
 PRIMÁTORKA MESTA KROMPACHY 
Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 

______________________________________________________________________________ 

 

Telefón Fax Internet IČO 

+421-(0)53-4192211 4192214 www.krompachy.sk 00 329 282 

 

 

  
  

 
Predseda vlády SR 
Úrad vlády Slovenskej republiky   

             Námestie slobody 1 
813 70 Bratislava 
 
V Krompachoch, dňa 1.5.2015 

 

 
Vec: Protestná nóta 

 
 
Vážený pán predseda vlády SR. 
 
V priebehu posledných 6 kalendárnych mesiacov došlo na území spišského regiónu k prepusteniu takmer 1000 
zamestnancov, najviac však v meste Krompachy, kde ukončila svoju činnosť obchodná spoločnosť Panasonic 
AVC Networks Slovakia s.r.o. 
 
Na základe verejných vyhlásení predstaviteľov Vlády SR bol občanom daný prísľub, že príslušné orgány 
vstúpia do rokovania s uvedenou obchodnou spoločnosťou a pomôžu nášmu regiónu pri hľadaní nového 
investora. 
 
O to väčšie bolo naše prekvapenie, keď nám bolo oznámené, že štátne orgány sa nezúčastňovali na 
rokovaniach o predaji priemyselných hál. Jediný investor (čínsky), ktorý mal záujem kúpiť priemyselné haly 
obchodnej spoločnosti Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o., bol dokonca zabezpečený samotnými 
bývalými zamestnancami. Ten nám však z neznámych príčin nebol obchodnou spoločnosťou  Panasonic AVC 
Networks Slovakia s.r.o., akceptovaný. 
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a ani iný štátny orgán pritom podľa našich 
vedomostí nerokoval s inými investorom, a to aj napriek tomu, že o priemyselné haly spoločnosti bol nemalý 
záujem. 
 
Napriek verejným prísľubom predstaviteľov vlády a obchodnej spoločnosti Panasonic AVC Networks Slovakia 
s.r.o., ktorí verejne vyhlasovali, že predajú priemyselné haly len obchodnej spoločnosti, ktorá nahradí zaniknuté 
pracovné miesta, budú priemyselné haly predané obchodnej spoločnosti, ktorá zamestná podľa jej oznámenia 
do konca kalendárneho roka 10 – 20 zamestnancov a v priebehu 5 rokov, max. 100 zamestnancov.  
 
Dôrazne preto protestujeme proti takémuto predaju, ktorý je v priamo rozpore s verejnými prísľubmi, ktoré boli 
dané obyvateľom tohto regiónu.  
 
Taktiež protestujeme aj proti nečinnosti príslušných štátnych orgánov, ktorí umožnili prepustenie takmer 1000 
zamestnancov v spišskom regióne a žiadame Vás, aby sa začalo v tejto veci konať. Chceme Vás požiadať, 
aby príslušné štátne orgány vyvinuli maximálne možné úsilie aby sa zabránilo vyššie uvedenému predaju a aby 
došlo k nájdeniu nového investora, ktorý aspoň čiastočne nahradí zaniknuté pracovné miesta. 
 
 
 

S úctou 
 
 
 
 
 

Ing. Iveta Rušinová   
       primátorka 

 
 



  

 

Na vedomie: 
Veľvyslanectvo Japonska v Slovenskej republike  
Slovensko – japonsko obchodná komora 
Panasonic Center Tokyo 
Panasonic Center Osaka 
Panasonic Europe Ltd. 
Panasonic Holding (Netherlands) B. V. 

 


