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Rada slovenských exportérov
podnikateľom nové príležitosti
 
Slovenskí exportéri vnímajú uplynulý rok lepšie ako rok 2020, ktorý bol 
významným obmedzením pohybu na hraniciach a
2021 priniesol určité zlepšenie a
medzinárodnom poli. Za najvýznamnejšie považujeme podujatie Dubaj EXPO 2020
keď s malými nedostatkami, stále ponúka prí
z rôznych oblastí, najmä inovácií
zahraničia, ale aj návštevy zahraničných podnikateľov na Slovensku a
formáty medzivládnych komisií pre hospodársku spoluprácu. Rada slovenských exportérov 
na mnohých participovala a
ministrov a veľvyslancov tretích krajín, absolvovala 9 zahraničných pracovných ciest a
participovala na 10 biznis konferenciách. Rada slovenských exportérov pracovala počas roka 
aj analyticky a okrem dvoch odborných 
dokumentov, pripomienkovala plány a
konkurencieschopnosť a produktivitu, ktorej sa stala koncom roka členom.„
formáty interkacie slovenských podnikateľov so štátnymi inštitúciami a
novépríležitosti pre našich exportérov. Mrzí nás, že stále nemáme schválenú Koncepciu 
vonkajších ekonomických vzťahov, ale nakoľko sme participovali na jej príprave, d
bude konečne schválená začiatkom tohto roka.
 
Na rok 2022 pripravuje Rada slovenských exportérov nové iniciatívy pre podnikateľov 
v oblasti prepojenia inovácií a
úrovni V4, ale aj ďalšie komunikačné a
nových príležitostí, ktoré sa budeme usilovať naplno využiť v
exportéra.“ – dodal Lukáš Parízek.
 
Rada slovenských exportérov 
medzi slovenskými podnikateľmi, štátnymi 
organizáciami, v ktorých je Slovensko členom
členov, je certifikovaným klastrom EÚ, členom Rady vlády pre konkurencieschopnosť  
a produktivitu, háji a presadzuje záujmy slovenských exportérov nielen doma, ale najmä 
v zahraničí. RSE svojim členom poskytuje informa
cieľom podpory rastu a konkurencieschopnosti slovenských spoločností na zahraničných 
trhoch. 
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Rada slovenských exportérovverí, že rok 2022 prinesie 
podnikateľom nové príležitosti 

vnímajú uplynulý rok lepšie ako rok 2020, ktorý bol 
významným obmedzením pohybu na hraniciach a obmedzoval medzinárodnú logistiku. Rok 
2021 priniesol určité zlepšenie a nové výzvy a možnosti pre slovenských podnikateľov na 
medzinárodnom poli. Za najvýznamnejšie považujeme podujatie Dubaj EXPO 2020

malými nedostatkami, stále ponúka príležitosti pre mnohých slovenských exportérov
najmä inovácií a R&D. Počas roka sa obnovili aj podnikateľské misie do 

zahraničia, ale aj návštevy zahraničných podnikateľov na Slovensku a rozbehli sa aj opätovne 
formáty medzivládnych komisií pre hospodársku spoluprácu. Rada slovenských exportérov 

a počas roka zorganizovala sériu biznis rokovaní za účasti 
veľvyslancov tretích krajín, absolvovala 9 zahraničných pracovných ciest a

participovala na 10 biznis konferenciách. Rada slovenských exportérov pracovala počas roka 
okrem dvoch odborných publikácií participovala na príprave koncepčných 

dokumentov, pripomienkovala plány a stratégie, a podieľala sa aj na vzniku Rady vlády pre 
produktivitu, ktorej sa stala koncom roka členom.„

ty interkacie slovenských podnikateľov so štátnymi inštitúciami a veríme, že to prinesie 
pre našich exportérov. Mrzí nás, že stále nemáme schválenú Koncepciu 

vonkajších ekonomických vzťahov, ale nakoľko sme participovali na jej príprave, d
bude konečne schválená začiatkom tohto roka.“ – uviedol Lukáš Parízek. 

Na rok 2022 pripravuje Rada slovenských exportérov nové iniciatívy pre podnikateľov 
oblasti prepojenia inovácií a exportu, nové formy spolupráce s partnerskými inštitúcia

úrovni V4, ale aj ďalšie komunikačné a networkingové aktivity. „Rok 2022 považujem za rok 
nových príležitostí, ktoré sa budeme usilovať naplno využiť v prospech slovenského 

dodal Lukáš Parízek. 

 (RSE) predstavuje funkčnú a efektívnu platformu
medzi slovenskými podnikateľmi, štátnymi a finančnými inštitúciami, ako aj medzinárodnými 

ktorých je Slovensko členom. Podnikateľské združenie má 
m klastrom EÚ, členom Rady vlády pre konkurencieschopnosť  

presadzuje záujmy slovenských exportérov nielen doma, ale najmä 
RSE svojim členom poskytuje informačnú, analytickú podporu a

konkurencieschopnosti slovenských spoločností na zahraničných 
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erí, že rok 2022 prinesie 

vnímajú uplynulý rok lepšie ako rok 2020, ktorý bol poznačený 
obmedzoval medzinárodnú logistiku. Rok 

možnosti pre slovenských podnikateľov na 
medzinárodnom poli. Za najvýznamnejšie považujeme podujatie Dubaj EXPO 2020, ktoré aj 

ežitosti pre mnohých slovenských exportérov 
D. Počas roka sa obnovili aj podnikateľské misie do 

rozbehli sa aj opätovne 
formáty medzivládnych komisií pre hospodársku spoluprácu. Rada slovenských exportérov 

rokovaní za účasti 
veľvyslancov tretích krajín, absolvovala 9 zahraničných pracovných ciest a aktívne 

participovala na 10 biznis konferenciách. Rada slovenských exportérov pracovala počas roka 
participovala na príprave koncepčných 

podieľala sa aj na vzniku Rady vlády pre 
produktivitu, ktorej sa stala koncom roka členom.„Vítame nové 

veríme, že to prinesie 
pre našich exportérov. Mrzí nás, že stále nemáme schválenú Koncepciu 

vonkajších ekonomických vzťahov, ale nakoľko sme participovali na jej príprave, dúfam, že už 

Na rok 2022 pripravuje Rada slovenských exportérov nové iniciatívy pre podnikateľov 
partnerskými inštitúciami na 
Rok 2022 považujem za rok 

prospech slovenského 

platformu komunikácie 
finančnými inštitúciami, ako aj medzinárodnými 

Podnikateľské združenie má 100 aktívnych 
m klastrom EÚ, členom Rady vlády pre konkurencieschopnosť  

presadzuje záujmy slovenských exportérov nielen doma, ale najmä 
ú, analytickú podporu a poradenstvo s 

konkurencieschopnosti slovenských spoločností na zahraničných 


