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ĎAKUJEME SPONZOROM

Vedenie DSS a ZPS ďakuje všetkým sponzorom, ktorí počas karantény prejavili
solidaritu prostredníctvom rôznych vecných aj finančných darov a svojou podporou prispeli
k ľahšiemu priebehu ťažkej situácie, ktorá nás všetkých zasiahla. Aj vďaka nim sme dokázali
prekonať toto obdobie s myšlienkou, že v tom nie sme sami...

Naša srdečná vďaka patrí:
BUDIŠ a.s., ST. NICOLAUS a. s. a PD Tvrdošovce – minerálne vody Budiš, Zlatá studňa,
Rakytníková šťava
Cell Core Laboratory s.r.o. - výrobky biologického pôvodu, bioaktívne peptidové ultrafiltráty,
ktoré slúžia na okamžité posilnenie imunity, imunitný reštart a boj s koronavírusom.
Dm drogerie markt v Pezinku - vlhčené utierky, šampóny, sprchové gély, tekuté mydlá,
šumivé tablety multivitamínové a s vitamínom C, kuchynské utierky, hygienické vreckovky.
Dr. Max - siet lekární - 100 kusov vitamínových balíčkov
G.P.R. spol s r.o. – zariadenie zabezpečujúce dezinfekciu vzduchu v priestore
gd – Team, a.s. - 80 ks respirátorov
Heineken Slovensko, a.s. - nealkoholické nápoje
INAT s.r.o.- 24 ks ochranných štítov
IKEA - paplóny, vankúše, uteráky, plachty
Kamenná pivnica s.r.o. Pezinok - pečné prasa a koláče
Lyreco CE, SE - potraviny, hygienické a kancelárske potreby, zrnková káva, minerálna voda,
džúsy, čaje
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MIKROCHEM spol. s r.o. – dezinfekcia na ruky a plochy
Mács Ondrej - ochranné štíty
Nadácii slovenskej advokácie za 160 kilogramov krásnych červených jabĺk
Pražiareň kávy Ebenica – káva pre klientov a zamestnancov
Primátor mesta Pezinok Igor Hyanik a viceprimátorka Mária Wagingerová - ďakujeme za
podporu a sprostredkovanie štedrého kultúrneho programu
Primátor mesta Senec Dušan Badinský a župný poslanec Marián Greksa - ovocie a koláčiky
Raiffeisen banka – hygienické potreby a papierové utierky
REALTIME TECHNOLOGIES SK s.r.o. a pán Michal Porubec - zapožičanie profesionálneho
dezinfekčného zariadenia AKMist – Mobilná dezinfekčná jednotka – DryFog na elimináciu
vírusov v DSSaZPS a 20l dezinfekčného roztoku
Rodina Labinová - ovocie a ochranné obleky
Spoločnosť Vietnamsko - slovenského priateľstva v Hočiminovom meste (p. Kim Dang
Nguyen) - darovali DSSaZPS mobilnú dezinfekčnú jednotku a stôl so 4 stoličkami.
Starosta Obce Slovenský Grob Štefan Gašparovič – hygienické potreby, ovocie, zelenina
Starosta obce Šenkvice Peter Fitz - hygienické potreby, víno
Syráreň Bel Slovensko a.s. - syry Karička, Kiri a ďalšie
Trenčianske minerálne vody, a.s. - minerálne vody Mitická
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva - dar pre zamestnancov a klientov zariadenia vo
forme kytičiek z rezaných tulipánov.
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Vitálka - zákusky
Volley pub / Gurman reštaurácia - občerstvenie pre klientov aj zamestnancov v podobe
cigánskej pečienky a piva
Za kultúrny program ďakujeme :
Dychová hudba Grinavanka
Folklórny spevácky súbor Radosť
Svätojurská dychovka
Skupina Arion a Milan Konfráter
Sima Martausová
Súkromná základná škola v Pezinku
Naša špeciálna vďaka patrí predsedovi BSK p. Jurajovi Drobovi a kolgyniam z BSK za
aktívnu pomoc pri riešení problémov a starostlivosť v podobe koláčikov a návštev.
Vám a aj všetkým ďalším, ktorí akokoľvek prispeli k ľahšiemu priebehu karantény patrí naša

SRDEČNÁ VĎAKA
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