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Jar je už tu a s ňou aj jeden z naj-
častejších alergénov na svete, ktorý 
spôsobuje ťažkosti miliónom ľudí 
na celom svete. Reč je o peli a ak 
ste naň alergickí, viete presne, o čo 
ide - svrbenie očí, hmlisté vnímanie 
a nakoniec aj vyčerpanosť. Môže ísť 
o pele z trávy, buriny i stromov, ktoré 
vedú k sezónnej alergickej nádche 
bežne známej ako senná nádcha 
alebo dokonca k alergickej astme. 
Ľudia trpiaci týmito ťažkosťami hľa-
dajú najčastejšie riešenie v liekoch, 
ktoré sú dostupné bez lekárskeho 
predpisu, aby tým uľahčili neprí-
jemným symptómom. V niektorých 
prípadoch sa však stáva, že tieto 
prípravky nepomôžu a celý problém 
ešte viac skomplikujú. Okrem toho 
sa ich účinnosť môže postupom 
času znížiť. 

Hoci vonku sa toho proti účin-
ku peľov veľa robiť nedá, vo vnútri 

je to niečo úplne iné! A to je význam-
ný poznatok, keďže v niektorých 
krajinách ľudia strávia v budovách 
až 90 % času. Od-
poveďou sú vysoko-
kvalitné vzduchové 
filtre a zariadenia na 
čistenie vzduchu, kto-
ré dokážu poskytnúť 
nezávadné prostredie 
s čistým vzduchom 
v akýchkoľvek vnútorných priesto-
roch. Vysokovýkonné systémy na fil-
tráciu vzduchu sa už dlho používajú 
aj v nemocniciach na odstraňovanie 
škodlivých častíc vo vzduchu, a tým 
znižujú riziko vzniku infekcie.  

Vzduchové filtre dokážu odstrá-
niť peľ a pritom sú vyvinuté tak, aby 
poskytovali výkon, ktorý sa postu-
pom času neznižuje. Z tohto dôvodu 
ich netreba vymieňať často, čím sa 
ušetria náklady na jeho výmenu a 

zneškodnenie. To znižuje nielen 
celkové prevádzkové náklady, ale 
aj dopad na životné prostredie pre 

nižší počet filtrov 
umiestňovaných na 
skládkach.  

N e m o c n i c e 
profitujú, ak použí-
vajú správne typy 
vzduchových filtrov, 
pretože  okrem spo-

mínaných výhod aj znižujú spotrebu 
energií na vykurovanie o 25 až 50 %. 
A keďže hovoríme o priekopníckych 
riešeniach čistenia vzduchu, tieto 
filtre sú schopné zlepšiť  zdravotný 
stav ľudí, ušetriť peniaze a aj znížiť 
mieru emisií a to tým, že zachytávajú 
škodlivé látky na ich povrchu.

 „Camfil Farr vyrába vysokokvalit-
né vzduchové filtre, prostredníctvom 
ktorých budú vaše vnútorné priesto-
ry bez peľu aj počas jeho sezóny.“

Nezúfajte, ak ste sa nestali 
prvým výhercom, pretože súťaž 
s Camfil Farr pokračuje a aj vy mô-
žete vyhrať výlet na medzinárodný 
strojársky veľtrh do Brna, ktorý sa 
bude konať v októbri 2011.  

Stačí sa len zapojiť do súťaže 
a poslať odpoveď na jednoduchú 
otázku do 22. 4. 2011 na adresu 
redakcie Pohronia, Pionierska 2, 
93401 Levice alebo elektronicky na 
sutaz@camfil.sk

Súťažná otázka znie: Ktorý 
štát navštívi koncom marca Cam-
fil Expomobil 60? 

Čítať týždenník POHRONIE sa 
oplatí, pretože aj naďalej budeme 
publikovať zaujímavé články z ob-

lasti filtrácie, v ktorých sa bude 
skrývať odpoveď na ďalšiu otázku 
zverejnenú koncom apríla. Každá 
správna odpoveď sa dá vypátrať 
aj na webovej stránke Camfil Farr, 
tentokrát ju nájdete na adrese  http:
//www.camfilfarr.com/Campaigns/
Camfil-Farr-Road-Show/

Veľa iných zaujímavých informá-
cii o aktuálnom dianí Camfil Farr si 
môžete prečítať aj na slovenskej we-
bovej stránke www.camfilfarr.sk.  

Je to také jednoduché, aby ste sa 
aj vy stali jedným z piatich výhercov 
a stretli sa so svetovým lídrom filtrá-
cie. Stačí len správne zodpovedať 
aktuálnu súťažnú otázku a poslať 
ju do termínu žrebovania na jednu 
z uvedených adries.

Tak neváhajte – pošlite 
odpoveď a VYHRAJTE! 

