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Program Copernicus

•Program EÚ pre pozorovanie Zeme a bezpečnosť
poskytuje otvorené voľne dostupné údaje

EÚ web – copernicus.eu
SK web – copernicus.geocloud.sk

•3 segmenty

- vesmírny segment

- lokálne (in-situ) údaje

- služby (monitoring krajiny, monitoring atmosféry, monitoring klimatických 

zmien, monitoring morí a oceánov, krízové riadenie, bezpečnosť)
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Program Copernicus

•Spoločná gescia MŽP SR, MŠVVaŠ SR
MV SR – krízové riadenie, bezpečnosť

Spolupráca s pracovnými skupinami EK  - Copernicus 
Committee, Copernicus User Forum, Copernicus 
Security Board

Spolupráca s pracovnými skupinamy ESA –
Programme Board Earth Observation

Národné pracovné skupiny

- Komisia pre vesmírne aktivity

- Národná pracovná skupina pre Copernicus
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Údaje programu Copernicus

•Bezplatný prístup k údajom

•Satelitné údaje

- misie Sentinel, spolupracujúce misie

•Lokálne údaje

- Urban Atlas, príbrežné porasty

•Údaje služieb programu Copernicus

- tématické údaje podľa typu služby

- obmedzený prístup k údajom služieb  

monitoring bezpečnosti a krízového riadenia
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Údaje programu Copernicus

Prístup k údajom
štandardné úložiská (ESA HUB, CSCDA, 

EUMETCast, CODA)
Portály DIAS (údaje copernicus,spolupracujúce misie, 

komerčné dáta, infraštruktúra)
údaje programu Copernicus za územie SR

- SK CORINE Landcover

- Bezoblačná mozaika RGB a NIRRG ročná 
aktualizácia

- Príprava národného portálu pre publikovanie 
satelitných snímok – ročný rolujúci archív
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Príležitosti

Pre študentov, tímy, startupy

•Copernicus hackaton

•Copernicus accelerator

•Copernicus incubator

•Copernicus masters

•ESA RUS – výskum a vývoj, 
infraštruktúra,

podpora

časovo obmedzené
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Príležitosti

Pre podnikateľské subjekty a organizácie

•EU TED - Tenders electronics daily
ESA STAR
EUMetSat – EUMITS

Projektové schémy
Horizont Európa
Operačné programy
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Príležitosti

Horúce témy
Big Data – spracovanie, algoritmy, efektívne 

ukladanie
Umelá inteligencia
Smart planning/Smart cities
Manažment prírodných zdrojov (poľnohospodárstvo, 

lesníctvo, suroviny)
Znečistenie a manažment odpadov
Adaptácia na zmenu klímy
Ochrana životného prostredia a biodiverzity
Bezpečnosť
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Destination Earth/Digital Twin

Iniciatívy Destiantion Earth (EÚ) a Digital Twin (ESA) na vytvorenie vysoko presného digitálneho 
modelu Zeme na sledovanie a predpovedanie interakcie medzi prírodnými javmi a ľudskou 
činnosťou.

Cieľ 2024 - spustenie prvých 2 digitálnych dvojičiek

•adaptácia na klimatické zmeny
•extrémne prírodné javy 

Cieľ 2030 - Plná digitálna replika Zeme

Údaje misií pozorovania Zeme a programu Copernicus májú významné postavenie ako zdroj 
údajov pre tieto iniciatívy



Spolupráca

SK web: copernicus.geocloud.sk
Slovenská komunita užívateľov

- Publikovanie kontaktov, oblasti záujmu a 
skúseností

•GitLab priestor pre vývoj, komunitné úlohy

•Prípady použitia

- Publikovanie informácií o projektoch a 
prípadoch využitia z praxe

•Nástroje na spracovanie satelitných údajov 
orientované na free opensource nástroje
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