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ZAMERANIE NA... Prvý kompletný nákladný vlak skupiny GEFCO na 

Hodvábnej ceste:  

z Číny do Francúzska za menej ako 3 týždne 

ČÍNA – FRANCÚZSKO – 22. novembra privítala skupina GEFCO vo Francúzsku svoj 

prvý plne naložený kontajnerový vlak, ktorý prešiel 11 000 km z Číny. Vlak prepravil 

12-metrové kontajnery z čínskeho Wuhanu do mesta Dourges na severe Francúzska pre 

klienta PSA za menej ako 3 týždne. Nákladný vlak sa z Wuhanu vydal na cestu 3. 

Novembra a kým 22. novembra prišiel na terminál v meste Dourges, prešiel Kazachstan, 

Rusko, Bielorusko, Poľsko a Nemecko. Po preclení bola zásielka distribuovaná priamo do 

závodu Française de Mécanique, ktorý je pobočkou spoločnosti PSA. 

Projekt riadila a koordinovala skupina GEFCO v spolupráci so železničnými partnermi v 



 

jednotlivých štátoch a tímami spoločnosti GEFCO Forwarding, ktoré sídlia v Šanghaji, 

Moskve a Paríži. 

„Vďaka viac než 65 rokom skúseností v odvetví logistiky prevádzkuje spoločnosť GEFCO 

nákladnú železničnú dopravu z Ázie do Európy už viac než 4 roky. Skupina podporuje 

narastajúci obchod medzi týmito dvomi kontinentmi, ako aj kontajnerovú železničnú 

prepravu a neustále hľadá nové, cenovo efektívne, flexibilné, spoľahlivé a bezpečné 

riešenia, aby plnila požiadavky zákazníkov a podporovala rozvoj ich obchodov,“ povedal 

výkonný viceprezident spoločnosti GEFCO Freight Forwarding Anthony Gunn. 

 

 

 

OBCHOD  

 

 

 

FRANCÚZSKO – spoločnosť GEFCO France rozšírila a zmodernizovala svoju 

platformu vo Venissieux a zmenila ju na hlavný regionálny uzol v Lyone. Skupina 

GEFCO investovala do tohto projektu rozširovania a zmeny organizácie 6 miliónov EUR a 

jej snahou je vytvoriť veľký regionálny uzol, v ktorom bude v tých najlepších 

prevádzkových podmienkach riadiť väčšie logistické toky. Spoločnosť GEFCO France 

bude môcť vďaka tomuto projektu reagovať na viac výziev na predkladanie ponúk. 

Existujúca budova sa rozšíri o ďalšiu časť. Priestory sa zväčšia z 8 000 m² na viac než 

12 000 m² a počet dvier v nakladacích dokoch sa zvýšil z 90 na 121. Práce sa začali v 

apríli 2017 a ich ukončenie sa predpokladá na jeseň v roku 2018. V záujme zabezpečenia 

kontinuity svojich záväzkov voči zákazníkom zostane pracovisko počas tohto obdobia v 

plnej prevádzke.  

 

Spojené kráľovstvo – spoločnosť GEFCO UK podpísala zmluvu so spoločnosťou 

Decathlon, popredným výrobcom športového vybavenia a oblečenia.  

V rámci tohto 18 mesiacov trvajúceho projektu bude skupina GEFCO poskytovať služby v 

oblasti každodenných dodávok šiestim obchodom spoločnosti Decathlon v celom štáte. 

Svoje činnosti bude spravovať zo svojho zariadenia Baginton Cross Dock v Coventry. 

Maloobchodná zmluva predstavuje ďalší posun vpred v stratégii diverzifikácie skupiny 

GEFCO v odvetviach, ako sú vybavenie domácností, technológie a zdravotná starostlivosť. 

Komerčný riaditeľ spoločnosti GEFCO UK John Stocker povedal: „Naše služby cestnej 

nákladnej dopravy plne vyhovujú potrebám spoločnosti Decathlon ako moderného 

predajcu. Náš vyhradený vozový park zabezpečuje spoľahlivé a rýchle distribučné služby s 

plnou viditeľnosťou počas celého procesu. Táto zmluva potvrdila pozíciu skupiny GEFCO 

ako významného aktéra v oblasti cestnej nákladnej dopravy a svedčí o tom, že sme tento 



 

rok dosiahli vynikajúci pokrok. Sme radi, že môžeme podporovať takú prestížnu značku 

ako Decathlon a zároveň ďalej preukázať naše spôsobilosti v rámci viacerých sektorov.“ 

 

 

 

 

RUSKO – v septembri 2017 riadila spoločnosť GEFCO Russia prepravu veľkého a 

ťažkého zariadenia z Vladivostoku do zlatej bane v Jakutsku (projekt Gross, 

Nordgold – spoločnosť, ktorá sa venuje ťažbe zlata). Náklad sa prepravoval z Číny do 

prístavu vo Vladivostoku po mori a následne pozemnou dopravou na železničnú stanicu 

Uglovaja. Špecialisti zo spoločnosti GEFCO Russia zorganizovali nakládku do vlaku s 

cieľom zaistiť včasnú dodávku. Náklad sa prepravoval zo stanice Uglovaja do stanice 

Novaja Chara (Zabajkalsko) a potom sa vykonala prekládka na cestnú prepravu a náklad 

sa dodal do zlatej bane v Jakutsku. 

