
Čože je to päťdesiatka...  

U človeka viac ako polovica života. Roky, keď by mal začať bilancovať a krok vpred 
zmierňovať. 
V živote školy je to však len časovo nepatrné obdobie, veď škola sa buduje pre mnohé 
generácie. Prvých päťdesiat rokov seneckého gymnázia je čo bilancovať. Podrobnosti na 
inom mieste. Položili sa základy istej tradície. Byť študentom seneckého gymnázia bolo vždy 
cťou. O tom hovoria najmä skoršie generácie jej absolventov. Päťdesiat rokov našej školy je 
obdobie naplnené tvorivou prácou pri výchove mladej generácie. Naše jubilantka od svojho 
vzniku prešla všetkými organizačnými a koncepčnými zmenami, prekonala mnohé úskalia a 
ťažkosti. Získala charakter štátnej všeobecnovzdelávacej školy s vnútornou diferenciáciou, 
ktorá dáva svojim absolventom stále lepšiu akreditáciu pri vstupe na vysoké školy, ale aj na 
iné formy ďalšieho vzdelávania. Jej lavice opustilo mnoho absolventov úspešných v rôznych 
súťažiach, olympiádach a v stredoškolskej odbornej činnosti na krajskej, národnej ale i 
medzinárodnej úrovni. Naši absolventi šíria dobré meno školy v rôznych oblastiach 
spoločnosti ako lekári, právnici, ekonómovia, technici, pedagógovia, prírodovedci, umelci, 
športovci, ľudia od pera ale aj ako kňazi rôznych vierovyznaní. 

Poprajme našej škole, aby mala vždy väčšinu takých študentov, ktorí pochopia potrebu 
rozširovať si vedomostný obzor nad rámec povinného učiva. Vo svojej doterajšej histórii 
mala škola šťastie aj na výborných pedagógov. Aj dnes je pedagogický zbor plne 
kvalifikovaný. Snúbi sa v ňom viacročná skúsenosť a metodická zrelosť so začiatočníckym 
elánom čerstvých absolventov pedagogického štúdia. Vo svojom výchovno-vzdelávacom 
pôsobení je cieľavedomý, ide po ceste názorovej plurality, humanizácie školy, aplikácie 
etických a mravných zásad v každodennej práci a činnosti školy. Vďaku si zaslúžia celé 
generácie pedagógov našej školy počnúc prvými priekopníkmi stredoškolskej vzdelanosti v 
Senci končiac tými, ktorí aj v dnešnej neľahkej dobe zostali v pedagogickej práci a tým 
potvrdzujú, že učiteľstvo je ich povolaním. Veď svojou obetavou a často aj spoločensky 
nedocenenou prácou, svedomitým plnením svojich povinností robia najlepšiu službu svojmu 
národu - vzdelávajú a vychovávajú mládež. Poprajme škole, aby mala vždy dostatok takýchto 
pedagógov. 

Vytýčené úlohy v súčasnosti škola nemôže úspešne dosiahnuť bez úzkej spolupráce s rodičmi 
prostredníctvom dobre fungujúceho rodičovského združenia a bez spolupráce s orgánmi 
štátnej správy a samosprávy mesta Senec, ale aj finančnej a materiálnej podpory subjektov, 
ktoré zo svojich zdrojov môžu podporiť rast vzdelanosti a výchovy mladých ľudí. Aby vysokú 
latku náročnosti vo všetkých oblastiach činnosti školy nebolo potrebné v budúcnosti 
znižovať. 
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