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Zástupcovia spoločnosti Verejné prístavy, a. s. sa zúčastnili veľtrhu 
Transport Logistic Fair Munich 2019. 
 
Cieľom podujatia bolo predstaviť projekt TalkNET širokej odbornej aj laickej verejnosti formou 

prednášky zástupcov kľúčových partnerov projektu a moderovanej panelovej diskusie 

odborníkov z oblasti logistiky, dopravy a alternatívnych zdrojov energie.  

 
V rámci uvedeného podujatia sa okrem iného zástupcovia spoločnosti Verejné prístavy, a.s. zúčastnili 
panelovej diskusie „How to Improve Multimodal Environmentally – Friendly Freight Solutions in 
Central Europe?“ 
 

Po úvodnom predstavení cieľov projektu TalkNET, projektových partnerov a výstupov nasledovala 

moderovaná panelová diskusia na témy: 

 

1. Eco – innovation solutions for freight Transport, kde vystúpili 

 

Lajos Veer, Sales Manager Hungary – Sheel Fleet Solutions ENI - tbc 

Stanislaw Iwan, Associate Professor at the Maritime University of Szczecin – Department of Transport 

Systems 

 

2. Multimodal transport solutions, kde vystúpili  

 

Armin Riedl, CEO Kombiverkehr and Lokomotion 

Agnes Hernad, Managing Director – Rail Cargo Operator – Hungaria Kft 

Nunzio Savarese, Commercial Executive Short Sea Lines – Grimaldi Group 

 

Transport Logistic Fair v Mníchove je kľúčový svetový veľtrh v oblasti logistiky, mobility, IT a supply 
chain manažmentu. S vyše 2.000 vystavovateľmi a približne 50.000 návštevníkmi predstavuje 
najdôležitejšie podujatie z oblasti logistiky pre región strednej a juhovýchodnej Európy, t.j. okrem iného, 
podunajskú oblasť. 
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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.  
 

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. 


