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Agentúra EÚ pre vesmírny program (EUSPA) od svojho založenia zlepšuje prístup k údajom a službám EÚ 

z vesmíru nielen v Európe, ale na celom svete. S novým satelitom Galileo na obežnej dráhe, niekoľkými 

zavedenými službami satelitnej navigácie a množstvom nových prebiehajúcich je prvý rok EUSPA 

príkladom jej poslania spájať priestor s potrebami používateľov. 

 

Prijatím nariadenia EÚ o kozmickom priestore Radou EÚ a Európskym parlamentom sa Európska únia vydala na 

novú vesmírnu trajektóriu. Vďaka dvom najmodernejším satelitným navigačným systémom Galileo a EGNOS, 

špičkovému systému pozorovania Zeme (EO), programu Copernicus a pripravovanému systému GOVSATCOM 

Európska únia dokáže riešiť zmenu klímy a rozvíjať digitálne hospodárstvo a zároveň zabezpečovať suverenitu 

EÚ. 

 

EUSPA prevádzkuje európske systémy satelitnej navigácie Galileo a EGNOS. EUSPA je aj strážca prístupu 

k bezpečnému Vesmírnemu programu Únie, ktorý poskytuje koncovým používateľom istotu, že údaje získané 

z vesmíru, od ktorých sú závislí, sú bezpečné a chránené.  Agentúra zohráva ústrednú úlohu pri využívaní údajov 

a služieb, ktoré ponúkajú zložky Vesmírneho programu Únie, na trhu. EUSPA takisto riadi vývoj centier 

GOVSATCOM, ktoré budú poskytovať bezpečné a nákladovo efektívne komunikačné kapacity pre vládne misie, 

operácie a infraštruktúru, pri ktorých sú bezpečnosť a ochrana mimoriadne dôležité. 

Pri príležitosti prvého roka svojho fungovania agentúra EUSPA pripomína, čo sa jej doteraz podarilo 

dosiahnuť: 

• pripravujú sa dve nové priekopnícke služby: služba vysokej presnosti a otvorená služba systému 

Galileo na autentifikáciu navigačných správ (OSNMA), 

• uvedenie nového satelitu systému Galileo do prevádzky s cieľom zvýšiť presnosť pre koncových 

používateľov, 

• vydanie správy o trhu v oblasti EO a GNSS, ktorá je komplexnou štúdiou o prieskume trhu 

poskytujúcou trendy pre podnikateľov a investorov, 

• 3,1 miliardy  smartfónov so systémom Galileo predaných od roku 2016 na celom svete. 

 

„Som nesmierne hrdý na to, čo sa agentúre EUSPA podarilo  za rok dosiahnuť. Takisto som hrdý na to, že môžem 

stáť na čele organizácie, v ktorej pracujú oddaní odborníci so zmýšľaním orientovaným na služby, ktorí sa usilujú 

o to, aby bol vesmír EÚ dostupný pre občanov,“ povedal výkonný riaditeľ agentúry EUSPA Rodrigo da Costa. 

„Agentúra EUSPA je aj naďalej odhodlaná pomáhať Únii a jej obyvateľom maximalizovať sociálno-ekonomické 

prínosy vesmíru.“ 

 

Ďalšie informácie 

 

O Agentúre Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) 

Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) poskytuje bezpečné a chránené služby európskej 

satelitnej navigácie, podporuje obchodné využitie údajov a služieb systémov Galileo, EGNOS a Copernicus 

a koordinuje nadchádzajúci program vládnej satelitnej komunikácie EÚ GOVSATCOM. Agentúra EUSPA je 

zodpovedná za bezpečnostnú akreditáciu všetkých zložiek Vesmírneho programu Únie. Podporovaním rozvoja 

inovačného a konkurencieschopného kozmického sektora a spoluprácou s celým vesmírnym spoločenstvom EÚ 

prispieva k dosahovaniu cieľov Európskej zelenej dohody a k digitálnej transformácii, bezpečnosti a ochrane Únie 

aj jej občanov a zároveň posilňuje jej autonómiu a odolnosť. 

Ďalšie informácie: 

Marie Ménard, úradníčka pre komunikáciu EUSPA: Marie.Menard@euspa.europa.eu  

Tel.: +420 20 284 627     -     Mobil: +420 602 619 776 

Agentúra EUSPA oslavuje prvých 365 dní svojho fungovania 

s novými službami, väčším počtom používateľov a novým 

satelitom systému Galileo v prevádzke. 
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