ZAOSTRENÉ

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Po náročnom roku pokračuje reorganizácia spoločnosti

R

ok 2020 bol pre Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK CARGO)
z pohľadu hospodárenia mimoriadne náročný. Celý minulý rok totiž pokračovala pretrvávajúca recesia v hutníctve

prepravila ešte takmer 30 miliónov ton
nákladu, znamená to medziročný prepad
o viac ako 12 %. Nízke prepravené objemy
sa automaticky prejavili aj nízkymi tržbami z prepravy. Tie prvýkrát v histórii klesli
pod 200 miliónov eur, čo v porovnaní s rokom 2019 predstavuje finančný výpadok
viac ako 32 miliónov eur.

zabezpečovala v celej trase ZSSK CARGO,
čo kládlo vysoké nároky na zabezpečenie
nákladných vozňov, rušňov aj personálu. Napriek tomu, že sa podarilo získať aj
nové prepravy z cesty na železnicu, najmä
v komodite drevo, výpadky hutníckych
prepráv tieto pozitíva výrazne prevyšovali.

V ktorých odvetviach priemyslu bola preprava najsilnejšia a kde ste, naopak, zaznamenali najväčší pokles?

Aktuálne pokračuje v spoločnosti ZSSK
CARGO reorganizácia, ktorá prebieha od
minulého roka. V akom štádiu je proces
ozdravenia spoločnosti a čo si od tohto
kroku sľubujete?

V porovnaní s rokom 2019 eviduje naša
spoločnosť jediný nárast v komodite automotive (+15-tisíc ton), a to najmä vďaka
exportu štyroch automobiliek na území
Slovenska. Najvýznamnejší medziročný
pokles zaznamenala v komoditách uhlie
(-1,4 milióna ton), železná ruda (-0,7 milióna ton) a kovy (-0,6 milióna ton).

Ing. Roman Gono

a pridružených odvetviach, ktorá trvala
od roku 2019. V marci 2020 navyše začal
naplno pôsobiť ďalší negatívny faktor, a to
pandémia ochorenia COVID-19. Už v prvej
jarnej vlne sa prejavila poklesom výkonov
z dôvodu prerušenia resp. obmedzenia
výroby viacerých významných zákazníkov.
Nasledoval pokles spotreby na trhu v odvetviach automobilového, drevospracujúceho a hutníckeho priemyslu, a neskôr aj
v ďalších sektoroch hospodárstva, najmä
v západnej Európe. Viac nám v zaujímavom rozhovore prezradil Ing. Roman
Gono, predseda predstavenstva ZSSK
CARGO.

Ktorí významní zákazníci vám pomohli
preklenúť minulý rok?
Z dôvodu situácie na prepravnom trhu
sme boli v priebehu roka nútení pristúpiť
k prehodnoteniu plánu objemu prepravy, ako aj plánu tržieb z prepravy tak, aby
zohľadňovali aktuálne možnosti. Výrobné
podniky, ktoré pre pandémiu prerušili výrobu, väčšinou postupne činnosť obnovili,
avšak nepriaznivý vývoj hutníctva na Slovensku a v okolitých krajinách trval naďalej. Pokračoval trend rastu dovozu zámorskej železnej rudy cez jadranské a baltské
prístavy na úkor prepráv po širokorozchodnej trati. Logistiku týchto prepráv

