
Vážený pán riaditeľ, vážení zamestnanci CSS – DOMOV JAVORINA 

 

Hneď na začiatku tohto listu Vám chceme vyjadriť úprimné poďakovanie za všetko, čo 

ste pre nás robili dosiaľ a robíte aj teraz. Ďakujeme Vám za krásnu starostlivosť pred 

marcom 2020, ktorá bola spájaná s mnohými nezabudnuteľnými vzdelávacími a 

zábavnými akciami, neraz spojenými s príjemnými výletmi. Ďakujeme Vám tiež za 

vtedajšiu osobnú slobodu.  

Avšak od začiatku marca prišlo obdobie, aké sme dovtedy nepoznali. Obohatilo aj našu 

slovnú zásobu. Vraj KORONAVÍRUSOVÉ. O také obohacovanie života či slovnej zásoby 

nestojíme. Obralo nás aj o osobné slobody. Je to však príliš vážne, nič nemôžeme 

zľahčovať. Od samého začiatku ste nás všetkých chránili. Patríte medzi takých 

významných manažérov, ktorí nielenže spĺňajú  všeobecne platné požiadavky, ale aj 

sami idú tvorivo do detailov, aby boli čo najviac užitoční. Ihneď začiatkom marca ste 

uzavreli  náš areál, aby nám nikto nenosil  vírusy sem a aby sme si ani my nechodili po 

vírusy na verejnosť, teda do bzinských ulíc a obchodov. No a samozrejme sme sa ani 

nestačili čudovať, aké až prehnané hygienické opatrenia ste požadovali od personálu i 

od nás klientov: dôkladné umývanie rúk každú chvíľku, časté umývanie kľučiek, 

všetkých povrchov, dezinfekcia mobilov, vypínačov,... Dôsledne ste vyžadovali plniť 

všetky príkazy, odporučenia a preventívne opatrenia, ktoré písomne prichádzali od Ing. 

Jaroslava Bašku, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

Starali ste sa aj o to, aby u klientov nevznikali depresie. Prostredníctvom elektronických 

zariadení ste umožňovali ležiacim komunikovať so svojimi najbližšími aj zrakovo, nielen 

sluchovo.   A ešte v mnohých iných Vašich činnostiach sme vnímali očami, ušami, 

boľavými kĺbmi a celými organizmami Vašu starostlivosť a dobrotu srdca. Mali ste a 

stále máte o nás záujem, nikdy sme nepobadali ľahostajnosť. 

Hľadíme na Vás s nádejou, lebo naše presvedčenie nám našepkáva, že nikdy nás 

nesklamete. 

Pán riaditeľ, zodpovedný ste za klientov, no aj za všetkých zamestnancov nášho 

zariadenia. Vidíme, že racionálne zadeľujete prácu, že všetci pracovníci Vás rešpektujú, 

a tak celý kolektív vyzerá ako jeden dobre zohraný symfonický orchester. 

Napriek tomu všetkému sem-tam sa nájdu medzi nami klientmi chvíľkoví nespokojenci, 

ktorí si trochu pofrflú, ba bol tu aj pokus o útek. Veľmi to ľutujeme a prosíme Vás o 

odpustenie. 

Vy nám rozumiete, viete, že sme vlastne radi, že sme tu v Bzinciach pod Javorinou a pod 

Vašim vedením. 

A tak Vám osobne a ostatným pracovníkom nášho zariadenia ešte raz za všetko úprimne 

ďakujeme a želáme Vám výborné zdravie, šťastie, veľa sily, veľa porozumenia a lásky tu 

i vo Vašich rodinách. 

        

S úctou Vaši klienti 

 

V Bzinciach pod Javorinou, 26.05.2020 

 


