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Nekompromisným

pohľadom chlapa
Aj vy sa tak tešíte ako módna
polícia? Keď sa donieslo do
redakcie módnej polície to,
že bude hodnotená táto dlho
očakávaná osoba, polícia
upadla do veľkého úžasu, či
to je realita alebo sen.
No tak a sme tu - ty, ja a táto
dáma, pani učiteľka Lucia
Zeleňáková.
Mnohými milovaná, niekto
ju má rád viac, niekto menej,
tak to chodí. Nasaďme si
rukavice, plášte, ochranné
rúška, hygienické čiapky... a
hor sa rozpitvať si outfit tejto
dámy.
Ako môžeme vidieť, dáma
si zvolila jednoduchý svetrík
červenej farby s flitrami v
oblasti hrudníka (hrudného
koša), cítim sa ako lekár... :-)
Presúvame sa ku kožušinke,
musím uznať, je fakt pekná,
čistá, jednoduchá a ozdobená šedým pásom saténu,
ktorý nádherne zapne túto
vestičku v oblasti drieku.
Kožušinka dotvára skvelý
akcent k červenému svetríku. Zaujímalo by ma, odkiaľ
vzala takúto hustú kožušinku? Inakši znace, že na škoľoj
je zname, že kopu žiakoch
chyba, oľe, či nemaš v tom
palce? :-) Zvolenie tejto
vestičky Vám, milé dámy,
pripomenie nežnosť a pocit
radosti, to čo si každá správna dáma zaslúži. Tak šup do
kožušiniek. /A-/
Ideme dole... k nohaviciam, sú čierne, to je zázrak,
niekedy vidíme, ako niektoré
dámy sú neskutočne krásne
vyobliekané, že človek sa čuduje, kam na to ony chodia
a práve nohavice Vám môžu
skaziť celý outfit. Vidíme,
že sa dáma nechcela veľmi
babrať s výberom nohavíc, to
ospravedlňujú jej dlhé štíhle
nohy. Kombinácia so svetrí-

kom je veľmi pekná, hlavne,
čo sa týka farieb červená a
čierna spolu dokonale ladia.
Sú OK. Prečo? Mohla vytiahnuť zo šatníka trošku lepšie
nohavice a vytrieť všetkým
zrak. /C-/
Kabelka - Na prvý pohľad
táto kabelka nápadne
pripomína istú známu
značku/známeho módneho
návrhára. Koniec koncov,
kabelka pôsobí veľmi milo a
elegantne, je pekne zladená
so zvyšným outfitom. Pekne
riešené ramienka a potom
úchytky, buď na čelnej a
zadnej strane alebo po bočných stranách kabelky. Čuduj
sa svete, do tejto kabelky
môžete dokonca schovať aj
vášho štvornohého miláčika,
odporúčam čivavu. Kabelky
neslúžia len na maltu, betón,
vreckovky, fotku tajného
milenca a mnohé dalšie veci.
/B+/
Topánky - Zoberte si dve ostré ceruzky, otočte na stranu,
ktorou píšete/kreslíte, pobúchajte po stole a dostanete
charakteristický a poznávací znak tejto osoby, ktorá
prichádza do triedy alebo sa
prechádza po škole. Niekedy
ju možno vidieť v „štekľoch“
menšieho, stredného alebo
vysokého rázu. Pre tento prípad si dáma zvolila topánočky stredného rázu bordovej
farby so zaujímavým zapínaním typu opaska. Taktiež
ide o farebne jednoducho
zvolené topánočky, ktoré
však pekne doplnili vyváženie medzi dizajnom topánok,
vzhľadom a farebnosťou
outfitu. S takýmito topánkami určite dosiahnete „efekt
ostrých ceruziek“. /B-/
Čo mi pri tomto outfite
chýba sú hodinky zlatej farby
jednoduchšieho motívu, kto-
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ré by pekne ladili so zlatým
prsteňom (žeby zásnubný?)
v oblasti prstenníka na ľavej
ruke. Píšem to preto, lebo
keď sa pozrieme na outfit, vidíme dve veci bordovej farby
(topánky a kabelka), takže
by sa nám tu logicky hodili aj
dva zlaté doplnky. Vyrovnanosť outfitu 2:2. /C-/
To najlepšie na koniec. Alebo
nie? Náušnice sú to najzaujímavejšie z tohto outiftu.
Krásny tvar, skvelý motív v
podobe kvetinky, v dolnej
časti tri lístočky, pripomínajúce šťastie. Keď si ich kúpite,
možno aj Vám prinesú šťastie, človek nikdy nevie. Farebnosť je veľmi dobrá zvolením zlatej a čiernej farby sa
skutočne vyplatila! Celkovo
náušnice pôsobia skvelo. Ak
máte jednoducho zvolený
outfit, náušnice tohto typu
Vám krásne oživia celkový
dojem z outfitu. /A+/
Dáma má isto v šatníku
množstvo zaujímavých
kúskov a určite sa mohla viac
posnažiť, experimentovať s
farbami, no nie je to tragédia.
Môžeme vidieť, že dáma má
vkus!
A nezabudnite, oči vidia,
nemyslite si, že módna polícia si vo vlastných hlavách
nekomentuje čo, kto je ako

