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O tom, čo všetko predchádzalo začatiu vý-

stavby by najviac vedeli hovoriť košickí in-

vestori. Dozor na stavbe totiž vykonávajú od 

jeho úplného začiatku. Keďže územie, kde je 

dnes čulý stavebný ruch slúžilo ako poľno-

hospodárska pôda, práce tu bolo neúrekom. 

Stavenisko je už niekoľko mesiacov plné ľudí 

aj mechanizmov a objekt naberá podobu za-

ujímavej stavby. Finišuje sa s výstavbou hlav-

nej budovy terminálu a dokončená je aj koľaj 

101 a 102. „V ŽST Moldava nad Bodvou 
zostáva pôvodné zabezpečovacie zariade-
nie. V obvode Moldava nad Bodvou - mesto 
je dočasné zabezpečenie, jedno vchodové 
návestidlo, predzvesť a opakovacie náves-
tidlo. Do realizácie elektrifikácie Moldava 
nad Bodvou – mesto – Haniska pri Koši-
ciach, kedy bude vybudované elektronic-
ké stavadlo v ŽST Moldava nad Bodvou 
bude 101 koľaj vylúčená. Doprava bude 
prevádzkovaná cez 102 koľaj vedľa ná-
stupištnej hrany,“ vysvetlil Igor Polák, ve-

dúci košických investorov. Na železničnom 

priecestí, kde medzi stanicou a terminálom 

križuje trať cestnú komunikáciu je pôvodné 

priecestné zabezpečovacie zariadenie s re-

konštruovaným priecestím z gumokovu. 

Výstavba v týchto dňoch prebieha podľa 

nastaveného harmonogramu prác. Prevádz-

ková technická budova, kde bude hala a od-

bavovací priestor pre cestujúcich je vo finále 

a ukončené sú práce na koľaji. Súčasťou bez-

bariérovej stavby s informačným a kame-

rovým systémom bude aj 120 parkovacích 

miest pre súkromné vozidlá, uzamykateľné 

Z autobusu rovno do vlaku a naopak
Terminál v  Moldave nad Bodvou, ktorý 
je súčasťou Integrovaného dopravného 
systému (IDS) Košického samosprávne-
ho kraja je vo výstavbe od minulého roku 
a s mnohými súčasťami stavby sa už fini-
šuje, keďže podľa plánu by „hotovo“ mali 
stavebníci zahlásiť na jeseň tohto roku. 
Zhotoviteľom stavby je spoločnosť TSS 
GRADE, a.s. a finančné náklady nenávrat-
ne poskytnuté pre ŽSR z EÚ sú vyčíslené 
na vyše 5,6 mil. € bez DPH.

priestory na bicykle a parkovisko taxíkov. 

Tento projekt, ktorý je v rámci Slovenska 

jedinečný, by mal byť čoskoro hotový. Jeho 

najväčšou výhodou je okamžitý prestup ces-

tujúcich z autobusu na vlak. Okrem toho je 

vlaková stanica približne o jeden kilometer 

bližšie k centru mesta, čo iste ocenia domáci. 

Kým doteraz medzi Košicami a Turňou nad 

Bodvou premávajú denne štyri páry vlakov 

v novom cestovnom poriadku sa uvažuje 

so siedmimi až desiatimi pármi. Ostáva len 

veriť, že tieto vlaky a integrovaný spôsob do-

pravy bude v tomto regióne využívaný viac, 

ako súčasná železničná doprava.  

Plánuje sa...
Pripravuje sa aj elektri-

fikácia trate Haniska 

pri Košiciach - Moldava 

nad Bodvou, čo umožní 

spojazdnenie električiek 

po trati. Po vybudovaní 

moldavského terminálu 

bude nasledovať výstav-

ba terminálu v Trebišove 

a Michalovciach. Vznik-

núť by mali prestavbou 

súčasných autobusových 

a železničných staníc.
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Pohľad na stavenisko terminálu pred vyše mesiacom.

Kontrolné dni sú v Moldave nad Bodvou každé tri týždne. Na jed-
nom z nich sme zastihli zľava Igora Poláka, vedúceho košických 
investorov z pracoviska ÚS SPaR, Petra Marťáka z O 220 GR ŽSR 
a Ľudovíta Pelegrina z ÚS SPaR Košice.

Aj Štefan Krafčík (vľavo), výrobno-technický riaditeľ KDS, s. r. o. a Jozef Hric z ÚS 
SPR sú na stavbe pravidelne.

Napojenie koľajníc na moldavskú železničnú 
stanicu už tiež finišuje.

Pohľad na areál moldavského terminálu pred zopár dňami. Vľavo je prevádzková budova, vpra-
vo už vybudovaná protihluková stena. Koľaj 101 a 102 sú už dokončené.            Foto: Štefan MORE


