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opakovane potvrdila plánovaný projekto-
vaný výkon prekládky uhlia s èasom pod 
10 minút na jeden vozeò. 
 

Extrémna zima preverila  
rozmrazovacie kapacity  
Ïal�ím novým pracoviskom BTS uvede-
ným v minulom roku do trvalej prevádzky 
bola II. Rozmrazovacia hala, ktorá umo�-
òuje spo¾ahlivú zimnú prevádzku PK 
Východ. Predå�ením haly o 93 metrov sa 
zvý�ila kapacitu jej výkonu o 30 %, vý�-
kové úpravy zasa umo�nili rozmrazova-
nie tovaru vo vysokostenných vozòoch 
�irokého rozchodu bez obmedzenia. 
Pracovný re�im má  nepretr�itú �tvor-
zmennú prevádzku zabezpeèenú ôsmimi 
kmeòovými zamestnancami. Plánovaný 
roèný výkon rozmrazovania poèas troch 
zimných mesiacov (90 dní) dosahuje 650 
tisíc ton. Proces rozmrazovania je plne 
automatizovaný, ovládaný z velína. V 
roku 2017 bolo v II. Rozmrazovacej hale 
rozmrazených 3 746 �R vozòov, èo 
predstavuje cca 258 tis. ton tova-
ru. Podstatné je kon�tatovanie, �e obi-
dve rozmrazovacie haly kapacitne 
v plnom rozsahu pokryli po�iadavky na 
rozmrazovanie v priebehu celého zimné-
ho obdobia 2016/17.  
 

Prekládka kusového tovaru  
Uvedením pracoviska Východná rampa 
� Portál do trvalej prevádzky zaèala BTS 
v roku 2017 realizova�  priamu a nepria-
mu prekládku kusových tovarov zo �R 
vozòov do NR vozòov alebo naopak, a 
tie� prekládku na cestné motorové vozid-
lá. Prekládkový výkon zabezpeèuje dvoj-
nosníkový portálový �eriav s nosnos�ou 
hlavného zdvihu 50 ton a pomocného 
zdvihu 12,5 tony. V priebehu roka 2017 
hlavnou komoditou prekládky boli oce¾o-
vé brámy pre spoloènos� Dunaferr v Ma-
ïarsku. Portál je tie� vybavený zariade-
niami na prekládku sypkých substrátov a 
dreva. Na pracovisku je nepretr�itá �tvor-
zmenná prevádzka so  16-timi kmeòový-
mi zamestnancami. Roèný projektovaný 
výkon prekládky portálu je 1 milión ton. 
BTS v areáli prevádzkuje colný sklad, 

Univerzálnej�í 
prekládkový 
komplex  
Zaèiatkom minulé-
ho roka poèas 
skú�obnej pre-
vádzky PK Východ 
pri mimoriadne 
nároèných klima-
tických podmien-
kach BTS nasta-
vovala systém 
automatiky pre-
kládky, odstraòo-
vali sa niektoré 
nedostatky tech-
nologických prv-
kov a bezpeènost-
ných väzieb. Sú-
be�ne s tým boli v spolupráci so ZSSK 
CARGO - sekciou Východoslovenské 
prekladiská (VSP) systematizované èin-
nosti prekládkovej stanice spojené so 
zabezpeèením plynulosti prekládky. Od 

marca 2017 bol komplex zaradený do 
procesu trvalej prevádzky so stabilným 
mesaèným výkonom prekládky pribli�ne 
180 tisíc ton substrátov. V minulom roku 
tak BTS prelo�ila v novom komplexe 
1,98 milióna ton, predov�etkým �elezo-
rudného koncentrátu.  
Pre potvrdenie prevádzkového výkonu 
PK Východ bola významná úspe�ná 
prekládka uhlia zaèiatkom decembra 
2017, ktorá splnila projektované para-
metre technológie prekládky pre túto 
komoditu. I�lo o súpravu 13 �R vozòov 
pre zákazníka ArcelorMittal Ostrava. Pri 
prvých prekladaných vozòoch dosahoval 
èas nakládky 13 a� 15 minút. Postupným 
zvy�ovaním výdajnosti vyhròovacích 
zariadení a nastavovaním automatiky 
systému nakládky sa èas prekládky sta-
bilizoval na 8 minút. Tovar bol nalo�ený 
do 16 NR vozòov radu Eas s priemer-
ným vy�a�ením jedného vozòa 53,5 ton 
uhlia. Druhá skú�ka dòa 12.12.2017 

