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Medzinárodné logistické centrum 

                     Maťovce   
 
• Strategicky výhodná geografická 

poloha  
• Konkurencieschopná existujúca 

dopravná infraštruktúra 
• Vysoká úroveň profesionálneho 

prístupu zamestnancov  
• Dostatok kapacít na spracovanie  , 

prekládku a skladovanie  tovarov  
• Dostupnosť a operatívnosť kapacít 

spoločnosti PREMAKO a.s. 

 
Hlavné ponúkané služby 
 
• Prekládka s kapacitou  1.350.000 t 

ročne 
• Skladovanie a úprava tovarov na 

ploche viac ako 14 000m2 
• Spracovanie materiálu a zásielok  
• Import/export po železnici 

Zasielateľstvo 
• Colné služby 
• Prevádzkovanie dráhy a dopravy na 

dráhe 

 Kancelária: 

    Bencúrova 13 

     04001 Košice 
     tel.:+421 55 6228988 

         www.premako.eu 

             rail@premako.eu 



Na lokalite záleží -Geografická a logistická konkurenčná 
výhoda terminálu PREMAKO a.s. 



PREMAKO a.s. 
 
• Konkurenčnou výhodou je  logistika v 

súlade s globálnou iniciatívou Železná 
hodvábna cesta 

• Železná hodvábna cesta potrebuje 
bezpečné alternatívne smery logistiky 
na 5.transportnom koridore cez 
Eurázijský most 

• Ponúkame dodávku kontajnerov od 17 
dní . 

• Máme plný prístup k rozchodom a 
teritóriám 1435/1520  

• Voľné kapacity  
• Enormný potenciál rozvoja „na zelenej 

lúke“ podporený existujúcou 
infraštruktúrou 

Potenciál rozvoja spoločnosti v súlade s globálnou logistikou   
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Colné služby 
Colná 

kontrolná 
zóna 

Koľaje 
prekladiska  

Аdministrácia 
 
 

Plánovaný areál kontrailerovej prepravy 
 

Plánovaný 
Kontajnerový 

terminál  
 
 

 
Areál  intermodálneho logistického centra PREMAKO a.s.  

 

Pozemky vo vlastníctve spoločnosti 
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INFRAŠTRUKTÚRA 

    Vlastné koľajové vlečky  

• Kód stanice Maťovce je : 56/168708. 56 – železničný kód Slovenska , 168708 – železničný kód stanice 

• Koľajové vlečky:rozchod 1520 aj štandardný  1435mm v dĺžkach do  715m na koľaj . Spolu  využívame  5 širokorozchodných 
a 5 štandardných vlečiek spolu v nakladacej dĺžke  5522m . Maximálna dĺžka vlaku v súčasnosti z Užhorodu je 46 vagónov 
alebo 650m. Priepustnosť trate je 10 vlakov denne. 

• Intermodálne procesy  

• Prekládka z do kamiónov s kapacitou 25 kamiónov denne 

• Krytý sklad -1500 m2 

• Skladovacie plochy – viac ako 14000 m2. Organizácia priamej i nepriamej prekládky  

• Plný rozsah colných  služieb  – zabezpečovanie colného dlhu až do sumy 432000 €  

• Daňové a colné služby s kanceláriou agenta bez nutnosti platenia dane z pridanej hodnoty až po adresu určenia. 

• Colné odbavenie pre tuzemskú spotrebu bez nutnosti zakladania pobočky v SK. 

• Colný sklad krytý 1500m2  , vonkajšia  skladovacia plocha colného skladu 1700m2 
Operácie v termináli 

• 31 pracovníkov zabezpečuje rýchlosť operácií prekládky do 24 hodín  

• Magnetické traverzy zabezpečujú  prekládku kovových častí až do 10 ton  

• Potenciál  prekládky a skladovania na rampe  je do  1.350.000  ton sypkých materiálov ročne. 

• Prekládka sypkých materiálov : rudy, uhlie  ,magnézium , kaolín , minerálne hnojivá  a tiež drevo, papier , strojné zariadenia  
stavebné materiály a metalurgické suroviny a produkty  

• Prekládka priama vlaku o veľkosti 46 ruských vagónov  s celkovou váhou tovaru do 3700 ton je termínovaná do 24 hodín  

•  4 žeriavy v prevádzke  : žeriav v colnom sklade 8ton , 2 žeriavy so zdvihom 10 ton a 1 žeriav so zdvihom 18ton  

• Dĺžka žeriavových dráh je  200 m a 550 m .Skladový žeriav má dráhu 100m 

• Nakladacia rampa má rozmery : 587,45 X 12,4m. 

• Zasielame kontajnerové náklady:18t 40-80 kontajnerov naraz  so preskladnením 160 TEU 

 



Plány modernizácie na terminál európskeho štandardu 



                                                                                    
 
 
   
 
- Projekty rozvoja logistiky skladovania a spracovania tovarov . 
- Integrácia do špeciálnych cezhraničných obchodných zóna a  
   zón voľného obchodu. 
- Modernizácia na štandardný európsky logistický hub.  
 

Na lokalite záleží 
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Naši klienti 
  



Slovenská republika 

 

Bencúrova 13 

04001 Košice 

Phone/Fax +421  55 6228988,6226070 

 

Logistické prekládkové centrum 

07901 Maťovce 

 

Zastúpenie v Moskve 

 

31 Shabolovka St.Moscow ,Russia 1 15 162 

Phone:+7 499 236 34 51 

Fax:     +7 499 2372343 

 

Zastúpenie v Londýne 

 

21A Noel St, London 

W1F8GR, United Kingdom 

Phone : +44 207 494 9255 

Ďakujeme za Vašu pozornosť 