oblečený, pomyselný jazyk
na Vás polícia vyplazuje.
„Šaty robia človeka“
Celkové hodnotenie /B+/
Ak by ste chceli, aby Váš
módny guru, Váš vzácny
„KRITIK“, vôbec niekoho
ohodnotil hodnotením /A+/,
musí mi niekto normálne,
originál, že vybiť oči svojím
outfitom (alebo príde priateľ
či manžel?) :-)
text a foto:
Michal Ufnár

EDITORIÁL
Ten čas ale letí.
Ani sme sa nenazdali a už je tu ďalší školský
rok. A keby len školský rok. Už je tu november a za nami už pár mesiacov ťažkej driny,
ale aj pekných chvíľ.
Privítali sme prvákov na našej škole, za nami
štvrťročná klasifikácia, zopár úspechov v súťažiach, výstava v Amerike, niekoľko starostí, ale aj
radostí, ktoré prinášajú chvíle prežité za školskými lavicami. Niečo z toho vám priblíži aj náš školský občasník. V časti venovanej rozhovorom sme
tentokrát dali vydýchnuť učiteľom a rozhovor
nám poskytla moderátorka, herečka a mamina
na plný úväzok Kristína Farkašová. Z absolventov, ktorí ukončili našu školu, sme vyspovedali
Mareka Cvejkuša, absolventa odboru propagačná grafika a nechýba aj obľúbená módna polícia,
ktorá si tentokrát posvietila na oblečenie pani
učiteľky Lucie Zeleňákovej.
Veríme, že sa vám aj toto číslo nášho školského
časopisu bude páčiť a strávite pri jeho čítaní
aspoň zopár pekných chvíľ a ak sa podarí vám
vyčariť aspoň náznak úsmevu na tvári, môžeme
si povedať, že naše snaženie malo zmysel.
Príjemné čítanie
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Slangové a hovorové výrazy nepodliehali
jazykovej úprave kvôli autenticite
a výpovednej hodnote :-D
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Mnoho študentov má svoj
idol. Keď ste boli Vy študentkou, kto bol Vaším idolom?
Zmenili sa Vaše idoly postupom času?
Keď som bola na strednej
škole, nemala som nejaký
konkrétny idol. Mojím idolom
bolo dobré divadlo. Každý večer som išla do nejakého divadla, nonstop som si šetrila na
divadelné festivaly, zapisovala
som si dobré nápady… Ak sa
mi pošťastilo a videla som niečo naozaj výnimočné, aj dve
hodiny som nerozprávala, aby
som zážitok spracovala. Vidieť
dobré divadlo, bolo pre mňa,
ako stretnúť svoj najväčší idol.

„Zápalis švind lis“
Kristína
Farkašová
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Milá, vtipná, inteligentná, ryšavá a hlavne mamina.
Tak by sa dala opísať pár vetami slovenská herečka,
moderátorka, blogerka a hlavne tvorivá osôbka Kristína
Farkašová. Mnohí ju isto poznajú z obrazoviek STV z
relácie Zasaď strom, postav dom alebo ako moderátorku
šou Legendy popu. Vyštudovala divadelnú dramaturgiu
na Vysokej škole muzických umení v Bratislave a DAMU v
Prahe. V roku 2010 bola nominovaná na cenu Český lev v
kategórii ženský herecký výkon v hlavnej úlohe za film
Pouta. V súčasnej dobe svoj čas venuje najmä svojim
dvojčatám Matilde a Ele, no ako sama vraví, baví ju
byť mamou v domácnosti na plný uväzok. Popri tom
však stíha blogovať, vyrábať vlastné tričká a dokonca
jej vyšla aj kniha s názvom Som mama. Dámy a páni,
Kristína Farkašová, Koláčová.
Ako vyzerá deň Kristíny
Farkašovej?
Na 85% asi takto. Vstane
pred šiestou a čuduje sa, čo
v jej posteli robia dve malé
deti. Spomenie si na noc
a uvedomí si, že sa veľmi

