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Pomôžu vždy, keď ich treba, 
v núdzi dajú kúsok chleba. 
Vždy do noci pomáhajú, 
novú nádej nám dávajú.  

Sú tu stále, keď ich treba, 
dávajú nám kúsok seba. 

Za toto všetko vám ďakujeme 
a na vašu pomoc spoliehame.  

Ani slovami opísať nevieme, ako veľmi vám ďakujeme. 
Každú bolesť spríjemníte, minútku po minúte.  

Chceme vám za to poďakovať,  
je skvelé životy zachraňovať. 

Slovo ďakujem je asi zbytočné, 
to poďakovanie bude náročné. 
Slovami opísať ťažké to bude, 

spolu sa stretneme pri Božom súde. 

Deň čo deň životy nevinným zachránite, 
a pritom sa ani nechválite. 

Ten rešpekt ku vám čo máme, 
tú hrdosť akú pri pohľade na vás cítime. 

V týchto chvíľach držať sa pokope, 
keď šťastie na dvere nám neklope. 

Mávnutím ruky je z choroby radosť, 
keď vám pacienta dajú na starosť. 

S úsmevom na tvári nás privítate, 
s iskierkou v oku nám zamávate. 

Za vašu dennodennú pomoc ďakujeme, 
viac takých dobrých ľudí potrebujeme. 

Ako to, že život je tak krutý, 
zamyslieť sa nad tým nás doslova núti. 

Vy dávate nám novú šancu žiť, 
jak pekné to pre vás musí byť. 

Za druhý dych vám poďakovať chceme, 
s úprimnosťou v srdciach ďakujeme. 

Tak ako vravím v jednoduchosti je krása, 
tak vy ste pre nás krása. 

Ďakujeme, že naše životy zachraňujete, 
o každého z nás sa dokonale staráte. 

Tak ako oblak, ktorý uteká, 
tak rýchla je vaša útecha. 

Keď vidíte, ako pacient odchádza, 
pripravený pozbierať sa, 

vy ste mu dali druhú šancu, 
ďakujeme za vašu prácu! 

V dobrom aj v zlom ste tu s nami, 
nech vás šťastie sprevádza! 

 

Našim obetavým sestrám! 

Ďakujeme vám za váš úsmev, aj keď sa vám tisnú slzy do očí... 

Ďakujeme vám, že na každého hľadíte s láskou a rešpektom... 

Ďakujeme vám, že svoju únavu, stres a bezmocnosť meníte  
na optimizmus, pokoj a nádej. 

Ďakujeme, že sa nevzdávate a bojujete za nás, naše rodiny. 

Ďakujeme vám, že ste tam, kde ste najviac potrební – na JIS-ke, 
Covid-oddelení, v hospicoch, DSS, ambulanciách, v dennej  

i nočnej službe. Pri zrode nového života  
i pri odchode do večnosti. 

                   S pozdravom 
                                                        PhDr. Eva Novotná, PhD.  

                                                                                                        a kolektív zamestnancov SZŠ 

 