Ako ste zvládli pandemický rok 2020?
Už pri tvorbe podnikateľského plánu na
rok 2020 sa predpokladalo pokračovanie
recesie a očakával medziročný pokles
prepráv. Vlani v apríli sme boli z dôvodu
rastúceho vplyvu ochorenia COVID-19 nútení plán opakovane revidovať. Očakávali
sme vyriešenie pandémie do konca tretieho štvrťroka 2020 a následný nábeh na
pôvodne plánované parametre. Následky pandémie však boli oveľa výraznejšie,
a tak aj napriek nárastu objemu prepráv,
ktorý sa nám podaril v štvrtom kvartálnom
období, sme ukončili rok s prepraveným
objemom 26,2 milióna ton, čo je najnižšie
číslo v histórii firmy. Ak porovnáme tento
výsledok s rokom 2019, keď spoločnosť
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Úzkorozchodné vozne ZSSK Cargo stoja zaradené
do súprav na železničnej stanici Čierna nad Tisou.
Foto: Michal Smrčok
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Opatrenia v rámci akčných plánov, ktoré
sa dotýkali osobných nákladov, prijímame
v spoločnosti už od roku 2019. Negatívny vývoj na výnosovej stránke si v roku
2020 vyžiadal ešte ráznejšie a nepopulárne, avšak nevyhnutné kroky. Cieľom
pomerne rozsiahleho ozdravného plánu
bolo prispôsobiť zamestnanosť výkonom
a dosahovaným tržbám, teda ju optimalizovať. Preto boli spustené viaceré sociálne
programy a na jeseň aj hromadné prepúšťanie. Ku koncu roka 2020 spoločnosť
evidovala v stave 4753 zamestnancov.
V ozdravovaní pokračujeme aj tento rok,
ale potešujúce je, že sa ukončuje proces
hromadného prepúšťania a riešime viaceré ďalšie kľúčové oblasti pre udržateľné
hospodárenie firmy. Počet zamestnancov
by sa mal celkovo znížiť o takmer 20 %.
Zoštíhlenie sa pritom týka všetkých profesií a kategórií. Počet riadiacich zamestnancov a manažérov klesol o vyše 30 %, administratívnych zamestnancov o takmer

Ing. Tibor Cvik,
majiteľ spoločnosti
LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.

S

poločnosť LOKO TRANS Slovakia,
s.r.o. je subjektom podnikajúcim
hlavne v oblasti vykonávania revízií
a opráv nákladných železničných vozňov
a lokomotív, a zároveň je aj zrejme
na Slovensku najmladším výrobcom
nových nákladných železničných vozňov.
Dôsledné naplnenie týchto aktivít si
vyžaduje nesmiernu pripravenosť na
všetkých úrovniach. Veľmi dôležité sú
technické a technologické zabezpečenia
v rámci celého výrobného procesu, kde
naša spoločnosť za posledné obdobie
urobila obrovský krok vpred. Dokonca
v rámci mimoriadne dôležitého NDT
(nedeštruktívne testovanie) si trúfame
povedať, že sme jednotka na trhu v rámci
testovania dvojkolí najmodernejšou
automatickou magnetodefektoskopickou
linkou, čo vysoko oceňujú všetci naši
zákazníci z domáceho trhu, takmer
celej Európy, Balkánu, a občas aj z veľmi
vzdialených exotických destinácií.
Technológie prinášajú pokrok, kvalitu
a tým pádom aj výsledky v podobe
dlhodobej spokojnosti z bezporuchovej
prevádzky vozňov a toto dnes všetci
klienti očakávajú. Ich implementácia
a inovatívne procesy idú ruka v ruke
spolu s organizáciou výroby a bez ich
vzájomnej súčinnosti a prepojenosti,
by dnes pre nás bolo nepredstaviteľné
prijať akýkoľvek vozeň na servis, či revíziu.
Naša spoločnosť investovala za posledné
obdobie milióny eur do rozvoja firemnej
infraštruktúry. Zmodernizovali a rozšírili
sme naše výrobné priestory, pričom sme
zvýšili podiel špecifických odborných
činností na jednotku plochy. Avšak
najdôležitejším faktorom dynamizujúcim
našu spoločnosť v charaktere a kvalite
poskytovaných služieb, definovaných
aj podľa zahraničných certifikačných
a povoľovacích autorít, sú samozrejme
naši ľudia. Ich myslenie, nastavenie a
pripravenosť, ich vzťah ku spoločnosti
a vykonávanej práci, ich kreativita, ich
ambicióznosť a ich presvedčenie.

