
APRÍL 
Spojená škola, Slančíkovej 2 Nitra 

Náš študentský on-line časopis 

Ambasádorská škola Európskeho parlamentu 



EDITORIAL 

Milí čitatelia! 

Zdravím Vás pri našom ďalšom čísle. Marec a polovica maturít 

sú  za nami, to znamená o starosť menej pre naše najstaršie 

články školy. Máme tu apríl a spolu s ním sme aj o krok bližšie 

k prázdninám, na ktoré asi všetci najviac čakáme.  

No, hlavne, už je jar, i keď to tak vonku, najmä ráno, nevyzerá. 

U niekoho jar začína jarnou únavou, niekomu jarné slnko vra-

cia svetlo do života. Prebúdza sa príroda, máme čoraz dlhšie 

dni a všade kvitne láska... stačí sa prejsť po chodbe... A je to 

fajn, pretože tak to má byť. 

U niekoho sa prebudila múza, a tak mnohí z Vás určite pos-

trehli na instagrame slancikovamemes návrh na tematické trič-

ká či mikiny s logom školy. Mňa osobne to zaujalo a prišlo mi 

to ako celkom fajn nápad. Ak by som zistila totožnosť admina, 

určite by som mu rada pomohla jeho návrh zrealizovať. Tak ad-

min, ak to čítaš, ozvi sa mi :D. A vy študenti by ste sa mohli 

k tomu vyjadriť tiež.  

Teraz Vám len poprajem príjemné čítanie a rovnako príjemný 

zvyšok mesiaca.   

N.Beláková  
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PRAKTICKÁ ČASŤ MATURITNEJ 

SKÚŠKY NA HA - PRÍKLAD 

(v poradí V.A—V.B—V.C) 

10.11.1

2. apríl 
Recepcie na HA   (v poradí II.C—II.A—II.B) 

Zubné prehliadky na škole 
6.4. 

apríl 

13. 

apríl 
DEŇ NARCISOV 

17. 

apríl 

Odber krvi na škole  

(„18+“ nahláste sa u triednych!!) 

19. 

apríl 

Možnosti zamestnať sa v Nemecku 

(prezentácia pre V.C HA, IV.B HA a IV.C HA—NEJ) 



Chcela by som Vám predstaviť tento se-

riál, ktorý je, ako inak, dielom dobre zná-

meho NETFLIXU. Seriál vyšiel ešte 

v roku 2016, no ja som sa k nemu doko-

pala až o rok na to a musím povedať, že 

je to jeden z NAJ seriálov, ktoré som za-

tiaľ videla (a že toho 

mojím notebookom 

prešlo nemálo....). Nie 

je to typická romantic-

ká story pre dievčatá, 

kde sa dvaja zaľúbia, 

no nemôžu byť spo-

lu , ale pri ktorej vás 

aj tak na konci napína 

z toho, akí sú spolu 

zlatí. Naopak, je to 

skvelá voľba aj pre 

naše korby na ŠOG J. Dej sa odohráva 

v mestečku Hawkins v 80. rokoch. Už len 

samotná doba, do ktorej je seriál vsade-

ný, mu dodáva tajomný nádych. A tým sr-

ší celý seriál. Will, Mike, Dustin a Lucas 

sú štyria najlepší priatelia zo školy, ktorí 

spolu každodenne trávia voľný čas. Raz 

večer, keď všetko prebieha tak, ako ino-

kedy, nastáva nečakaný zlom.  

Po odchode Willa z domu jedného 

z kamarátov sa  po ňom šokujúco zľahne 

zem. Kým zúfalá matka spolu so starším 

synom spočiatku iba prihliadajú na kroky 

miestneho šerifa, zvyšok partie mladých 

chlapcov podniká pátraciu akciu na vlastnú 

päsť. Samotný krok však 

prinesie podivný výsle-

dok. Namiesto ne-

zvestného Willa natrafia 

na záhadné mĺkve dievča 

"bez mena". Po tom, čo 

sa objaví na scéne, sa 

spúšťa sled nevysvetliteľ-

ných udalostí. Záhadné 

telefonáty, podivná sa-

movražda či neustále vý-

padky elektriny spojené s 

rôznymi úkazmi v rodičovskom dome ne-

zvestného chlapca, sú však len pred-

zvesťou niečoho, čo značne ovplyvní životy 

ľudí malého vidieckeho mestečka. 

