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Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. pokračuje v aktivitách 
nadnárodného projektu TalkNET 
 
V rámci nadnárodného projektu TalkNET, do ktorého je zapojených 27 projektových partnerov 
z 8 krajín Európy, spoločnosť Verejné prístavy, a.s. vypracovala Analýzu možností zavedenia 
ekologických inovácií vo verejnom prístave Bratislava. Realizácia bola zabezpečená 
v spolupráci s externým partnerom, spoločnosťou. 
 
Analýza je zameraná na dve kľúčové oblasti : 
 

1. Analýza využitia ekologických inovácií 

2. Riešenia zamerané na energetickú efektívnosť 

Výstup obsahuje popis súčasného stavu, potreby a výzvy do budúcnosti a taktiež SWOT 
analýzu danej problematiky. Analýza popisuje možnosti udržateľného rozvoja prístavu 
z pohľadu energetiky a ekológie. Zameriava sa na energetickú efektívnosť, využitie 
alternatívnych palív, ľudské zdroje a technické zručnosti. Zaujímavosťou je porovnanie 
Bratislavského nákladného prístavu s významným logistickým centrom, prístavom Viedeň. 
 
Prílohou analýzy je identifikácia spoločností s významných dopadom na prevádzkovú a obchodnú 
činnosť vo verejnom prístave Bratislava. 
 
 
Základné informácie o spoločnosti Verejné prístavy, a.s.: 
Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. bola založená dňa 21. 1. 2008 na základe zákona č. 500/2007 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe. Zakladateľom spoločnosti je 
Slovenská republika, v ktorej mene koná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 
 
Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. je akciová spoločnosť so 100-percentným vlastníctvom štátu. To 
znamená, že náklady na jej bežnú prevádzku nie sú hradené zo štátneho rozpočtu, ale z príjmov z jej 
vlastnej podnikateľskej činnosti.  
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Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. vykonáva nasledovné činnosti: 

 zabezpečenie prípravy a realizácie výstavby verejných prístavov na území SR, spolu                  

so spracovaním dlhodobých a krátkodobých koncepcií ich rozvoja, 

 zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv, ako aj evidencie objektov a zariadení v územných 

obvodoch verejných prístavoch, 

 prenajímanie pozemkov v územných obvodoch verejných prístavov a ďalších činností, ktoré 

bezprostredne súvisia s nakladaním majetku v územných obvodoch verejných prístavov, 

 vyberanie úhrad za používanie verejných prístavov, 

 vytváranie podmienok na rozvoj kombinovanej dopravy, vrátane manipulácie s nákladovými 

jednotkami kombinovanej dopravy. 

Spoločnosť Verejné prístavy, a. s. je v súlade s § 5, bod (14) a s § 6 zákona o vnútrozemskej plavbe 
poverená výberom úhrad za používanie verejných prístavov. Výšku úhrad určuje a vyberá na základe 
sadzobníka schváleného ministerstvom. 

Spoločnosť Verejné prístavy, a. s. vykázala za účtovné obdobie roka 2017 kladný výsledok 
hospodárenia po zdanení vo výške 828.332,62 eur.  
 


