VÝCHODOSLOVENSKÉ PREKLADISKÁ
Východoslovenské prekladiská (ďalej VSP),
do ktorých sú začlenené prekladiskové
komplexy v Čiernej nad Tisou, preväzovňa
vozňov zo širokého rozchodu (1 520 mm) na
normálny rozchod (1 435 mm) a moderný
Terminál kombinovanej dopravy v Dobrej,
majú strategický význam v európskom
meradle najmä pri prepravách východ –
západ.
Východoslovenské prekladiská sú bránou do
strednej Európy, o čom svedčí aj fakt, že vo
VSP sa prekladá viac ako 50 % všetkých
tovarov smerujúcich z Ľvovskej dráhy
(Ukrajina) do západnej Európy.
Vo VSP sa prekladajú aj tovary smerujúce
z juhovýchodnej Ázie cez Transibírsku
magistrálu. ZSSK CARGO si uvedomuje
silu tranzitných prepráv z Ázie, ktoré podľa
analýz DG TREN budú stúpať až o 30% do
roku 2020, preto venuje veľkú pozornosť
modernizácii techniky a technologických
postupov svojich prekládkových zariadení. VSP ako jediné prekladisko na budúcej
Schengenskej hranici spĺňa európske normy fyto – veterinárnej stanice, prekládka tovarov je
sústredená na jednom mieste, vďaka modernej zrekonštruovanej rozmrazovni je možná
celoročná prekládka železnej rudy a vďaka nedávno postavenému Terminálu kombinovanej
dopravy bude možné zvládnuť narastajúce nároky na kombinovanú dopravu smerujúcu najmä
z Ázie. Význam VSP bude ďalej narastať v súvislosti s premiestňovaním výrobných kapacít
do východnej časti Európy, približovania sa Ukrajiny do EÚ, zvyšovania významu BAM
(Transsibírskej magistrály) a závislosti hutníckych podnikov v strednej a západnej Európe na
nerastných surovinách z východnej Európy.

VSP

M oscow

Východoslovenské prekladiská Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. sú
prekládkové miesta na širokorozchodnej trati a normálnorozchodnej trati, v ktorých sa
vykonáva nakládka, vykládka a prekládka tovarov z vozňov širokého rozchodu do
vozňov normálneho rozchodu a opačne, preväzovanie podvozkov širokorozchodných
vozňov, zmena prepravného režimu z SMGS na CIM a opačne, ako aj ostatné služby
spojené s prepravou tovaru v smere Východ - Západ a Západ - Východ.
V súčasnosti
Východoslovenské
prekladiská
zaisťujú prekládku vyše 90% surovín a tovarov
dovážaných na Slovensko po železničných tratiach
z východnej Európy a Ázie.
Významné postavenie VSP je zaistené jeho
jedinečnosťou, pretože je najväčším prekladiskom
s komplexnou ponukou služieb medzi širokým a
normálnym rozchodom koľají na Slovensku.
V súvislosti zo svojou činnosťou zaisťuje aj styk s orgánmi štátnej správy konajúcimi v
dovoze a vývoze tovarov a vozidiel cez železničný pohraničný prechod Čierna nad Tisou –
Čop a Užhorod (Ukrajina) - Maťovce. Prekládku tovarov, vyvážaných zo Slovenska do
východnej Európy a Ázie zaisťuje prekladisko v Čope (Ukrajina).
Vo VSP sa stretávajú železničné trate UZ rozchodu 1520 mm a železničné trate
ŽSR rozchodu 1435 mm. Okrem toho sa tu stretávajú dva prepravné režimy SMGS a
CIM. Preprava tovarov vo VSP medzi UZ – ŽSR sa vykonáva cez železničné prechodové
stanice:
Čierna nad Tisou - Čop:
1. po rozchode 1435 mm - normálny rozchod (NR). Železničná trať NR pokračuje
cez Čiernu nad Tisou do Čopsko-batevského prekládkového komplexu a
umožňuje prepravu tovaru bez prekládky do Rumunska cez prechod DiakovoHalmeu. Pri tomto spojení je možnosť prepravy tovarov, okrem nebezpečných
tovarov a tovarov s prekročenou nakladacou mierou, cez územie Ukrajiny po trati
Čierna nad Tisou - Čop - Diakovo - Halmeu a opačne v režime CIM nákladným
listom CIM. Tým sú vytvorené podmienky pre priamu prepravu zásielok na
medzinárodný nákladný list CIM zo všetkých členských štátov COTIF do staníc
určenia na Ukrajine, ktoré sa nachádzajú na traťovom úseku s rozchodom 1 435
mm : Čop, Esen, Batevo, Barkasovo, Strabičevo, Mukačevo (Чоп, Есень, Батево,
Баркасово, Страбичево, Мукачево).
S platnosťou od 1.augusta 2004 je možné uskutočniť bez zmeny prepravného
režimu na území SR (t.j. bez nového podania v Čiernej nad Tisou)
pravidelnú prepravu zásielok s nákladným listom CIM do uvedených staníc
určenia na Ukrajinských železniciach ako aj tranzitných zásielok cez
Ukrajinu po trati Čierna nad Tisou/Čop – Diakovo/Halmeu v zmysle
platných predpisových ustanovení CIM, PIM a LIF.

