
Mladosť by bola omnoho krajšia, keby sa objavila v neskoršom veku 
                                                                                                B. A. Russel 
 
 
      Na Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci sa mladosť objavuje práve teraz napriek jeho 55 
rokom, v podobe prístavby a výstavby. Je však stále mladé duchom, lebo sa v ňom striedajú 
generácie študentov. 
      Takmer presne na deň sme tu pred piatimi rokmi bilancovali prvú polstoročnicu našej 
školy. Hodnotili sme uplynulé roky a konštatovali, čo nové sme naštartovali do ďalších rokov. 
Vtedy najväčším „zásahom“ do pokojných vôd školy bolo zavedenie osemročnej formy 
štúdia. A v minulom, teda 55-tom školskom roku opustili naše brány jej prví absolventi – 
oktavani. Tak sme naplnili optimálny počet tried – 12. Nie je to veľa, no viac nám nedovoľujú 
jednak priestorové podmienky a potom aj dobrá dostupnosť stredných odborných škôl v iných 
mestách. Napriek tomu priemerný záujem o štúdium u nás za ostatných 5 rokov bol vzhľadom 
na plán prijatia  do prvého ročníka takmer 157 % a do primy viac ako 220 %.  
      Obdobie ostatných piatich rokov možno právom nazvať stavebno-budovateľským. 
Najskôr sme v roku 2001 zateplením podkrovia vybudovali Informačno-komunikačné 
centrum, inak povedané klubovňu, s rozlohou 180 m2. Keďže v hodnotenom období vzrástol 
nielen počet tried o 50 %, ale aj počet členov pedagogického zboru,  vyrástla štvorpodlažná 
prístavba školskej budovy, čo si vyžiadalo rekonštrukciu jedálne a najmä zväčšenie zborovne. 
Súbežne s tým sme robili generálnu opravu (pravdu povediac výstavbubu novej) telocvične na 
Športovej ulici. Vďaka za to patrí Krajskému úradu v Bratislave za projektovú prípravu 
a Bratislavskému samosprávnemu kraju za realizáciu stavieb.  
Toto všetko vyžadovalo v nových priestoroch doplniť a modernizovať fond učebných 
pomôcok, medzi iným modernizovať chemické laboratórium, uvoľnili sa nám odborné učebne 
prírodovedných predmetov, vybudovali sme dve nové jazykové učebne a novú učebňu 
informatiky. Finančné prostriedky sme získavali aj úspešnými projektami ako je zapojenie sa 
do siete Infovek, projekt Otvorená škola s Infovekom 2003, Otvorená škola so športom 2004, 
úspešným projektom podaným na Protidrogový fond a v súťaži Otázniky histórie. 
      Aj na poli samotného vzdelávania sme žali úspechy, čo bilancujú jednotlivé predmetové 
komisie v predkladanom buletine. Za všetky zhrniem len úspešný prvý rok v medzinárodnom 
projekte Comenius programu Sokrates a schválenie projektu na druhý (teda terajší) školský 
rok a popredné umiestnenia našich študentov na celoštátnej úrovni v teleprojektoch 4S2001, 
Globálne problémy Zeme a človeka  a v projekte Nemci a ich susedia. Celoslovenských 
víťazov máme v biblickej olympiáde a radosť nám robia aj športovci, najmä šachista David 
Varga a plavkyňa Sandra Trabaková, ktorí sú majstrami Slovenska vo svojich vekových 
kategóriách.   
      Všetky tieto i mnohé iné úspechy sme dosiahli vďaka aktivite a obetavosti našich 
pedagógov, ktorí viac informácií získavajú aj prostredníctvom nových informačno-
komunikačných technológií. Na našej škole sú z tohto hľadiska vytvorené optimálne 
podmienky. 
Preto všetkým pedagógom, súčasným i tým, ktorí u nás už nie sú, ale v ostatných  piatich 
rokoch u nás učili, patrí moja veľká a úprimná vďaka. Vďaka za obetavosť, trpezlivosť 
a kreatívnosť pri formovaní našej mládeže, od ktorej sa nám dostáva vďaky až po mnohých 
rokoch na pomaturitných stretnutiach.  
      Úprimná vďaka patrí aj štedrým sponzorom z radov rodičov, ale aj ostatnej verejnosti, bez 
ktorých by škola nemohla vykročiť a  kráčať po ceste modernizácie výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Dlhý by bol zoznam tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom, či už finančne, materiálne, 
ale aj dobrou radou či nápadom pomohli a pomáhajú škole. 
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      Čo popriať našej oslávenkyni na záver? 
Okrem toho, aby vždy mala vyššie spomenutých obetavých pedagógov ochotných 
modernizovať svoje majstrovstvo, prajem škole  aj študentov, ktorí si budú vedomí poslania 
gymnaziálneho štúdia, študentov túžiacich  po nových vedomostiach, ktorí nám v dobrom 
slova zmysle nedajú  odpočívať na čiastkových vavrínoch. Verím, že takými budú aj práve 
dnes imatrikulovaní prváci a primáni. V histórii školy majú vzorov dosť. Škole tiež prajem 
rodičov ochotných spolupracovať  pri výchove ich detí. 
 
      Všetkým rodičom, sponzorom, pedagógom, nepedagogickým pracovníkom aj študentom 
prajem do  ďalších  rokov dobré zdravie, veľa síl, pokoj a pohodu v práci resp. v štúdiu ako aj 
v kruhu svojich rodín. 
 
                                                                                                                RNDr. Jozef Radzo 
                                                                                                                      riaditeľ škoy  
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Ostatných päť rokov výchovy  a vzdelávania 
 
Predmetová komisia jazyov 
 

Do tejto predmetovej komisie patria vyučujúci všetkých jazykov, ktoré sa v našom 
gymnáziu vyučujú, to znamená jazyky cudzie – anglický a nemecký, latinčina, ale aj jazyk 
materinský – slovenčina. 

Počet členov tejto komisie sa v posledných rokoch značne zvýšil. Pred piatimi rokmi nás 
bolo sedem, v súčasnosti je nás jedenásť. Je to najmä vďaka novej koncepcii rozšíreného 
vyučovania anglického a nemeckého jazyka v našej škole. 
V súčasnosti sú členmi PK jazykov títo vyučujúci : 
 
Sj : Mgr. Monika  Áčová, Mgr. Alžbeta Durayová, Mgr. Jozef Fedor, Mgr.Agnesa Frčová –    
       vyučuje aj latinčinu, Mgr. Danka Knutová 
 
Aj : Mgr. Jarmila Blahová, Mgr. Marta Hospodárová, Mgr. Danka Knutová,  
       Mgr. Emília Šupalová 
 
Nj : Mgr.Alžbeta Durayová, Mgr.Jarmila Kočišová, Mgr.Mariana Nagyová, 
       PhDr.Helena Oberhauserová 
 
Ako vedúca tejto predmetovej komisie si dovolím konštatovať, že počet hodín cudzích 
jazykov sa nielen rozšíril, ale skvalitnila sa aj úroveň ich vyučovania. Dôkazom toho je aj 
fakt, že v poslednej dobe sa nám mimoriadne darí v jazykových súťažiach, kde naši žiaci 
v okresnom kole za posledných päť rokov nezískali vo svojich kategóriách iné ako 1. alebo 2. 
miesto: 
 
Šk. rok 1999 / 2000 
Aj : Adéla Valíčková – 1.m., v KK 5.m. 
       Michal Kostič – 1.m., v KK 3.m. 
Nj : Tomáš Bánoczký – 1.m. 
 
Šk. rok  2000/ 2001 
Aj : Adéla   Valíčková – 1.m.., v KK 5.m. 
Nj : Kristína Barányiová – 1.m., v KK 5.m. 
 
Šk. rok  2001/ 2002 
Aj : Adéla Valíčková – 1.m. 
       Denis Bosnič – 1.m. 
Nj : Gabriela Nagyová – 2.m. 
       Magdaléna Príbelská – 1.m. 
 

Šk. rok  2002/ 2003 
Aj : Denis Bosnič – 1.m., v KK 4.m. 
Nj : Kristína Barányiová – 1.m. 
       Dáša Pätoprstá- 1.m. 
       Dáša Fialová – 1.m. 
 
Šk. rok  2003/ 2004 
Aj : Daniela Cintulová – 1.m., v KK 3.m. 
       Ladislav Mazúch – 1.m. 
       Denis  Bosnič – 1.m., v KK 3.m. 
Nj : Dáša Paätoprstá – 1.m. 
       Dáša Fialová – 2.m. 
 