nevyspala. A potom „mamuje”.
To je sloveso odvodené od
podstatného mena „mama”.
Mamovať znamená behať,
lietať, variť, prať, umývať,
upratovať, spievať, vymýšľať,
čítať si…skrátka všetky krásne
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veci, ktoré súvisia s materskou
dovolenkou. Kristínu Farkašovú takéto dni nesmierne bavia,
pretože, aj keď to nepôsobí na
prvý pohľad lákavo, vždy po
mamovaní túžila. A potom je
pár dní v mesiaci, kedy po tej
noci s deťmi ide zarábať, aby
bolo na hypotéku. To sú dni,
kedy nespí poobede s deťmi
a večer je potom strašne oťapená. Ale nakoľko má Kristína
prácu, ktorú by si prácou nikdy
nedovolila nazvať, je aj tak

deme si klamať, že občas aj
nežúruje! Ale psssst!
Počuli sme, že máte korene
v Prešove. Ak by ste mali
porovnať východné Slovensko so západným, našli by ste
rozdiely?
Som rodáčka z Bratislavy. Môj
ocko vyrastal v Prešove, takže
som polovičná východniarka.
Nevnímam hranice, nevnímam východ a západ. Všetko
vnímam cez ľudí a je celkom
jedno odkiaľ sú. Milujem
svojich kamarátov ako z
Bratislavy, tak z východu.
A milujem východniarsky prízvuk.

„milujem
východniarsky
prízvuk“
šťastná. Mať prácu, ktorá je
pre človeka hrou a zábavou je
veľké šťastie. Večer, v oboch
prípadoch, Kristína odpadáva
a zároveň musí ešte pracovať
za počítačom a písať. A potom
odpadne definitíve. Ale nebu-

Viete skvelo moderovať, hrať, maľovať,
vyrábať vlastné tričká,
máte vlastný blog, dvojičky... Existuje niečo, čo
neviete?
Áno. Neviem to zastaviť a neviem prestať vymýšľať ďalšie a
ďalšie aktivity.

Na internete som sa dočítal,
že ste žienka domáca. Ako sa
to prejavuje?
Strašne. Stále všetko umývam
a utieram a nonstop varím a
vymýšľam desiate a olovranty
pre moje deti. Potrebujem
každý večer vešať bielizeň,
lebo som na tom závislá a
tak…ešte že mám tie dve
deti…teraz vďaka nim nemám
čas venovať sa svojej úchylke
naplno. (smiech)

Aký máte názor na školské
časopisy, hmmmm, konkrétne na ten náš? Boli ste niekedy sama členkou školského
časopisu?
Ale prosím vás! Veď ja som vydávala školský časopis! Na druhom stupni ZŠ som vydávala
časopis pre prvý stupeň. Volal
sa Šašopis. To vymyslela moja
mama. A zároveň som písala
do veľkáčskeho časopisu
Holubník. Veľmi ma to bavilo
všetko. Už pár rokov opäť
šťastne píšem do časopisov a
je to taká malá závislosť. Zdá
sa, že aj vaša, keď som si tak
prelistovala ten váš. :-)

pani profesorku, aby som bola
„oslobodená” z tej fyzickej
tyranie. (smiech) Napísal tam
„zápalis švindlis”, ale pani
profesorka to chválabohu
po ňom nevedela prečítať.
Občas som si blicla aj z iných
predmetov, ale nikomu to nehovorte. (smiech) Chodievala
som tajne sedieť do divadiel
na doobedňajšie divadelné
skúšky. Sedela som v tme
vzadu, aby a nikto nevidel, že
blicujem. A blicovala som aj
vo štvrtom ročníku, ale to preto, že som mala už od januára
prijímačky na výšku. Na dramaturgiu, ktorú som študovala
na VŠMU sú tri kolá prijímačiek
a trvajú až do mája. A potom
šup na maturitu. Brrr! Na výške
som nemala dôvod blicovať.
Tú som milovala a rovnako aj
všetko, čo sme sa tam učili.
Pamätáte sa na Vašu stužkovú? Mali ste nejakú dôležitú
úlohu (nosenie vankúšika,
dekorovanie...)?
Nooo, vlastne aj pred stužkovou som blicovala. Ale mala

