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Nový výkonný riaditeľ Agentúry pre 
európsky GNSS (GSA – budúcej EUSPA) 
nastúpil do funkcie 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
    

 

Rodrigo da Costa sa 16. októbra 2020 ujal funkcie výkonného riaditeľa Agentúry pre európsky GNSS (agentúry 
GSA, ktorá sa blízkej budúcnosti má pretransformovať na Agentúru EÚ pre vesmírny program). Vymenovala ho 
správna rada GSA 15. septembra 2020 a s výborom ITRE Európskeho parlamentu sa stretol 12. októbra 2020. 
 
Rodrigo da Costa je z Portugalska. Predtým ako v marci 2017 začal pracovať v GSA ako programový manažér 
služieb Galileo, pôsobil v niekoľkých krajinách Európskej únie. V tejto funkcii zodpovedal za poskytovanie služieb 
programu Galileo, čo je globálny satelitný systém EÚ. Predtým pracoval vo viacerých funkciách  ako hlavný 
projektový manažér, vedúci rozvoja podnikania, ekonomický riaditeľ inštitúcií v kozmickom priemysle, v oblasti 
kozmických letov s ľudskou posádkou, v prieskume, v oblasti štartovacích zariadení a vo výskume a vývoji.  
 
Rodrigo da Costa bude pracovať na transformácii GSA na Agentúru EÚ pre vesmírny program (EUSPA). Jeho 
úlohou je zabezpečiť plynulú prevádzku agentúry a úspešné plnenie jej doterajších úloh aj nových úloh, ktoré pre 
ňu vyplynú z poslania novozniknutej agentúry po transformácii.  
 
Od svojho založenia v roku 2004 sa GSA mimoriadnym a nevídaným spôsobom pričinila o hlavné satelitné 
systémy EÚ Galileo a EGNOS, čím významne prispela k nezávislosti Únie a k jej ekonomickému rastu. Vďaka 
vysokokvalifikovanému a zanietenému personálu agentúra posilnila inovácie, podporila podnikavosť, viedla 
poskytovanie služieb a podporila hospodárstvo EÚ, predovšetkým presadením systémov Galileo a EGNOS na 
svetových trhoch vďaka vysokokvalitným a bezpečným satelitným službám. EUSPA bude perspektívne 
pokračovať v činnosti GSA a získa ďalšie úlohy pre iné prvky Kozmického programu Únie vrátane aktivít v 
programe Copernicus (európskom programe pozorovania Zeme), a GOVSATCOM (bezpečnom satelitnom 
komunikačnom programe EÚ). 
 
K svojím novým pracovným úlohám sa pán da Costa takto vyjadril: „Viesť agentúru ako výkonný riaditeľ pre mňa 
znamená predovšetkým jedno, a to viesť tím vynikajúcich a zanietených odborníkov. Veľmi sa teším na túto novú 
úlohu a na príležitosť vybudovať úspešnú agentúru EUSPA ako hlavnú zložku Kozmického programu Únie. Teším 
sa aj na spoluprácu so všetkými partnermi. Čaká na mňa veľmi veľká úloha, ale som si istý, že ju spoločne 
zvládneme a občanov EÚ ukážeme, čo všetko spoločne dokážeme ako GSA/EUSPA v oblasti vesmírnych aktivít 
Európskej únie.“ 
 
Rodrigo da Costa má titul vesmírneho inžiniera z lisabonského inštitútu Instituto Superior Técnico, magisterský 
titul vo vesmírnom inžinierstve z univerzity v Delfte a MBA z konzorcia obchodných škôl EuroMBA.  
 
„Využitím aktív Kozmického programu Únie v prospech občanov EÚ bude EUSPA zohrávať hlavnú úlohu pri 
prispievaní k inováciám a ekonomickému rastu Únie. K súčasným úlohám agentúry GSA týkajúcim sa 
poskytovania služieb, zaručenia bezpečnosti a uvedenia systémov EGNOS a Galileo na trh sa pridajú nové úlohy 
týkajúce sa európskeho GNSS, programu Copernicus a GOVSATCOM, čím agentúra EUSPA získa ústrednú 
pozíciu na posilnenie využívania vesmírnych technológií v rámci EÚ-27 i mimo nich. Som presvedčený, že 
Rodrigo sa v tejto úlohe vyznamená“, povedal Alberto Tuozzi, výkonný predseda správnej rady GSA. 
 

Na konci nájdete odkaz na krátke video s rozhovorom s pánom da Costa. 

 
 

http://www.gsa.europa.eu/
https://twitter.com/EU_GNSS
https://www.facebook.com/EuropeanGnssAgency
https://www.instagram.com/space4eu/
https://www.linkedin.com/company/european-gnss-agency
https://euagencies.eu/
https://www.slideshare.net/EU_GNSS
https://www.youtube.com/user/egnos1
https://youtu.be/dKhzvxO99CM
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O agentúre pre európsky GNSS (GSA) 
 

Agentúra pre európsky GNSS (GSA) je agentúra Európskej únie a jej poslaním je riadenie prevádzky, bezpečnosti a 
poskytovania služieb európskych globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS) Galileo a EGNOS. GSA 
zaručuje čo najvyšší obrat z investícii do európskeho GNSS, znásobuje výhody vesmírnych aplikácií pre európskych 
občanov a podniky, posilňuje inovácie a súťaživosť a zabezpečuje udržateľný ekonomický rast vďaka spolupráci s 
partnermi, priemyslom, poskytovateľmi služieb a spoločenstvami používateľov. 
Viac informácií nájdete na webovom sídle GSA . 

 

 

 

Ďalšie informácie: 

Cristina Comunian 

GSA Communications Officer 
Cristina.COMUNIAN@gsa.europa.eu 
Tel. +420 234 766 780 
Mobile: +420 778 537 344 

 

 
Marie Ménard 

GSA Communications Officer 
Marie.Menard@gsa.europa.eu 
Tel +420 237 766 627 
Mobile: +420 602 619 776 
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