Spoločnosť GEFCO Russia zabezpečovala všetky úseky prepravy a je jediným 

poskytovateľom logistických služieb pre 1. fázu projektu.  
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SLOVINSKO – dňa 16. novembra oslávila skupina GEFCO výročie 10 rokov v 

Slovinsku. Od svojho otvorenia v roku 2007 skupina GEFCO úspešne pôsobila na 

vnútroštátnom trhu. V spolupráci so svojimi klientmi a dodávateľmi poskytuje služby 



 

najvyššej úrovne v oblasti Jadranského mora. Skupina GEFCO tento rok informovala o 

spojení svojich jednotiek v Slovinsku a Chorvátsku. Vďaka synergiám, ktoré vzniknú v 

dôsledku novej organizačnej štruktúry, dôjde k posilneniu schopností spoločnosti v oblasti 

poskytovania globálnych, agilných a inovačných logistických riešení, ktoré majú spĺňať 

požiadavky modernej firmy. 

Portfólio služieb skupiny GEFCO siaha od základných služieb nákladnej prepravy – 

cestnej, železničnej, leteckej a námornej prepravy – po logistiku hotových vozidiel a 

komplexné multimodálne riešenia typu „od dverí k dverám“ so systémom cross-dockingu, 

colným a daňovým zastúpením, ako aj službami v oblasti opakovane použiteľných obalov. 

Skupina neustále rozvíja svoje odborné zručnosti, aby dokázala plniť potreby moderných 

výrobcov v regióne. Rast skupiny GEFCO v oblasti Jadranu bol doteraz veľmi pozitívny, 

keďže za posledných 5 rokov takmer zdvojnásobila svoje príjmy. 

 

 

 

 
 

 

 

GRÉCKO – skupina GEFCO v novembri oficiálne uviedla do života svoju grécku 

pobočku. Vďaka tomu budú k dispozícii uznávané odborné zručnosti skupiny týkajúce sa 

globálnych logistických riešení, ktoré majú podporovať výrobcov v krajine. Pobočka 

posilnila prítomnosť skupiny GEFCO v juhovýchodnej Európe – regióne, v ktorom bola 

prítomná už v minulosti. Grécko ponúka ideálnu polohu medzi východnou Európou a 

Balkánom a vzhľadom na svoju strategickú polohu sa spája s konkurenčnými 

výhodami. „Cieľom skupiny GEFCO je posilniť svoju konkurencieschopnosť a prítomnosť 

na gréckom trhu a v roku 2017 sa očakáva, že takmer zdvojnásobí svoj obrat. Naším 



 

zámerom je tiež poskytnúť naše skúsenosti v oblasti logistiky, ktoré sme získavali niekoľko 

desaťročí, miestnym spoločnostiam a tým prispieť k rastu a rozvoju krajiny,“ povedal 

generálny riaditeľ spoločnosti GEFCO Greece Fabien Gauchet. 
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PORTUGALSKO – spoločnosť GEFCO darovala 150 súprav so školskými potrebami 

deťom dotknutým letným požiarom v Pedrógão Grande. Spoločnosť GEFCO Portugal 

v súlade s politikou skupiny v oblasti spoločenskej zodpovednosti každoročne posiela 

vybranej škole túto pomoc. Tento rok darovala 150 súprav študentom z Pedrógão Grande. 

Región trpel v lete 2017 požiarmi, ktoré spôsobili smrť približne 62 ľudí a ďalšie veľké 

škody. 

"Táto iniciatíva posilňuje záväzok skupiny GEFCO‘ a jej zodpovednosť voči spoločnosti. 

Skupina GEFCO sa do týchto spoločenských iniciatív zapája každý rok a po tomto lete bol 

takýto akt solidarity viac než potrebný, aby vyjadril naše pocity a podporu obetiam z 

Pedrógão Grande na národnej a medzinárodnej úrovni,“ vysvetlil riaditeľ pre ľudské zdroje 

v spoločnosti GEFCO Portugal Juan Soto. 

Súprava obsahuje ruksaky, peračníky, gumy, farebné perá, zápisníky a ďalšie dôležité 

školské potreby. 

 

 

 
 RUSKO – Výkonný viceprezident spoločnosti GEFCO Russia - Phil Shankley, sa v 

októbri 2017 zúčastnil 19. Svetového festivalu mládeže a študentstva. Festivalu sa 

tento rok zúčastnilo viac než 20 000 mladých ľudí zo 150 krajín. Súčasťou programu 

podujatia boli diskusie o vzdelávaní, inováciách a obchode, ako aj stretnutia s poprednými 

odborníkmi z trhu v oblasti dopravy. Hlavnými témami diskusie boli technológie a inovácie, 

spokojnosť klientov, ľudské zdroje a železnice budúcnosti. 

Pán Shankley sa ako zástupca jednej z najvýznamnejších logistických spoločností na 

svete venoval trendom a výzvam odvetvia globálnej logistiky. Rečníci hovorili o rozvoji 

moderných železníc – o nových logistických reťazcoch a svetových dopravných 

koridoroch, ich vplyve na globálnu ekonomiku, o technologickom vplyve dopravných 

systémov, konkurencieschopnosti železničnej dopravy v porovnaní s inými formami 

dopravy a o vstupe na nové trhy. 



 

Skupina GEFCO vám praje krásne sviatky! 
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TOMÁŠ BRADA 

GEFCO SLOVAKIA s.r.o. – PR & Marketing Manager CZ/SK 

Tel.: +420 724 604 688 – tomas.brada@gefco.net 

 

PETER POTOČNÝ 

PRime time s.r.o.  

Tel.: +421 902 039 210 – potocny@primetime.sk  
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