som najlepšieho triedneho,
ktorý mi to vlastne dovolil.
Inak by sme stužkovú asi nemali. Ja som ju celú napísala,
zrežírovala, naskúšala, obliekla,
odmoderovala, no skrátka bol
to môj prvý veľký happening.
Stretávate sa s niektorými
spolužiakmi ešte aj dnes?
Ale áno. Sme stále v kontakte. Myslím, že si aj chýbame.
Minulý rok sme mali stretávku
a veľmi ma potešilo, s akými
úžasnými ľuďmi som chodila
do triedy. A občas sa stretávam aj s profákmi. S mojou
slovenčinárkou som si dokonca potykala a budúci týždeň
sa chystám za ňou do školy,
aby som jej podpísala knižku,
ktorú som napísala. Je na mňa
veľmi pyšná a ja som pyšná
na to, že je pyšná! :-) Juj, idem
rovno zorganizovať nejakú
stretávku! Inšpirovali ste ma.
Ďakujem!
autor: Michal Ufnár
foto: fotoarchív
K. Farkašová

Ako si spomínate na časy v
školských laviciach? Chodili
ste rada do školy, alebo ste sa
jej aj vyhýbali? Blicovali ste
niekedy?
Ako som hovorila, že všetko vnímam cez ľudí, tak to
bolo aj v škole. Do školy som
chodila neskutočne rada
práve kvôli ľuďom, na ktorých
som sa vždy veľmi tešila.
Na všetkých. Som
taký pozorovateľ a
rada sa rozprávam
o čomkoľvek. Na
gympli boli predmety, ktoré som
neznášala (nemčina,
chémia, telesná)
a ktoré som milovala
(literatúra, NOSka, angličtina). Z telesnej som blicovala
nonstop. Tam som bola fakt
asi dvakrát. (smiech) Našťastie
mi môj dedko, ktorý bol lekár
napísal lekársku správu pre

„z telesnej
som blicovala
nonstop“
Stretne sa osem matiek a
nerozprávajú sa o deťoch,
stalo sa Vám to?
Hehe. To je môj obľúbený vtip.
Skoro ako ten, že sa stretnú
dve herečky a neohovárajú.
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Hlada´ sa

Ameriky

Prezident

podraďovacia
spojka

existovať

operačná
pamäť
počítača

akým spô- citoslovce
brechania
sobom?

súhlas

drv
na prach

tenisový
úder

len

„V tomto chráme, rovnako
ako v srdciach tých, pre
ktorých zachránil Úniu, bude
pamiatka (tajnička 1)
uchovaná naveky.“

nesúhlas

hraničný
poplatok

osobné
zámeno

povrchová
baňa

nula

tajnička 1

6

poumývaj

úkaz
po daždi

buchol

tajnička 2

znášal
bolesť

nádoba
na vodu

vchod
pre autá

zhotovil
šitím

kolektív,
družstvo

Začiatkom školského roka
naša škola prezentovala
práce svojich žiakov na výstave s názvom „Colors of
Slovakia“ vo Washingtone
D. C. v Spojených štátoch
Amerických. Keďže ide
o prestížnu udalosť, rozhodli sme sa venovať toto
číslo školského časopisu
práve zaujímavostiam
mesta Washington, ako aj
zaujímavým osobnostiam dejín Ameriky. Okrem krížovky venovanej
najznámejšiemu prezidentovi Ameriky, v tomto čísle
časopisu nájdete článok
zo spomínanej výstavy
na strane 12 a strany 10-11
vám zas priblížia zaujímavú pamiatku, Pamätník
druhej svetovej vojny.
Bol šetnástym prezidentom
Ameriky, prvým prezidentom
republikánskej strany. Bol
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proti otrokárstvu, čo znepokojilo otrokárske štáty a
následne viedlo k občianskej
vojne známejšej pod názvom
Sever proti Juhu, z ktorého
Sever (Únia, Yankees) vyšiel
víťazne a porazil Juh (Konfederáciu, Rebelov) a následne
bolo otrokárstvo zrušené a to
trinástym dodatkom k Ústave, ktorého vyhlásenia sa už
nedožil. Päť dní po ukončení
občianskej vojny, bol na neho spáchaný atentát počas
slávnostného predstavenia
vo washingtonskom Fordovom divadle. Dva výstrely
z tesnej blízkosti do zadnej
časti hlavy mu spôsobili zranenia, na následky ktorých
na druhý deň zomrel. Atentát
na neho spáchal jeden z hercov John Wilkes Booth, ktorý