2. po rozchode 1520 mm - široký rozchod (ŠR) železničná trať ŠR končí v Čiernej
nad Tisou. Odovzdávka vozňových zásielok a ich prekládka z vozňov
širokorozchodných do vozňov normálnorozchodných sa uskutočňuje na strane
preberajúcej železnice.

Užhorod - Maťovce po rozchode 1520 mm:
Širokorozchodná trať v dĺžke 88 km
pokračuje ďalej zo železničnej stanice
Maťovce do železničnej stanice Hanisky
pri Košiciach a slúži predovšetkým na
prepravu sypkých substrátov najmä
železnej rudy pre U.S. Steel Košice,
s.r.o.

Cez prechod Užhorod - Maťovce je možné prepravovať všetky druhy tovarov
určených na vlečky a prenajaté priestranstvá v žst Haniska pri Košiciach, Trebišov,
Vojany, Budkovce a Maťovce.
Možnosť prekládky zásielok v PPS Maťovce je obmedzená na prekládku sypkých
substrátov - železná ruda, uhlie. Prekládku iných substrátov je potrebné zmluvne
dohodnúť so Strediskom nákladnej prepravy Maťovce.
Špecifické tovary, ktoré nie je možné prekladať je možné prepravovať v ŠR vozňoch, u
ktorých sa vymenia podvozky ŠR za podvozky NR. ZSSK CARGO vykonáva výmenu
podvozkov ŠR za podvozky NR pre všetky druhy nebezpečných látok, ktoré sú uvedené
v Poriadku pre medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru RID, smerujúce na západ
cez prechod Užhorod - Maťovce v preväzovni vozňov Maťovce.

SLUŽBY VO VÝCHODOSLOVENSKÝCH PREKLADISKÁCH
Prepravné služby
ZSSK CARGO v oblasti prepravnej pri prekládke a prečerpávaní tovarov, preväzovaní
vozňov poskytuje na pracoviskách VSP nasledovné prepravné služby:
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

·
·

úkony spojené s naložením, preložením, upevnením a označením zásielok,
obstaranie prerokovania prepravy zásielok neobvyklých predmetov a zásielok
s prekročenou nakladacou mierou,
zisťovanie hmotnosti zásielok vážením na
koľajovej váhe,
paletizácia, paketizácia a páskovanie tovarov,
zisťovanie poškodenia vozňových zásielok,
podaj prepravných pomôcok a prepravných
prostriedkov patriacich prepravcom na prepravu,
distribúcia zásielok podľa hromadných prípadne
čiastkových príkazov s prípadným zabezpečením
vykládky,
dodatočné zistenie prechodu zásielok cez slovenské štátne hranice,
informovanie zákazníkov o vstupe zásielky, prekládke a o odchode vozňov z Čiernej
nad Tisou a Maťoviec,
vystavenie tranzitného colného vyhlásenia bez ručenia,
vystavenie a predloženie jednotného colného dokladu s príslušnými prílohami,
zastupovanie deklaranta pri dodaní colného vyhlásenia,
doručenie prepravných dokladov fyto-inšpektorovi za účelom vykonania kontroly
zdravotného stavu prepravovaných rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov,
ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov,
zasielanie druhopisov nákladných listov a iných dokladov prepravcom,
podávanie písomných správ o prechode tovaru cez hranicu.

