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SLOVENSKÁ VESMÍRNA KANCELÁRIA

Vznik 01.01.2021 na základe uznesenia vlády SR č. 635/2020 zo dňa 7. októbra 2020.

1) politicko-koordinačná zložka 

- zriadená na Ministerstve školstva vedy, výskumu a športu SR

od 01.01.2021

2) implementačno-priemyselná zložka

- zriadená v Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)

od 01.05.2021

MŠVVŠ SR zriadilo v spolupráci s CVTI SR NCP pre VPÚ od 01.05.2021.

Spolupráca s NCP Horizont Európa pre vesmír.



SPOLUPRÁCA S EURÓPSKOU VESMÍRNOU AGENTÚROU

SR spolupracuje s ESA prostredníctvom MŠVVŠ SR:

2010 – Dohoda o spolupráci (Cooperation Agreement)

2015 – Zmluva o európskom spolupracujúcom štáte (ECS Agreement)

2016 – nadobudnutie platnosti Zmluvy ECS (PECS)

2021 – predĺženie platnosti Zmluvy ECS o 18 mesiacov

Zámer:

2022 - Pridružené členstvo (Associate Membership – AM) v ESA.



EURÓPSKA VESMÍRNA AGENTÚRA

➢ vesmírna agentúra, vznik v 1975 so sídlom v Paríži

➢ výskum vesmíru a vývoj kozmických technológií pre mierové účely.

Hlavné aktivity ESA:

➢ vedecko-výskumná činnosť

➢ technologický vývoj: telekomunikácie, satelitná navigácia, pozorovanie Zeme, vývoj a
výroba nosných rakiet, pilotovaná kozmonautika, atď.

➢podpora konkurencieschopného vesmírneho priemyslu

➢participácia na Vesmírnom programe Únie

➢ vzdelávacia činnosť, umožnenie stáží (YGT) v centrách ESA

➢ zabezpečenie prístupu Európy do vesmíru z kozmodrómu v Kourou.

Viac informácií je možné nájsť na odkaze: https://www.esa.int/

https://www.esa.int/


PECS PROJEKTY NA SLOVENSKU

PECS – Plán pre európske spolupracujúce štáty – program ESA

➢pre relevantné (výlučne) slovenské subjekty

➢od 2016 – uskutočnených 6 PECS výziev – 54 projektov

➢ financovanie z príspevku SR (100 % štátne financovanie) – vo výške cca 8,3 mil. €

➢ESA-Top Down aktivity financované vo výške 1,15 mil. €

➢ výzvy PECS vyhlasuje, odborné poradenstvo poskytuje aj vyhodnocuje samotná ESA
(ESA učí postupom a štandardom) prostredníctvom svojich expertov.



PECS PROJEKTY

Motto projektov ESA: „od myšlienky k produktu/službe“.

Typy projektov: downstream (softwérové aplikácie a služby), upstream
(hardware), výskumno-vývojové, prípravné a vzdelávacie aktivity.

7. PECS výzva sa uskutoční v 1.Q 2022, pred vyhlásením bude briefing.

Viac informácií na stránke: https://slovak.space/vyskum-a-vyvoj/ Program PECS

https://slovak.space/vyskum-a-vyvoj/


SPACE PORTAL – SLOVENSKÝ KOZMICKÝ PORTÁL
https://slovak.space/



ĎAKUJEM VÁM ZA POZORNOSŤ.

Viac informácií môžete nájsť na týchto odkazoch:

https://slovak.space/

https://spaceoffice.sk/

Kontaktná emailová adresa Slovenskej vesmírnej kancelárie:

spaceoffice@sario.sk

https://slovak.space/
https://spaceoffice.sk/
mailto:spaceoffice@sario.sk