Seriál Vás zaručene pohltí a garantujem 

Vám, že dva dni presedíte doma. Pokiaľ 

teda nemáš čo pozerať, doma sa nudíš 

alebo len proste hľadáš tip na seriál, Stran-

ger things je cesta.  

N. Beláková 

https://www.csfd.cz/film/430582-stranger-things/prehled/


Švajčiarsko je vnútrozemský spolkový štát, ktorý sa nachádza v strednej 

Európe, susedí s Nemeckom, Francúzskom, Talianskom, Rakúskom a 

Lichtenštajnskom. Je to jediná krajina, ktorá používa štyri úradné jazyky 

(nemčina, taliančina, francúzština, rétorománčina). Takisto je to aj najdrah-

šia krajina na svete a s istotou môžem povedať, že aj jedna z najkrajších, 

ktoré som kedy navštívila. Bolo to približne rok dozadu, čo som sa rozhod-

la ísť skúsiť šťastie na prijímačky na prax do Švajčiarska. Šťastie stálo v 

ten deň na mojej strane a bola som úspešne prijatá. Zahrnuli ma obavy, 

radosť a mnoho pochybností. Zvažovala som, že od toho odstúpim, no te-

raz, pozerajúc sa spätne, som neskutočne šťastná, že som to nevzdala a 

vydala sa naprieč najväčšiemu dobrodružstvu.  

Stres, smútok a nervozita ma sprevádzali celou cestou do jedného 

z najkrajších miest, ak nie najkrajšieho mesta vo Švajčiarsku - Lucern, kde 

sme sa mali stretnúť všetci praktikanti. Boli sme tri národnosti – Slováci, 

Česi a Maďari. Napriek jazykovým bariéram sme si dokázali porozumieť. 

Lucern ponúka turistom rôzne variácie zábavy, od plávania po lyžovanie. 

Keďže sme tam prišli v strede júna, mali sme perfektné letné počasie. V 

srdci Lucernu sa nachádza prekrásne jazero Vierwaldstättersee, doslova 

jazero štyroch kantónov, na ktorom sme strávili takmer každý deň. 

 Bola tam možnosť požičania si vodných bicyklov, ktorú sme využívali veľ-

mi radi. Samozrejme, k týmto bicyklom sa viaže jedna zaujímavá príhoda. 

Stalo sa to prvýkrát, čo sme si ich požičali. Boli sme v dvoch loďkách a 

mysleli sme si, že je povolené sa plaviť po celom jazere (čo, samozrejme, 

nebolo). Na jednej strane bol obrovský park s plážou, ku ktorej sme sa 

rozhodli zájsť bicyklami a odparkovať ich na kraji pláže. Po tom, čo sme 

preskúmali obrovský park, ktorý bol zaplnený ľuďmi, nachádzali sa tam aj 

nejaké bary a stánky s občerstvením, sme sa rozhodli vrátiť na druhú stra-

nu jazera, kde sa takisto nachádzala promenáda plná barov, reštaurácií, 

kaviarní a rôznych stánkov.  
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Avšak, ako sme sa už vracali k bicyklom, všimli sme si, ako v strede jazera 

stojí loď "Polizei", ktorá na nás už mávala a čakala. Prvé, čo nám prebehlo 

hlavou, bolo, že nás pošlú domov a budeme musieť predať obličky, aby 

sme zaplatili pokutu. S malou dušičkou sme odbicyklovali k policajnej lodi. 

Pýtali sa nás či nevieme, že tam je zákaz a odkiaľ sme. Tak sme sa im os-

pravedlnili a povedali, že sme nevedeli o zákaze a že sme zo Slovenska. 

