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DLR (2020 - ) - ISS Columbus Flight Control 
Engineer 

RoboTech Vision (2019 - 2020) - mobile 
robotics, rovers, drones

Spacemanic (2019) - Cubesat Mission 
Simulation & Analysis

ESA (2017-2018) - Young Graduate Trainee 
- Software Systems



Európska Vesmírna Agentúra

vesmírna veda

telekomunikácie

pilotované lety prieskum

pozorovanie Zeme nosné rakety navigácia

prevádzka technológie

Financie

● Riadenie projektov
● Analýza nákladov/ 

audit

Právo
● Zmluvy
● Obstarávanie
● Medzinárodné 

verejné právo

Iné
● IT
● Správa 

nehnuteľností
● Ľudské zdroje

Komunikácia a vzťahy s 
verjnosťou

● Masmediálna 
komunikácia

● Interná komunikácia 
v ESA



Stáže v ESA - študenti

Študenti v predposlednom alebo poslednom ročníku II. stupňa VŠ

Príležitosť vo vesmírnom priemysle počas štúdia v rámci diplomovej práce

3-6 mesačná stáž, ktorú možno rozdeliť na dve časti

Prihlášky sa otvárajú každoročne, približne na jeseň / v zime 

Každoročne je priestor pre cca 100 študentov



Stáže v ESA - Absolventi



Space Generation Advisory Council

Združenie študentov a mladých 
profesionálov vo veku 18-35

5 pilierov:

- Podujatia
- Projektové skupiny
- Profesionálny rozvoj
- Štipendiá
- Aktivity v OSN

https://spacegeneration.org/

https://spacegeneration.org/


SGAC - Podujatia a štipendiá

Hlavné eventy:

- Space Generation 
Congress

- Space Generation 
Fusion Forum

- SGx

Na väčšinu podujatí 
možno získať štipendium 
na pokrytie nákladov



SGAC - Projektové skupiny



Výskumné súťaže 

Organizátori:

- The Mars Society https://www.marssociety.org/

- The Moon Society
https://www.moonsociety.org/

Súťaže sú zamerané na návrh habitatov na 
Mesiaci a Marse - úspešné práce pokrývajú 
témy z viacerých inžinierskych a vedeckých 
disciplín.

Najlepšie práce vyhrávajú finančnú odmenu a 
publikáciu v knihe.

https://www.marssociety.org/
https://www.moonsociety.org/


Space Station Design Workshop

Každoročne v júli, v nemeckom Stuttgarte, po 
dobu 1 týždňa:

- Skvelá príležitosť získať skúsenosti s 
menej bežnými odvetviami (human 
spaceflight, concurrent design) pod 
dohľadom expertov

- Účastníci sú rozdelení na 2 tímy, oba tímy 
pracujú na rovnakom zadaní

- Cesta a ubytovanie sú zaplatené 
organizátormi

https://ssdw.irs.uni-stuttgart.de

https://ssdw.irs.uni-stuttgart.de


ESA / EK súťaže

Galileo Masters https://galileo-masters.eu/

Copernicus Masters https://copernicus-masters.com/

Copernicus Hackathons https://hackathons.copernicus.eu/

Act In Space https://actinspace.org/

ESA Galileo App Competition

https://galileo-masters.eu/
https://copernicus-masters.com/
https://hackathons.copernicus.eu/
https://actinspace.org/


Ďakujem za 
pozornosť!

https://www.linkedin.com/in/matej-poliacek/

matej_space