VYSOKOKVALITNÉ VZDUCHOVÉ FILTRE POSKYTUJÚ 
ALERGIKOM ÚĽAVU V OVZDUŠÍ BEZ PEĽU
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SÚŤAŽ 
s Camfil Farr s.r.o. 

PRIMÁTORSKÁ KVAPKA KRVI:

ŠTEFAN RÁCHELA
LEVICE - Raz do roka 

sa obradná sieň Mestského 
úradu mení na miesto azda 
najšľachetnejšieho  ľudské-

ho činu - darovania  krvi. V  
rámci projektu Zdravé mesto  
tu v utorok 22. marca do 
baniek kvapkala už tradičná 
„Primátorská kvapka krvi“. 
Odber  vykonávali pracovníci 
hematologicko–transfúzneho 
oddelenia Nemocnice s poli-
klinikou v Leviciach pod ve-
dením primára Jozefa Vargu. 

Pomáhali im aj pracovníčky 
Územného spolku Červeného 
kríža v Leviciach.

Ako darca krvi  nechýbal 
ani primátor mesta Štefan 

Mišák. Odovzdať tekutinu na-
jvzácnejšiu prišli tiež členovia 
Hasičského a záchranného 
zboru. Potešiteľné je, že pre 
tento šľachetný skutok sa 
rozhodli najmä mladí ľudia. 
Nechýbali ani mnohonásobní 
darcovia. Pri našej návšte-
ve práve odovzdávali krv 
manželia Vladimír a Božena 

PSIARE (Štefan Ráche-
la) - Dva týždne po otvorení 
Cisárskej kráľovskej akadé-
mie Marca Aurélia sa v obci 
pod Krivínom  konalo ďalšie 
hodnotné podujatie. V piatok 
25. marca popoludní privítal 
v bývalej škole  predseda 

základnej organizácie Sloven-
ského  zväzu  záhradkárov 
Juraj Kosmály riaditeľa SOŠ 
vinársko-ovocinárskej v Mod-
re Slavomíra Zocha a  eno-
lóga  Borisa Bartoša. Terézia 
Rybárová pripomenula, že na  
tejto škole maturovalo mnoho 

žiakov z tohto  regiónu, zo 
Psiar  to  bol už v roku 1955 
Silvester Köntöš, v 80-tych ro-
koch aj jeho dcéra Eva Köntö-
šová a Janka Beňová.

 Psiarania sa vrátili aj k let-
nej Olumpiáde, v rámci ktorej 
sa konala  aj degustácia ote-
lákov a   slávnostne odovzdali 
diplomy za najlepšie „cisárske 
oteláky“. Diplom za šampióna 
si prevzal Ladislav Hruškovic 
z Pukanca. Po tejto recesistic-
kej vsuvke nasledoval vážny 
program,

 Slavomír Zoch predstavil 
modranskú školu. Jej  his-
tória siaha  do  roku 1884, 
keď vznikla v Bratislave ako 
Kráľovská vinárska  škola, 
jediná v Uhorsku. V roku 1900 
bola premenovaná na  Cisár-
sku vinársku akadémiu. V ro-
ku 1922 bola škola presťaho-
vaná  do Modry. Vychovávala 
odborné kádre pre celé Slo-

vensko i časť Moravy. Po roku 
1989 sa škola úspešne trans-
formovala na modernú školu. 
Žiaci študujú odbor vinohrad-
níctvo a vinárstvo so zame-
raním na podnikanie  alebo 
na  agroturistiku. V budúcom 
školskom roku otvárajú  nový 
študijný odbor someliérstvo. 
Samozrejmosťou je pestova-
nie hrozna a výroba vína. Aj 
keď sa plochy školských viníc  
scvrkli z pôvodných 300 na 5 
hektárov, na výučbu to stačí. 
Školská pivnica je vybavená 
najmodernejšou technológiou. 
Veľkou výhodou je, že študen-
ti praxujú v USA.  Problémom 
však je, že v dôsledku zhor-
šenej ekonomickej  situácie 
školu  už navštevujú iba žiaci 
z okolia. Na   Slovensku začí-
na byť nedostatok stredných 
kádrov pre vinárstvo. 

Juraj Bartoš predstavil 
v druhej časti podujatia, 

Prišli aj prvodarcovia 

Pri odbere krvi Vladimír a Božena Majerovci a Eva Liová 
z HTO, ktorá  asistovala.       FOTO: (šr) 

Majerovci z Levíc. Vladimír je 
50-násobný darca, nositeľ Zla-
tej Janského plakety. Zapojiť 
sa do Primátorskej kvapky 
krvi ho prehovorila manželka 
Božena, ktorá je 25-násobnou 
darkyňou krvi, má striebornú  
Janského plaketu a dala si 
za cieľ získať zlatú, čo u žien 
znamená absolvovať 30 od-
berov. Ako skúsení darcovia 
nemali manželia Majerovci 
pred odberom žiadny rešpekt 
a nadľahčene vtipkovali.