Pracovisko prekládky rudy
Pracovisko prekládky rudy sa využíva na prekládku voľne ložených sypkých substrátov,
predovšetkým železnej rudy, t.j.:
· peliet,
· brikiet,
· koncentrátu železnej rudy,
· aglorudy
a ostatných druhov rúd surového železa, ferozliatiny, uhlia,
krátkej guľatiny a podobných substrátov pomocou
pásových rýpadiel z otvorených širokorozchodných vozňov
do vozňov normálneho rozchodu, prípadne do vozňov
s odnímateľnou strechou.
Ďalej sa tu zabezpečuje prekládka, vykládka a nakládka dreva, paletizovaného aj
voľne loženého reziva, oceľových plechov, zvitkov, tyčí, tvarovaného železa, larzeniek,
strojov všetkého druhu, osobných a nákladných automobilov, koľajníc, debien, železného
šrotu, mramoru, dreveného uhlia, koksu, antracitu, ferokovov a iných sypkých substrátov, ako
aj veľkokapacitných kontajnerov, príp. ďalších podobných substrátov, preväzovanie
elektrických rušňov z normálneho rozchodu na široký rozchod a opačne.
Spôsob prekládky je priamo z vozňa do vozňa,
prípadne zo širokorozchodného vozňa na haldu a z haldy do
vozňa normálneho rozchodu a opačne. V prípade potreby sa
môže vykonávať prekládka vývozných zásielok z vozňov
normálneho rozchodu do vozňov širokého rozchodu ako aj
nakládka vývozných zásielok z cestných motorových
vozidiel do širokorozchodných vozňov a opačne.
Pre zvládnutie požadovaných prác a služieb slúžia
rampy, ktoré sú vybavené hydraulickými rýpadlami, portálovými a mostovými žeriavmi. Na
všetkých rampách pracoviska prekládky rudy je možné pracovať v nepretržitej prevádzke.
Obecná rampa a II. rudná rampa
Vykonáva prekládku železnej rudy, čiernych kovov, ostatných rúd a podobných substrátov
pomocou hydraulických rýpadiel na pásovom podvozku. Maximálna kapacita prekládky
11 000 ton za 24 hodín.

Východná rampa - sever
Vykonáva prekládku železnej rudy, čiernych kovov,
ostatných rúd a podobných substrátov pomocou
hydraulických rýpadiel na pásovom podvozku. Maximálna
kapacita prekládky 300 ton za 24 hodín.

Východná rampa - juh
Vykonáva prekládku dreva a guľatiny v rôznych dĺžkach
pomocou špeciálnych hydraulických rýpadiel s vysúvacou
kabínou. Maximálna kapacita prekládky 1 800 ton za 24
hodín.

I. rudná rampa
Vykonáva sa prekládka čiernych kovov, oceľového šrotu,
peliet a ilmenitu pomocou 4 mostových žeriavov o
nosnosti 12,5 ton. Maximálna kapacita prekládky 2 400
ton za 24 hodín. Súčasne sa nasadzujú 2 až 3 žeriavy.

I. a II. portálová rampa
Vykonáva sa prekládka strojov, hutníckych výrobkov,
čiernych kovov, guľatiny, reziva pomocou 6 mostových
žeriavov o nosnosti 80 a 25 ton. Maximálna kapacita
prekládky 2 000 ton za 24 hodín. Možnosť previazania
elektrických lokomotív z NR na ŠR. Maximálna hmotnosť
jedného kusu tovaru, ktorý je možné prekladať s dvoma
žeriavmi je 160 ton.

Nová mäsová rampa
Vykonáva sa prekládka paketizovaného reziva, koksu,
uhlia, surového železa a peliet pomocou troch
portálových žeriavov s možnosťou prekladať pomocou
bremenových elektromagnetov,
drapáka ESSEL,
elektohydraulického drapáka HLD 100 až do hmotnosti
10 ton. Maximálna kapacita prekládky 2 000 ton za 24
hodín.

