
VINCI skupina – viac ako storo čie výstavby a 
služieb v prospech ľudí

Založili v roku 1899 francúzsky inžinieri Alexandre Giros 
a Louis Loucheur. Vinci (meno od roku 2000) sa stalo 
najväčšou svetovou spoločnosťou v stavebníctve a 

súvisiacich službách.



VINCI Concessions – financuje, navrhuje, stavia a prevádzkuje dopravnú  infraštruktúru 
a verejné zariadenia na základe verejno-súkromného partnerstva (PPP zmluvy). VINCI 
Concessions je najvä čší prevádzkovate ľ diaľničných a garážových koncesií vo svete.  
V SR je táto spolo čnos ť prítomná cez výstavbu dia ľnice R1 a spolo čnost VINCI Park.

VINCI Energies – je jednotkou na FR trhu a jedným z najvä čších európskych hrá čov v 
energetických službách a službách informa čných technológií (návrh, inštalácia a 
údržba).  V sektore, kde pôsobí  (infraštruktúra, p riemysel, služby a telekomunikácie), 
vyvíja tak miestne ako aj globálne riešenia , ktoré  sú poskytované 800 biznis jednotkami
sieťovo prepojenými. V SR je táto spolo čnos ť prítomná cez ProCS, Ša ľasieťovo prepojenými. V SR je táto spolo čnos ť prítomná cez ProCS, Ša ľa

EUROVIA - sa radí medzi svetových hrá čov v cestných prácach. Stavia, rekonštruuje a 
udržiava dopravnú infraštruktúru (cesty, dia ľnice, železnice, letiská),. Realizuje mestské, 
priemyselné a obchodné rozvojové projekty.  Eurovia  je tiež jedným z európskych lídrov 
vo výrobe materiálov na cestné práce.
V SR je zastúpená cez Eurovia cesty, Eurovia kame ňolomy, SZŽ, GranVia.

VINCI Construction – Francúzska jednotka a ve ľký svetový hrá č  na stavebnom trhu .
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Popredná svetová spoločnosť v 
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Európska jednotka v 
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Partner miest a obcí s viac než 40 
ročnou tradíciou

Navrhuje, stavia, financuje a prevádzkuje
parkovanie na komunikáciác h a v 
parkovacích objektoch

VINCI Park : know-how a skúsenosti

parkovacích objektoch

Ponúka služby a riešenia na mieru  
kombinujúc záujmy ochrany prostredia 
miest s dynamickým rozvojom ich 
centier



Prítomnos ť v 12 krajinách a partnerské projekty s viac ako 
300 mestami

�Francúzsko : 211 miest
�Zahrani čie : 89 miest

Prevádzkuje 1 035 200 parkovacích miest a 1 500 km
parkovacích miest na komunikáciách

VINCI Park  v číslach

1 300 prevádzkovaných parkovacích objektov 

�Francúzsko : 600 garáží
�Zahrani čie : 700 garáží

Zamestnanci : 5 405 zamestnancov

�Francúzsko : 2 255 zamestnancov
�Zahrani čie: 3 150 zamestnancov
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Zemepisné členenie

Celkom : 1 035 200 parkovacích 
miest
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279 504

Francúzsko EUROPA mimo FR mimo EUROPY

27 %



285 600

Parkovanie na komunikáciách a v objektoch

37 %

Celkom : 1 035 200 parkovacích 
miest

749 600

V objektoch Na komunikáciách

63 %



362 320

Celkom: 1 035 200 parkovacích miest

64 %

35 %

Členenie pod ľa typu zmluvy

450 500
10 352

PPP projekty / prenájmy objekty vo vlastníctve postkytovanie služieb
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VINCI Park – Služby



VINCI Park Slovakia

8 prevádzok
2 nájom (dlhodobý)
3 nájom (krátkodobý)
2 manažérske
1 koncesia

1240 parkovacích miest na uzavretých parkoviskách 
(garáže)

903 parkovacích miest na uliciach903 parkovacích miest na uliciach

Obrat prevádzok v roku 2008 dosiahol 1.992.000,- €

VP zamestnáva 30 ľudí



VINCI Park Slovakia - Prešov

Začiatok prevádzky – 1.9.2008

6 zamestnancov

903 parkovacích miest na uliciach – 3 cenové pásma

35 parkovacích automatov, solárne napájanie, čítačka kariet

Karty pre občanov mesta – SIMPLYPARK

Od 9.2.2009 - platba cez mobilOd 9.2.2009 - platba cez mobil



VINCI Park Slovakia, s.r.o.

Pri trati 25

821 06  Bratislava821 06  Bratislava

Tel. : +421 2 4020 3750 - Fax. : +421 2 4020 3752

www.vincipark.sk