Je  dobrou správou, že 

v dobe, ktorej heslom akoby 
bolo „zadarmo ani kura nehra-
be“ sa nájdu ľudia, ktorí darujú 
najvzácnejšiu tekutinu.

Ako POHRONIE infor-
movala Adriana Macáková 
z Mestského úradu, na odber 
sa nahlásilo 63 záujemcov, z 
toho 10 bolo zamestnancov 
mesta. Nakoniec prišlo 48 
darcov, z nich šiesti nespĺňali 
podmienky, takže krv darova-
lo 42 dobrovoľníkov. Šesť z 
nich bolo prvodarcov.

Medzi darcami nechýbal ani primátor Štefan Mišák.
FOTO: DARINA VACHOVÁ

HOVORY O VÍNE POD KRIVÍNOM
Najlepší císársky otelák mal Pukančan

Vzorky vína nalievala Zuzka Gašparovičová. (šr)

Pri prezentácii vzoriek  sprava doľava: Jaromír Muráni, 
Juraj Kosmály, Boris Bartoš, vľavo sedí starosta Hronského 
Beňadika Slavomír Lopúch.                               FOTO: (šr)

v rámci riadenej degustácie, 
vína školy, ktoré spoločne 
chutnali a hodnotili. Svoje 
vína, ktoré ocenil aj enológ, 
prezentovali tiež miestni vi-
nári. Degustácie sa zúčastnil 
aj predseda Vinohradníckeho 
spolku v Čajkove Jaromír 
Muráni, priekopník vinárskej 
osvety v regióne. Nezabudol 

priniesť  zo svojich  vín, čím 
prispel ku kvalitnej ponuke 
z nášho regiónu. Ocenil, že aj 
v tomto kúte sa konajú podu-
jatia prispievajúce k vinárskej 
osvete a kultúre pitia. 

V Cisárskej akadémii Mar-
ca Aurélia zaknihovali ďalšie 
vydarené podujatie.

Mesto  na učiteľov nezabúda
(Dokončenie z 1. strany)
Riaditeľka levickej ZUŠ 

Darina Tóthová  uviedla 
symbolickú kyticu desiatich 
ruží – desiatich vystúpení 
excelentných učiteľov a ta-
lentov školy. Primátor Štefan 
Mišák  ocenil 
n a m á h a v ú 
prácu učiteľa 
pri formovaní 
mladého  človeka. „ Stretnúť 
učiteľa bolo pre každého z 
nás jedným z najsilnejších 
príbehov. Dieťa je ako kameň, 
ktorý čaká na majstra. Ten z 
neho ťažkou prácou vytvorí 
klenot, umelecké dielo. To si 
vyžaduje veľa úsilia,“ pove-
dal primátor. Ďakovné listy 
odovzdal 19-tim oceneným zo 
ZŠ, ZUŠ a MŠ. Prevzali si ich: 
Angelika Maťláková, učiteľka, 
Alica Meňhartová, zástupkyňa 
riaditeľky - obe ZŠ A. Kmeťa, 
Darina Trnavszká, učiteľka, 
ZŠ Ulica sv. Michala, Eva 
Karasová, zást. riad., Eva Ni-
lašová, učiteľka - obe ZŠ Pri 

Podlužianke, Eva Horská, vy-
chovávateľka, ZŠ Saratovská 
43, Július Kurpáš, zást. riadi-
teľa, Viera Sokolová, učiteľka 
- obaja ZŠ Saratovská č. 85, 
Ivana Krišková, učiteľka ZŠ 
Školská ulica, Alžbeta Mikóo-

vá, učiteľka 
ZŠ s  VJM 
Gyulu Juhás-
za, Erika Mol-

nárová, Alena Cibulková a 
Pavol Pľuta,  učitelia ZUŠ, 
Edita Horská, učiteľka, MŠ 
Dopravná, Natália Kabátová, 
učiteľka MŠ Hlboká, Ľubo-
míra Milulcová, učiteľka  MŠ 
Konopná, Jana Palkovičová, 
učiteľka MŠ  Perecká, Zuzana 
Kaliariková, učiteľka MŠ Te-
kovská a Katarína Hlaváčiko-
vá, učiteľka MŠ Okružná.

V slávnostnom prípitku 
Martin Bátovský potvrdil, 
že v tradícii oceňovania pe-
dagogických pracovníkov  
chce mesto pokračovať aj v 
budúcnosti.

 DIEŤA JE AKO KAMEŇ, 
KTORÝ ČAKÁ NA MAJSTRA

Pocta z Ministerstva školstva
Ivana Psárska, vedúca školskej 

jedálne pri MŠ na Hviezdoslavovej 
ulici v Leviciach, získala ku Dňu 
učiteľov čestné uznanie za inicia-
tívnu prácu v oblasti výživy detí a 
mládeže v školskom stravovaní.