bol veľkým prívržencom
Juhu. O niekoľko dní atentátnika chytili a popravili. Zistilo
sa, že do atentátu bolo zapojených až deväť ľudí. Isto už
na základe týchto indícií tušíte, že sa jedná o prezidenta
(tajnička1). Okrem toho, že
stál za zrušením otrokárstva
v Amerike, je známy aj svojimi výrokmi a citátmi. Za všetky spomenieme aspoň jeden:
„Nevážim si nikoho, kto dnes
nie je (tajnička 2) ako včera.“
(I don‘t think much of a man
who is not wiser today than
he was yesterday.) Na počesť
tohto prezidenta bol vo Washingtone postavený pamätník (architekt Henry Bacon),
vo vnútri ktorého sa nachádza
jeho obrovská socha vytvorená umelcom Danielom

Chesterom French. Budova
je v dórskom slohu tvorená
tridsiatimi šiestimi stĺpmi,
ktoré majú symbolizovať
pôvodné štáty Ameriky.
Neskôr bolo ďalších dvanásť
štátov pridaných na priečelie budovy a posledné dva
boli umiestnené na podlahe
tohto monumentu.
Troch najrýchlejších
lúštiteľov, ktorí nám
zašlú správnu odpoveď
na dubkacik963@gmail.com
odmeníme darčekom
vo forme ospravedlneniek.
text a foto
J. Torma
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NAŠI ABSOLVENTI?

Je niečo, čo by skritizoval,
vytkol našej škole?
Väčší dôraz by som kládol
na kvalitu prijímaných žiakov.
Svet potrebuje kvalitných
grafikov, ktorých tento odbor
zaujíma a nie povaľačov, ktorí
len potrebujú zmaturovať.

Už ste si asi zvykli v našom školskom občasníku, že vám
neustále prinášame rozhovory s absolventmi našej školy.
Prečo to vlastne robíme? Práve absolventi dokážu nezaujato zhodnotiť prínosy, ale aj nedostatky, ktoré pociťovali
počas štúdia na našej škole. V dnešnom rozhovore vám
prinášame názory a postoje absolventa odboru propagačná grafika - Mareka Cvejkuša.

Ako si sa vlastne dostal k
umeniu a odboru propagačná grafika?
Už od útleho veku ma
najviac bavilo kreslenie áut.
Vďaka tejto záľube ma naši,
spolu s podnetom môjho
vtedy prvého triedneho
učiteľa prihlásili na základnú
umeleckú školu, kde som sa
vzdelával každý piatok zo tri
hodiny, ako kresliť o trochu
správnejšie, než som bol
zvyknutý. Zo začiatku som
z toho veľmi nadšený nebol,
ale teraz, s odstupom času
keď vidím, čo mi to prinieslo
do života, ako ma to naštartovalo, som rád, že som tam
chodil. Na konci deviateho
ročníka, po desiatich rokoch
navštevovania umeleckej,
som ju slávnostne ukončil a
prestúpil na denné štúdium
na našej škole.

Ako sú na tom tvoji bývalí
spolužiaci? Robia dnes ešte
niečo, čo súvisí s odborom?
Viem o troch, štyroch, ktorí sa
venujú tomuto remeslu. Pár
je takých, ktorí z tohto štúdia
čerpajú v menšej miere a
vačšina robí niečo úplne iné.

čová grafika?
Grafika vytvorená cez počítač
ma fascinovala a fascinuje
dodnes viac. Keď som prvýkrát otvoril Photoshop, mal
som pocit, že sa mi zrazu otvorili nové možnosti. Najviac
sa mi páči krok späť, ktorý na
papieri niekedy proste nejde
spraviť, no v digitálnom
svete áno. :-)

Mnohí sa pri pohľade
na tvoju facebookovú stránku spýtajú: „Prečo práve
autá?“
Bavia ma viac než čokoľvek
iné, dokážem presedieť hodiny pritom, aby som prišiel na
to, ako to vylepšiť, aby som
s výsledkom bol spokojný
a ako som si ho predstavoval v mojich očiach reálne
stvárniť.