 

       Naši maturanti bez problémov zvládajú náročné prijímacie skúšky na vysoké školy. V šk. 
roku 2002/2003 sme sa zúčastnili experimentálnej písomnej skúšky z jazykov – Minitor, 
ktorej  výsledky z Aj dopadli pre našich žiakov výborne. Kým celoslovenský priemer 
úspešnosti bol 46,2 %, priemer našich žiakov bol 66,46 %. 
V minulom školskom roku sme ako jedna zo stredných škôl prihlásených do generálnej 
skúšky maturovali z anglického a nemeckého jazyka podľa novej koncepcie a opäť môžeme 
konštatovať, že žiaci nemali žiadne problémy so zvládnutím nového spôsobu maturity. 
(Skúšobnú komisiu tvorili a žiakov skúšali traja odborníci – vyučujúci Aj a Nj). V minulom 
školskom roku sa naša škola zapojila spolu s ďalšími piatimi krajinami do medzinárodného 
projektu – Comenius – Európske legendy.  
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Keďže ide o projekt medzinárodný, všetok materiál je potrebné spracovávať v angličtine, 
komunikácia medzi žiakmi je tiež v angličtine. Z celej školy je do projektu zapojených 34 
žiakov a najaktívnejší z nich – Iveta Vraníková, Sylvia Réppásyová, Ladislav Mazúch, Ondrej 
Kolčiter sa na jar 2004 zúčastnili jeho prezentácie v Mníchove. 
Úspechy dosahujú žiaci aj z nemeckého jazyka. V minulom šk. roku spomedzi 1 500 
projektov vypracovaných v rámci medzinárodnej  súťaže Nemci a ich susedia, obsadili 
projekty našich žiačok – Dáše Pätoprstej a Martiny Petrákovej vynikajúce 7. a 8. miesta. 
Obidve sa v lete zúčastnili medzinárodného sústredenia najúspešnejších účastníkov 
v Nemecku – v Badensko-Wurttenbersku. 
     Predmetovú komisiu jazykov netvoria len cudzie jazyky, ale aj jazyk materinský – 
slovenčina, ako dôležitý nástroj výchovy k slovenskému národnému povedomiu a štátnosti. 
V rámci týchto hodín využívajú vyučujúci tiež exkurzie so žiakmi po Slovensku napr. 
Hviezdoslavova hájovňa nad Oravskou Polhorou, Piešťany – Izba I. Krasku, Bzince pod 
Javorinou – Ľ. Podjavorinská - návšteva jej rodného miesta, Martin – návšteva literárneho 
múzea a národného cintorína, aby ich podnietili a motivovali k láske k materinskému jazyku. 
Každoročne organizujeme súťaž SCRABBLE, na ktorú pozývame základné školy z celého 
okresu. 
Úspechy dosahujú žiaci aj v rôznych recitačných súťažiach, z čoho najcennejšie sú výborné 
umiestnenia v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín: 
 
Šk.r. 1999/2000                                                                      
Eva Kabátová –OK- 1.m., KK-3.m. 
Katarína Madarászová – OK – 2.m. 
 
Šk.r. 2002/2003 
Michaela Maráková – KK – 1.m., účasť v celoslovenskom kole 
 
Popredné umiestnenia na krajskej i celoštátnej úrovni dosiahla Jana Jurčová v prednese 
duchovnej poézie A Slovo bolo u Boha ... 
 
Môžeme sa tiež pochváliť, že v našej škole sa ako v jednej z mála škôl ešte vyučuje latinčina, 
ktorá je výbornou prípravou pre žiakov, ktorí majú záujem o štúdium medicíny, či prírodných 
vied a farmácie.  
A záujem o ňu v tomto školskom  roku  značne stúpol. 
 
                                                                                                            Mgr. Marta  Hospodárová 
                                                                                                                     Vedúca PK 
 
 
Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov 
 
     Do skupiny spoločenskovedných predmetov v našom gymnáziu patria predmety dejepis, 
seminár z dejepisu, náuka o spoločnosti a spoločenskovedný seminár. Dejepisné vyučovanie 
poskytuje v súčasnosti pluralitné videnie, hodnotenie a chápanie našej minulosti. 
Výchovnovzdelávací proces spoločenskovedných predmetov sa orientuje na vecný fundovaný 
výklad smerujúci k chápaniu našich dejín a spoločenských javov ako súčasti spletitých, 
komplikovaných, protirečivých, ale rovnako aj konštruktívnych pozitívnych stránok dejín 
a spoločenských udalostí nášho národa a štátu v stredoeurópskom priestore. 
     Každý učiteľ spoločenskovedných predmetov má snahu poukázať napr. na miesto 
kresťanstva v dejinách národa, na význam šľachty a spoločenských elít v rozvoji spoločnosti, 
na funkciu politických strán, postupný vznik občianskej spoločnosti a demokratického 
systému, ale aj na zápas o národné práva a štátnosť. 
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  Vyučovanie dejepisu treba chápať ako analýzu a interpretáciu pramenného materiálu. Žiak 
pracuje so zbierkou rôznych prameňov, porovnáva ich, interpretuje a získava nové 
informácie. Hodiny dejepisu začínajú už v prime v osemročnom gymnáziu. Našim cieľom je 

práve týchto žiakov získať pre dejepis, pomôcť im zbaviť sa trémy podnietiť 
v nich samostatnosť, tvorivosť, hravosť, nápaditosť. Vyučovanie 
v triedach osemročného gymnázia motivujú nástenné noviny (základné 

historické reálie, ukážky, literatúra, hry, testy na aktualizáciu učiva, 
dobové fotografie z rodinných albumov). V prvom ročníku vyučovania 

dejepisu robíme anketu so žiakmi na tému: „Prečo sa učíme dejepis?“ 
a často dostávame od žiakov odpoveď: „aby sme získali zodpovednosť za svoje 