Je dôležité to povedať nahlas, lebo nie
vždy to bolo také priaznivé. Aj my
sa meníme ako spoločnosť a hlavne
modifikujeme svoje správanie a postoje
k našim personálnym otázkam. Dnes
omnoho viac ako inokedy chápeme
dôležitosť človeka, od jeho vstupu k nám
do spoločnosti, až po jeho realizačnú
platformu, kde očakávame obe strany
nie len 100 % výkon, ale aj obyčajnú
ľudskú spokojnosť a emočné naplnenie.
Toto sú základné motivačné ingrediencie
človeka pre jeho lojálnosť voči značke.
K tomu prispôsobujeme firemnú kultúru,
robíme možno pre niekoho neobvyklé
kroky a snažíme sa vytvárať komunikačný
a pracovný priestor vyhovujúci obom
stranám. Rovnako pristupujeme aj
k obchodným partnerom. Dosiahnutie
stavu win-win prináša do visibility
stratégie každej spoločnosti dlhodobosť,
udržateľnosť a úspech. Vieme, že serióznosť
vo vzťahoch, zásluhovosť v odmeňovaní,
zodpovednosť za vlastný výkon sú
atribúty, ktoré ponúkame ako nadstavbu
našim viac ako 25 ročným skúsenostiam
a poznaniu. Budem rád, ak naše zmienené
myšlienky a reálne správanie sa si budú
nachádzať svojich priaznivcov nie len
v radoch našich spolupracovníkov.
Nastúpili sme cestu zmeny a tá nie je vždy

len jednoduchá. Aj jej samotný proces,
hoci prináša pokrok, je často bolestivý.
Ľudia sú dnes žiaľ unavení a veľakrát
frustrovaní zo všetkého, čo sa okolo nich
dialo a deje v poslednej dobe. Samozrejme,
že pandémia sa podpísala pod mnoho
osudov. Naštrbila istoty, zdvihla ceny,
vytvorila tlak a vniesla do životov ľudí
určitý vzdor, lepšie povedané odpor.
Nesie sa to naprieč všetkými odvetviami,
úrovňami aj spoločenskými skupinami.
Všetci sú tým poznačení a čakajú, že sa to
už zlepší a vráti späť. Zasiahlo to aj nás,
naše podnikanie. V podstate z jedného
dňa na druhý sa zmenili trhové podmienky
a my sme čelili otázkam a situáciám, na
ktoré sa nedalo ani dopredu pripraviť.
Mnohí hovoria, že svet sa už zmenil.
My sme sa v našej spoločnosti dohodli,
že neupustíme z nastolenej cesty,
nech budú podmienky „prežitia“
akékoľvek. Chceme zabezpečovať našim
klientom kvalitný servis železničných
vozňov, chceme budovať svoje
zázemie na vzdelaných a pripravených
spolupracovníkoch, chceme byť stabilným
a pevným pilierom globálnej železničnej
infraštruktúry. Spoločne sa učíme byť
lepšími a každému, kto chce stáť vedľa
nášho úspechu so vztýčenou hlavou,
ponúkame pomocnú ruku.
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Železničná 1
076 43 Čierna nad Tisou
T: +421 56 229 2647
email:
btslovakia@btslovakia.sk

www.btslovakia.sk
...TVORÍME JEDEN TÍM...
. . . W E C R E AT E O N E T E A M . . .

