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Verejné prístavy, a.s. pokračuje v aktivitách projektu TalkNET 
 
Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. plnila v druhom programovom období úlohy vyplývajúce 
z účasti na nadnárodnom projekte TalkNET. Ako vedúci partner pracovného balíčka 
„Komunikácia“ spoločnosť vytvorila webstránku projektu.  
 
Taktiež navrhla a vypracovala propagačné materiály: brožúra, leaflet a newsletter, zabezpečila ich tlač 
a distribúciu.V súčasnosti prebieha príprava vytvorenia profilov projektu na sociálnych sieťach: 

 Facebook 

 LinkedIn  

Obsahom prvého newslettra sú okrem základných informácií o projekte aj správy z prvého Kick Off 
mítingu v Benátkach (IT) a partnerského stretnutia Krakove (PL) a tiež avíza na ďalšie udalosti spojené 
s projektom.  
 
Spoločnosť zároveň zahájila verejné obstarávanie s cieľom zabezpečiť vypracovanie dvoch SWOT 
analýz.  Analýzy efektívnosti a prepojenia multimodálnych uzlov v Bratislave a Analýzy ekologického 
riešenia (alternatívne palivá a energetická efektivita). 
 
 
 
 
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.  
 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/TalkNET.html
https://www.facebook.com/TalkNETproject/
https://www.linkedin.com/company/talknet-project/
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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.  
 

 