správanie, aby sme pomocou dopravných značiek minulosti dokázali predísť haváriám 
budúcnosti, aby sme správne pochopili konanie našich predkov, aby sme nedoplácali na 
chyby iných, znalosť histórie je obrazom našich činov, aby sme zabránili ďalším omylom, 
ktoré spôsobili tragédie.“ 
     Súčasťou vyučovania dejepisu a  náuky o spoločnosti je práca s  projektom. Projekt 
a seminárna práca sú piliermi vyučovania seminára z dejepisu a spoločenskovedného 
seminára, ktoré vedú Mgr. Jozef Fedor a Mgr. Lucia Farbová. Na seminároch budúci 
maturanti prezentujú svoje seminárne práce a projekty pred seminárnym kolektívom. 
Seminárne práce a projekty sú inšpiračným zdrojom diskusie a vyjadrenia vlastného 
historického názoru na historické okolnosti, či už z národných alebo svetových dejín. 
Úspešnými projektmi boli: Naši predkovia na bojiskách 1. svetovej vojny, Štátotvorný proces 
Slovákov, Práva detí, Babyland, Vízia hypotetickej krajiny, Moji rodičia v PO a SZM 
a ďalšie. 
     Našich žiakov zapájame do súťaží, teleprojektov, debatných 
klubov a monitorov. Veľmi úspešná bola v roku 2002 vedomostná 
dejepisná súťaž pod názvom Dejepisný trojboj, ktorú pripravila Mgr. 
Iveta Barková a PhDr. Helena Oberhauserová. Súťaž pripravili pri 
príležitosti        750. výročia vzniku mesta Senec a pozvali na ňu 14 škôl 
z okresu. Samotná súťaž pozostávala z troch častí: z vedomostného testu, 
práce s historickým prameňom a z projektu, ktorý bol zameraný na históriu mesta Senec 
i okolia. V súťaži zvíťazila žiačka nášho gymnázia Iveta Vraníková, ktorá svojím projektom 
prezentovala systém výučby v Ekonomickom kolégiu, ktoré založila panovníčka Mária 
Terézia v našom meste v roku 1763. Úspešné sú aj medzitriedne súťaže s aktuálnou 
historickou tematikou: Kultúrne dedičstvo našich predkov a úcta k historickým hodnotám 
(septima a 3. ročník), Vznik ČSR a SR, dôležité údaje a fakty (3. a 4. ročník), Na prahu 
tisíčročia (2. a 3. ročník). Dňa 12.02.2004 sa v klubovni nášho gymnázia uskutočnila súťaž: 
Čo vieme o Európskej únii? Sily si zmerali žiaci 3. ročníka a septimy. Žiaci kvarty uskutočnili 
anketu medzi maturantami a 18 ročnými študentmi seneckých škôl (GAB, gymnázium 
s vyučovacím jazykom maďarským a združená stredná škola). Úlohy sa týkali histórie EÚ 
a členských štátov. Gestorom ankety bola Mgr. Mariana Nagyová. V rámci prípravy vstupu 
SR do EÚ sa uskutočnila beseda s Doc. Ing. J. Morovičom z  pedagogickej fakulty Katolíckej 
univerzity v Ružomberku so žiakmi septimy a 3.A. Žiaci sa zapojili do rozsiahlej diskusie 
o podmienkach vstupu SR do EÚ a svojimi otázkami zaujali prednášajúceho, ktorý potvrdil 
vysokú erudovanosť diskutujúcich. (Beseda sa konala 04.06.2004.) Mgr. Lucia Nemečková 
zorganizovala 02.04.2004 súťaž v rámci predmetu náuka o spoločnosti pod názvom: Výchova 
európskeho občana medzi triedami 3.A, kvinta a septima. Súťaž bola predprípravou na 
celonárodnú internetovú súťaž Milionár. Žiaci sa tejto súťaže zúčastnili prostredníctvom 
internetu doma i v škole. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci 3.A triedy.   
     K vyučovaniu spoločenskovedných predmetov patria aj exkurzie. Tematické exkurzie 
sprítomňujú udalosti dávnoveku i novoveku. Majú výchovno-vzdelávací charakter 
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a vyvolávajú v žiakoch pocit hrdosti na kultúrne dedičstvo našich predkov. Žiaci primy 
a sekundy navštevujú každoročne Archeologické múzeum v Bratislave, žiaci tercie sa zú-
častňujú exkurzie: Po stopách Ľ. Štúra (Modra), žiaci kvinty   a sexty si pozrú pamätihodnosti                                                             
Viedne a expozície umelecko-historického múzea, žiaci septimy a                                                                                                                                                
3. ročníka sa zoznámia s muzeálnou zbierkou  v Košariskách a  na Myjave, žiaci oktávy 
a 4.ročníka pravidelne chodia do Židovského múzea v Bratislave. Veľmi zaujímavá je 
exkurzia: Bratislava a jej pamätihodnosti, ktorá je organizovaná pre žiakov 1.ročníka. Martin-
sídlo Matice slovenskej púta žiakov svojou národnou tradíciou. Žiaci 2. ročníka každý rok 
v rámci tejto exkurzie navštívia okrem národného múzea aj národný cintorín. V rámci 
predmetu náuka o spoločnosti žiaci navštívili parlament (septima a 3. ročník)                     
a  televíznu reláciu Sito.  
Učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov využívajú priestory Informačno-komunikačného 
centra, ktoré bolo vybudované s cieľom vyplniť voľný čas žiakov a zamestnať ich. V týchto 
priestoroch pracuje historický krúžok, ktorý vedie Mgr. Mariana Nagyová. Krúžok navštevujú 
najväčší horlivci dejepisu, kde si rozširujú vedomosti a dopĺňajú historické skúsenosti 
z prečítanej literatúry a videozáznamov. Funguje tu aj konzultačné okienko pre maturantov, 
ktoré vedie Mgr. Jozef Fedor.  
     Členovia PK spoločenskovedných predmetov menovite PhDr. Helena Oberhauserová a 
Mgr. Jozef Fedor participovali na príprave monografie o Senci pod názvom: Senec bránou do 
tretieho milénia. Publikácia sa objaví na knižnom trhu v decembri 2004. Je prvou publikáciou 
svojho druhu a zahŕňa všetky sféry spoločenského, kultúrneho a politického života nášho 
mesta. Bude pomôckou pre vyučovanie regionálnej histórie, pretože zachytáva historické 
udalosti od pravekej spoločnosti až po súčasnosť. Okrem regionálnej histórie obsahuje aj iné 
kapitoly: Príroda, Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť, Školstvo, Šport a jeho tradície, 
Spolky a združenia, kultúrne podujatia a slávnosti, Náboženstvá a cirkvi v živote Senčanov 
a kapitolu: O niektorých známych Senčanoch v oblasti kultúry a spoločenského života.  
     V neposlednom rade musíme spomenúť aj profesijné vzdelávanie členov PK 
spoločenskovedných predmetov. Každý člen si zvyšuje kvalifikáciu štúdiom odbornej 
literatúry a časopisov. Dôležitú zložku vzdelávania tvoria aj semináre či už organizované 
Metodickými centrami na Tomašikovej a Exnárovej ul. v Bratislave, alebo celorepublikové 
i európske semináre s medzinárodnou  účasťou. Mgr. Emília Šupalová sa zúčastnila študijnej 
stáže v rámci tvorby projektu: Holocaust a ľudské práva v roku 1999 vo Viedni, v roku 2002 
v USA a  PhDr. Helena Oberhauserová s tým istým zameraním študijného pobytu v roku 
2001 v Dachau, v roku 2002 vo Wannsee pri Berlíne /SRN/ a v roku 2003 vo Viedni. V roku 
2002 sa členky PK Mgr. I. Barková a  PhDr. H. Oberhauserová podieľali na organizovaní 
seminára pre stredoškolských učiteľov dejepisu v rámci Bratislavského samosprávneho kraja, 
kde prostredníctvom prednášok a praktických ukážok vyučovacích hodín  odovzdali svoje 
dejepisné skúsenosti zo vzdelávacích pobytov. 
V súčasnosti je aktuálna vzdelávacia odborná exkurzia  pod názvom Brusel-sídlo inštitúcií 
NATO a EÚ, ktorá sa uskutočnila v dňoch 19.-23. septembra 2004. Odbornej exkurzie sa 
zúčastnila vedúca PK H. Oberhauserová , ktorá odovzdala získané vedomosti a skúsenosti 
členom PK a žiakom formou besedy. 
Cieľom výchovnovzdelávacích predmetov bude i naďalej prehlbovať v žiakoch pocit 
národného povedomia, vychovávať ich k demokratickej štátnosti a  pripravovať na 
zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru a znášanlivosti. 
 
                                                                               PhDr. Helena Oberhauserová 
                                                                                          vedúca PK  
 
 

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Predmetová komisia prírodných vied 
  
     Do tejto predmetovej komisie patrí v školskom roku 2004/2005 päť vyučujúcich nášho 
gymnázia. Sú to:    
 
Mgr. Jana Augustovičová – vyučujúca geografie 
Mgr. Zlatica Danišová – vyučujúca biológie 
Mgr. Mária Rohárová – vyučujúca chémie 
Mgr. Daniela Romanová – vyučujúca chémie 
Mgr. Tatiana Vietorisová – vyučujúca biológie a geografie  
 
     Na hodinách biológie, chémie a geografie majú naši žiaci a študenti možnosť nielen 
získavať nové teoretické poznatky, ale nové vedomosti si aj v praxi overovať v biologickom 
či chemickom laboratóriu. Výučbu dopĺňame množstvom rôznych učebných pomôcok i 
technickým vybavením. Do tematických plánov všetkých troch predmetov je zapracovaná 
koncepcia environmentálnej výchovy.  
      
     Záujem o prírodovedné predmety je na našej škole veľký. Žiaci a študenti sa aktívne 
zapájajú do predmetových olympiád a dosahujú veľmi pekné úspechy. Tu sú tí najúspešnejší: 
 
- v predmete biológia:  šk. rok 2001/2002 
                                     Katarína Rášová – 2. miesto v krajskom kole a postup do     
                                                                    celoslovenského kola, kde získala diplom   
                                                                    úspešnej riešiteľky v teoreticko-praktickej  
                                                                    časti  
                                     Tomáš Zajac – 4. miesto v krajskom kole v projektovej časti 
                                     Katarína Erbenová – úspešná riešiteľka krajského kola 
 
- v predmete chémia:   šk. rok 2001/2002 
                                     Elena Halická - úspešná riešiteľka krajského kola 
                                     
                                     šk. rok 2002/2003 
                                     Daša Fialová – 5. miesto v krajskom kole 
                                     Tomáš Varga – 7. miesto v krajskom kole 
                                     Elena Halická – 7. miesto v krajskom kole 
                                     Michal Andelek – 7. miesto v krajskom kole 
 
                                     šk. rok 2003/2004 
                                     Dalibor Páleš – 5. miesto v krajskom kole 
 
- v predmete geografia:   šk. rok 2001/2002 
                                        Jakub Rohár – 1. miesto v okresnom kole a úspešný riešiteľ  
                                                                 krajského kola 
 
