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Záplavy. Poisťovne uhradia spoločnostiam škody na majetku, v prípade zmareného zisku to 
neplatí.  

Bratislava - Firmy na Slovensku už počítajú prvé škody, ktoré im spôsobujú záplavy. Tie ničia 
nielen majetok, ale oberajú spoločnosti aj o zisky. "V tejto chvíli počítame s priamymi škodami na 
majetku vo výške pol milióna eur," vypočítava pre HN hovorca spoločnosti Slovenská plavba a 
prístavy Juraj Bohunský. Straty na zmarenom zisku sú však pri tejto firme, ktorá je dominantným 
hráčom v oblasti prepravy tovaru, podstatne vyššie. Kvôli zastaveniu plavby a prerušeniu 
prekladových prác, ku ktorému došlo v Bratislave 3. júna, príde táto spoločnosť o 1,5 milióna eur.  

Poistenie im zamietli  

Každá firma, ktorá podniká na Dunaji, musí mať uzatvorené povinné zákonné poistenie. Škody na 
majetku im tak poisťovne preplatia. Poistené sú aj kontajnery firiem, ktorými napríklad Slovenská 
plavba a prístavy zabezpečuje prepravu. "Na kontajnerovom termináli sa nachádzajú aj kontajnery 
rôznych svetových kontajnerových operátorov," dodal Bohunský.  

Paradoxne, iná situácia je pri poistení zmareného zisku. "V minulosti sme sa chceli poistiť aj proti 
tomuto. Bolo to však odmietnuté s odôvodnením, že ide o Dunaj," vyhlásil Marek Považan, 
viceprezident spoločnosti Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava. Ide o firmu, ktorá 
zabezpečuje vyhliadkové plavby, prepravy osôb na pravidelných linkách a plavieb na objednávku. 
"Tieto situácie sa opakujú každý rok, či už v menšom, alebo vo väčšom rozsahu. Sme na ne 
pripravení a straty budeme niesť na vlastných pleciach," dodáva Považan.  

Rizikový biznis  

Ako hovorí špecialistka PR a marketingu Komunálnej poisťovne Daniela Šulcová, v rámci 
základného poistenia poskytujú pre firmy aj doplnkové pripoistenia. Práve tie zahŕňajú aj poistenie voči 
prerušeniu prevádzky, takzvaný zmarený zisk. Každý prípad sa však posudzuje individuálne.  

"Samozrejme, ku každému klientovi pristupujeme individuálne a konečný poistný produkt sa bude 
odvíjať od frekvencií povodňových udalostí a vybudovania protipovodňovej ochrany v danej lokalite," 
zdôrazňuje Daniela Šulcová.  

Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava celkové škody zatiaľ vyčíslené nemá, no 
môžu dosiahnuť až stotisíc eur. Podľa prvých plánov spoločnosť počítala s pozastavením biznisu do 
nedele, dnes to však podľa Považana vyzerá tak, že plaviť sa nebude ešte i celý budúci týždeň.  

Pozemky pod vodou  

Presné údaje o tom, aké škody vzniknú, zatiaľ nevie vyčísliť štátna firma Verejný prístav. Patria jej 
pozemky vo verejných prístavoch (Bratislava, Komárno a Štúrovo), ako aj brehové opevnenia. 
"Budeme musieť vyčleniť financie na odstránenie nánosov, respektíve statických poškodení 
vyväzovacích zariadení a prístavných hrán vo všetkých prístavoch, čo môžu byť veľké škody," hovorí 
Jozef Moravčík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ tejto spoločnosti. Ako ďalej upozorňuje, 
vzhľadom na to, že momentálne nevyberajú ani poplatky za užívanie prístavu, ani za preložený tovar, 
počíta štátna firma už aj so zmareným ziskom. "Ten sa môže vyšplhať až na štyritisíc eur za deň," 
hovorí Jozef Moravčík.  

Aj mesiac  

Slovenská plavba a prístavy sa bude musieť po tom, čo povodne odznejú, vyrovnať aj so 
zaplavenými komunikáciami či žeriavovými dráhami.  

Problémový bude napríklad sčasti aj prístup k niektorým skladom. Uvedenie prístavu do plnej 
prevádzky tak potrvá podľa hovorcu spoločnosti Slovenská plavba a prístavy Juraja Bohunického dva 
až štyri týždne.  

Ako pritom pre HN firmy potvrdili, obrie straty v dôsledku prírodných katastrof nepočítajú prvýkrát. 
Počas záplav v minulosti prišli zhruba o rovnakú sumu peňazí.  

----  

Povodne na Slovensku  

Uzavreli cestu do Devína  

Voda zablokovala prístupovú cestu do bratislavskej časti Devín. Vojaci na terénnych autách 
prepravovali domov len tamojších obyvateľov.  

Voda v skladoch  

Zalialo aj niekoľko skladov a podzemných garáží obchodných centier pozdĺž Dunaja. Prevádzku 



podnikov to neohrozilo.  

Príprava na evakuáciu  

Petržalčanov na Kočánkovej, Klokočovej a Májovej ulici pripravovali na evakuáciu.  

Zákaz vstupu  

Zákaz vstupu bol na nábrežie Dunaja v bratislavskom Starom Meste - v úseku od Mosta SNP po 
Starý most.  

Najväčší nápor vody  

Kulminácia Dunaja sa očakáva dnes - hladina má dosiahnuť do 1 025 cm. To je asi pol metra pod 
výškou protipovodňových zábran.  

Očakávané počasie  

Nadnes hlási SHMÚ opäť premenlivú, prevažne veľkú oblačnosť, popoludní ojedinelé prehánky a 
búrky.  

----  

Text k obr.: Voda potopila v bratislavskom prístave aj náklady.  

----  

Text k obr.: Pod vodou sú v Bratislave aj nástupištia k lodiam.  

----  

Text k obr.: Dunaj včera v Bratislave pokoril rekord z roku 2002, keď prekonal hranicu 991 
centimetrov. Strop má dosiahnuť dnes podvečer.  

 