PONÚK AME SLUŽBY:
ͻ Celoročná automatizovaná prekládka hromadných substrátov
železnorudné substráty, koks a uhlie, iné sypké tovary

VUM, a.s.
Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom

VÝROBA, PREDAJ, VYSKUM A VÝVOJ UHLÍKOVÝCH
MATERIÁLOV A VÝROBKOV NA BÁZE UHLÍKU
ͻ uhlíkové kefy pre priemyselné a trakčné motory
ͻ uhlíkové kefy pre automobilový priemysel
ͻ uhlíkové kefy pre ručné náradie a domáce spotrebiče
ͻ uhlíkové šmyky pre lokomotívy, električky, trolejbusy a priemysel
ͻ uhlíkové výrobky pre technické aplikácie
ͻ uhlíkové polotovary vlastnej produkcie
VUM, a.s.
Závod Topoľčany, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, Slovakia
E-mail: zkv@vum.sk ͻ carbon@carbon-vum.sk
Mob: +421 945 504 178 ͻ www.vum.sk

ͻ Prekládka kusových tovarov
brámy, plechy, zvitky, drevo, kusové zásielky
ͻ Prekládka intermodálnych jednotiek v rámci
Terminálu kombinovanej dopravy (TKD) Dobrá
kapacita za 24 hod.: 430 jednotiek
kapacita uskladnenia: 1 630 TEU
ͻ Uskladnenie tovarov v colnom režime
kapacita skladov: 130 tisíc ton sypkých substrátov
ͻ Nákladná železničná doprava
prenájom hnacích koľajových vozidiel radu 183, 240, 131, 770 a 771

10 % a o 15 % klesol počet prevádzkových
technicko-hospodárskych zamestnancov
a robotníkov.
Súčasťou ozdravného plánu spoločnosti
je okrem optimalizácie zamestnanosti aj
podpora jednotlivých vozňových zásielok
a navýšenie podpory vo forme zliav za prístup k železničnej infraštruktúre. Čo si má
pod týmito výrazmi čitateľ predstaviť?
Forma prepravy systémom tzv. jednotlivých vozňových zásielok (JVZ) je technologicky a nákladovo najnáročnejší
systém a pre nás je aj dlhodobo stratový.
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA,
a.s. (BTS), prevádzkuje pracoviská
v pohraničnej prekládkovej stanici
Čierna nad Tisou. Akcionármi
spoločnosti sú BUDAMAR LOGISTIC,
a.s., a Železničná spoločnosť Cargo
Slovakia, a.s. BTS je dynamickou
spoločnosťou, ktorej hlavnou
činnosťou je poskytovanie služieb
prekládky, nakládky, vykládky
a preskladnenia rôznych komodít.
Od roku 2009 pôsobí aj v železničnom
dopravnom sektore a od roku 2020 aj
v segmente intermodálnej prekládky
ako prevádzkovateľ Terminálu
kombinovanej dopravy Dobrá.
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Iní dopravcovia o tieto prepravy neprejavujú záujem, a tak už historicky ostáva na
pleciach ZSSK CARGO. A práve preprava
JVZ je oblasťou, v ktorej vidíme najväčší
potenciál pri možnom prechode tovaru
z cestnej dopravy na železničnú. A presne
k tomu smeruje aj dopravná politika Európskej únie. ZSSK CARGO na Slovensku
zabezpečuje tieto zásielky celosieťovo
ako jediný dopravca a je potrebné zabezpečiť finančnú podporu týchto prepráv,
podobne ako v okolitých krajinách, aby
nedochádzalo k prechodu záťaže na cestu. Očakávame, že v priebehu tohto roku
sa podarí zo strany akcionára nastaviť systém podpory.
K novým prepravám prispeli zmeny technológie. Vytvorené boli tri nové atrakčné
obvody – oblasť Zemplína, západného
a stredného Slovenska, odkiaľ pravidelne
prepravujete ucelené logistické vlaky. Ako
sa vám zatiaľ tento krok osvedčil?
ZSSK CARGO v spolupráci so spoločnosťou Slovwood/Mondi SCP vypravuje pravidelne každý týždeň tri logistické vlaky
s drevom zo Zemplína, západného Slovenska a zo Zvolena do Liskovej pri Ružomberku. Slovwood/Mondi SCP zabezpečila
vlani úpravu zabehnutej technológie nakládky dreva svojimi dodávateľmi tak, aby
bolo možné vo vhodnej stanici sústrediť
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v krátkom čase vozne naložené v určitom
atrakčnom obvode. Takto umožnila zachovať zvoz surovín formou jednotlivých
vozňových zásielok na ekonomicky udržateľných základoch. Zásielky pokračujú
k prijímateľovi bez nutnosti ďalšieho spracovávania vo vlakotvorných staniciach.
ZSSK CARGO ako dopravca zabezpečuje pristavenie prázdnych vozňov na nakládku v dohodnutých staniciach, zvoz
naložených vozňov, ich zhromaždenie
a prepravu zostaveného uceleného vlaku v presne stanovenom čase. Ďalším
produktom vzájomnej spolupráce je od
januára 2020 vytvorenie medziskladu dreva vo Veľkých Kozmálovciach s kapacitou
minimálne 50-tisíc ton dreva ročne. ZSSK
CARGO tu pristavuje na nakládku vždy
skupinu 20 vozňov, ktoré zákazník naloží
počas jedného dňa.
Postupne sa vám darí zvyšovať obchodné
aktivity aj v oblasti segmentu automotive.
Nové prepravy pre slovenské automobilky
získavate aj vďaka viacsystémovým rušňom. Akým spôsobom funguje preprava
takýmito rušňami?
ZSSK CARGO prepravila v roku 2020
v segmente automotive o 15-tisíc ton
viac tovaru ako v roku 2019, a to najmä
vďaka exportu štyroch automobiliek na
území Slovenska. Nie je to len export do