Mali sme obrovské šťastie, že to nechali tak a nedali nám žiadny trest. Od-

išli sme len s upozornením nech sa to už nikdy viac neopakuje. 

Ďalšou zaujímavou atrakciou bol kaplnkový most resp. Kapellbrücke, ktorý 

je považovaný za najstarší most v Európe a taktiež symbol Lucernu. Pre-

chádzali sme ním denno–denne a nikdy nás pohľad naň neomrzel. V jeho 

okolí sa taktiež nachádzalo veľa obchodov, reštaurácií, cukrární a podob-

ných gastronomických zariadení.  

Dni ubiehali rýchlo, v 

škole sme strávili tak-

mer celý deň, čo bolo 

pre väčšinu z nás dosť 

náročné, vzhľadom na 

naše schopnosti ko-

munikovať v nemčine. 

Jednou z nepríjem-

ností bol dress code, 

ktorý sme museli dodr-

žiavať aj v horúčavách 

počas celého dňa - 

čierne nohavice a biela blúzka. Počas obedných prestávok sme boli šťast-

ní, že sme si to aspoň na chvíľku vyzliekli. Škola trvala od 8.00 do 17.00, s 

prestávkami.  Mali sme rôzne predmety, ktoré nás učili dokopy traja vyuču-

júci.  
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Počas druhého týždňa v škole sme absolvovali prehliadku mesta s výkla-

dom, ktorý sme si museli spoznámkovať a potom sme z neho museli niečo 

vedieť na konečnom teste. Išli sme aj na ochutnávku piva do miestneho 

pivovaru a ďalší deň na ochutnávku vína. Musím povedať, že toto boli pre 

nás asi najzaujímavejšie školské aktivity.  

Dva týždne strávené v škole prebehli ako nič a pomaly sa blížil deň našich 

skúšok a samozrejme, deň, kedy sme si museli povedať zbohom a vydať 

sa každý svojou vlastnou cestou. Napriek stresom zo skúšok sme ich vše-

tci úspešne zvládli. V ten večer nám bol usporiadaný rozlúčkový večierok, 

ktorý sme si užili ako to len išlo. Tancovali sme, spievali, pili, jedli a zabá-

vali sa. Bol to predsa náš posledný spoločný večer.  
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Duck & Waffle 
Svetová reštaurácia, ktorej sa netreba báť! 

Reštaurácia s názvom Duck and waffle ( v preklade kačica 

a vafle ) sa nachádza v centre Londýna a nachádza sa na štyrid-

siatom poschodí mrakodrapu na 110 Bishopsgate, hneď vedľa 

„uhorky“.  

Zaujímavosťou je, že reštaurácia je otvorená 24/7, čiže neustále. 

Veľa ľudí si myslí, že reštaurácia je veľmi drahá, ale prekvapujúco 

jedlo bolo lacnejšie ako v bežných reštauráciách v Londýne.  

QB 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN4oCjjfjZAhWG_qQKHVTGAJkQjRx6BAgAEAU&url=https://www.standard.co.uk/go/london/restaurants/famous-london-restaurants-duck-waffle-a3679016.html&psig=AOvVaw3qvDuG0uS-CPbR
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4sI6_jfjZAhVR3aQKHUbrBbgQjRx6BAgAEAU&url=http://londonrobstuff.blogspot.com/2012/09/duck-waffle-heron-tower-ec2.html&psig=AOvVaw3qvDuG0uS-CPbR2do4e2am&ust=1521539173264
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiiy_rpjfjZAhXJyKQKHciXBJAQjRx6BAgAEAU&url=https://www.squaremeal.co.uk/experiences/duck-and-waffle&psig=AOvVaw0wwT9R8DG4b4Dmy6RETpEq&ust=1521539324012654
https://duckandwaffle.com/


