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Bratislava 26. 7. 2021 MAN podporuje tých, ktorí pomáhajú po záplavách 

 

Po katastrofálnej povodni na západe a juhu Nemecka spoločnosť 

MAN ihneď iniciovala viaceré opatrenia, aby podporila odstraňo-

vanie následkov živelnej pohromy a pomohla postihnutým. 

● Dary postihnutým kolegom 

● Poskytnutie vlastných truckov MAN pre zaplavené oblasti 

● Uprednostnenie záchranných a pohotovostných vozidiel v 

servisoch MAN a zdieľanie nákladov na opravy a údržbu 

Rýchla pomoc na miestach, kde je to potrebné, ale aj dlhodobá podpora re-

konštrukcie zaplavených oblastí – to je cieľ opatrení prijatých spoločnosťou 

MAN Truck & Bus v súvislosti s povodňovou katastrofou v Nemecku. Naprí-

klad nemecká predajná organizácia MAN poskytuje bez ohľadu na značku 

podporu vo forme uprednostňovania údržby, opráv a 24-hodinovej služby pre 

všetky vozidlá, ktoré používali a používajú záchranári na boj proti povodni a 

odstraňovanie jej následkov. Zároveň MAN lokálne a bezplatne dáva k dis-

pozícii svoje vlastné trucky hasičským jednotkám, pracovným tímom a ob-

ciam na pomoc pri čistiacich prácach alebo na prepravu potrebného mate-

riálu. Napríklad 17 vozidiel MAN so špecifickými nadstavbami, ako sú žeriavy 

alebo sklápače, v súčasnosti pracuje na zmeny v povodňovej oblasti so za-

mestnancami MAN, ktorí boli tiež uvoľnení na pomocnú misiu. 

Spolu s podporou pomocníkov pracujúcich v teréne prebieha aj interná fi-

nančná kampaň pre postihnutých kolegov. Martin Rabe, vedúci manažér pre 

ľudské zdroje a pracovné záležitosti v MAN Truck & Bus, povedal: „Zamest-

nanci MAN prejavujú solidaritu a stoja pri svojich kolegoch aj ďalších ľuďoch, 

ktorých postihla povodňová katastrofa. Pre celé predstavenstvo je samo-

zrejmé, že zvýšime sociálne dávky. Dúfame, že to pomôže zmierniť útrapy.“ 

 

MAN Truck & Bus je jeden z najväčších európskych výrobcov úžitkových vozidiel a dodávateľ dopravných riešení s roč-

ným obratom približne 9,5 miliárd eur (2020). Produktové portfólio spoločnosti obsahuje vany, nákladné vozidlá, auto-

busy, vznetové aj plynové motory, a tiež služby súvisiace s nákladnou dopravou a prepravou osôb. MAN Truck & Bus je 

podnikom spoločnosti TRATON SE a na celom svete zamestnáva vyše 37 000 pracovníkov. 