2021
205 let jsme tu s Vámi

Vážení partneři,
v listopadu proběhne oslava
205 let naší společnosti.
Pozvánky žádejte u svých obchodních
zástupců.
Těšíme se na Vás!
Tým DAKO-CZ, a.s.
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Výroba a obchod s kovo-gumenými ND pre ŽKV,
výroba silentblokov, čapov a jednoduchých
výrobkov z kovu.
Sme držiteľmi potvrdenia o odbornej spôsobilosti.
L.V.O., spol. s r.o., V ulici 13/2068, 036 01 Martin
tel.: 00421 905 516 807, e-mail: l.v.o.sro@gmail.com

Veľkoobchodný, maloobchodný
predaj, distribúcia a aditivácia
pohonných hmôt a AdBlue.
Piešťanská 3, 917 01 Trnava, Slovakia
Tel.: +421 33 24 00 108 ͻ E-mail: office@solar2009.sk

www.solar2009.sk
prístavov a na trhy západnej Európy, ale
napríklad aj preprava ucelených vlakov
z Trnavy na Ukrajinu. Tá začala na jeseň minulého roka. Prepravy áut na Ukrajinu sú
v podstate rozšírením spolupráce v nadväznosti na prepravy KIA zo Žiliny do Čopu,
ktoré sa realizujú raz za mesiac. V oblasti
automotive ďalej spolupracujeme aj pri
prepravách rozložených automobilov
v kontajneroch do Kazachstanu. Železnicou sa do výroby dostávajú aj komponenty pre ďalšiu montáž vozidiel zo zámoria.
Tie putujú zo slovinského prístavu Koper
cez Bratislavu-Petržalku alebo Komárno
až do Žiliny, kde ZSSK CARGO zabezpečuje aj tzv. poslednú míľu pravidelnou obsluhou železničnej vlečky.
Viacsystémové rušne umožňujú realizovať
prepravy na tratiach s rôznym systémom
napájania, čo pre nás ako dopravcu, ako
aj pre našich zákazníkov znamená, že
vlak s ich zásielkami môže byť prepravený
napr. zo Slovenska do zahraničia bez inak
nutnej výmeny rušňa. Ak by sme týmito rušňami nedisponovali, mohli by sme
viezť vlaky napr. v smere na Rakúsko len
po slovensko-rakúsku hranicu. Ich využívanie prináša nielen zjednodušenie tech-
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Foto: Christian Bauer

