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Verejné prístavy, a.s. sa zapojila do nadnárodného projektu TalkNET 
 
Podpora alternatívnych zdrojov energie, efektívnejšia doprava aj podpora inovácií 
a logistických riešení v strednej Európe – to je zlomok aktivít projektu TalkNET, ktorého 
súčasťou sa stala aj spoločnosť Verejné prístavy. Jej úlohou je zabezpečiť komunikačné aktivity 
projektu naprieč krajinami.  
 
Zástupcovia našej spoločnosti sa zúčastnili otváracieho stretnutia v talianskych Benátkach. 
Kick-off míting, ktorý odštartoval realizáciu tohto nadnárodného projektu, sa konal v dňoch 6. 
a 7. júla 2017 za účasti 27 partnerov z ôsmych krajín Európy.  
 
Projekt TalkNET má za cieľ dosiahnuť: 
 

1. implementáciu a posilnenie mechanizmov koordinujúcich súkromných a verejných partnerov, 

zúčastnených pri aktivitách nákladnej prepravy a zlepšenie efektivity relevantných aktivít; 

2. podporu a koordináciu aktivít zúčastnených partnerov zameraných na prípravu investícií do 

používania alternatívnych zdrojov energie  a zvyšovania energetickej efektívnosti; 

3. prípravu nadnárodného rámca zameraného na podporu inovácií v oblasti ekologickej prepravy 

a logistických riešení v regióne strednej Európy. 

 
Verejné prístavy, a.s., je zodpovedná za pracovný balíček „Komunikácia.“ Z toho vyplýva potreba 
zabezpečenia činností spojených s výrobou propagačných materiálov, organizáciou stretnutí 
s verejnosťou, komunikáciou s médiami, aktivity v digitálnom priestore a koordinácia postupu partnerov 
projektu (v rámci pracovného balíčka „Komunikácia“).  
 
Okrem uvedeného Verejné prístavy, a.s., zabezpečí vypracovanie dvoch SWOT analýz. Analýzy 
efektívnosti a prepojenia multimodálnych uzlov v Bratislave a Analýzy ekologického riešenia 
(alternatívne palivá a energetická efektivita). 
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Časový rámec projektu je stanovený na 36 mesiacov (jún 2017 – máj 2020). Predpokladaný rozpočet 
pre všetkých zúčastnených partnerov má hodnotu 2 536 523,82 EUR. Vedúcim partnerom projektu je 
Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (IT). 
 
  
 
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. 

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


