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„Do skvelej školy si nechodíte ani tak po vedomosti, ako skôr po šikovnosť a návyky. Po návyk 
udržať pozornosť, po umenie vyjadrovať sa, po umenie rýchlo si k niečomu vytvoriť stanovis-
ko, po umenie rýchlo preniknúť do myšlienok druhých, po návyk dať na napomenutia a vy-
vrátenia dôkazmi, po umenie vzdelaným spôsobom vyjadriť súhlas alebo nesúhlas, po návyk 
všímať si aj nepatrné detaily, po umenie pracovať na veciach, ktoré je možné v súčasnej dobe 
dosiahnuť, pre vkus, pre schopnosť rozlišovať, po odvahu a po mentálnu triezvosť. A nad všet-
ko ostatné, do skvelej školy si chodíte po sebapoznanie.” (William Cory)

70 rokov v živote člove-
ka je synonymom život-
ných skúseností a múd-
rostí. Ale čo znamená 
70 rokov v živote školy?
Predovšetkým stovky 
študentov a  úspešných 
absolventov, desiatky 
horlivých pedagógov 
a ostatných zamestnan-

cov, bez ktorých by škola nemohla fungovať. 
Za taký dlhý čas naše gymnázium prežilo 
rôzne režimy, vlády a  spoločenské zmeny. 
No spoločným menovateľom počas tých-
to rokov bolo kvalitné vzdelanie. Kedysi 
tak cenené a vzácne, dnes na konci hodnôt 
mnohých ľudí. Nie je jednoduché držať krok 
s dobou, byť stále atraktívny a „in“. O to ťaž-
šie je to pre školu. Zažila roky, keď bolo veľ-
mi ťažké dostať sa na štúdium, ale aj také, 
keď bojovala o každého žiaka. No v každej 
situácii a dobe dokázala byť tým živým bijú-
cim srdcom v srdci tohto mesta.
Na tom majú veľkú zásluhu moji šiesti pred-
chodcovia, riaditelia školy: František Maj-
tán, Július Sklárš, Kveta Skláršová, Boris 
Bulla, Ľudovít Ruttkay, Jozef Radzo. Touto 
cestou im chcem poďakovať za ich prácu, 
obetavosť a nadšenie pre naše gymnázium. 
Nie všetci sú už dnes medzi nami, ale vý-
sledky ich práce stále pretrvávajú.
Ako správny fyzikár si neodpustím pripo-
menúť, že platnosť zákona zachovania ener-

gie stále trvá. Všetka energia, ktorú do našej 
školy vložíme, bude zachovaná, nestratí sa, 
len sa premení na iné formy – na kvalitných 
a úspešných absolventov.
Preto nášmu gymnáziu do budúcich rokov 
z celého srdca želám:
• Múdrych a  vzdelaných učiteľov plných 
chuti a entuziazmu, aby svoju energiu odo-
vzdávali študentom a  s  láskou ich sprevá-
dzali po študentskej ceste.
• Milých a  pracovitých nepedagogických 
zamestnancov, aby svoju energiu vkladali 
do chodu našej školy, aby v  nej bolo čisto, 
útulne, bolo dobre navarené a sedeli všetky 
účtovné položka.
• Ústretových a nápomocných rodičov, kto-
rí svoju energiu venujú pomoci a  podpore 
učiteľov a školy, aby sme spoločne mohli vy-
riešiť všetky problémy, ktoré sa vyskytnú pri 
výchovno-vzdelávacom procese ich detí.
• Spokojných a  šťastných študentov, ktorí 
svoju energiu a potenciál nepremrhajú, ale 
premenia na úspešný a šťastný život.
• A v neposlednom rade želám nášmu gym-
náziu výbornú spoluprácu so všetkými 
partnermi, bez ktorých by gymnázium ne-
fungovalo: predovšetkým s  Bratislavským 
samosprávnym krajom, naším zriaďovate-
ľom, mestom Senec, všetkými základnými 
školami v Senci a jeho okolí a taktiež s naši-
mi bývalými absolventmi.

PaedDr. Zuzana Synaková
riaditeľka školyGrafický návrh obálky: Matej Hlavanda  
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