                                        šk. rok 2002/2003 
                                        Jakub Rohár – 1. miesto v krajskom kole a úspešný riešiteľ  
                                                                 celoslovenského kola (11. miesto)  
                                        Michal Božík – 1. miesto v okresnom kole a úspešný riešiteľ  
                                                                 krajského kola 
                                        Filip Biznár – 3. miesto v okresnom kole 
 
     Na našej škole vzrastá záujem aj o stredoškolskú odbornú činnosť (SOČ). V školskom 
roku 2003/2004 získala Vanda Valkučáková 3. miesto v krajskom kole v odbore chémia. 
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     Pri vyučovacom procese sa v čoraz väčšej miere využívajú aj nové informačno-
komunikačné technológie, hlavne pri príprave naň, pri vypracovávaní rôznych projektov a 
referátov, vyhľadávaní aktuálnych informácií a zaujímavostí.  
Po materiálno-technickej stránke novinkou je vybavenie váhovne chemického kabinetu 
digitálnymi váhami a inštalovanie digestora v chemickom laboratóriu. 
     V školskom roku 2001/2002 sa 19 študentov zapojilo do teleprojektu na tému Globálne 
ekologické problémy. Spolu vypracovali sedem prác, ktoré dosahovali veľmi dobrú 
kvalitatívnu i technickú úroveň a boli ohodnotené vecnými cenami. Medzi najúspešnejšie 
práce patrili projekty od Martiny Kopeckej, Zuzany Masarykovej a Laury Šuplatovej, ktoré 
spracovali tému „Voda a ľudia“, Veronika Boršová sa zaujímala o „Znečistenie ovzdušia“ a 
Veronika Fendeková, Silvia Masaryková a Dana Chalupková rozobrali tému „Ekológia“. 
     Spolu so študentami sme realizovali úlohy vyplývajúce zo zapojenia sa školy do projektu 
E-legends v rámci programu Comenius.     
 
     Naši vyučujúci organizujú pre žiakov a študentov rôzne exkurzie, výlety do prírody, 
prehliadky zaujímavých výstav a návštevy rôznych podujatí. Za všetky možno spomenúť 
niekoľko z nich: výstavu Flóra, arborétum v Mlyňanoch, botanické a zoologické záhrady, 
Slovenské národné múzeum, cukrovar v Dunajskej Strede, čističku odpadových vôd v Senci, 
vodnú nádrž v Gabčíkove, filmový festival Ekotopfilm.  
      Na škole pracoval enviromentálny krúžok po vedením Ing. Jána Maglóckeho.  V tomto 
školskom roku začína na našej škole svoju činnosť prírodovedný krúžok, ktorý je určený pre 
deti od 10 do 14 rokov. V ňom si deti môžu zábavnou formou rozšíriť svoje vedomosti a 
zručnosti v oblasti biológie, chémie a geografie, vyskúšať rôzne pokusy a zahrať si rôzne hry.  
 
     V posledných troch rokoch sa tiež zapájame do Monitoru, v ktorom študenti maturitných 
ročníkov dosahujú vždy výsledky, ktoré presahujú celoslovenský priemer. Maturanti majú 
možnosť navštevovať semináre, ktoré sa na škole každoročne otvárajú zo všetkých troch 
prírodovedných predmetov. Po maturite sa veľa našich absolventov venuje štúdiu týchto 
predmetov na vysokých školách. 
 
                                                                                     Mgr. Tatiana Vietorisová 
                                                                                             vedúca PK 
 
 
 
 
Predmetová komisia matematiky – fyziky – informatiky 
 
 Predmety ako matematika, fyzika a informatika majú v systéme vzdelávania kľúčové 
postavenie, lebo výrazne rozvíjajú myslenie žiakov. Učia ich robiť analýzu aj syntézu, 
vyslovovať hypotézy, dokazovať aj overovať ich správnosť praxou. Vedú ich k racionálnej 
práci, deduktívnemu spôsobu myslenia, k presnej a stručnej formulácii myšlienok. Vedú 
k poznaniu, že teória je nevyhnutná pre riešenie praktických úloh a že teória vzniká riešením 
praktických problémov a úloh. 

 Predmetová komisia matematiky, fyziky a informatiky pracuje v školskom roku 
2004/2005 v tomto zložení: RNDr. Jozef Radzo, Mgr. Jana Augustovičová, Mgr. Zlatica 
Danišová, Mgr. Alžbeta Ivanová, Mgr. Daniela Romanová - vyučujú matematiku, Mgr. Mária 
Rohárová, Mgr. Jaroslav Trubač - vyučujú fyziku, Mgr. Alena Balúchová, Mgr. Alžbeta 
Ivanová - vyučujú informatiku. V školskom roku 2004/2005 odišla zo školy Mgr. Iveta 
Rimanová, ktorá tu učila štyri roky matematiku. Predmetová komisia sa zameriava na 
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dodržiavanie princípov demokratickosti a humánnosti vo výchovno-vzdelávacom procese, 
využívanie priestoru vo vyučovacom procese na pôsobenie etických noriem výchovy, vedie 
žiakov k pochopeniu významu ekologického myslenia, zdôrazňuje význam výchovy 
k poriadku a disciplíne. Zapája žiakov do všetkých aktivít mimoškolskej výchovy, súčasne 
venuje zvýšenú pozornosť slabo prospievajúcim žiakom formou doučovania a mimoriadne 
talentovaným žiakom formou zapojenia do olympiád a prác SOČ. Žiaci našej školy sa 
pravidelne zúčastňujú matematických súťaží: MAKS, matematická olympiáda, Pytagoriáda, 
Klokan, fyzikálnych súťaží ako napr. fyzikálna olympiáda, PIKOFYZ . Najúspešnejšími 
riešiteľmi vo svojich kategóriách boli Martina Petráková - 1. miesto v okresnom kole FO v r. 
2001, Peter Basár - 2. miesto v okresnom kole MO v r.2001, Andrea Sabová – úspešná 
riešiteľka krajského kola MO kategórie C a Juraj Mojík – úspešný riešiteľ krajského kola MO 
kategórie P v roku 2001, Daniela Duchoňová - najúspešnejšia riešiteľka súťaže MAKS v r. 
2001. 

 Najväčší rozmach za posledných päť rokov zaznamenala škola v oblasti výpočtovej 
techniky. V školskom roku 2001/2002 sme boli úspešní v projekte Infovek a získali sme šesť 
počítačov, ktoré boli inštalované do učebne IVT a v školskom roku 2004/2005 bola vytvorená 
nová počítačová učebňa, kde je momentálne k dispozícii 10 funkčných počítačov s operačným 
systémom WINDOWS XP. Druhá učebňa je vybavená počítačmi s OS WINDOWS 98 

a balíkom aplikačného softvéru MS OFFICE. Okrem uvedených programov, 
s ktorými sa žiaci postupne učia pracovať a vytvárať pomocou nich rôzne 

projekty, oboznamujú sa tiež so základmi algoritmizácie 
a programovania v jazyku PASCAL. Mnohí žiaci sa zapájajú do rôznych 

počítačových súťaží a projektov. V roku 2001 sa naši žiaci zúčastnili 
teleprojektu 4S 2001 - vyhľadávanie symetrických slov, kde skončili na 

prvých troch miestach vo svojich kategóriách v celoštátnom meradle. V školskom 
roku 2003/2004 sme boli úspešní v projekte Otvorená škola s Infovekom, keď sme sa 
umiestnili spomedzi vyše 400 projektov na 7. mieste. V rámci tohto projektu sme otvorili 
učebne informatiky miestnej verejnosti, sprístupnili sme im internet a zorganizovali kurz 
základov práce s PC. 

 No za najväčší úspech aj tak považujem úspešnosť našich študentov pri prijímacích 
pohovoroch na vysoké školy matematického, ekonomického resp. technického zamerania.
   

        Mgr. Mária Rohárová 

                                                                                                      vedúca PK 
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Predmetová komisia výchovných predmetov 
 
Lásku a úctu k národnému dedičstvu, k domovine, ku krásnu, dobru a pravde sa snažíme 
vzbudzovať v študentoch na hodinách jednotlivých výchovných predmetov. V rámci 
výtvarnej, estetickej, hudobnej, náboženskej aj etickej výchovy podporujeme dobré budovanie 
medziľudských vzťahov, vzťahu k spoločnosti, prosociálnosti, rozvíjanie tvorivosti a národnej 
hrdosti.  
 