27- ročný Tyler George Okonma je americký reper, ale aj 

producent, módny návrhár, herec a spoluzakladateľ al-

ternatívnej repovej skupiny Odd Future/OFWGKTA, po-

chádzajúci z Kalifornie. O hudbu sa zaujímal od raného 

detstva, ako 11- ročný začal hrať na klavíri a 

v pätnástich rokoch na bicie. Svoje prvé hudobné diela 

začal vo svojich devätnástich rokoch spájať do jedného 

celku. Po prvýkrát sa predstavil s albumom Goblin, 

v  k t o r o m  s a  z a m e r i a v a  n a  p r o b l é -

my mladistvých, ako napríklad dospievanie bez otca (čo 

je aj Tylerov prípad), znásilnenia a zároveň rozpadávajú-

cej sa osobnosti. Temná tematika albumu bola odozvou 

na vtedajšiu dobu a repovú scénu, na ktorej dominovali 

podstatne starší reperi.  Tí sa chválili svojím majetkom, 

čím tak akurát demotivovali mladú generáciu. To Tylera 

a jeho priateľov povzbudilo k tomu, aby sa prejavili, šo-

kovali a inšpirovali svojich rovesníkov. Jeho osobnosť, 

sarkazmus a slovník prebudil celý svet a otvoril mu dvere 

do širších kruhov a médií. Čím vyššie jeho sláva vzrasta-

la, tým viac sa objavovala nenávisť a negativita voči jeho 

osobe, napríklad zákazom predaja jeho albumov v nie-

ktorých štátoch a následným rušením vystúpení. Vďaka 

svoje povahe sa  však Tyler dokázal povzniesť nad nepra-

júcimi ohlasmi a pokračovať ďalej v tom, čo ho baví.  
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Tyler, the Creator 

https://www.youtube.com/watch?v=dFuTNf5S-c4&list=PLl1fXAToGbLR6m2S9VEJ-lVVWrFZFt--T


V roku 2013 vydal album Wolf, na ktorom si poslucháč 

môže užiť dynamické beaty a vypočuť si autorov názor na 

kritikov kapely a skazené ovocie slávy. Ostatným čle-

nom skupiny sa taktiež darilo a kapela zaznamenala veľ-

ký nárast pozornosti. Práve preto sa Tyler začal veno-

vať navrhovaniu oblečenia pre skupinu, a tak sa postup-

ne vyvíjala značka Golf Wang/Odd Future.  

Vo svojom treťom albume s názvom Cherry Bomb Tyler 

ukazuje svoju novonájdenú pozitívnu stránku aj fanúši-

kom. I keď má stále na srdci ťažký kameň, ktorý môžete 

zachytiť v niektorých piesňach, hlavne vďaka ich zlovest-

ným inštrumentom, album pôsobí celkovo pozitív-

ne.  Veľkú zmenu zaznamenala aj jeho herecká kariéra. 

V tej dobe si našiel 

miesto na americ-

kom kanáli Adult 

Swim, kde sa spolu s 

priateľmi podielali 

na tvorbe skečov, 

ktoré sa vysiela-

jú  pod názvom Loiter 

Squad.  

Minulý rok vyšiel 

štvrtý album Flower 

Boy, na ktorom spo-

lupracovali okrem 

iných aj A$AP Rocky, 

Frank Ocean a Rex 

Orange Country. Texty piesní sa zameriavajú na témy ako 

sú láska, priateľstvo, sexualita, ale aj depresie a samo-

ta. Konečný výsledok sa stretol so všeobecným uznaním 

kritikov a fanúšikov. Debutoval tiež na druhom mieste v 

rebríčku US Billboard 200 Albums. Tyler sa týmto trium-

fom nenechal zastaviť a pokračuje ďalej vo viacerých 

činnostiach, ktoré ho napĺňajú. Ako sa totiž sám vyjad-

ril, nechce byť známy len ako reper. Jeho kreativita je, 

zdá sa, neobmedzená, a tak sa všetci môžeme tešiť 

a očakávať, čím ďalším nás ohromí. 
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Možno ste počuli a možno nie. Ale 

i v dnešnej dobe sa niekto stará 

o slovenskú súčasnú tvorbu, všíma si 

ju a hodnotí. Je ním práve naša štát-

na televízia RTVS, ktorá usporiadala 

už 10. ročník Radio_Head Awards, čo 

je akási slovenská obdoba americ-

kej ,, grammy“.  