Spoloènos� BULK TRANSSHIPMENT 
SLOVAKIA, a. s., (BTS), ktorá je spo-
loèným podnikom BUDAMAR LO-
GISTICS, a. s.,  a �elezniènej spoloè-
nosti Cargo Slovakia, a. s., (ZSSK 
CARGO), zaradila v minulom roku do 
trvalej prevádzky tri nové pracoviská 
� Prekládkový komplex Východ, Vý-
chodnú rampu � Portál a zmoderni-
zovanú II. Rozmrazovaciu halu. Ús-
pe�né sprevádzkovanie týchto tech-
nologických celkov mo�no pova�o-
va� za najdôle�itej�iu udalos� uply-
nulého roku v �elezniènej stanici 
Èierna nad Tisou nielen z poh¾adu 
BTS, ale aj  jej partnerov v rámci 
zabezpeèenia prevádzky � ZSSK 
CARGO a �SR. Podstatné v tejto 
súvislosti je, �e nové pracoviská sa 
vïaka dobrej spolupráci a ústreto-
vosti partnerov plynulo zaèlenili do 
prekládkových, prepravných a do-
pravných èinností v�etkých �elezniè-
ných zlo�iek v Èiernej nad Tisou.  

Najmodernej�ie pracovisko BTS - Pre-
kládkový komplex (PK) Východ je v trva-
lej prevádzke od marca 2017 a umo�òu-
je priamu automatizovanú prekládku 
�elezorudných substrátov, uhlia a koksu. 
Technologický výkon prekládky dosahuje 
2,1 � 2,4 milióna prelo�ených ton za rok. 
Pre ilustráciu - prekládka jedného �iroko-
rozchodného vozòa s hmotnos�ou tovaru 
69 ton trvá s manipuláciou prísunu voz-
òov 5 a� 6 minút.   
V komplexe sa vyu�íva technologické 
zvlhèovanie substrátov pre obmedzenie 
zamrznutia tovaru vo vozni v zimnom 
období. Pri extrémne nízkych teplotách 
na zaèiatku minulého roka to umo�nilo 
zní�i� negatívne dopady pri vykládke 
tovaru u koneèných odberate¾ov. PK 
Východ pracuje v nepretr�itej �tvorzmen-
nej prevádzke a jeho èinnos� zabezpeèu-
je 23 kmeòových zamestnancov.  
Mimoriadne dôle�itý je fakt, �e spolu 
s ïal�ími dvoma pracoviskami vytvára 
podmienky pre ïal�iu stabilizáciu tovaro-
vých tokov z Ukrajiny a Ruskej federácie 
po infra�truktúre �SR. PK Východ posu-
nul   prekládkovú èinnos� na novú tech-
nologickú úroveò  a spolu s PK Západ 
a Východnou rampou � Portál je schop-
ný zabezpeèi� celoroènú plynulos� pre-
kládky v objeme takmer 6 mil. ton tovaru. 
  

Ing. Attila MIKLÓS, prevádzkový  
riadite¾ BULK TRANSSHIPMENT 
SLOVAKIA, a. s. 



 

 

jeho plocha je 12 200 m2, z toho 7 200 
m2 má samotné teleso rampy. Celkový 
výkon prekládky na pracovisku Východ-
ná rampa � Portál za rok 2017 dosiahol 
takmer 140 tisíc ton tovarov. Po stabili-
zácii situácie na území juhovýchodnej 
Ukrajiny sa dá predpoklada� podstatné 
zvý�enie objemu prekladaného kusové-
ho tovaru na tomto pracovisku. 
Uvedenie nových pracovísk do prevádz-
ky znamenalo pre BTS aj významné 
zvý�enie poètu zamestnancov o 47  
v porovnaní so stavom na  konci roka 
2016. 
 