Na hodinách hudobnej a výtvarnej výchovy sme sa zamerali na pestovanie vlasteneckého 
cítenia prostredníctvom ľudových piesní a výtvarného bohatstva nášho národa. Študenti sa 
zúčastnili rôznych výtvarných súťaží, ako napr. Európa v škole, Bienále detskej výtvarnej 
tvorby, Bienále fantázie, Bienále grafiky, súťaž Dieťa a pes, Tolerancia – internetová súťaž, 
Different - Oži v koži, Dni Janka Kráľa, Na bicykli bezpečne a pod. Zapájame sa do mnohých 
súťaží, ktoré sú vyhlásené, či už prostredníctvom internetu alebo iným spôsobom. V šk. roku 
2001/02 obsadila  v súťaži Európa v škole Andrea Sabová 1. miesto v okresnom kole. A to 
isté miesto patrilo o rok neskôr 2002/03 v súťaži Na bicykli bezpečne Daniele Cintulovej.  
 
Estetické cítenie, ktoré je dôležitou súčasťou každodenného života pestujeme v žiakoch aj cez 
návštevu rozličných príležitostných výstav organizovaných v Senci a okolí, exkurzie 
v Slovenskej národnej galérii, Mestskom múzeu... Navštívili sme barokovú výstavu v Trnave, 

ulice starej Bratislavy, výstavu Anjel strážny v Mestskom múzeu 
v Bratislave, Bratislavský hrad, Piešťany atď. Na výtvarnej výchove 
žiaci realizovali témy: medziľudské vzťahy, svet očami detí, moje 
rodisko, ochrana životného prostredia, stop drogám... Zúčastnili sa aj na 
výrobe masiek na Senecký karneval. Okrem toho prebieha sezónna 
výzdoba okien a celej školy (vianočná, veľkonočná, ku Dňu narcisov) a 
výroba vianočných pozdravov. Organizovali sme súťaž v tvorbe 

vianočných pozdravov, ktorú sme vyhodnocovali v kategóriách s náboženskou a svetskou 
tematikou s prihliadnutím na použitú techniku. Vytvorené práce sme vystavovali v škole. 
 
V rámci hudobnej výchovy sú žiaci vedení k prehĺbeniu vedomostí o hudobných skladateľoch 
(aj v súvislosti s výročiami ich narodenia),  hudobných štýloch, ľudových piesňach apod. 
Zapájali sa do príležitostných akcií vlastným hudobným programom: 
príprava akadémie k 750-temu výročiu mesta Senec, výročiu A. 
Bernoláka a 5. výročiu pomenovania našej školy, vianočný program 
(koledy, scénky). Do učebných plánov boli zaradené aj návštevy 
výchovných koncertov, napríklad: prehľad histórie rockovej hudby, 
operetné melódie, vystúpenie armádneho umeleckého súboru. V 
súťaži Slávik Slovenska bol v r. 2000/01 úspešný Mário Tóth, ktorý 
sa umiestnil na 3. mieste v okresnom kole.  
 
Cieľom náboženskej výchovy je prehĺbenie vzťahu k Bohu, ľuďom a k svetu. Preto sa na jej 
hodinách snažíme otvárať deťom oči, aby videli ľudí, ktorí potrebujú ich pomoc, aby vedeli 
správne a slušne komunikovať, aby pomocou príbehov, ktoré rozoberáme poznávali stáročnú 
ľudskú skúsenosť o tom, že „Čo chceme, aby ľudia robili nám, máme robiť aj my im.“ 
Poznávanie sveta biblie a liturgie Cirkvi ich vedú k lepšiemu poznaniu viery, ktorú prijali od 
svojich rodičov. Svoj záujem prejavili aj vytvorením príspevkov na webovej stránke školy 
o seneckom kostole a svätcoch, účasťou na náboženskej a biblickej olympiáde. Na oboch 
súťažiach dosiahli naozaj pekné úspechy: V r. 2002/03 obsadil prvé miesto v okresnom kole 
Pavol Pajerský, druhé patrilo Klaudii Šarmírovej  a dve tretie  Michalovi Božíkovi a Filipovi 
Biznárovi. O rok neskôr 2003/04 zlatá priečka pripadla Jakubovi Slobodovi a tá strieborná 
opäť Pavlovi Pajerskému. Navyše nám tento rok priniesol úspechy aj v biblickej olympiáde – 
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v mladšej kategórii uspelo 3-členné družstvo: Pavol Pajerský, Michal Božík, Matúš Ujhelyi, 
ktorí boli prví v okresnom kole, v staršej kategórii sme obsadili prvé aj druhé miesto 
v okresnom aj v diecéznom kole a 1. miesto v celoslovenskom kole (Veronika Boršová, Jana 
Jurčová, Mária Tureničová), ktoré sa uskutočnilo v Prešove. 
Na spestrenie učebných tém sme zorganizovali aj rôzne besedy s kňazmi, lekármi a 
psychológmi.  
 
Výchova k prosociálnosti – teda k správaniu, ktoré má na mysli nielen moje dobro, ale aj 
dobro iných – je hlavným poslaním etickej výchovy. Jej zlaté pravidlo znie: Čo chceš, aby 
ľudia robili tebe, rob aj ty im. V uplynulých rokoch sme absolvovali s deťmi mnoho akcií 
spojených s touto témou. Boli to napr. besedy s lekármi, prednášky na tému partnerské 
vzťahy, zachovanie telesného a duševného zdravia, AIDS, beseda s psychologičkou na tému 
správanie sa cez prázdniny. Centrom výučby sú názorné aktivity – napr. vzájomné 
obdarúvanie, výroba darčekov, pohľadníc, pomoc v škole, aktivity na sebapoznanie, úctu 
k sebe aj k druhým, správnu komunikáciu, či už verbálnu alebo neverbálnu, poznanie 
a pomenovanie pocitov. Vo vyšších ročníkoch sme rozoberali témy v rámci výchovy 
k manželstvu a rodičovstvu. Používali sme sériu videokaziet Vážim si ťa láska a tiež 10 kaziet 
s názvom Etická výchova.  
 
Zhrnutie úspechov: 
 
2000/01 Hv – Slávik Slovenska – OK – Mário Tóth  3. miesto 
 
2001/02 Vv – Európa v škole – OK – Andrea Sabová 1. miesto 
 
2002/03 Vv – Na bicykli bezpečne – Daniela Cintulová 1. miesto 
  Nv – náboženská olympiáda – OK – Pavol Pajerský 1. miesto (kat. C) 
       Michal Božík  3. miesto (kat. C) 
       Filip Biznár  3. miesto (kat. B) 
       Klaudia Šarmírová 2. miesto (kat. D) 
 
2003/04 Nv – náboženská olympiáda – OK – Jakub Sloboda 1. miesto (kat. A) 
       Pavol Pajerský 2. miesto (kat. D) 

- biblická olympiáda    –  OK  --  mladší žiaci – 1. miesto: Pavol Pajerský 
                                                                                                                    Michal Božík 

                                   Matúš Ujhelyi 
                                                                                    starší žiaci – 1. miesto: Veronika Boršová 
                                                                                                                          Jana Jurčová 

                                                   Mária Tureničová 
                      diecézne kolo: 1. miesto:  Veronika Boršová    2. miesto: Lucia Múčková 
                                                                       Jana Jurčová                             Katarína Uličná 
                                                                       Mária Tureničová                     Matúš Novák 
CELOSLOVENSKÉ KOLO: 1. miesto: Veronika Boršová 
      Jana Jurčová 
                                                                       Mária Tureničová 
                                                                                     
Členovia predmetovej komisie: 
Mgr. Jarmila Blahová,  
Mgr. Agnesa Frčová,  
Mgr. Monika Áčová,  
Mgr. Eva Kolembusová,                                                                         Mgr. Jarmila Blahová      
Mgr. Eugénia Sklenková                                                                                vedúca PK 
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Predmetová komisia telesnej výchovy 
 
Do tejto predmetovej komisie patria vyučujúci, ktorí na našom gymnáziu vyučujú telesnú 
výchovu. Počet členov sa počas piatich rokov menil. V súčasnosti sú členmi PK- TV títo 
vyučujúci: Mgr. Elena Janotková   TV- odbor 
                  Mgr. Ján Šimulčík  TV a biológia 
                  Mgr. Lucia Farbová  TV a Náuka o spoločnosti 
 