„...skôr to bolo tak,
že jedným uchom dnu
a druhým von...“

Aká bola naša škola, keď
si na nej začínal študovať?
Propagačná grafika bola
predsa nový odbor, aké si
mal očakávania? Tu si nie
Mal si na začiatku, pred
nástupom na strednú, jasný som istý, ale mám pocit, že
si bol jeden z prvých študencieľ, že sa chceš venovať
grafike, postprodukcii alebo tov grafiky.
Áno, bol som jedným
si mal na výber viac možz prvých absolventov tohto
ností?
odboru na našej škole. Vtedy
Nevedel som si predstaviť
škola prijala veľa nových
robiť nič iné, výtvarným
učiteľov, a ak mám byť
umením som sa zaoberal
úprimný (teraz mi už snáď
dennodenne. Mal som podané prihlášky ešte na ďalšie nemôžu znížiť známku zo
umelecké školy v Prešove a správania J), mal som pocit,
že mnohokrát výučba našich
Košiciach, no vtedy som sa
učiteľov bola štýlom pokus
necítil na odchod z domu.
Keď som sa dozvedel, že vo omyl. Tak ako sme my žiaci
Vranove sa otvára výtvarný boli v novom prostredí, to
isté bolo cítíť aj na niektoodbor, bolo vymaľované.
rých učiteľoch. Myslím, že sa
Čo ti bolo počas školy bliž- tá neistota úplne vytratila po
šie? Kreslenie alebo počíta- našich maturách, kedy sme
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úspešne ukončili školu ako
prví absolventi. Očakávania
som mal pred vstupom do
školy celkom malé, odvodené od navštevovania umeleckej školy. Čakal som, že
budeme len kresliť a maľovať, no neskôr sme pomaly
prechádzali do digitálnej
formy štúdia.
Na čo s odstupom času najradšej spomínaš?
Na prax. Najlepšia časť celého štúdia.
Ktorého z učiteľov si mal
najradšej a ktorý ti poriadne liezol na nervy? Si aj
dnes s niektorým učiteľom
v kontakte?
Najviac času som strávil
s Radom Cerulom. Aj vďaka
nemu som sa na škole ocitol,

som tak, že som pár svojich
fotiek zavesil na internet, vymyslel som svoje obchodné
meno, logo, kúpil webpriestor a keď to bolo všetko
pripravené, rozposlal som
svoje portfólio do agentúr v
Prahe. Mizivé percento z nich
sa mi ozvalo späť, no dohodli
sme si stretko a tak som na
týždeň vycestoval do stovežatej. V ten týždeň sa začali
budovať dejiny môjho vlastného podnikania.

pravidelnosťou. Stále, veľmi
krátko za každým nešťastím,
sa mi otvárajú dvere do lepšieho.

Čo považuješ za najväčší
úspech vo svojej kariére?
Že som sa nevzdal, keď prišli
zlé časy a moja viera upadla.
A tie prichádzajú so skalnou

Čo plánuješ najbližšie? Kam
sa chceš ďalej posunúť?
Chcem zvýšiť a skvalitniť
počet klientov a tlačiť to ešte
viac na západ. Pomaly sa mi

Je to, čo teraz robíš tvoja
práca snov?
Áno, určite je. Konkrétne
posledný rok a pol je úžasný.
Táto práca mi dovoľuje cestovať a stretávať takých ľudí,
o ktorých som kedysi iba
čítal a počul. Teraz som toho
súčasťou už aj ja.

otvára nemecký trh, čo bol
donedávna môj veľký sen.
Čo by si na záver odkázal
študentom propagačnej
grafiky?
Aby si už počas štúdia vybrali
zameranie, ktoré ich motivuje a teší. Je potrebné, aby
ich pedagóg zistil, v čom
vynikajú najviac a už počas
štúdia im pomohol túto zručnosť rozvinúť v maximálne
možnej miere.
autor: Dávid Kidala
foto: fotoarchív
M. Cvejkuš

Kde pracuješ teraz a ako si
sa k tejto práci dostal?
Momentálne fungujem
ako freelancer-živnostník,
pracujem z domu pre rôzne
reklamné agentúry a fotografov po celom svete. Začal
on mi totižto ako prvý povedal, že sa taký odbor otvára
a že by bolo super, keby som
tam bol aj ja. On ma predtým
učil na umeleckej zopár rokov,
takže sme sa dobre poznali.
Naše priateľstvo udržujeme
dodnes. Nespomínam si na výlučne zlého učiteľa. Na takéto
veci som v tej dobe nebol
ktovieaký hejter, skôr to bolo
tak, že jedným uchom dnu a
druhým von. Sústredil som sa
radšej na svoju pravdu. :-)
Dala ti škola pevné základy
v tom, čo teraz robíš?
Určite áno, predmety ako
matematika, fyzika a telesná
ani nie, ale všetky ostatné
odborné predmety mi veľmi
pomohli. A momentálne
ľutujem, že som nedával viac
pozor na angličtine.

