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VEC:
Stanovisko Výboru ZO OZ KOVO Podpolianske strojárne a.s. k problematike
ťažby zlata v lokalite Biely vrch v blízkosti Areálu PPS Detva :
Odborová
organizácia zastupujúca
cca
1500
zamestnancov
najväčších
zamestnávateľov v Areále PPS – PPS Group a.s. a Slavia TOOLS a.s., týmto vyjadruje
zásadný nesúhlas s realizáciou projektu ťažby zlata v bezprostrednej blízkosti Areálu PPS.
Charakter výroby u obidvoch zamestnávateľov, ktorý je orientovaný na presné strojné
opracovanie je podľa nášho presvedčenia nezlučiteľný s prezentovaným zámerom ťažby
zlata v povrchovej bani umiestnenej bezprostredne pri areáli PPS.
Z uvedeného, po dôkladnom zvážení všetkých súvisiacich informácií a okolností, pre
nás vyplýva jednoznačný záver, ktorým je obava z obmedzenia výroby u predmetných
zamestnávateľov a následnej straty pracovných miest.
Odbory a zamestnanci bývalých Podpolianskych strojární v Detve, absolvovali
v minulých obdobiach desiatky demonštrácií a protestov, vrátane takmer dvojročného
prevádzkovania firmy počas konkurzného konania, s cieľom zabrániť zastaveniu prevádzky
v jednej z troch najväčších slovenských zbrojárskych fabrík a s tým spojenému zásadnému
poklesu životnej úrovne v regióne Podpoľania.
Vyzývame týmto všetky príslušné orgány verejnej a štátnej správy, reprezentantov
miestnej samosprávy, ako aj predstaviteľov ústredných orgánov štátnej správy, aby práve
v tomto období, keď
najväčším problémom Slovenska je neakceptovateľná miera
nezamestnanosti, neprispeli svojimi postojmi a rozhodnutiami k rozširovaniu armády
nezamestnaných, ktoré realizácia predmetného projektu ťažby zlata bezpochyby bude
znamenať.
Napriek skutočnosti, že odborová organizácia de iure nie je účastníkom predmetného
konania, ochrana oprávnených záujmov zamestnancov a našich členov a obava zo straty
pracovných miest, nás podľa nášho názoru plne legitimizuje vstúpiť do tohto procesu. Sme
pripravení využiť a realizovať všetky kroky a postupy, ktoré nám dovoľuje platný právny
poriadok, s cieľom zabrániť realizácii zámeru, ktorý podľa nášho presvedčenia, okrem
zásadného zhoršenia životného prostredia prinesie obmedzenie produkcie v predmetných
zamestnávateľských subjektoch, spojené so znižovaním zamestnanosti a dôsledkami na
životnú úroveň celého regiónu Podpoľania.
S pozdravom

Stanislav Ľupták, v.r.
predseda ZO OZ KOVO

