
 

 
Rada slovenských exportérov (RSE) je profesionálna platforma firiem a
podporovať slovenský zahraničný obchod a
100 partnerov a členov zo všetkých segmentov

Bratislava 24. februára 2022 
 
Rada slovenských exportérov odsudzuje vojenskú inváziu na Ukrajinu
poukazuje na hospodárske škody

Rada slovenských exportérov jednoznačne odsudzuje 
solidaritu. „Ozbrojený vojenský konflikt spôsobuje stratu na životoch a
hospodárske škody, preto vyzývame na zastavenie vojenských operácií a
prostredníctvom diplomacie. Zároveň v
k ochrane občanov SR ako aj slovenských investícií, majetku a
píše sa v stanovisku Rady.  

Rada slovenských exportérov ako podnikateľská asociácia, má vo svojich r
zahraničnými investormi na Ukrajine, alebo prichádzajú do živého obchodného styku s
biznisom. Spoločnosť ChemosvitFibrochem vlastní výrobu v
tam desiatky ľudí. „Dnes sme museli fa
nepredvídateľná. Radi by sme vedeli, ako máme postupovať pri ochrane svojich zamestnancov 
a investície.“, povedala Alena Balogová, CEO spoločnosti ChemosvitFibrochem.

Rada slovenských exportérov (RSE)
zahraničný obchod a presadzovať 
vyše 100 partnerov a členov zo všetkých segmentov, ktorí 
sveta. RSE je členom Rady vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu
exportérov je strategickým partnerom Rady exportérov a
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je profesionálna platforma firiem a odborníkov, ktorá vznikla v
podporovať slovenský zahraničný obchod a presadzovať ich záujmy v celospoločenskej diskusii. V

zo všetkých segmentov, ktorí exportujú produkty a služby do celého sveta. 

Rada slovenských exportérov odsudzuje vojenskú inváziu na Ukrajinu
na hospodárske škody 

Rada slovenských exportérov jednoznačne odsudzuje vojenskú inváziu na Ukrajin
Ozbrojený vojenský konflikt spôsobuje stratu na životoch a 

hospodárske škody, preto vyzývame na zastavenie vojenských operácií a deeskaláciu konfliktu 
prostredníctvom diplomacie. Zároveň vyzývame kompetentné orgány na proaktívny postoj vo vzťahu 

ochrane občanov SR ako aj slovenských investícií, majetku a hospodárskych záujmov na Ukrajine

Rada slovenských exportérov ako podnikateľská asociácia, má vo svojich radoch aj subjekty, ktoré sú 
zahraničnými investormi na Ukrajine, alebo prichádzajú do živého obchodného styku s
biznisom. Spoločnosť ChemosvitFibrochem vlastní výrobu v ukrajinskom meste

Dnes sme museli fabriku zatvoriť a poslať ľudí domov, nakoľko je situácia 
Radi by sme vedeli, ako máme postupovať pri ochrane svojich zamestnancov 

, povedala Alena Balogová, CEO spoločnosti ChemosvitFibrochem. 

(RSE) je podnikateľské združenie s ambíciou podporovať slovenský 
presadzovať podnikateľské záujmy slovenských exportérov. V

vyše 100 partnerov a členov zo všetkých segmentov, ktorí exportujú produkty a
. RSE je členom Rady vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu

exportérov je strategickým partnerom Rady exportérov a investorov Ukrajiny. 
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odborníkov, ktorá vznikla v roku 2020 s ambíciou 
celospoločenskej diskusii. V súčasnosti má RSEvyše 

 

Rada slovenských exportérov odsudzuje vojenskú inváziu na Ukrajinu, 

Ukrajinu a vyjadruje jej 
 spôsobuje obrovské 
deeskaláciu konfliktu 

yzývame kompetentné orgány na proaktívny postoj vo vzťahu 
hospodárskych záujmov na Ukrajine“, 

adoch aj subjekty, ktoré sú 
zahraničnými investormi na Ukrajine, alebo prichádzajú do živého obchodného styku s ukrajinským 

ukrajinskom meste Lutsk a zamestnáva 
poslať ľudí domov, nakoľko je situácia 

Radi by sme vedeli, ako máme postupovať pri ochrane svojich zamestnancov 

ambíciou podporovať slovenský 
. V súčasnosti má RSE 

exportujú produkty a služby do celého 
. RSE je členom Rady vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu. Rada slovenských 