Minulý mesiac, presnejšie 15.3.2018, 

boli odovzdané ceny tým najlepším 

interpretom, ktorých sme mali mož-

nosť počuť v rádiách Devín a  undeg-

roundovom rádiu Rádio_FM. Rádio 

Devín zastrešuje kategórie klasika, 

jazz a experimentálna hudba. Ostat-

né žánre si môžeme vypočuť prevažne 

na FM-ku.  

Bohu vďaka za priestor pre tých, kto-

rí odmietajú počúvať otrepané popové 

odrhovačky... 

Tu sú hlavné kategórie a ich víťazi. 

Prajem Vám príjemné počúvanie. 

 

 

Redakcia Novej vlny 

Album roka 2017 

Fallgrapp - V hmle 

 

 

Singel roka 2017 

Katarzia - Kde sa 

slzy berú 

 

 

Objav roka 2017 

Changing Faces 

 

 

Debut roka 2017 

Tolstoys - Botanika 

https://www.radiohlavy.sk/festival/o-festivale/
https://www.youtube.com/watch?v=UXGqSUktQGs
https://www.youtube.com/watch?v=gnhqitHStqg
https://www.youtube.com/watch?v=zQhcPF1-bPs
https://www.youtube.com/watch?v=5X01LY3t3Bo


Jazzová hudba 

Bashavel - Hoorhay  

 

Klasická hudba 

Slovenská filharmó-

nia, Zsolt Nagy -  

Peter Kolman  

 

Experimentálna hudba 

Miroslav Tóth -  

Kyberpunkomša  

 

Album roka 2017 / 

Cena kritikov 

Nvmeri - I Don't Think 

So  

 

Elektronická hudba 

Bulp - Yrsa  

 

Hard & Heavy 

Čad - Bastard  

 

Hip-Hop / Rap / R'n'B 

Solid Move – Pohľady  

 

World music / Folk 

Ľubomír Gašpar Cimbal 

Projekt - The point of 

view  

Nahrávky roka 2017  

Špeciálne ocenenia 

 

Ocenenie za prínos do hudby 

Michal Kaščák – líder kapiel Bez ľadu a skladu 

a Neurópa, zakladateľ festivalu POHODA. 

https://www.youtube.com/watch?v=FzwrljPbrE0
https://www.youtube.com/watch?v=UydvOsujnrU
https://www.youtube.com/watch?v=RsuiLLjr_K8
https://www.youtube.com/watch?v=a_uwt_g7i9c&list=PLl08eIJ2gHbB9NMKT0NoWbItNYwMj4xia
https://www.youtube.com/watch?v=qcN0XhQ6Rgw
https://www.youtube.com/watch?v=qohe-q-REGQ
https://www.youtube.com/watch?v=slGtS_I9yIU
https://www.youtube.com/watch?v=JBdEOfeHDxY
https://www.youtube.com/watch?v=JS2l3ILDHrQ&index=6&list=PLSAHcrrcMbkziHag8X-zoZXjJxh3qv0xe
https://www.radiohlavy.sk/festival/o-festivale/


VAVREKOVÁ  
„Fotím cez ružové okuliare a najviac ma fascinuje zachytávať emócie.“ 

Kristiana, je lifestylová fotografka, ktorá sa zameriava na fotenie párov, 

svadieb a rodiniek.  

Pred dvoma rokmi vyštudovala fotografiu na Vysokej škole múzických 

umení v Bratislave a teraz sa naplno venuje tomu, čo ju baví naj-

viac. Skutočné emócie, prirodzené zábery, mäkké tiene, úžasné farby a 

nadčasové fotografie. 

