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Bratislava 9. 3. 2022 Morálna aj finančná pomoc ukrajinským ženám     

 

Spoločnosti MAN Truck & Bus CZ a MAN Truck & Bus SK 

plánovali 8. marca osláviť všetky ženy v našej organizácii a 

osloviť tiež ženy v dopravnom priemysle. Udalosti posledných 

týždňov nám pripomenuli, že krízovými situáciami sú najviac 

postihnuté práve ženy. 

 

Naše myšlienky dnes smerujú k ženám, ktoré sú obeťami vojen na celom 

svete, ale teraz hlavne na Ukrajine. V tomto konflikte ženy trpia mnohorakým 

spôsobom – ako ukrajinské alebo ruské matky, manželky či dcéry vojakov a 

aj ako obete. Ale naše myšlienky sú hlavne pri státisícoch utečeniek, ktoré 

prichádzajú do Poľska, Maďarska, Moldavska a na Slovensko, pričom 

mnohé si zachránili iba holý život. 

Naši partneri z mimovládnej organizácie Úsmev ako dar vždy podporovali 

ženy a deti v náročných situáciách na Slovensku. Teraz svoju energiu, 

skúsenosti i spolupracovníkov využívajú na pomoc tisíckam utečencov, žien 

a detí prekračujúcich slovenské hranice. Na Medzinárodný deň žien sa radi 

pripájame k úsiliu pomôcť ukrajinským ženám. A vzdávame im hold, ktorý 

symbolizuje aj náš MAN LION WOMAN! 

 

Na snímke 

Ôsmy marec 2022 v MAN Slovakia (zľava doprava): Radoslav Jurča, konateľ 

MAN Truck & Bus Slovensko, Martina Bačiková, Etela Jaburová, Katarína 

Lančaričová, Alena Dubanová, Katarína Macurová, Mária Kolbová, Barbora 

Kevešová, Artur Szewernoha, konateľ a finančný riaditeľ v MAN Truck & Bus 

CZ a SK, Kristína Konopová. 

 

 

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

s ročným obratom približne 9,5 miliárd eur (2020). Produktové portfólio spoločnosti obsahuje vany, nákladné vozidlá, 

autobusy, 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. 


