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Pred desiatimi rokmi maturovali poslední maturanti s povinne voliteľným predmetom 
základy ekonomiky a organizácie alebo s predmetom strojárstvo. Tieto dva súbory 
predmetov sa na našom gymnáziu začali vyučovať v školskom roku 1979/80. Dovtedy mali 
študenti, najmä dievčatá možnosť učiť sa strojopis v nepovinnom predmete. Študenti aj 
rodičia privítali možnosť prakticky sa pripraviť na život, čo využili najmä tí, ktorí nemali 
možnosť alebo nechceli študovať. Škola vlastnila niekoľko muzeálnych typov písacích strojov, 
ktoré bolo treba zameniť za nové, moderné. Riaditeľ školy Dr. B.Bulla a jeho zástupkyňa Mgr. 
M. Kovácsová uplatnili v tejto naháňačke s časom všetky svoje organizačné schopnosti. Bolo 
treba vyčleniť miestnosť, odhlučniť ju a vybaviť kancelárskym nábytkom i novými písacími 
strojmi. Postupne sa podarilo nakúpiť aj elektrické písacie stroje, ktoré predstavovali 
modernizáciu výučby a boli akýmisi predchodcami dnešných textových editorov osobných 
počítačov. V škol.roku 1980/81 maturovali prví maturanti aj zo skupiny voliteľných 
predmetov ekonomického zamerania. Študenti sa pripravovali teoreticky, ale najmä 
prakticky a to nielen na hodinách strojopisu. Každoročne sme so študentami absolvovali 
dvojtýždňovú odbornú prax, kde aplikovali svoje vedomosti zo školy. Začiatkom júla 
každoročne odchádzali dve najlepšie pisárky s vyučujúcou na týždňové sústredenie do 
Čalova. Dievčatá, ktoré sa zúčastňovali krajských pretekov v písaní na stroji si na tomto 
sústredení zlepšili svoje individuálne schopnosti a kvalitnejšími výkonmi výraznejšie 
reprezentovali školu. Niektorým pretekárkam pomohla možnosť prihlásiť sa už od 1. ročníka 
na nepovinný predmet technika administratívy a tak v nejednom prípade sa z nich stali 
schopné pretekárky v písaní na stroji. Medzi najlepšie patrili: Adriana Kovácsová, dnes asi 
najlepšie píšuca lekárka, Nicol Barková, Edita Candráková, Gabriela Madarászová, Alena 
Sivoňová, Margaréta Jajcaiová, Alexandra Szabová, Jarmila Krasňanská, Gabriela Levická. V 
roku 1989 na celoslovenskej súťaži mala naša škola víťazku a to Janu Mrázovú, ktorá bola v 
rámci Československa na pretekoch v Opave na 4. mieste. Toto víťazstvo bolo o to cennejšie, 
že študentka Jana Mrázová súťažila so študentkami ekonomických škôl, ktoré mali viac hodín 
strojopisu. 
V školskom roku 1983/84 sa začalo vyučovať strojárstvo v novovybudovaných priestoroch. 
Učebňa bola vybavená rysovacími doskami i pantografmi a inými učebnými pomôckami. V 
suteréne budovy sa z bývalej kotolne a skladu paliva vybudovala strojárska dielňa a 
laboratórium pre prípravu materiálu. Ing. Boriš sa hneď od septembra 1983 mohol plne 
venovať odbornému vyučovaniu. V tomto období sa viac žiakov profesionálne orientovalo na 
technické smery štúdia. Študenti svoje teoretické vedomosti uplatnili v prácach SOČ, kde 
získavali popredné umiestnenia v okresných i krajských kolách. Pri konzultáciách nám veľmi 
pomohli patronátne závody Elektrovod i Montostroj Senec, kde si študenti overovali 
teoretické predmety v praxi. Každoročne sa spolupráca prehlbovala počas dvojtýždňovej 
povinnej odbornej praxe. 
Túto polytechnizáciu gymnaziálneho štúdia ukončil rok 1990, keď sa zmenil záujem 
študentov a zvolili si iné maturitné predmety. 