,,Na svojej práci milujem, že môžem zvečniť lásku na fotografiách, ktoré 

budú robiť ľuďom radosť celý život.“ 

Jej dedko je veľký umelec a skvelý fotograf, ktorý vyhral mnoho súťaží 

a vystavoval v zahraničí, jeho dcéra (jej mama) si otvorila svoj fotoateliér 

v Košiciach, keď mala  deväť rokov a dodnes funguje. Od detstva ju veľmi 

často fotila a pamätá si, ako veľa času trávila s nimi vo fotokomore pri 

vyvolávaní fotiek. Napriek tomu jej nenapadlo, že by chcela tiež fotiť a 

ani oni ju k tomu nenavádzali. Keď sa na základnej škole mala rozhodnúť, 

akú strednú školu si vyberie, bola to dilema. Nebola vzorná jednotkárka, 

a tak gymnázium vylúčili. Ocko jej vtedy nenápadne navrhol či si u mam-

ky v ateliéri nechce skúsiť nafotiť kamarátky. Vznikli z toho celkom poda-

rené fotky, nadchlo ju to, a preto šla na umeleckú školu, na fotografiu. 

Keď  bola na škole, na strednej alebo na vysokej, očakávalo sa od nej, že 

bude fotiť umelecké fotografie s hlbokým významom. Ale ona na to až 

tak úplne nie je. „Našla“  sa až po vysokej. Najviac ju fascinuje zachytávať 

emócie. Má veľmi rada prirodzené fotografie, ktoré vznikajú, keď sa ľudia 

cítia komfortne a nachádzajú sa na svojom obľúbenom mieste. Vtedy sú 

sami sebou. Páči sa jej vytvárať príjemnú intímnu atmosféru a zachytávať 

pri nej ľudí. Najradšej zaznamenáva momenty z reálneho života, pohodu, 

lásku, radosť a emócie. Veľmi rada fotí  inšpiratívnych ľudí, krásne a origi-

nálne svadby a najnovšie začala fotiť lifestylové fotky pre rôzne značky, 

čomu by sa aj v budúcnosti chcela venovať. 
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KRISTIANA  

http://kristianavavrekova.com/
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Kristianine životné motto je: “ Keď sa zobudíte každé ráno s 

presvedčením, že toto bude najlepší deň vášho života, verte, 

že aj bude.“  

Kristiana má výborný vzťah so svojimi rodičmi. Vždy ju doká-

zali úprimne pochváliť, vypočuť, porozprávať sa s ňou o 

problémoch a podporiť ju. Uvedomuje si, že to u každého nie 

je také samozrejmé, a preto si to neskutočne váži. Inšpiruje 

ju veľa žien, napríklad Tamara Heribanová, Kristína Farkašo-

vá alebo Baša Števulová. Všetky túžila spoznať, rozprávať sa 

s nimi. Vďaka foteniu sa jej to podarilo a teraz sme sú veľmi 

dobré kamarátky. 

Na svojom vzhľade má rada svoj úsmev. Mama jej odmalička 

hovorila, že s úsmevom jej bude patriť svet. Vďaka úsmevu 

ľahko získava nové priateľstvá a ľudia sa pri fotení s ňou ve-

dia lepšie uvoľniť. Bez úsmevu to nejde. 

,,Šťastný a pohodový život je podľa mňa zmysel nášho živo-

ta.“ 

Ale asi nebude nikdy dlhodobo len pokojný, to by 

bola nuda. No aj v tých zmenách, často aj horších, 

ktoré prídu sa vždy dá nájsť niečo pozitívne alebo 

prínosné. Najviac sa cíti šťastná, ak má pri sebe 

svojich najbližších a nemusí sledovať čas. 

Prirodzené fotografie plné emócií, významné 

a zároveň jednoduché momenty, láska, priateľ-

stvo a šťastie, toto všetko dokáže zachytiť šikovná 

fotografka, ktorú som objavila na instagrame a doteraz sa 

neviem vynadívať na jej úžasné zábery. Myslím si, že najlep-

šie fotky vznikajú z momentiek, kedy človek ukáže svoju pra-

vú tvár a na nič sa nehrá. Kristianine fotky sú vytvorené pres-

ne v tomto duchu – zachytávajú úprimnú reakciu človeka, nie 

sú organizované, vopred vymyslené, ale spontánne.  

