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VEC 

Výzva na neodkladnú odpoveď na list zaslaný dňa 20.03.2020 

  

Vážený pán primátor, 

 

touto výzvou vás žiadame o neodkladné vyjadrenie sa k listu zo dňa 20.03.2020, v 

ktorom uvádzame opodstatnené obavi z nedostatočného zabezpečenia pred šírením pandémie 

COVID-19, nakoľko naša doterajšia skúsenosť nám nepreukázala istotu, že v spoločnosti 

Amazon sú dostatočné riešenia opatrení voči šíreniu pandémie COVID-19, chrániacie zdravie 

a život zamestnacov a ich rodín. 

 

Vnímame to ako harazdovanie s ľudskými životmi nie len samotných zamestnancov 

ale aj obyvateľov mesta Sedeď a občanov Slovenska. Neveríme, že sú dodržané a dostatočné 

všetky hygienické a protiepidemiologické nariadenia. 

 

Napriek tomu, že je vyhlásený núdzový stav, dovolíme si zrekapitulovať veľmi 

nebezpečné podmienky ktorým čelíme: 

 Zamestnanci Amazonu, dochádzajú každodenne do priameho fyzického kontaktu 

s obalmi a obsahom tovaru z najviac postihnutých oblastí koronavírusom ako napr. 

Taliansko, ale aj Nemecko a iné – podľa expertov  koronavírus prežije na povrchoch 

až tri dni, 

 zamestnanci  Amazonu sa stretávajú vo veľkom množstve v spoločných priestoroch, 

ktoré nemôžu stačiť riadne dezinfikovať a čistiť, 

 naďalej sa v Amazone nepredchádza zhromažďovaniu osôb na jednom mieste, nie sú 

dostatočné vzdialenosti medzi pracovníkmi, hoci napr. v USA boli tento týždeň 

zrušené tzv. stand up mítingy,  

 okrem toho sú v Seredi a jej okolí ubytovne, kde bývajú tisícky zamestnancov, tisícky 

ďalších zasa denne cestujú spoločnými autobusmi, 

 Sereď je uzlom pre osobnú a nákladnú prepravu po cestách a železniciach, 



 

 na rozdiel napr. od Jaguar Land Rover, v Amazone zamestnanci nedostali žiadne 

ochranné rúška, ktoré sa iní zamestnávatelia snažia zabezpečiť, 

 v Amazone neprebiehajú žiadne merania teploty zamestnancov, 

 Amazon vyžaduje naďalej nadčasy, v čase, keď im môžu oslabiť námahou imunitu, 

a tým zvýšiť ich riziko nákazy, neboli ponúknuté a zabezpečené ani aspoň vitamínové 

balíčky, ktoré firma mohla poskytnúť zo Sociálneho fondu, 

  hromadné stravovanie v jedálni Amazonu nepovažujeme za bezpečné v čase pandémie 

COVID-19, 

 Amazon neposkytuje zamestnancom dezinfekčné gély,  

 Amazon nepodnikol iniciatívne žiadne opatrenia na zabezpečenie prevencie 

v autobusoch, a tie podnikla len spoločnosť, ktorá im zmluvnú dopravu zabezpečuje, 

 u zamestnancov Amazonu pretrváva oprávnená obava, že manežment nedodržiava 

karanténne opatrenia. Amazon na túto tému zamestancom nekomunikuje žiadne 

informácie. 

Vážený pán primátor, 
 

Týmto si listom si Vás opätovne dovoľujeme vyzvať, aby ste podporili vyšší verejný záujem, 

ktorým je bezpodmienečne ochrana zdravia a života obyvateľov, keďže Slovensko sa nachádza vo 

vyhlásenom núdzovom stave a pripojili sa k výzve – prosíme Vás, podniknite Vám dostupné 

kroky na to, aby sa Amazon Slovakia, správal zodpovedne voči prostrediu, v ktorom pôsobí 

a svoj zisk neuprednostňovala pred bezpečnosťou a zdravím občanov Slovenska.  

Ako zástupca odborového zväzu Moderné odbory AIOS, ktorý združujú zamestnancov 

v najvýznamnejších podnikoch v Slovenskej republike a zároveň aj obyvateľ mesta 

Sereď, si Vás dovoľujem poprosiť o nedokladné stretnutie, kde Vás rád oboznámim 

s podrobnosťami a budeme nápomocní v rámci našich možností pri podpore okamžitých 

krokov na elimináciu podľa nás príliš vysokého rizika, aké dnes hrozí z laxného 

prístupu k prevencii pandémie COVID-19. 
 

Za spoluprácu Vám ďakujem. 

 

 

                 S pozdravom 

 

                                                                                           Peter Mrázik 
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                                                                        Odborový zväz Moderné odbory AIOS 
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