Prvé miesto na Trienále

plagátu v Trnave
Opäť jeden úspech pre našu školu!
15. októbra sa v Divadle Jána Palárika v Trnave konalo odovzdávanie
cien už deviateho ročníka Trienále
plagátu, medzinárodne uznávanej
prehliadky tých najlepších plagátov z celého sveta, konanej len raz
za tri roky. Žiačka štvrtého ročníka
odboru propagačná grafika Viktória
Kovaľová, pod odborným vedením
pedagóga Mgr. Jozefa Tormu, získala prvé miesto v kategórii najlepší
stredoškolský plagát. Možno nie
náhodou sa odovzdávanie cien

konalo v Zrkadlovej sále. Zrkadlo
odráža svet okolo seba, no aj
umenie by malo zrkadliť svoju
dobu, spoločnosť, ako aj dušu
autora. Keďže duša je nesmrteľná,
také je aj umenie. A prostredníctvom umenia aspoň na malú
chvíľu môžeme zastaviť čas. A zdá
sa, že v dnešnej uponáhľanej
dobe nie je nič vzácnejšie ako čas.
Obklopujme sa preto umením,
napríklad aj prostredníctvom
plagátov.
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PAMATNIK
vej vojny
..

o
2. svet

v

Washington D.C. nie je len hlavným mestom Spojených
štátov amerických, ale aj mestom s množstvom zaujímavých zákutí, múzeí, pamätníkov viacerých amerických
prezidentov, priestranných parkov a rôznych pamätihodností, medzi ktoré patrí aj Pamätník druhej svetovej
vojny.
Tento pamätník sa nachádza
na National Mall, čo je zelený
park tiahnuci sa v dĺžke troch
kilometrov. Tento park navrhol major Perre L´ Enfant,
ktorý ho pôvodne plánoval
ako ulicu lemovanú meštiackymi domčekmi, no pre
nedostatok financií nakoniec
skončil ako otvorený priestor,
ktorý bol postupne využitý
na výstavbu rôznych pamätihodností. 29. apríla v roku
2004 medzi ne pribudol aj
Pamätník 2. svetovej vojny,
ktorý má byť poctou pre
16 miliónov vojakov, ktorí
bojovali v druhej svetovej
vojne a zároveň pamiatkou
pre viac než 400 tisíc amerických vojakov, ktorí v tejto
vojne padli a zároveň má
byť pamiatkou odhodlania,
ducha a amerického ľudu.
Presná poloha pamätníka je
na rozhraní ulíc Constitution
a Independence Avenues.
Na východe od pamätníka

Dubkáčik / Pamätník 2. svetovej vojny

sa nachádza Washingtonov
monument a na západe zas
Lincolnov pamätník.
História tohto pamätníka sa
začala písať v máji 1993, kedy
prezident Clinton poveril
ABMS (American Battle
Monuments Commission
- Americkú komisiu pre vojenské pamiatky) k vytvoreniu takéhoto pamätníka. Komisia vyberala v prvom kole
spolu zo 400 návrhov, no do
druhého kola sa dostalo len
šesť dizajnérskych tímov.
Víťazným tímom sa stala
firma LEO A DALY, na čele
s architektom Friedrichom St.
Floriánom. Dlho a pomerne vášnivo sa diskutovalo
o umiestnení tejto pamiatky,
pričom do úvahy prichádzalo až sedem potenciálnych
lokalít. Tieto vášne neutíchli
ani neskôr. Odporcovia
kritizovali nielen rozsiahlosť
tohto projektu, ale najmä
to, že sa nehodí do daného

priestoru a výstavbou sa stratí priamy vizuálny kontakt
medzi pamätníkmi Washingtona a Lincolna, ktoré ležia
v jednej rovine. Niektorí
odporcovia dokonca na znak
protestu proti výstavbe tohto
pamätníka chceli vrátiť svoje
vojenské vyznamenania,
ktoré získali práve v bojoch
s fašizmom a nacizmom.
Napriek tomu, snáď našťastie, tento pamätník uzrel
svetlo sveta a jeho realizácia
bola z veľkej časti financovaná darmi Američanov. Do
zbierky sa zapojilo 1200 škôl
z celej krajiny, spoločnosti, občianske organizácie,
veteráni, skupiny aj jednotlivci. Dohromady sa na jeho
výstavbu vyzbieralo 182
miliónov dolárov.
Do pamätníka vytvoreného zo žuly a bronzových
prvkov s fontánou v strede sa
vstupuje cez dve brány, ktoré
majú symbolizovať Tichý
a Atlantický oceán, kde sa
viedli víťazné námorné bitky.
Baldachýn je podoprený
štyrmi stĺpmi, na ktorých sú
štyri orly držiace vavrínový
veniec ako symbol víťazstva.
Na podlahe vstupnej brány
je vsadená bronzová medaila
s rokmi „1941-1945“ a textom