Kontajnerová rampa
Zabezpečuje
prekládku,
vykládku
a nakládku
hutníckych výrobkov (oceľové plechy, tyče, rúry, rôzne
profily vo zväzkoch) ako aj ich ukladanie do colného
skladu s úložnou plochou 600 m2 pomocou portálového
žeriava o nosnosti 36 ton. Spôsob prekládky je z vozňa
ŠR na vozeň NR a opačne, z vozňa ŠR alebo NR na
úložnú plochu a opačne, z vozňa ŠR, NR alebo
z úložnej plochy na kamión a opačne. Maximálna
kapacita prekládky 900 ton za 24 hodín.

Rotačný výklopník sypkých substrátov
V marci 2010 bol uvedený do prevádzky rotačný výklopník sypkých substrátov. Ide
o pracovisko, ktoré je unikátnym technologickým zariadením na prekládku vozňov ŠR na
vozne NR. Moderná technológia prekládky je doplnená o rozmrazovaciu halu, ktorá bola
zrekonštruovaná v roku 2008 a zabezpečuje plynulú celoročnú prekládku sypkých substrátov.
Doterajšie prekládkové kapacity Východoslovenských prekladísk v Čiernej nad Tisou sa
vďaka tejto technológii zvýšia o 50 percent a rozmrazovacie kapacity až o 135 percent.
Prekládka sypkých substrátov je procesne i technologicky nadčasovo vybaveným
pracoviskom, ktoré umožní zvýšenie tovarových tokov cez územie Slovenska a je
konkurenčnou alternatívou k prekládkovým kapacitám v susedných krajinách. Zvýšené
výkony očakávajú tiež ŽSR vzhľadom na zmenené požiadavky na vlakotvorbu, posun
a pristavovanie jednotlivých vlakov na prekládku.
I

Pracovisko rozmrazovne
Zabezpečuje rozmrazovanie sypkých substrátov
v rozmrazovacích tuneloch v zimnom období pre
možnosť ich prekladania z vozňov ŠR do vozňov NR,
alebo vykladania na haldu. Kapacita pracoviska za 24
hodín v závislosti od druhu sypkého substrátu:
agloruda - 120 ŠR vozňov,
koncentrát - 80 ŠR vozňov.
Dané pracovisko je jediné na Schengenskej hranici.

Pracovisko ľahkej mechanizácie a prečerpávania
Rampy pracoviska ľahkej mechanizácie slúžia na
prekládku rôznych druhov substrátov v balenom
i nebalenom stave, ľahkoskaziteľného tovaru, živých
zvierat, obilnín, chemických a minerálnych hnojív, solí a
sypkých substrátov zo širokorozchodných vozňov do
vozňov normálneho rozchodu.
V prípade potreby je možné vykonávať aj
prekládku vývozných zásielok z vozňov normálneho
rozchodu do vozňov širokého rozchodu, ako aj tovarov
dovážaných po širokom rozchode v zakrytých vozňoch nakládkou do veľkokapacitných
kontajnerov radu ISO 1C a ISO 1A.
Jazyková rampa I. a II.
Vykonáva sa prekládka celulózy, bavlny,
ferozliatiny a kaučuku ložených na paletách pomocou
vysokozdvižných vozíkov. Maximálna kapacita prekládky
1 400 ton za 24 hodín. Možnosť vykonávať paletizáciu
celulózy. Súčasne môže byť nasadených 5 vozíkov.
Možnosť využiť novú hraničnú veterinárnu
a fytosanitárnu stanicu.
Jazyková rampa III.
Slúži na prekládku priemyselnej soli a ostatných voľne ložených sypkých substrátov zo
ŠR vozňov (vrátane vozňov s dolnými vypúšťacími otvormi – tzv. „Chopper“) do zakrytých
NR vozňov pomocou navíjadla s mechanickou lopatou, nakladača Beumer, šnekového
a korčekového dopravníka. Maximálna kapacita prekládky 900 ton za 24 hodín.
Nová transportérová rampa
Slúži na prekládku voľne ložených obilovín, krmív a solí zo ŠR krytých vozňov do NR
krytých vozňov bežnej, resp. osobitnej stavby za pomoci mechanických lopát a pásových
transportérov. Maximálna kapacita prekládky 1 500 ton (soli) za 24 hodín.