VAVREKOVÁ  

KRISTIANA  

http://kristianavavrekova.com/
http://kristianavavrekova.com/


scientific 
marshmallow 

Supervulkán pod Yellowstonským národným parkom mnohí 

označujú za tichú hrozbu. Ak by sa prebudil, odskákal by si 

to celý svet. Následky by boli zrejme ešte katastrofálnej-

šie, ako sa doteraz predpokladalo, pretože vedci 

z univerzity v Yutahu zistili, že magmová komora v hlbinách 

Zeme je asi 2,5 krát väčšia, ako hovorili doterajšie odhady. 

Je dlhá asi 90, široká až 30 a siaha do hĺbky 2 – 15 km. Ob-

sahuje 200 až 600 kubických kilometrov roztavených hor-

nín. Naposledy Yellowstonský vulkán soptil pred 640 000 

rokmi, keď celú  Severnú Ameriku pokryl popolom a ovplyvnil 

podnebie na celom svete. Podľa niektorých teórií sa prebú-

dza asi raz za 700 000 rokov, takže ďalšia erupcia môže 

prísť o týždeň ale aj o 10 000 rokov.  

NUo  



scientific 
marshmallow 

Hovorí sa, že umelé potravinové farbivá majú na svedomí hy-

peraktivitu detí, ničia mozog či vyvolávajú rakovinu. Chemik 

Derek Lowe hovorí, že sú to len nepodložené fámy, desiatky 

rokov výskumu nepotvrdili žiadne z týchto obáv. 

 „Niektorí si možno pamätajú červené farbivo č. 2 zo 70. ro-

kov, ktoré stiahli z amerického trhu. Niektoré testy na hlo-

davcoch totiž ukázali, že vo veľmi vysokých dávkach môže vy-

volať rakovinu tráviaceho traktu.“ 

 Človek by však musel konzumovať denne obrovské množstvá 

tohto farbiva, aby dosiahol nebezpečnú dávku, aj preto je 

toto farbivo v Európskej únii dodnes povolené. 

V rozvinutom svete sa doteraz nepreukázala súvislosť medzi 

potravinovými farbivami a zdravotnými problémami ľudí. 

NUo  



PRVÉ BRATISLAVSKÉ   

ZÁVODY NA PŠTROSOCH 
3.4.2018 

Unique Club, Bratislava 
 

CESTA ZA KRÁSAMI PROVENSÁLSKA 
7.4.2018 

Fotogaléria Trafačka, Nitra 

 

OTVORENIE MOTOSEZÓNY NA HORNEJ NITRE 2018 
7.4.2018 

Bojnice 
 

DEŇ TATARÁKU 2018 
7.4.2018 

Fresh Market - farmárska tržnica, Bratislava 

IN-VITÁCIE 

https://www.ajdnes.sk/prve-bratislavske-zavody-na-pstrosoch/bratislava/93283
https://www.ajdnes.sk/prve-bratislavske-zavody-na-pstrosoch/bratislava/93283
https://www.ajdnes.sk/3.4.2018
https://www.ajdnes.sk/cesta-za-krasami-provensalska/nitra/93513
https://www.ajdnes.sk/7.4.2018
https://www.ajdnes.sk/otvorenie-motosezony-na-hornej-nitre-2018/bojnice/91424
https://www.ajdnes.sk/7.4.2018
https://www.ajdnes.sk/den-tataraku-2018/bratislava/93486
https://www.ajdnes.sk/7.4.2018


INE KAFE 2018 
7.4.2018 

CITY CLUB, Trnava 

 

