VEREJNÉ PRÍSTAVY, A.S.
PROFIL SPOLOČNOSTI
Zakladateľom je Slovenská republika, v ktorej mene koná
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Vykonávame nasledujúce 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

VEREJNÝ PRÍSTAV
BRATISLAVA
• nákladný aj osobný prístav
• najdôležitejší prístav na Slovensku
• výhodná geografická poloha na križovatke Rýnsko–Dunajského
a Balticko–Jadranského koridoru Transeurópskej dopravnej siete
TEN-T

• dostupnosť ďalších európskych prístavov – Viedne a Budapešti
• nákladný prístav: ľavý breh Dunaja medzi riečnymi kilometrami
1.867,290 – 1.862,00
• osobný prístav: ľavý breh Dunaja medziu riečnymi
kilometrami 1.870,00 – 1.867,00
• veľkosť areálu: 1 581 300 m²
• 4 bazény
• cestné napojenie
• železničné napojenie

VEREJNÝ PRÍSTAV
ŠTÚROVO
• iba osobný prístav
• poloha: ľavý breh Dunaja na úseku medzi
1.718,80 – 1.718,30 riečnymi kilometrami
• veľkosť areálu: 13.518 m²

• 3 plávajúce pontóny
• atraktívna turistická destinácia

VEREJNÝ PRÍSTAV
KOMÁRNO
• nákladný aj osobný prístav
• druhý najdôležitejší prístav na Slovensku
• poloha: ľavý breh Dunaja v úseku medzi 1.770,00 – 1.762,00
riečnymi kilometrami
• veľkosť areálu: 643.000 m²
• 2 bazény
• cestné napojenie, železničné napojenie
• osobná lodná doprava: najmä v letných mesiacoch pristávaním
kajutových lodí na voľnom toku Dunaja
• koncepčne, technologicky a štrukturálne vybudovaný na
prekládku hromadných, voľne uložených substrátov
• v prípade mimoriadnych udalostí plní funkciu ochranného
prístavu pre plavidlá na úseku toku Dunaja a časti Váhu

CEF - MASTER PLAN AND FEASIBILITY STUDY
FOR THE PUBLIC PORT OF KOMÁRNO
▪
▪
▪
▪

▪

Master Plan a štúdia realizovateľnosti pre verejný prístav Komárno
rozpočet: 673 100,00 €
spolufinancovanie zo zdrojov EÚ: 572 135,00 €
Hlavné ciele projektu:
➢
vypracovanie Master planu, ktorý definuje širšie vzťahy, v rámci
ktorých sa predpokladá fungovanie efektívneho verejného prístavu
Komárno pri rešpektovaní národnej a európskej legislatívy
➢
Následným krokom bude vypracovanie Štúdie realizovateľnosti pre
rozvoj prístavu v Komárne, ktorá bude nadväzovať na Master plan
a posúdi rôzne alternatívy možnosti modernizácie verejného
prístavu Komárno.

Cieľ modernizácie:
➢
obnovenie postavenia v rámci národnej ekonomiky, a v rámci
medzinárodnej koridorovej siete TEN-T ako rovnocennej,
ekologickej a efektívnej súčasti kombinovanej dopravy s aktívnym
prepojením na cestnú a železničnú dopravu.
➢
poskytovať v prístave Komárno prístavné služby spojené s vodnou
dopravou tak, aby boli svojou kvalitou a komplexnosťou
porovnateľné s modernými zahraničnými prístavmi na Dunaji

Ďakujem vám za pozornosť
www.portslovakia.com