Úroveň vyučovania telesnej výchovy ako aj príprava žiakov na športové súťaže je kvalitná, 
dôkazom čoho sú výborné výsledky, ktoré naši žiaci dokazujú v rámci okresných, krajových, 
ale aj celoslovenských súťaží. Od školského roku 2001 až do roku 2004 sme boli okresnou 
radou SAAŠ vyhodnotení podľa umiestnenia v jednotlivých súťažiach ako najlepšia zo 
siedmych stredných škôl. 
Za posledných päť rokov žiaci štvorročného i osemročného gymnázia získali vynikajúce 
výsledky vo viacerých športoch. Medzi tie najúspešnejšie patria:  
 
VOLEJBAL 
 
1999/2000 
okresné kolo: dievčatá- 1. miesto 
krajské kolo: dievčatá- 8. miesto 
okresné kolo: chlapci- 3. miesto 
 
2000/2001 
OK: dievčatá- 1. miesto 
KK: dievčatá- 4. miesto 
 
Našu školu úspešne reprezentujú aj pedagogickí pracovníci. Na volejbalovom turnaji o Pohár 
primátora mesta Senec získali 1. miesto. Družstvo tvorili: Iveta Barková, Elena Janotková, 
Jozef Radzo, Iveta Rimanová, Ján Šimulčík, Emília Šupalová, Pavol Trubač 
 
2001/2002 
OK: dievčatá- 1. miesto 
OK: chlapci- 2. miesto 
 
2002/2003                                                
OK: dievčatá- 1. miesto 
KK: dievčatá- 6. miesto 
OK: chlapci- 2. miesto 
 
2003/2004 
OK: dievčatá- 1. miesto 
KK: dievčatá- 5. miesto 
OK: chlapci- 2. miesto 
 
Reprezentanti školy: Lucia Šulanová, Erika Brdečková, Renata Markusová, Zuzana  
Ištvanfiová, Noémi Szabová,  Marcela Struhárová, Lenka Hučková, Michaela Kolláriková, 
Zuzana Podolská, Lea Zigová, Zuzana Šupalová, Lucia Minaričová, Lenka Senková, 
Michaela Smrtičová. 
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BASKETBAL 
1999/2000 
OK: žiačky- 1. miesto 
OK: dievčatá- 2. miesto 
KK: dievčatá- 8. miesto 
OK: chlapci: 2. miesto 
OK: žiaci: 3. miesto 
                                                          
2000/2001 
OK: dievčatá- 2. miesto 
OK: chlapci: 2. miesto 
 

2001/2002 
OK: dievčatá- 2. miesto 
OK: chlapci- 2. miesto 
 

2002/2003 
OK: dievčatá- 1. miesto 
OK: chlapci- 4. miesto 
 
2003/2004 
OK: dievčatá- 1. miesto 

Reprezentanti školy: Zuzana Gregoríková, Veronika 
Fendeková, Michaela Guzmická, Laura Šuplatová, Dagmar Galovičová, Lucia Pavlovičová, 
Naďa Molnárová, Veronika Kikinderová, Lucia Kválová, Dana Chalúpková, Soňa 
Kontseková, Lucia Šulanová, Erika Brdečková, Renata Markusová, Nikola Szabová, Zuzana 
Ištvanfiová, Ivana Bilaničová, Zuzana Podolská, Ľubica Vraníková, Katarína Šimonová, 
Lucia Minaričová. 

STOLNÝ TENIS  
1999/2000 
OK: žiačky - 1. miesto 
KK: žiačky - 8. miesto 
OK: žiaci    - 3. miesto 
 
2000/2001 
OK: staršie žiačky - 1. miesto 
KK: staršie žiačky - 5. miesto 
OK: dievčatá         - 1. miesto 
OK: súťaž jednotlivcov- S. Brigantová- 
1.miesto 
 
2001/2002 
OK: chlapci - 1. miesto 

KK: chlapci  - 4. miesto 
OK: dievčatá - 1. miesto 
KK: dievčatá - 3. miesto 
 
2002/2003 
OK: dievčatá - 2. miesto 
OK: chlapci   - 4. miesto 
 
2003/2004  
OK: chlapci –  1. miesto 
KK: chlapci  -  5. miesto 
OK: dievčatá - 1. miesto 
KK: dievčatá - 5. miesto 

 
Reprezentanti školy: Laura Šuplatová, Soňa Kontseková, Zuzana Páleničková, Zuzana 
Gregoríková, Slávka Brigantová, Renata Markusová, Katarína Erbenová, Lenka Hučková;  
Mataj Knap, Štefan Lukačovský, Igor Podmanický, Robert Šimonič, František Jurča, Peter 
Jasenovec, Stanislav Koleno, Peter Basár, Ladislav Marič, František Martinák, Michal 
Masaryk 

ĽAHKÁ ATLETIKA 
1999/2000 
OK: Zuzana Gregoríková - 60metrov - 1. miesto 

 - skok do diaľky - 1. miesto 
2000/2001 
Súťaž družstiev: z celkového počtu dvanástich škôl, naša škola obsadila 2. miesto 
 
Vzhľadom na nevyhovujúce podmienky pre tento šport sa naše gymnázium v nasledujúcich 
rokoch už nezúčastňovalo súťaží. Túto medzeru vyplnili žiaci úspechmi v cezpoľnom behu 
a behoch zdravia. 
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CEZPOĽNÝ BEH 
1999/2000                                                             2002/2003 
OK:  družstvo dievčat    -  2. miesto           OK:  družstvo dievčat –  1. miesto 
         družstvo chlapcov – 3. miesto            OK: družstvo žiačok  –  2. miesto 
2001/2002                                                              
OK: družstvá dievčat - 1. miesto 
KK: družstvá dievčat - 7. miesto                               2003/2004 
OK: jednotlivci - Lucia Minaričová - 1. miesto         OK: jednotlivci dievčatá -  
                         - Ivan Brigant – 1. miesto                         - Hana Jurčovičová – 1. miesto 
OK: družstvo žiakov – 3. miesto 
 
Beh M. R. Štefánika v Ivánke pri Dunaji: naši žiaci v ňom každoročne dosahujú popredné 
umiestnenia 

PLÁVANIE 
Najúspešnejšou športovkyňou našej školy je plavkyňa Sandra Tabáková. 
 
2000/2001 
KK: 50 m voľný spôsob - 1. miesto 
KK: 200 m polohový pretek - 1. miesto  
Majstrovstvá Slovenska: 50 v.sp. - 1. miesto 
                                        200 p.p. - 1. miesto 
                                         štafeta  -  3. miesto 
2001/2002 
KK: 50 m v. sp. – 2. miesto 
        200 m p. p. - 1. miesto 
Majstrovstvá Slovenska: 200 m p.p. - 2. miesto 

VYBÍJANÁ 
1999/2000 
OK: mladšie žiačky - 2. miesto 
 
2000/2001 
OK: žiačky - 1. miesto 
KK: žiačky - 5. miesto 
 
2001/2002 
OK: žiačky – 1. miesto 

 
2002/2003 
OK: žiačky - 4. miesto 
 
2003/2004 
OK: žiačky - 1. miesto 
Majstrovstvá okresu: 2. miesto 

KK: žiačky – 4. miesto 
 
HALOVÝ FUTBAL 
 
1999/2000 
OK: mladší žiaci - 4. miesto        
OK: starší žiaci – 2 .miesto 
 
2000/2001 
OK: chlapci – 3. miesto                          
 
2001/2002 
OK: starší žiaci - 2. miesto 
 

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


2002/2003 
OK: chlapci – 5. miesto 
 
2003/2004  
OK: chlapci – 2. miesto 
 
V oblasti telovýchovných aktivít mimo povinnej telesnej výchovy sa naša škola pravidelne 
zúčastňuje takýchto aktivít aj ako účastník aj ako organizátor. 
Každoročne sa podieľame na spoluorganizácii Seneckého triatlonu s medzinárodnou účasťo
  

Vyučujúci sa každoročne stretávajú so svojimi kolegami zo seneckých škôl na 
mixvolejbalovom turnaji o Pohár primátora mesta Senec. 
V spolupráci s bývalým Centrom voľného času v rokoch 1999 – 2004, mohli navštevovať 
žiaci našej školy, ale aj ostatných seneckých škôl krúžky organizované na našej škole, a to: 
volejbalový, basketbalový a turistický krúžok (viedol ho Mgr. Jozef Fedor). Každoročne sa 
naši žiaci zúčastňujú aktivít organizovaných mestom Senec, alebo inými organizáciami 
a školami ako napríklad : Olympijský beh mestom, Olympijské hry seneckých škôl, Jednota 
Cup – futbal, história olympijských hier a olympijských osobností Slovenska, športové 
trojstretnutie seneckých stredných škôl atď. 
  

