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3 roky existencie SSPA
30. júla 2018 sme v SSPA oslávili 3. výročie od založenia nášho občianskeho združenia. Počas
trojročného pôsobenia sme sa etablovali v slovenskej vesmírnej komunite prostredníctvom
organizácie odborných a vzdelávacích podujatí, pravidelnej spravodajskej činnosti o aktualitách zo
sveta vesmírnej politiky, či vydávaním tematicky užšie zameraných odborných SSPA reportov. Len
počas posledných mesiacov sme usporiadali workshop k národným vesmírnym legislatívam, či
zrealizovali niekoľko workshopov k vesmírnemu právu na slovenských univerzitách.Viac informácií
sa dočítate nižšie v newslettri alebo na našom webe www.vesmirnapolitika.sk. Naďalej tiež
pôsobíme ako národný kontaktný bod pre Slovensko v Európskom centre pre vesmírne právo. Tri
roky pôsobenia v domácej vesmírnej komunite nám umožnili prispieť do diskusie o formovaní
vesmírnej politiky a v tejto činnosti chceme aj naďalej pokračovať.

Dvojité slovenské zastúpenie
na Letnej škole ECSL
V dňoch 27. augusta – 7. septembra sa tento
rok uskutočnil v poradí už 27. ročník Letnej
školy o vesmírnom práve a vesmírnej politike,
pravidelného vzdelávacieho podujatia, ktoré
organizuje Európske centrum pre vesmírne
právo (ECSL). Tohtoročná edícia sa uskutočnila
vo fínskej metropole Helsinki v spolupráci
s Ministerstvom hospodárskych záležitostí a zamestnanosti. Aj napriek tomu, že
Slovensko zatiaľ nie je plnohodnotnou členskou krajinou Európskej vesmírnej
agentúry (ESA), slovenskí študenti sa tohto prestížneho podujatia zúčastňujú
každoročne od roku 2014, pričom SSPA ako národný kontaktný bod pre ECSL v
SR koordinuje výber uchádzačov zo Slovenska. Čítaj ďalej.

Úspešný priebeh Workshopu k
vesmírnym legislatívam
V SSPA sme s potešením prijali úspešný
priebeh Workshopu k národným vesmírnym
legislatívam, ktorý sme zorganizovali v
Bratislave 29. mája 2018 v spolupráci
s Právnickou fakultou UK a s
podporou Európskeho centra pre vesmírne
právo. Workshop privítal vyše 25 hostí vrátane zástupcov viacerých slovenských
ministerstiev a ďalších orgánov štátnej správy. Prvoradá orientácia workshopu bola
práve na domáce odborné publikum s cieľom poskytnúť zahraničné skúsenosti
a expertný pohľad na problematiku právno-regulačného vymedzenia vesmírnych
aktivít na národnej úrovni. Čítaj ďalej.

Rok 2018 v znamení nových
vesmírnych zákonov v Európe
Začiatok roka 2018 sa na európskej pôde niesol
v znamení novoprijatých právnych aktov upravujúcich
vesmírne aktivity, a to predovšetkým v Spojenom
kráľovstve a vo Fínsku. Väčší záujem zákonodarcov o
vesmírne právo je aktuálne badateľný aj v Grécku. Zatiaľ čo britský vesmírny sektor
sa prostredníctvom nového zákona snaží držať krok s veľkými hráčmi na poli
vesmírneho priemyslu, pre severskú krajinu predstavuje novoprijatý legislatívny
rámec začiatok novej éry národných vesmírnych aktivít. Čítaj ďalej.

Report SWF k
protidružicovým
technológiám
O tom, že prieskum a
využívanie kozmického
priestoru sú témy atraktívne
aj pre armádne zložky,
existujú informácie od
počiatkov kozmickej éry v
50. a 60. rokoch 20.
storočia. Negatívne znejúci
termín militarizácia
kozmického priestoru je
prítomný odkedy ľudstvo
prvýkrát vyslalo technológie
resp. ľudí na obežné dráhy
Zeme. Hoci v súčasnosti sú
mediálne atraktívne
predovšetkým témy ako
kolonizácia Marsu či
vesmírny priemysel, vesmír
aj dnes zostáva doménou,
ktorej využívanie je
atraktívne aj pre armády.
Nemusí byť preto
prekvapením, že vesmírne
programy vesmírnych
mocností historicky zahŕňali
výskum s cieľom získať
schopnosť zničiť družice
prípadného protivníka.
Americký think-tank Secure
World Foundation
(SWF) pripravil tento rok
detailný
prehľad
historických ako aj
súčasných takýchto
programov, v podobe voľne
dostupného analytického
reportu. Čítaj ďalej.

