac z týchto satelitov
(88) patrí americkej firme Planet
Labs, zaoberajúcej sa navrhovaním
a vyrábaním miniatúrnych družíc s
názvom Doves, ktoré z obežnej
dráhy nepretržite snímajú Zem
a odosielajú dáta cez pozemné
stanice. Čítaj ďalej.

Americká spoločnosť SpaceX predložila
zodpovednému úradu USA Federálnej
komunikačnej komisii (FCC) žiadosť na
schválenie vypustenia zoskupenia 7518 družíc.
Tento krok SpaceX predstavuje doplňujúci plán k
už ohlásenému zámeru vypustenia vyše 4400
družíc z novembra 2016, na základe čoho tvorí
kompletný plán SpaceX závratné množstvo
vypustenia takmer 12 000 družíc. Berúc do
úvahy podobné (rozsahovo menšie) plány
spoločností OneWeb alebo Boeing, súčasný
vesmírny sektor sa zdá sa dostáva do éry
tzv. družicových megazoskupení (z ang.
megaconstellations). Tento trend ponúka nové
možnosti pre družicové služby a aplikácie,
rovnako však otvára otázky súvisiace s
kozmickým odpadom a medzinárodnými
regulačnými rámcami vesmírnych aktivít. Čítaj
ďalej.

Krátke správy
50. výročie programu
Interkozmos
Space for Sustainability
súťaž ESA
ESA preberá politiku
otvoreného prístupu k
vybraným dátam
Peter Vereš otvorene k
problémom správy
vesmírnych aktivít v SR
Nová prípravná stratégia
USA proti hrozbám
blízkozemských
objektov

Aktuálne publikácie z prostredia vesmírnej
politiky
Koniec minulého a začiatok
súčasného roka 2017 priniesli so
sebou viacero zaujímavých
publikácii zo sveta vesmírnej
politiky. Ďalej v správe približujeme
to najzaujímavejšie, čo je dnes
spomedzi odborných štúdií
venujúcim sa týmto témam
dostupné – Príručku pre nových
aktérov vo vesmíre od Secure
World Foundation, súhrnný report
mapujúci európske a globálne trendy vo vesmíre od Európskeho
inštitútu pre vesmírnu politiku (ESPI) Space Policies Issues and Trends
2015-2016 či analytickú štúdiu o genéze, súčasnom stave a budúcom
vývoji európskej vesmírnej politiky od Vincenta Reillona. Čítaj ďalej.

Vystúpenia v médiách
• 8.2. 2017 - Večer na tému špeciál: Vesmír a Slovensko (RTVS - Rádio Devín)

_________________________________________________________________________
Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku (SSPA) je mimovládna
organizácia, ktorá sa zaoberá vesmírnou politikou na odbornej úrovni.
Je jedinou profesionálnou inštitúciou svojho druhu v SR.
Náš tím zahŕňa odborníkov na bezpečnostné a medzinárodnoprávne
aspekty využívania vesmíru s bohatými skúsenosťami v publikačnej
činnosti v odborných a vedeckých periodikách, ako
aj v prednášateľskej činnosti na medzinárodných konferenciách a
kongresoch. Členovia SSPA absolvovali prestížne pracovné pobyty a
stáže vo viacerých významných inštitúciách, vrátane Európskej
vesmírnej agentúry (ESA), Národného úradu USA pre letectvo a
vesmír (NASA), Európskeho inštitútu pre vesmírnu politiku (ESPI),
Európskej komisie a Úradu OSN pre vesmírne záležitosti (UNOOSA).
SSPA je národným koordinátorom v Slovenskej republike pre Európske centrum pre vesmírne právo
(ECSL) a členom regionálnej siete think-tankov v rámci projektu IRSEC Hub. Členovia SSPA sú
národnými kontaktnými bodmi pre Slovensko v organizácii Space Generation Advisory Council (SGAC).
Aktivity a projekty SSPA môžete sledovať aj na webovej stránke (www.vesmirnapolitika.sk) a na
Facebooku (www.facebook.com/vesmirnapolitika).
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