„víťazstvo na súši“, „víťazstvo
na mori“ a „víťazstvo vo
vzduchu“. Areál pamätníka je
tvorený 56 žulovými stĺpmi,
symbolizujúcimi jednotu
národa počas druhej svetovej vojny. Na každom stĺpe je
uvedený jeden štát, pričom
sú usporiadané v poradí
vstupu do Únie. Jednotlivé
stĺpy sú ozdobené bronzovými vencami a navzájom sú
prepojené lanom z bronzu,
ktoré má symbolizovať prepojenie a jednotu jednotlivých štátov v tomto ťažkom
období druhej svetovej vojny. Na stene slobody (Freedom Wall), ktorá je súčasťou
areálu tohto pamätníka, je
umiestnených 4000 bronzových hviezd na pamiatku viac
ako 400 tisíc padlým Američanom. Centrom pamätníka
je fontána, ktorá mu dodáva
slávnostný charakter.
Počas návštevy Washingtonu
sme si osobne pozreli tento
pamätník a môžeme len potvrdiť, že stojí za to ho vidieť
aj na vlastné oči.
text a foto:
J. Torma
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Naša škola

vAMERIKE
„Už o nás vedia aj za „veľkou mlákou!“
17. septembra sa na pôde
Veľvyslanectva Slovenskej
republiky vo Washingtone,
uskutočnila výstava s názvom „Farby Slovenska“.
Na tejto výstave sa pod
záštitou agentúry TADES
prezentovali žiaci našej
školy, odboru propagačná
grafika, prostredníctvom
svojich prác. Výstava mala
veľký úspech, o čom svedčili pochvalné vyjadrenia
prítomných, medzi ktorými
nechýbal ani pán veľvysla-

nec JUDr. Peter Kmec, ktorý
tiež nešetril slovami uznania
na adresu vystavených prác.
Medzi významnými hosťami
bola aj slovenská hokejová
legenda Peter Bondra. Práve
takéto prezentácie našej
školy len potvrdzujú, že
máme miesto medzi školami
a práca učiteľov a našich
žiakov sa môže porovnávať
aj s tými najlepšími nielen
na Slovensku, ale kdekoľvek
na svete.

Plagát k výstave Farby
Slovenska

Tiekla krv našich študentov!
Študentská kvapka krvi 2015
Vyhrňte si rukávy pre dobrú vec – takto znie slogan
21. ročníka Študentskej
kvapky krvi. Slovenský
Červený kríž už tradične
na jeseň prostredníctvom
svojej kampane vyzýva
mladých ľudí – prvodarcov,
ale aj mnohonásobných,
aby šli darovať krv.
Pre dobrú vec vyhrnúť si
rukávy sa oplatí. Tak je to aj
v prípade darovania krvi v
prospech ľudí, ktorým môže
krv zachrániť život, či výrazne
zlepšiť ich kvalitu života.
Cieľom kampane je rozširovať rady pravidelných darcov
krvi. Je tiež príležitosťou
povzbudiť sa medzi sebou
navzájom a rozhodnúť sa ísť
darovať krv spolu s kamarátmi, spolužiakmi či kolegami.
Vo Vranove nad Topľou
kampaň organizuje Červený
kríž v spolupráci s hematologicko-transfúznym odde-

lením Vranovskej nemocnice.
Jedenásti študenti našej školy
sa do Študentskej kvapky krvi
zapojili spolu s RNDr. Marianou Miklošovou dňa 5. 11.
2015.
Kovaľová Viktória 4.A
Sabolová Soňa 4.A
Marcinčáková Timea 4.A
Čontoš Jakub 4.A
Jakubov Jozef 4.A
Lajčák Tomáš 4.A
Kurovský Milan 4.A
Tiritová Daniela 4.A
Mikula Samuel 4.D
Tkáčová Marta 2.E
Mydlová Zuzana 4.B
Ďakujeme všetkým, ktorí
darovali krv dobrovoľne a v
dobrej viere, že aj ich kvapky
krvi pomôžu pri záchrane
života.
RNDr. Mariana Miklošová
koordinátorka ŽŠR