Krytá rampa
Na rampe sa nachádzajú dva verejné colné sklady,
ktoré slúžia na skladovanie kusových tovarov a tovarov na
paletách. Priestor colného skladu tvoria 2 montované,
oceľové haly o rozmeroch 20 m x 7,85 m. Vo verejnom
colnom sklade sa nesmie skladovať tovar uvedený
v colnom zákone ako nebezpečný tovar a tovary, na ktoré
sa vzťahujú zákazy a obmedzenia.
Kapacita ložných operácií na rampách pracoviska ľahkej
mechanizácie je 2 300 t / 24 hod.

Prečerpávací komplex 6/8N

Prečerpávací komplex 6/8N je určený na prečerpávanie kvapalných komodít dopravovaných
po železnici širokého rozchodu (ŠR) do železničných cisterien normálneho rozchodu (NR).
Celý komplex je rozdelený do niekoľkých základných celkov:
prečerpávacia stanica,
prečerpávacie miesto na koľaji normálneho rozchodu,
dispečing
prevádzkové budovy.
Prečerpávanie kvapalných komodít,
alkoholové deriváty,
technické oleje,
potravinárske oleje,
acetáty,
BTX (benzény, toluény, xylény).
Zariadenie komplexu
Prečerpávacie miesta sú koncipované ako dvojkoľajné pre každý rozchod s technologickým
kanálom uprostred. Na strane ŠR sú jednotlivé prečerpávacie miesta vybavené spodnými
ramenami, prečerpávacími hadicami a hornými ramenami s rekuperáciou (spätné vrátenie)
pár. Na strane NR sú k dispozícii prečerpávacie hadice a horné ramená taktiež s
rekuperáciou pár. Takýmto spôsobom je zabezpečené uzavretie prečerpávacieho systému s
maximálnou elimináciou únikov pár kvapalných komodít do ovzdušia.

Kapacita
450-500m3/hod v závislosti od druhu prečerpávanej komodity. Uvedená kapacita sa
dosiahne tým, že sa prečerpáva súčasne na dvoch koľajiskách. Obojstranné prečerpávacie
miesto je pre 2x8 železničných cisterien ŠR a 2x8 železničných cisterien NR.
Celý komplex je riadený a kontrolovaný pomocou moderného riadiaceho systému TAMAS a
zobrazovaný na LCD monitoroch. Súčasťou riadiaceho systému je aj systém váženia
železničných cisterien na vstupe i na výstupe komplexu. Celkovo ide o štyri váhy Schenck.
Celý systém je prehľadne monitorovaný a dáta z riadiaceho a vážiaceho systému sú
prepojené s Prevádzkovým informačným systémom ZSSK CARGO (ISP).

Preväzovanie vozňov širokého rozchodu
Pracovisko preväzovania a prekládky - MAŤOVCE
Pracovisko preväzovania umožňuje prepravu
zásielok bez prekládky vo vozňoch širokého rozchodu.
U týchto vozňov sa vymenia podvozky širokého rozchodu
za podvozky normálneho rozchodu. Prepravujú sa podľa
osobitných podmienok jednotlivo alebo v skupinách.
Previazané vozne širokého rozchodu sú vybavené
spriahadlom a sú pri preprave po tratiach normálneho
rozchodu doprevádzané na oboch koncoch spojovacími
vozňami.
Kapacita preväzovne – 66 vozňov / 24 hod
Pracovisko prekládky v Maťovciach zabezpečuje
okrem preväzovania vozňov taktiež prekládku sypkých
substrátov
(agloruda,
koncentrát,
pelety,
atď.).
U súkromných subjektov je možné dohodnúť aj prekládku
iných substrátov. V prípade, že prekládku vykonáva tretí
subjekt je potrebné prepravu na nákladný list SMGS
ukončiť v žst. Maťovce.
Kapacita ložných manipulácií – 6 500 t / 24 hod