Príkladná spolupráca 

Je neod�kriepite¾né, �e bez ústretových 
vz�ahov a dobrej spolupráce partnerov 
by vèlenenie nových pracovísk BTS do 
chodu Východoslovenských prekladísk 
(VSP) v Èiernej nad Tisou nebolo také 
plynulé. Preto by sa vedenie BTS chcelo 
zvlá�� poïakova� za podporu úseku pre-
vádzky a sekcii VSP - ZSSK CARGO 
a �SR. Zaèlenenie pracovísk do proce-
sov pohraniènej prekládkovej stanice 
(PPS) Èierna nad Tisou si vy�adovalo 
zvládnu� viaceré prevádzkové, technic-
ké, èi právne nále�itosti. Ustálením èin-
nosti nových pracovísk v priebehu roka 
2017 sa na sekcii VSP Èierna nad Tisou 
z dôvodu zvy�ovania efektivity zároveò 
realizovala re�trukturalizácia na jednotli-
vých oddeleniach. Niektoré pracoviská 
boli zru�ené, ale zároveò sa  vytvorili 
nové tak, aby plnohodnotne zodpovedali 
novej organizácii práce pri prekládke 
tovaru v PPS Èierna nad Tisou.    
Poèas roka sa priebe�ne tento nároèný 
proces optimalizoval a racionalizoval. 
V koneènom dôsledku BTS a sekcia 
VSP - ZSSK CARGO spoloène vytvorili a 
zaviedli nový systém operatívneho riade-
nia celého prevádzkového procesu pre-
kládky tovaru, ktorý v roku 2017 v PPS 
Èierna nad Tisou umo�nil celkovo prelo-
�i� 5,98 mil. ton �elezorudných substrá-
tov.   
Zvládnutie tohto zlo�itého procesu 
v priebehu minulého roka si vy�iadalo 
maximálne úsilie, profesionálny a zodpo-
vedný prístup v�etkých prevádzkových a 
riadiacich zamestnancov nielen BTS, ale 
aj sekcie VSP - ZSSK CARGO a úzku 
spoluprácu so zamestnancami �SR 
v �elezniènej stanici Èierna nad Tisou. 
Úsilie pre bezproblémový nábeh nových 
pracovísk a ich zaèlenenie do èinnosti 
Východoslovenských prekladísk bolo 
poèas celého roka podporované aj zo 
strany akcionárov BTS - spoloènosti BU-
DAMAR LOGISTICS a �elezniènej spo-
loènosti Cargo Slovakia. Vïaka tomu sa 
výrazne zvý�ila kvalita poskytovaných 
slu�ieb v �elezniènom uzle Èierna nad 
Tisou a uskutoènil sa ïal�í významný 
krok k jeho technologickému rastu a k 
zvý�eniu atraktivity pre zákazníkov 
a obchodných partnerov. 
 

Ing. Attila MIKLÓS 

prevádzkový riadite¾ 
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA  

O
dbá dvadsa�dva èlenný kolektív zamest-
nancov ZSSK CARGO, v ktorom �eny 
majú miernu poèetnú prevahu. Súèasný 
stav je v�ak len torzom 170 zamestnan-
cov �elezníc, 
ktorí v
pracovali 
v
kladnej do-
pravy e�te 
v
Následne 
pri�li obdobia, 
keï sa ich 
stav vonkaj�í-
mi aj vnútor-
nými vplyvmi 
rapídne zni-
�oval. 
-

Slovenska 
do Európ-
skej únie 
v
sa v
ru�ili colní 
deklaranti. 
Ale masívne prepú��anie nastalo 
i
sa zo systemizácie v
funkcie ako reklamant, kalkulant, sa-
mostatný komerèný zamestnanec, èi 
skladník prepravy,
Obvodu prevádzky Kúty Lívia Boleráco-
vá. 
V
né tarifné body � Senica, Malacky a
a
motnú �elezniènú stanicu Kúty prejde 
denne devä� a� desa� párov nákladných 
vlakov v
� Agendu pri odovzdávaní a
vlakov v
tívne. Vo vz�ahu k


