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Rozšírenie skladovacích
kapacít v Čiernej nad Tisou
Spoločnosť BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s., (BTS) v pohraničnej
prekládkovej stanici (PPS) Čierna nad Tisou poskytuje pre svojich
zákazníkov aj možnosti preskladnenia tovarov v colnom režime. V tomto
roku tu začala realizovať 3. etapu modernizácie prekládkových kapacít.
Tretia etapa modernizácie prekládkových
kapacít v PPS je spojená so stálym
záujmom spoločnosti BTS pokračovať
v rozvoji a skvalitnení poskytovaných
služieb. Rozsah modernizácie je zameraný
na aktivity spojené tak s dlhodobými
požiadavkami zákazníkov spoločnosti, ako
aj s rozvíjajúcim sa dopytom po intermodál‑
nych železničných prepravách.
Významnou investíciou BTS, ktorá bola
pripravovaná už od roku 2018, je rozšírenie
skladovacích kapacít v rámci PPS Čierna
nad Tisou. Cieľom je poskytnúť zákazníkom
požadovanú celkovú kapacitu presklad‑
nenia na úrovni 200 tisíc ton substrátov
ročne. V priestore pôvodnej Novej transpor‑
térovej rampy NT5 v októbri tohto roku
začala BTS výstavbu nových Skladovacích
plôch – Stred. Základom je vybudovanie
spevnej panelovej plochy s rozlohou
11 600 m2. Plocha je určená na usklad‑
nenie železnej rudy, ostatných druhov rúd
a podobných substrátov.
Po ukončení výstavby v októbri 2021 bude
možné na týchto skladovacích plochách
umiestniť 60 tisíc ton tovarov za rok. Súčas‑
ťou investície je aj vybudovanie zázemia pre
obsluhu pracoviska, dynamickej koľajovej

váhy, kamerového systému zabezpečujú‑
ceho splnenie podmienok pre uskladnenie
tovarov v colnom režime a rekonštrukcia

tovaru.
Od začiatku roku 2020 si BTS prenajíma od
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.
s., (ZSSK CARGO) Terminál
kombinovanej dopravy (TKD)
Dobrá. V spolupráci s akcio‑
nármi BUDAMAR LOGISTICS,
a. s., a ZSSK CARGO sekciou východoslovenských
prekladísk spoločnosť BTS
priebežne plní svoje záväzky
v činnosti prekládky. Zároveň
zabezpečuje zmluvnú časť
dôležitých opráv technolo‑
Jeden z existujúcich colných skladov BTS v Čiernej
gických zariadení, vnúto‑
nad Tisou na Obecnej rampe.
roareálovej infraštruktúry
a realizuje ďalšie investičné
existujúceho osvetlenia. V spolupráci
aktivity pre skvalitnenie poskytovaných
so Železnicami Slovenskej republiky sa
služieb a zázemia obsluhy terminálu.
obnoví aj priľahlá časť existujúcej koľajovej
Výhľadom spoločnosti BTS je naďalej
infraštruktúry, ktorá slúži pre dopravnú
v spolupráci s akcionármi udržať a rozvíjať
obsluhu pracoviska. Z dôvodu eliminácie
prekládkovú činnosť v PPS Čierna nad
možného šírenia prašnosti zo skladovacích
Tisou a tak aj naďalej zabezpečiť jej trvalú
plôch bude pracovisko vybavené mobilným
konkurencieschopnosť.
postrekovacím zariadením, ktoré s využitím
ekologicky odbúrateľného postreku vytvorí
Alojz FILIPEK
technický riaditeľ
na uskladnenom tovare povrch zabraňujúci
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.
vzniku prašnosti a vyplavovaniu uloženého

Aj tento rok Solidarita pomohla trom z nás
Neinvestičný fond SOLIDARITA poskytuje finančnú podporu zamestnancom a ich rodinným
príslušníkom všetkých troch železničných spoločností ŽSR, ZSSK a ZSSK CARGO pri riešení ich
finančných problémov v ťaživých životných situáciách. V tomto roku už vyplatil podpory v celkovej výške
20 600 eur a to 23 zamestnancom, tri prípady sa týkali zamestnancov ZSSK CARGO.
Neinvestičný fond SOLIDARITA zamest‑
nancov Železníc Slovenskej republiky
získal v tomto roku k 31. 10. od zamest‑
nancov všetkých troch železničných
spoločností finančné prostriedky vo
výške 14 928,91 eur, z toho od zamest‑
nancov ZSSK CARGO vo výške 2106,15
eur. Fondu venovalo finančný dar vo
výške 6000 eur Občianske združenie
Jeden23223 Petra Modrovského.
V ZSSK CARGO vyplatil fond podpory
trom zamestnancom v nepriaznivej
životnej situácii. Dvakrát to bola
dlhodobá práceneschopnosť s negatív‑
nym dopadom na príjmy v rodine. Raz
choroba dieťaťa a drahá liečba, pri ktorej

rodičia kupujú výživové doplnky, lieky
a majú zvýšené náklady na dopravu.
Aj malá pomoc či slovné povzbudenie
býva pre ľudí veľkou vzpruhou. Preto
poteší, že aj zamestnanci ZSSSK CARGO
prispievajú svojou čiastkou do balíka,
z ktorého SOLIDARITA vypláca podpo‑
ry. – Som veľmi vďačný za finančný
príspevok, ktorý mi fond SOLIDARITA
priznal. Veľmi nám to pomohlo. Nielen
peniažky, ale aj pocit súdržnosti
a samotné snaženie kolegov pomôcť
v našej situácii, - nešetrí slovami vďaky
na adresu ľudí, ktorí do fondu prispeli,
rušňovodič Miroslav Lorko zo Spišskej
Novej Vsi. Po srdcovej príhode ostal

niekoľko mesiacov práceneschopný.
Finančná situácia v rodine sa zhoršila
a obáva sa, že po 40 rokoch práce pre
železnicu o ňu príde.
SOLIDARITA aj koncom tohto roka vyzýva
železničiarov, aby podporili svojich kole‑
gov v núdzi a prispeli svojou hodinovou
mzdou na účet fondu.
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