nológie pre dopravcu, ale aj úsporu času
pre zákazníka. Konkrétne takto zabezpečujeme napr. od decembra 2019 vozbu
vlakov s automobilmi z Trnavy cez Rakúsko a Nemecko do Francúzska, pričom
naše viacsystémové rušne ťahajú vlak až
po nemecko-francúzsku hranicu, od januára 2020 taktiež prepravy vlakov s automobilmi zo Žiliny až po nemeckú stanicu
Bremerhaven a pod.
Váš podnikateľský plán na rok 2021 počíta
s miernym oživením prepráv. Potvrdzuje doterajší vývoj rastúci trend výkonov?
Ako sa podľa vás bude situácia vyvíjať
s možným príchodom tretej vlny pandémie na jeseň?
Rok 2020 bol pre našu spoločnosť skutočne náročný. Začiatok roka priniesol
isté oživenie trhu železničnej nákladnej
dopravy, najmä v prepravách hutníckych
surovín. Vzhľadom na aktuálny vývoj
dochádza k nárastu výkonov a z nich vyplývajúcich tržieb z prepravy. Oživenie
prináša našej spoločnosti aj výzvy nielen
v podobe nabehnutia na režim plného
výkonu, ale hľadáme rezervy a zvyšujeme efektivitu. Dobré výsledky práce nám
otvárajú cestu byť moderným, spoľahlivým a ziskovým dopravcom, a to je náš
cieľ. Po prekonaní ťažkého roka 2020 sme
vykročili do roka 2021 posilnení, skúsenejší a konkurencieschopnejší, a tak verím, že
zvládneme aj prípadné nástrahy.
Aké plány máte vo výhľade? Čo bude pre
vás prioritou v najbližšom období?
Ak chceme byť ako dopravca spoľahlivým
partnerom pre svojich zákazníkov, musí-

ZAOSTRENÉ l Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

me skvalitňovať a rozširovať svoje služby
tak, aby sme mali konkurencieschopné
ceny a prepravné časy. A musíme čo najviac spĺňať aj ďalšie ukazovatele kvality
ako bezpečnosť, plynulosť, spoľahlivosť,
časovú presnosť, rýchlosť či nepretržitosť.
Potrebujeme ešte viac zvyšovať obchodné aktivity na zahraničných tratiach, zabezpečiť pre zákazníkov pružné reakcie
na vývoj na trhu z pohľadu nastavenia
technológií a kapacít. V oblasti údržby
a opráv železničných koľajových vozidiel je našou prioritou udržanie vozidiel
v dostatočnom množstve a dobrom technickom stave na uspokojenie potrieb zákazníkov.
Našou snahou je zabezpečovanie prepravných požiadaviek zákazníka v celej
dĺžke prepravnej trasy, vrátane zahraničných úsekov, či na skracovanie času prepravy využívaním jedného rušňa na celú
prepravnú trasu. Novinkou je napríklad
aj medzinárodný vlak, ktorý sme zaviedli
v lete. Ide o priamy nákladný vlak s desiatkou vozňov z Košíc do maďarského
Miškolca. Kým doteraz tieto vlaky stáli na
hraniciach kvôli výmene rušňov, od júla
vlaky premávajú bez zastávky a jediným
krátkym zdržaním je výmena rušňovodičov. Zmena technológie vozby tak značne
urýchlila prepravy cez slovensko-maďarskú hranicu. Už dlhodobo pracujeme aj na
zvyšovaní rozsahu elektronizácie služieb
v styku so zákazníkmi, či už ide o oblasť
fakturácie, objednávky vozňov, informovanosti o preprave a podobne. Sústreďujeme sa aj na zefektívňovanie prepráv vozňových zásielok, ale aj na ďalšie projekty,
ktoré vedú k zlepšeniu služieb, keďže vždy
je čo zlepšovať.