Predmetová komisia telesnej výchovy každoročne organizuje v rámci TV aplikačné a 
účelové cvičenia, lyžiarske výchovno-výcvikové kurzy ( Donovaly, Čertov, Novoť, 
Brezovica, ...),  plavecké kurzy ( Vincov les, do budúcnosti plánujeme organizovať plavecké 
kurzy v Senci, v novovybudovanom areáli AQUATERMÁL ), kurzy ochrany človeka 
a prírody. 
           Spolu s Miestnym odborom Matice slovenskej organizujeme šachový turnaj na 
mestskej úrovni. Náš študent David Varga je Majstrom Slovenska vo svojej vekovej kategórii. 
  
 Materiálno- technické a priestorové vybavenie školy na vyučovanie TV je optimálne. 
Využívame me dve telocvične spolu so školami s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré 
sídlia s nami v jednej budove. Menšia telocvičňa je v budove gymnázia, druhá telocvičňa na 
Športovej ulici, je po kompletnej rekonštrukcii. Areál v okolí novej telocvične je v štádiu 
rekonštrukcie a pevne veríme, že ho v čo najkratšom čase budeme môcť využívať ( na 
dostavbu areálu máme vypracované a podané projekty – SFZ, MŠ SR, Otvorená škola so 
športom - SAŠŠ). 
  
 V súčasnosti na našej škole pracujú športové krúžky, ktoré navštevujú žiaci aj na 
základe odovzdaných vzdelávacích poukazov a to: volejbalový a  basketbalový. V budúcnosti 
chceme na škole založiť školský športový klub so zameraním na basketbal a volejbal, 
prípadne iné športy podľa záujmu študentov a podľa personálneho zabezpečenia.  
 
                                                                                     Mgr. Elena Janotková 
                                                                                            Vedúca PK 
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Z DIELNE ŠTUDENTOV 
 

Láska 
 

Láska je oheň dušu spaľujúci 
Láska je krutá milosť srdca 

Láska je cit milujúci 
Láska je sila horami hnúca 

 
Láska hladí po lícach zaľúbených 

Dáva nádej osamelým 
Ľudí v jedno spája 
hoci i rada zrádza 

 
Naozaj chceš za lásku všetko dať? 

Čo ak ju potom stratíš? 
No len daj lásku ti nemôže nikto vziať 

Ak mu to sám nedovolíš 
 

Jaroslav Bucko, kvarta 
 
Priateľ 
 
Priateľ je druh tvoj čo v núdzi ti pomáha 
Priateliť sa - to chyby napráva 
Priateľstvo je tajomstvo komnaty trinástej 
Nevieš kto je priateľ čo skrýva sa v nej 
 
Priateľ ťa nikdy nezradí 
Rany na duši zahojí 
Keď ti víchor strhne dom 
on ťa schová vo svojom 
 
Priateľ nie je ten čo zrádza 
Priateľ nie je ten čo podvádza 
Priateľ je ten čo zradu odhaľuje 
Priateľ je ten čo hnev zahasuje 
 
Jaroslav Bucko, kvarta 
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Nie vždy... 
 

Osudom kráčame nevedno kam, 
no nikto by pri tom nemal byť sám. 

Blízke srdce potrebujeme v niekom nájsť 
a miesto trpkosti života okúsiť slasť. 

 
Nie vždy sa všetko vydarí, ako chceme, 

nie vždy budúcnosť dopredu ovplyvniť vieme. 
Nie vždy proti prúdu plávať sa dá, 
nie vždy nám radosť so srdca sála. 

 
A to je na živote krásne... 

To tajomné napätie, 
bytia nášho s ostatnými spätie, 

i keď nevieme, kedy svieca života zhasne. 
 

Dovtedy rozprávku nenechajme si vziať, 
dovtedy ostatných ako seba musíme brať. 

Dovtedy milujme každý deň... 
 

Život vážne treba brať 
a nešťastiu do očí sa vysmiať. 

Nech vietor nám veje do plachiet 
a poháňa nás vpred. 

 
Lenka Petráková, kvarta 

 
 
 
         Jeseň 
 
Jeseň to slovo farebné 
Slovo listov slovo dažďov 
To slovo vzácne je 
Pre krásu dozretých plodov 
 
Keď príde jeseň 
Vtáky odlietajú 
Keď príde jeseň 
Listy opadajú 
 
A ako obraz ako nádej 
Ako láska krásna je 
Ako vietor ako zver 
Ako vášeň nespútaná je: 
 
To jeseň jeseňou sa menuje 
 
Jaroslav Bucko, kvarta 
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Zoznam absolventov v školských rokoch 
1999/2000 – 2003/2004 

 
 

1999/2000 
  4. A, tr. prof.  Mgr. Jozef Fedor                              4. B, tr. prof. Mgr. Emília Šupalová 
 
1. Viola ANTOŠOVÁ     1. Michal BARTOK 
 2. Tomáš BÁNOCZKY     2. Ivana BILANIČOVÁ 
 3. Kristína BARKOLOVÁ    3. Erika BRDEČKOVÁ 
 4. Martina BRUTENIČOVÁ    4. Katarína ČERŇANSKÁ 
 5. Peter ČAPUTA     5. Andrea DOMBOVIČOVÁ 
 6. Martin ČOMOR     6. Eva  FARKAŠOVÁ 
 7. Magdaléna DANIŠOVÁ     7. Monika FÜLÖPOVÁ 
 8. Jana DEÁKOVÁ     8. Marcela GAVALDOVÁ 
 9. Daniel FENDEK     9. Marcela HERVAYOVÁ 
10.Stanislava HROZÁŇOVÁ   10. Katarína HORVÁTHOVÁ 
11.Lucia HORNÍKOVÁ   11. Peter HRUBÝ 
12. Andrej KALABER    12. Veronika HUSZÁROVÁ 
13. Mária KATONOVÁ    13. Stanislav JEŽÍŠEK 
14. Stanislav KOLENO    14. Tibor KAKAŠ 
15. Michal KOSTIČ    15. Lucia KLEBERCOVÁ 
16. Ronald KÖNIG    16. Oľga KOVALÍKOVÁ 
17. Michal KRCHEŇ    17. Zuzana KÖVÁRIOVÁ 
18. Matej KUCHARIČ    18. Marcela KRIŠTOFÍKOVÁ 
19. Lucia LIPKOVÁ    19. Michal MARTINÁK 
20. Katarína MAJTÁNOVÁ   20. Viera MAZUCHOVÁ 
21. Katarína MIKLÓŠOVÁ   21. Roman MESZÁROS 
22. Martin MIŠKE    22. Iveta PASTORÍKOVÁ 
23. Zuzana MOLNÁROVÁ   23. Viktor PAULEN 
24. Katarína MORÁVEKOVÁ   24. Peter PIKÁLI 
25. Erika OSVALDOVÁ   25. Marek PODOLSKÝ 
26. Jozef PAJERSKÝ    26. Martin POMŠÁR 
27. Zuzana REMKOVÁ    27. Ján  PRÍBELSKÝ 
28. Martin RUTTKAY    28. Peter ŠIMONIČ 
29. Ivana SENÁŠIOVÁ    29. Petra ŠKOVRÁNKOVÁ 
30. Uršula SZABÓOVÁ    30. Lucia ŠULANOVÁ 
31. Ján  ŠUPLATA    31. Michal TUŠŠ 
32. Andrea ŠUPLATOVÁ   32. Petra VARGOVÁ 
33. Darina TOMČALOVÁ   33. Adam WINKLER 
34. Robert TÓTH      
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2000/2001    2001/2002    2002/2003 
4. A trieda,    4.A trieda     4. A trieda,  
tr. prof. Mgr. Mária Rohárová tr. prof. Ján Trubač    tr. prof. Mgr. Elena Janotková 
 