Terminál kombinovanej dopravy Dobrá
ZSSK CARGO komplexne zabezpečuje rozvoj a realizáciu intermodálnych prepráv v
oblasti obchodnej, technickej, technologickej a terminálových služieb.
Terminál kombinovanej dopravy Dobrá leží na V. paneurópskom železničnom koridore
Benátky – Bratislava – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou – Ľvov, v blízkosti prekládkovej
stanice Čierna nad Tisou.
Výnimočnosťou tohto terminálu je, že okrem štandardných služieb poskytovaných
v termináloch, umožňuje prechod zásielok zo širokého na normálny rozchod a opačne.
Rozloha terminálu - 180 750 m2
V blízkosti TKD Dobrá sa na Slovensko – ukrajinskej
hranici dlhej 98,5 km nachádzajú hraničné prechody:
Hraničné prechody:
§
§
§
§

Vyšné Nemecké – Užhorod
nákladná doprava
Ubľa – Malyj Bereznyj
Čierna n. T. – Čop
Maťovce – Užhorod

Hraničné prechody v pláne
§ Čierna – Solomonovo
§ Dobrá – Damocz

cestná osobná a
cestná osobná doprava do 3,5 t
železničná osobná a nákladná doprava
železničná nákladná doprava
pre cestnú osobnú aj nákladnú dopravu
pre cestnú nákladnú dopravu

Typ TKD:
§
§
§

železničná doprava – cestná doprava,
železničná doprava – železničná doprava (zmena rozchodu),
cestná doprava – cestná doprava.

Hlavné dôvody výstavby terminálu:
§
§
§
§

začlenenie SR do európskeho systému
kombinovanej dopravy,
priepustnosť
cestného
hraničného
prechodu Vyšné Nemecké,
nárast tovarovej výmeny smerom západ –
východ a juh – sever,
silný podiel tranzitu v SR
.

§

zvýšenie prekládkovej kapacity komplexu Východoslovenských prekladísk v Čiernej
nad Tisou a Maťovciach,
§ pokrytie prepravných požiadaviek intermodálnej prepravy,
§ príprava skupín vozňov pre tvorbu,
- ucelených vlakov kombinovanej prepravy,
- ucelených vlakov s prepravou cestných súprav,
§ rozvoj služieb a zvýšenie kvality.
Poskytované služby:
§
§
§

§
§
§
§

nakládka, vykládka a prekládka nákladových jednotiek a cestných súprav,
plnenie a vyprázdňovanie nákladových jednotiek,
skladovanie nákladových jednotiek a parkovanie cestných vozidiel:
§ veľkých kontajnerov 20´ , 30´ a 40´,
§ výmenných nadstavieb – celokovových,
§ výmenných nadstavieb – plachtových,
§ cestných návesov,
§ paletovaných a kusových tovarov,
§ osobných automobilov,
balenie a expedícia tovaru,
špedičné služby,
váženie cestných súprav na cestnej váhe,
vystavovanie dokladov
§ JCD - Jednotný colný doklad,
s prílohami, doplnkový,
§ DCH - Deklarácia colnej hodnoty,
doplnková
§ tranzitné colné vyhlásenie,
§ prepravný doklad - železničný nákladný list,
§ prepravný doklad – CMR,
§ karnet TIR,
§ konsignácie k nákladným automobilom.
,

Zámer
§ rozšírenie skladových kapacít o 10.000 m2
§ rozšírenie odstavných plôch a komunikácií,
§ vybudovanie čerpacej stanice PHM,
§ umývačka cestných vozidiel,
§ vybudovanie a otvorenie nových cestných
hraničných
prechodov
s
Ukrajinou
a Maďarskom.
,

MOŽNOSŤ PREPRAVY TOVARU DO RUMUNSKA
Okrem zmeny rozchodu vo VSP taktiež existuje možnosť prepravy tovaru priamo do
Rumunska bez prekládky po normálnorozchodnej trati cez pohraničnú prechodovú
stanicu Čierna nad Tisou – Čop, ďalej cez územie Ukrajiny a cez prechod Diakovo – Halmeu
a opačne v režime CIM.

Príloha č. 1: Koľajisko - prekládkový komplex Čierna nad Tisou