JARNÉ VEGÁNSKE HODY BRATISLAVA 

2018 
8.4.2018 

Stará tržnica, Bratislava 
 

JARNÝ CHARITATÍVNY BAZÁR 2018 
9.4.2018 

Dom Matice slovenskej, Nitra 
 

HEX feat. SILNÉ REČI TOUR 
11.4.2018 

Nájomná Jednotka 210, Nitra 

IN-VITÁCIE 

https://www.ajdnes.sk/ine-kafe-2018/trnava/90419
https://www.ajdnes.sk/7.4.2018
https://www.ajdnes.sk/jarne-veganske-hody-bratislava-2018/bratislava/90422
https://www.ajdnes.sk/jarne-veganske-hody-bratislava-2018/bratislava/90422
https://www.ajdnes.sk/8.4.2018
https://www.ajdnes.sk/jarny-charitativny-bazar-2018/nitra/93560
https://www.ajdnes.sk/9.4.2018
https://www.ajdnes.sk/hex-feat-silne-reci-tour/nitra/87494
https://www.ajdnes.sk/11.4.2018


SÚŤAŽ HOMEBREWEROV 2018 
14.4.2018 

Fotogaléria Trafačka, Nitra 
 

THE PARANOID 
14.4.2018 

Nová Pekáreň, Nitra 
 

DOMEXPO 2018 / GARDENIA 
19.4.2018 - 22.4.2018 

Agrokomplex, Nitra 
 

XFN: FIGHT OF GLADIATORS  
21.4.2018 

Športová hala Klokočina, Nitra 
 

ŠKOLA SUSHI - JARNÁ EDÍCIA 
22.4.2018 

Tatami - Restaurant, Nitra 

IN-VITÁCIE 

pre magorov 
pozn. red. !!! 

https://www.ajdnes.sk/sutaz-homebrewerov-2018/nitra/93682
https://www.ajdnes.sk/14.4.2018
https://www.ajdnes.sk/the-paranoid/nitra/91235
https://www.ajdnes.sk/14.4.2018
https://www.ajdnes.sk/domexpo-2018/nitra/87878
https://www.ajdnes.sk/19.4.2018
https://www.ajdnes.sk/xfn-fight-of-gladiators/nitra/92174
https://www.ajdnes.sk/21.4.2018
https://www.ajdnes.sk/skola-sushi---jarna-edicia/nitra/91762
https://www.ajdnes.sk/22.4.2018


NA KOHO TO SLOVO PADNE 
23.4.2018 

Nájomná Jednotka 210, Nitra 
 

JAREK NOHAVICA  
24.4.2018 

Mestská športová hala, Trnava 
 

JURAJ GRIGLAK TRIO 
26.4.2018 

Music a cafe, Nitra 
 

BEH O POHÁR MATICE SLOVENSKEJ  2018 
29.4.2018 OD 8:00 

DOM MATICE SLOVENSKEJ V NITRE 

 

 

VIAC AKCIÍ NÁJDEŠ NA: WWW.AJDNES.SK/NITRIANSKY-KRAJ 

IN-VITÁCIE 

Redakcia 

odporúča 

https://www.ajdnes.sk/na-koho-to-slovo-padne/nitra/91772
https://www.ajdnes.sk/23.4.2018
https://www.ajdnes.sk/jarek-nohavica---trnava-2018/trnava/91774
https://www.ajdnes.sk/24.4.2018
https://www.ajdnes.sk/juraj-griglak-trio/nitra/92101
https://www.ajdnes.sk/26.4.2018
https://drive.google.com/file/d/1Sa2Mpo8SbYL7LMTaX7zYFDEqnR-pQ0Kt/view
http://www.ajdnes.sk/nitriansky-kraj


X 

LACK 

Klikni na ikonu CHANGE a 

napíš svoj nápad  

do redakcie, ako  

zlepšiť veci na škole,  

v našom časopise alebo, 

keď chceš všetkým ukázať, 

čo ťa baví .. 

.. táto sekcia patrí tebe..  

NOVÝ INSTAGRAM? 

Ak by čokoľvek, tu je mail na šéfku..:  

nina.belakova21@gmail.com 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR3RPcL4XHS8jH2Kf34ij4JaKe9nET0yBu1NPLrMdX1ZFOTA/viewform?c=0&w=1
mailto:nina.belakova21@gmail.com
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