1. Andrej BAŠTA  1.   Ivan BRIGANT  1. Martin ANTALIC 
 2. Jaroslav BENKO  2.   Zuzana BURIANOVÁ  2. Kristína BARÁNYIOVÁ 
 3. Slavomíra BRIGANTOVÁ 3.   Paulína ČEMEZOVÁ   3. Veronika BOZSIKOVÁ 
 4. Michaela DEDÍKOVÁ  4.   Natália DOBOŠOVÁ   4. Petronela CSÖBÖKOVÁ 
 5. Adrianna FEKETOVÁ  5.  Katarína ERBENOVÁ   5. Timea CZEREOVÁ 
 6. Marianna FENDEKOVÁ 6.  Zuzana FIALOVÁ   6. Zuzana FARKAŠOVÁ 
 7. Barbora FRČOVÁ  7.  Michal FRČO    7. Jana   HOLETZOVÁ 
 8. Ondrej GEMERSKÝ  8.  Michal GAŠPARÍK   8. Gabriela KAKOVÁ     
 9. Juraj GUBÁNI  9.  Stanislav GERNIC  9. Jozef KOŽÁR 
10. Katarína HALÁSZOVÁ 10.  Lenka HUČKOVÁ    10. Martina KUKOĽOVÁ 
11. Michela HEBORTOVÁ 11.  Zuzana CHRAPPOVÁ 11. Daniela ORSÁGOVÁ 
12. Lucia HODÚROVÁ  12.  Erika INGELIOVÁ  12. Michal RÁŠO 
13. Anna CHRÍBIKOVÁ 13.  Michaela INGELIOVÁ  13. Katarína RÁŠOVÁ 
14. Zuzana IŠTVÁNFIOVÁ 14.  Alena JANČIGOVÁ  14. Veronika SEDLÁKOVÁ 
15. Anna IVANČOVÁ  15.  Peter JASENOVEC  15. Marcela STRUHÁROVÁ 
16. Veronika JÓZANOVÁ  16.  Veronika JURČOVIČOVÁ 16. Michal TAKÁČ 
17. František JURČA  17.  Mária KLIMOVÁ 
18. Ladislav KAUŠIC  18.  Martin KOPECKÝ 
19. Lucia KLEJOVÁ  19.  Renáta MARKUSOVÁ 
20. Michaela KOLÁRIKOVÁ 20.  Lívia MAYEROVÁ  
21. Eva MAMOJKOVÁ 21.  Beáta MÚCSKOVÁ 
22. Marek MIKULÁŠ  22.  Laura ONDRIAŠOVÁ 
23. Juraj MILLO  23.  Lucia ORAVCOVÁ  
24. Juraj MOJÍK  24.  Kristína PAGÁČOVÁ 
25. Benedikt NAGY   25.  Pavol PODIVINSKÝ 
26. Michal NOUZA  26.  Martin PODOLSKÝ 
27. Jaroslav ORSÁG  27.  Mária POMŠAHÁROVÁ 
28. Lenka OSTATNÍKOVÁ 28.  MagdalénaPRÍBELSKÁ 
29. Noémi SZABOVÁ  29.  Veronika RIESOVÁ 
30. Alexandra ŠEVČOVIČOVÁ 30.  Daniela SEČOVÁ 
31. Monika ŠKOVRÁNKOVÁ 31.  Peter SZABO 
32. Simona THURZOVÁ  32.  Ivana SZAKÁLLOVÁ 
33. Lukáš VARGA  33.  Marek ŠIPOŠ 
34. Eugen VITHALM  34.  Denisa TAKÁČOVÁ 
35. Jana ZIBALOVÁ  35.  Adéla VALÍČKOVÁ 
36. Tomáš KOPOREC  36.  Tomáš ZAJAC 
37. Pavol KVÁL 
38. Veronika ŽILINČÁROVÁ 
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2003/2004 
4. A trieda, tr. prof. Mgr. Jozef Fedor  Oktáva, tr. prof. Mgr. Iveta Barková                               
    
 1. Branislav BAŠTA    1. Ľudovít BACIGAL 
 2. Veronika BORŠOVÁ    2. Martina BARTLOVÁ 
 3. Barbora BOUŠKOVÁ    3. Diana BJELAKOVÁ 
 4. Jaroslava ČERVENKOVÁ   4. Martin BOČKO 
 5. Adam DEDIČ    5. Michal ČUTORA 
 6. Michal FOLKMAN    6. Peter DEBNÁR 
 7. Monika GULDANOVÁ   7. Veronika FENDEKOVÁ 
 8. Zdenka GULDANOVÁ   8. Dagmar GALOVIČOVÁ 
 9. Lucia HRABOVÁ    9. Alexander GAŠPAR 
10. Robert JONÁŠ             10. Zuzana GREGORÍKOVÁ 
11. Gabriela JÓZANOVÁ             11. Michaela GUZMICKÁ 
12. Jana JURČOVÁ                       12. Lucia HOLOCSYOVÁ 
13. Dušan KONEČNÝ             13. Silvia HULÍKOVÁ 
14. Samuel LOCI              14. Dana CHALUPKOVÁ 
15. Lenka MADŽOVÁ             15. Veronika KIKINDEROVÁ 
16. František MARTINÁK                        16. Matej KNAP 
17. Petra MAZÚCHOVÁ            17. Soňa KONTSEKOVÁ 
18. Andrea MÉSZÁROSOVÁ            18. Lenka KOPECKÁ 
19. Gabriela NAGYOVÁ             19. Martina KOPECKÁ 
20. Mária PODOLSKÁ             20. Lucia KVALOVÁ 
21. Martina POMICHALOVÁ            21. Veronika LEGINUSZOVÁ 
22. Michal RÁŠO              22. Štefan LUKAČOVSKÝ 
23. Andrea SABOVÁ             23. Ladislav MARIČ 
24. Aneta SZAKÁLLOVÁ            24. Silvia MASARYKOVÁ 
25. Zuzana ŠEBEŇOVÁ             25. Zuzana MASARYKOVÁ 
26. Karol ŠIPOŠ              26. Renata MIŠKEOVÁ 
27. Alena TANÁCSOVÁ            27. Naďa MOLNÁROVÁ 
28. Bronislava URBANOVIČOVÁ            28. Matej OLAS 
29. Miroslava VITHALMOVÁ            29. Zuzana PÁLENÍČKOVÁ 
30. Katarína ZELINKOVÁ             30. Lucia PAULOVIČOVÁ 
31. Miroslav TICHÝ             31. Laura ŠUPLATOVÁ 
32. Martin HASA              32. Andrej ŠVEC 
                33. Marian VARGA 
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Zoznam pedagógov pôsobiacich na škole v šk. rokoch 1999/2000 - 2003/2004  
       
Jana AUGUSTOVIČOVÁ, Mgr. MAT - GEO  Eva KYŠEĽOVÁ, Mgr. NAB 
Alena BALÚCHOVÁ, Mgr. MAT - INF  Ján MALIŠ, Mgr. NAB 
Iveta BARKOVÁ, Mgr. SJL - DEJ  Viliam MICHALOVIČ, Mgr. NAB 
Pavol BLAHO, Ing. INF  Mariana NAGYOVÁ, Mgr. NJ - DEJ 
Jarmila BLAHOVÁ, Mgr. AJ - NAB  Lucia NEMEČKOVÁ, Mgr. NJ - NOS 
Michaela ČERPÁKOVÁ, Mgr. AJ  Helena OBERHAUSEROVÁ, PhDr. NJ 
Zlatica DANIŠOVÁ, Mgr. MAT - BIO  Milada PEKOVÁ, Mgr. MAT - BIO 
Alžbeta DURAYOVÁ SJL - NJ  Jozef                  RADZO, RNDr. MAT, RŠ 
Jozef                  FEDOR, Mgr.   SJL - DEJ  Iveta RIMANOVÁ, Mgr. MAT - GEO 
Helena FEJEŠOVÁ, PhDr. SJL - DEJ  Mária ROHÁROVÁ, Mgr. FYZ - CHE 
Agnesa FRČOVÁ, Mgr. SJL -ETV, ZRŠ  Daniela ROMANOVÁ, Mgr. MAT - CHE 
Roman GALAS, Mgr. NAB Eugénia SKLENKOVÁ HV 
Pavol GAŠAJ, Mgr. VV  Zuzana SYNAKOVÁ, PaedDr. FYZ - CHE 
Marta HOSPODÁROVÁ, Mgr. AJ  Ján ŠIMULČÍK, Mgr. TV - BIO 
Hana HRNČÁROVÁ, Mgr. VV  Emília ŠUPALOVÁ, Mgr. AJ 
Elena JANOTKOVÁ, Mgr. TV  Alena TOMAŠKOVIČOVÁ, Mgr. BIO - TV 
Danka KNUTOVÁ, Mgr. SJL - AJ  Ján TRUBAČ, Mgr. MAT - FYZ 
Eva KOLEMBUSOVÁ, Mgr. VV  Pavol TRUBAČ, Mgr. TV - GEO 
Mariana KOVÁCSOVÁ, Mgr. CHE - BIO  Pavol VENERČAN, Ing. BIO - CHE 
    Tatiana VIETORISOVÁ, Mgr. BIO - GEO 
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