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ZÁZNAM Z TESTU NEVYHNUTNOSTI zo dňa 12.02.2021 

 

Podmienky testu nevyhnutnosti Áno Nie 

Nedostatočná personálna kapacita 

 

áno  

Odôvodnenie: 

Právnici interného právneho oddelenia sú zamestnaní na ustanovený týždenný pracovný čas; 

reálne vykazujú odpracovaný ustanovený pracovný čas, pričom pravidelne vykazujú nadčasy 

v každom kalendárnom mesiaci a nie je možné im prideľovať viac práce, nakoľko to 

neumožňujú ustanovenia Zákonníka práce o pracovnom čase.  

Mimoriadna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 a obmedzeniami prevádzok vo 

verejnom prístave naviac priniesla zvýšenú potrebu práce interného právneho oddelenia, 

ktoré sa musí okrem iného venovať úpravám a dojednávaniu zmien v zmluvnej dokumentácii 

s obchodnými partnermi a reštrukturalizácii platobných záväzkov obchodných partnerov 

spoločnosti. 

Podstata právnej služby nespočíva vo vlastnej 

rozhodovacej činnosti VPAS alebo v priamej súvislosti s 

ňou  

áno  

Odôvodnenie: 

Spoločnosť Verejné prístavy, a. s. nie je štátny orgán, ktorý by vykonával samostatnú 

rozhodovaciu činnosť; jedná sa o právne zastupovanie Spoločnosti Verejné prístavy, a. s. v 

konaniach, ktorých predmetom je uplatňovanie nárokov Spoločnosti Verejné prístavy, a. s. 

prostredníctvom všeobecných súdov a iných orgánov na to určených. 

Podstata právnej služby nespočíva v legislatívnej činnosti 

VPAS alebo v priamej súvislosti s ňou  

áno  

Odôvodnenie:  

Spoločnosť Verejné prístavy, a. s. nie je štátny orgán, ktorý by vykonával legislatívnu 

činnosť; jedná sa o právne zastupovanie Spoločnosti Verejné prístavy, a. s. v konaniach, 

ktorých predmetom je uplatňovanie nárokov Spoločnosti Verejné prístavy, a. s. 

prostredníctvom všeobecných súdov a iných orgánov na to určených. 

Významnosť predmetu právnej služby 

 

áno  

Odôvodnenie: 

Súdny spor, v ktorom bude advokátska kancelária zastupovať Spoločnosť Verejné prístavy, 

a. s. je pasívnym súdnym sporom, a žalovaným je Spoločnosť Verejné prístavy, a. s. . 

V prípade prehry v uvedenom súdnom spore hrozia pre Spoločnosť Verejné prístavy, a. s. 

škody. 

 

JUDr. Lenka Papcunová 

Právnik/správca 

pohľadávok 

Verejné prístavy, a. s. 


