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siete verejných logistických centier na Slovensku pod gesciou Minsterstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR  

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v slovenskom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Výskumná úloha mala za cieľ vypracovať návrh rozvoja siete logistických centier nákladnej 
dopravy v SR ako podporu pri tvorbe národnej koncepcie rozvoja verejnej logistickej siete. 
Výskumná úloha obsahuje súhrn poznatkov a  vstupných podkladov pre aplikáciu 
multikriteriálneho vyhodnotenia potenciálnych lokalít verejných logistických centier. Za nosnú 
časť výskumnej úlohy je možné považovať kapitoly pojednávajúce o koncepčnom návrhu 
tvorby nosných uzlov na logistickej sieti v podobe verejných logistických centier. Nosné 
kapitoly sú doplnené o podporné informácie z oblasti dopravnej a logistickej koncepcie v SR a 
EÚ, zmapovania aktuálnej situácie na domácom a zahraničnom logistickom a prepravnom 
trhu, možných modelov financovania  a o koncepciu využitia systému ACTS v prepravných 
službách.  

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v anglickom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Research project aimed to develop a draft of  logistics centers networks development in 
Slovakia as a support to create national concept of public logistics network development. 
Research project contains a summary of knowledge and input documents for application 
multicriterial evaluation of potential localities of public logistics centers. For bearing part of 
research project can be considered chapters dealing about conceptual design of bearing 
nodes creation on logistics network in the form of public logistics centers. Supporting chapters 
are supplemented about support information from the transport and logistics conception of 
Slovakia and EU, mapping the current information in domestic and foreign logistics and 
transport market, possible funding models and about conception of the use of system ACTS 
in transport services. 
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a súhlasím s ich zverejnením. 

 
 
 
 

Zodpovedný riešiteľ 
 

Ing. Ivan Gavora 

Štatutárny zástupca príjemcu 
 

Ing. Ľubomír Palčák 

Ing. Jaroslava Mlichová 

V Žiline 27. 01.2011 V Žiline 27. 01. 2011 
 
 
 
 
 
..................................................... 
    podpis zodpovedného riešiteľa 

 
 
 
 
 
..................................................... 
podpis štatutárneho zástupcu príjemcu 

 


