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Riaditeľ Hotela Therma****  
Tihamér Tamás TÓTH  
Priemyselná 4   
DUNAJSKÁ STREDA 929 01  
  
  
  
Váš list číslo / zo dňa Naše číslo                                            Vybavuje  
  z. Bc. Janka LOŠÁKOVÁ 

janka_losakova@zoznam.sk 
 

  

0911-238509 
   
 

P O Ď A K O V A N I E 
 
 
Vážený pán riaditeľ, 
 

dovoľte mi prosím pripojiť sa k tým osobnostiam, ktoré Vám vyjadrujú úctivé 
poďakovanie nie za dobre, ale výborne teda skvelo zabezpečený pobyt, ktorý som si 
vybrala na základe intuície z internetu a filozofického zamerania.  

 
Taktiež ďakujem za spektrum poskytovaných služieb, ktoré vďaka úžasnej 

pripravenosti Vášho personálu som si skutočne vychutnala a precítila v čase od 1. – 9. júla 
2009 v podobe dvoch balíkov: 
- Therma Beauty – dámsky superweekend, 
- Therma Beauty – dámam od nedele. 
 
Osobitné poďakovanie vyjadrujem nižšie uvedeným osobnostiam: 
- pani Martina SLEZÁKOVÁ  - skvelá recepčná, 
- pán Rudolf   ŠEMBERA – skvelý recepčný, 
- pán Ladislav TÓBLI – skvelý čašník, 
za ich pripravenosť, schopnosť komunikácie, emocionálnu inteligenciu, slušnosť                         
a  zodpovednosť za splnenie všetkých mnou uplatnených požiadaviek.  Menovaní sú 
skutočne na správnom mieste a ich prínos v službách dotvára hodnotu hotela, v ktorom 
sú zamestnaní. 
Nemenej dôležité je vyjadrenie poďakovania Thai pracovníčkam z AsiaSpa:  
- pani TAI a OHE i ďalším, 
ktorých originálne a láskave procedúry za účasti vône, huby a sviečok sú 
nezabudnuteľné, vrátane čajov.  Poskytujú relax a harmóniu. 
Taktiež využívanie Balneo Therapy  - super. 
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Pán riaditeľ, 
o skutočnej kvalite, ktorú celkovo zabezpečujete a  poskytujete  budem s dôstojnosťou 

a láskou ďalej odovzdávať svojim priateľom, spolupracovníkom a známym.  
Nech sa Vám iba darí vo svetle lásky Vyššej inteligencie. 
Na ďalšiu možnosť absolvovať u Vás hamonickú návštevu a úžasné zrelaxovanie 

„Hotel herma****“ sa úprimne tešim už dnes. 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bc. Janka  LOŠÁKOVÁ  

vlastnou rukou 
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