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Novovzniknutá Rada slovenských exportérov prichádza s užitočnou 
internetovou platformou www.exporteri.sk 
 
Za prvý polrok 2020 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku znížil celkový vývoz tovaru 
o 17,1 % a kríza najviac zasiahla slovenských dodávateľov pre automobilový priemysel.  
 
Podľa vyjadrení predstaviteľov vlády ako aj renomovaných odborníkov je proexportne orientovaná 
ekonomika Slovenska bezmocná voči súčasnej ekonomickej kríze, vzhľadom na silnú previazanosť na 
zahraničné trhy. Práve s cieľom združiť a podporiť slovenských vývozcov prišla začiatkom koronakrízy 
Iniciatíva na podporu exportu, pod ktorú sa podpísalo viac ako 130 firiem. 
 
Nasledovalo založenie Rady slovenských exportérov, ktorá tak vypĺňa prázdne miesto v mozaike 
slovenských podnikateľských združení. Exportérske asociácie existujú v mnohých krajinách sveta 
a národné vlády prichádzajú s rôznymi ekonomickými opatreniami na podporu svojich domácich 
podnikateľov na zahraničných trhoch. Slovenský exportéri prostredníctvom novej platformy začiatkom 
júna verejne kritizovali vládu SR za neprehľadnú štátnu pomoc a komplikované podmienky.  
 
„Aby sme zjednodušili slovenským podnikateľom život a sprehľadnili aktuálnu ponuku štátnej pomoci, 
ako aj sprístupnili na jednom mieste tie najrelevantnejšie informácie, vytvorili sme pod hlavičkou Rady 
slovenských exportérov novú webstránku umiestnenú na adrese www.exporteri.sk, na ktorej nájdete 
komplexnú ponuku štátnej pomoci, dostupného financovania, plánovaných aktivít, spravodajských 
noviniek a mnohých iných užitočných informácií, ktoré priebežne aktualizujeme,“ uviedol Lukáš Parízek 
zakladateľ Iniciatívy na podporu exportu a predseda Rady slovenských exportérov. 
 
Novovzniknutá Rada má ambíciu vytvoriť funkčnú a efektívnu komunikáciu medzi slovenskými 
podnikateľmi, štátnymi inštitúciami a bankami. Partnerstvá plánuje uzatvárať aj za hranicami 
Slovenskej republiky s medzinárodnými inštitúciami a podobnými podnikateľskými združeniami. 
V tomto roku sľubuje novým členom 100 %  zľavu na členskom príspevku a svoje budúce aktivity chce 
postaviť na silných partnerstvách a na základe dopytu zo strany podnikateľského prostredia. 
„Vytvárame nový formát komunikácie, keďže som presvedčený o obrovskom a nevyužitom kapitále 
slovenských firiem a medzinárodných možností. Svet už nebude nikdy ako predtým a ak máme začať 
novú kapitolu, robme to odvážne a spolu,“ uvzatvára Lukáš Parízek predseda Rady slovenských 
exportérov 
 
„Po bezprecedentne úspešnom prvom kvartáli tohto roku, naša spoločnosť počas mája a júna čelila 
rapídnemu prepadu dopytu zo strany našich obchodných partnerov. Našťastie sa situácia na 
medzinárodných trhoch postupne stabilizuje a ožíva, takže tretí kvartál už vidíme mierne optimisticky. 
Každopádne štátnu pomoc by sme uvítali objemnejšiu a hlavne flexibilnejšiu, preto sme aj podporili 
vznik Rady slovenských exportérov,“ uviedol Michal Hudoba, výkonný riaditeľ spoločnosti Heneken, 
ktorá má v portfóliu aj dve fabriky na spracovanie kovov a výrobu predzliatin na východnom Slovensku. 
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Zakladajúci členovia RSE 
 
Heneken, s.r.o. 
OFZ, a.s. 
Panterra Group, s.r.o. 
Garda Alloys s.r.o. 
 