REPORT: prístupový proces Slovenskej republiky
do ESA
Aj v priebehu roka 2018 pokračujueme v SSPA vo vydávaní odborných štúdií
v rámci série SSPA Reporty, pre ktorú sme počas minulého roka získali
medzinárodné štandardné ISSN číslo pre periodické publikácie. Aktuálny
report pod názvom SSPA Report 04: Súčasné príležitosti a výzvy spolupráce
Slovenskej republiky s Európskou vesmírnou agentúrou je zameraný na
zmapovanie súčasného stavu prebeihajúceho prístupového procesu SR do
ESA a ponúka odporúčania na riešenie aktuálnych výziev a skvalitnenie
prístupového procesu v budúcnosti. Autorsky ho
spracovali Daniel Šagath a Tomáš Hrozenský.
Predchádzajúce SSPA reporty si môžete prezrieť
na príslušnej podstránke. Čítaj ďalej.

Krátke správy

Spolupráca s Univerzitou Mateja
Bela v Banskej Bystrici

Luxembursko
naštartovalo činnosť
vesmírnej agentúry
Luxemburské veľkovojvodstvo
patrí síce medzi tie menšie
európske štáty, takisto je však
na európske pomery jedným z
najvýznamnejších hráčov na poli
vesmírnych aktivít. Po dlhoročne
mediálne atraktívnej činnosti
súvisiacej s vesmírom
(sídlo známeho operátora
komunikačných družíc SES,
podpora rozvoja vesmírneho
priemyslu, prijatie zákona o
využívaní vesmírneho
nerastného bohatstva…) púta
táto západoeurópska krajina
pozornosť vesmírnych
nadšencov opäť, tentokrát v
súvislosti so založením národnej
vesmírnej agentúry 12.
septembra 2018. Čítaj ďalej.

V predveľkonočnom čase roka 2018 sme mohli s
potešením oznámiť pokračovanie
medziinštitucionálnych spoluprác, ktoré v
Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku
SSPA realizujeme už od vzniku združenia v roku
2015. Od zimných mesiacov roka 2017 sme
intenzívnejšie komunikovali s Univerzitou Mateja
Bela (UMB) v Banskej Bystrici, kde sme v marci
odštartovali novú etapu spolupráce. Fakulta
politických vied a medzinárodných
vzťahov (FPVaMV) UMB poskytla SSPA
možnosť využiť Fakultu aj ako nové formálne
sídlo SSPA. Formálnu spoluprácu s UMB sme
odštartovali 27. marca 2018 na pôde Právnickej
fakulty UMB v Banskej Bystrici zrealizovaním
prednášky (spojenej aj s praktickými príkladmi a
cvičeniami) zameranej na súčasné trendy v
medzinárodnom vesmírnom práve a
reguláciách. Čítaj ďalej.

Zaujímavé vesmírne
infografiky
Slovenské leto 2018 v
znamení vzdelávacích
vesmírnych podujatí
V Česku vzniklo
centrum pre družicové
snímkovanie
Pokračujúce smelé
vesmírne plány Poľska
Chorvátsko novým
spolupracujúcim štátom
ESA

Návrh nového rozpočtu EÚ
podčiarkuje dôležitosť
vesmíru
Európska Komisia navrhuje zvýšenie
výdavkov na vesmírne technológie
a výskum pre obdobie rokov 2021 –
2027. Má ísť až o 25 % nárast
v porovnaní s rozpočtom z rokov 2014 –
2020. Európsky vesmírny priemysel má mať podľa nového návrhu rozpočtu
k dispozícii 16 miliárd eur. Veľká časť rozpočtu bude venovaná existujúcim
programom ako EGNOS, Galileo and Copernicus, ako aj pre realizáciu
nového projektu GOVSATCOM. Zvýšené výdavky na vesmír sú súčasťou
predkladaného návrhu Komisie na Viacročný finančný rámer EÚ pre roky
2021-2027, ktorý nahradí dnes platný rámec pre roky 2014-2020. Čítaj ďalej.

SSPA v médiách:
•
•

14.08.2018 – Hospodárske noviny: Mediálne vystupovanie a kontroverzie Muska pripomínajú Trumpa
18.04.2018 – Televízne noviny (Markíza): Zem Tesne minul asteroid

•

09.03.2018 – Zajtrajšie noviny: Slovák, Brit, Írka, Holanďanka, Talianka a Turek riešili misiu na Marse

•

10.02.2018 – Aktuality.sk: Bitka miliardárov o vesmír. Kto ďalší vypustí vlastnú raketu?

_________________________________________________________________________
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).

SSPA Newsletter
Editor: Tomáš Hrozenský
Dátum: 17. september 2018
Dostupné na: www.vesmirnapolitika.sk
Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku (SSPA)
Sídlo: Fakulta politických vied a medizinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, 974 09 Banská Bystrica
Poštová adresa: Kuzmányho 3, 974 01 Banská Bystrica
www.vesmirnapolitika.sk
info@vesmirnapolitika.sk

