ZSSK CARGO uzatvorila zmluvu na prenájom terminálu kombinovanej
dopravy v Dobrej so spoločnosťou Bulk Transshipment Slovakia. Bude
prevádzkovaný v podstate ako otvorený terminál s prístupom pre všetkých dopravcov.
Prioritou pre ZSSK CARGO pri rozho‑
dovaní o nájomcovi bolo zabezpečiť
kontinuitu v prevádzkovaní TKD Dobrá a
zároveň zefektívniť jeho využitie. Za týmto
účelom oslovila s ponukou na prenájom
terminálu svoju dcérsku spoločnosť Bulk
Transshipment Slovakia.
Pre výber tejto spoločnosti sa rozhodla
najmä s ohľadom na dlhodobú a bezprob‑
lémovú spoluprácu pri zabezpečovaní
prekládkovej činnosti v rámci Východoslo‑
venských prekladísk v Čiernej nad Tisou a
s ohľadom na dlhoročné skúsenosti tejto
spoločnosti s prekládkovou činnosťou.
Treba pritom zdôrazniť, že nejde o obdob‑
ný prenájom, ako tomu bolo v prípade
spoločnosti TransContainer Slovakia.
ZSSK CARGO má teraz v kompetencii
výkon obchodnej činnosti spočívajúcej v
zabezpečovaní prepráv cez TKD Dobrá.
Účelom nájmu je najmä vykonávanie
činností týkajúcich sa zabezpečovania
prekládky v nákladnej železničnej
doprave a cestnej nákladnej doprave.
Teda nakládka a vykládka tovaru, prekla‑
danie tovaru a zabezpečenie ostatných
súvisiacich činností.

Za najzásadnejší problém pri prevádz‑
kovaní TKD Dobrá považovala ZSSK
CARGO najmä neschopnosť doterajšieho
nájomcu zabezpečovať prepravy v dosta‑
točných objemoch. Preto sa rozhodla, že
ďalej bude výkon obchodnej činnosti vo
vzťahu k TKD Dobrá zabezpečovať spolu
s väčšinovým akcionárom BTS - spo‑
ločnosťou Budamar, s cieľom zvýšenia
prepravovaných objemov tovarov.
Obchodná činnosť pritom bude spočívať
najmä v priamom oslovovaní zákazníkov
a prezentovaní TKD Dobrá ako „otvorené‑
ho“ terminálu prístupného pre všetkých
operátorov, či prezentácii terminálu na
medzinárodných výstavách a veľtrhoch.
Spoločnosť vidí stále perspektívu vo vyu‑
žívaní terminálu v rámci novej hodvábnej
cesty a úzkej spolupráci s Čínou. Takisto
plánuje spoluprácu s Ukrajinskými že‑
leznicami na zavedenie intermodálneho
vlaku na trase Kyjev - TKD Dobrá. Sa‑
mozrejme, pre čo najefektívnejšiu vozbu
intermodálnych vlakov vyčlení dostatočné
prostriedky - vozne a hnacie vozidlá.
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Začiatkom februára dorazil z Ukrajiny na Slovensko ucelený kontajnerový vlak
z Číny. Po colnej a fyto kontrole bol v nedeľu 9. februára popoludní pristavený
do TKD Dobrá. V pondelok 10. februára začala dopoludnia prekládka, ktorú
realizovali ZSSK CARGO a spoločnosť BTS. Preložili 46 kontajnerov, z toho 45
sa preložilo na vlak normálneho rozchodu a jeden na kamión. Večer o 18.54
bol vlak spoločnosti Metrans vypravený z Čiernej nad Tisou a nasledujúci deň
o 9.00 prišiel do Dunajskej Stredy.
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Favorit, takto familiárne volajú železničiari rušeň na obálke. Fotoobjektívom
ho zachytil Dávid GALUŠ po odvezení
záťaže do Spišskej Belej na trati popod
Vysoké Tatry.
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