
AKTUALITY 2005/2006

Trojčlenné družstvo chlapcov sa v dňoch 27. a 28. júna 2006 zúčastnilo celoslovenského kola 
vedomostnej súťaže o olympizme. Výraznejšie výsledky nedosiahli.
Dňa 23.júna 2006 sa škola už po druhýkrát zapojila do Behu olympijského dňa.
Žiačka Laura Magyarová sa 22.júna 2006 zúčastnila krajského kola postupovej bežeckej súťaže 
Hľadáme nového Jozefa Plachého, kde obsadila 2. miesto.
Je zvykom, že na konci školského roka sa uskutočňujú školské výlety. Cieľom týchto výletov je 
spoznávať krásy Slovenska, formovať si kladný vzťah k prírode a prehlbovať fyzickú zdatnosť. 
Jednotlivé triedy absolvovali nasledovné výlety:
Príma , sekunda - Humenné
Tercia, kvarta – Pieninský národný park
Kvinta – NP Vysoké Tatry
Sexta – Stratená – Dobšinská ľadová jaskyňa
Septima, 1.A – NP Vysoké Tatry
1.B a 3.B – NP Slovenský raj
2.A – NP Vysoké Tatry
3.A – Zádielska dolina, NP Slovenský kras
Tatra banka v spolupráci s Literárnou a kultúrnou agentúrou L.C.A. zorganizovala v Mestskej 
knižnici v Moldave nad Bodvou dňa 8.06.2006 besedu o súčasnej slovenskej literatúre, o jej 
čítaní a tvorbe. Na besede boli prítomní spisovatelia Stanislav Rakús, Silvester Lavrík, Karol D. 
Horváth a vydavateľ pôvodnej literárnej tvorby Koloman Kertész Bagala. Besedy sa zúčastnili 
žiaci sexty a tretích ročníkov. 
Žiaci našej školy sa zapojili do riešenia úloh celoslovenského matematického korešpondenčného 
seminára MAKS. Hviezdami matematického neba vo svojej kategórii sa stali a diplomy získali: 
Michal Jasaň, Pavol Široczki, Martin Polák, Roman Urban, Karin Sedláková a František 
Revický.
MsKS v Moldave nad Bodvou vyhlásilo súťaž Literárny pamätník Jozefa Fridrichovského, do 
ktorej sa zapojilo 21 žiakov našej školy.
Centrum voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou udelilo diplom M. Kertesovej, žiačke 
kvarty, za zapojenie do celoslovenskej výtvarnej súťaže.

Máj 2006
Monika Eleková a Eva Görcsösová úspešne absolvovali výcvikový rovesnícky program v 
prevencii HIV/AIDS.
Družstvo chlapcov našej školy sa zúčastnilo dňa 25.05.2006 krajského kola vedomostnej súťaže 
o olympizme a v tejto súťaži zvíťazili. Postupujú do celoslovenského finále, ktoré sa bude konať 
v júni 2006 v Trnave.
V dňoch 22. – 25.05.2006 prebiehali na našej škole maturitné skúšky. Celkovo maturovalo 63 
absolventov gymnázia. Výsledky maturitnej skúšky nájdete v sekcii Vyučovanie/Maturita.
Žiaci sekundy dňa 22. mája 2006 absolvovali biologické sústredenie so zameraním na botaniku a 
žiaci prímy v rámci ekologickej výchovy zhotovili environmentálne koše.
Dňa 23.5.2006 žiaci kvinty, sexty a 2.A navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach a 
Botanickú záhradu v Košiciach.
24.5.2006 sa uskutočnilo biologické sústredenie žiakov prímy a žiaci sekundy sa oboznamovali s 
pohybovými a pobytovými stopami živočíchov priamo v teréne. 
V súlade s plánom práce sa dňa 24.5.2006 uskutočnila exkurzia pre žiakov kvarty, ktorí sa 
zúčastnili občianskoprávneho konania na Okresnom súde Košice – okolie. Zároveň navštívili aj 



Letecké múzeum v Košiciach.
V rámci vyučovania predmetu geológia sa žiaci kvarty zúčastnili geologickej exkurzie na trase: 
Moldava n/B. – Medzev – Smolník – Gelnica – Zlatá Idka – Rudník – Moldava n/B.
Matej Buzgo, náš bývalý žiak, ktorý v školskom roku 2004/2005 úspešne reprezentoval školu aj 
Slovensko na medzinárodnej biologickej olympiáde v Pekingu, dostal pozvanie na slávnostné 
stretnutie s prezidentom Slovenskej republiky I. Gašparovičom, ktoré sa konalo 24.05.2006 v 
Bratislave. 
Pri príležitosti 40. výročia biologickej olympiády Krajský školský úrad na slávnostnom 
zasadnutí vyjadril uznanie RNDr. E. Pipišovej a RNDr. J. Fulínovej za dlhoročnú aktívnu prácu s 
talentovoanou mládežou a dosiahnuté úspechy žiakov v biologickej olympiáde. 
V Trebišove sa 12.05.2006 konalo krajské kolo chemickej olympiády v kategórii C. Za našu 
školu súťažili K. Dedinská a R. Župčan. V tejto súťaži sme boli úspešní, pretože K. Dedinská 
skončila na 2. mieste v celkovom poradí. 
Dňa 12.05.2006 sa konala na škole slávnostná rozlúčka s maturantmi. Oktávu a 4. ročník 
úspešne ukončilo 63 žiakov, ktorí využijú akademický týždeň na poslednú prípravu na maturitu.
V Košiciach sa dňa 11.05.2006 konalo okresné kolo v atletike. Na tomto podujatí našu školu 
úspešne reprezentovali: Laura Magyarová, ktorá v behu na 300 m obsadila II. miesto a štafeta 
dievčat v behu na 4 x 60 m, ktorá zvíťazila.
11. a 12. mája 2006 sa v Košiciach konalo regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v 
umeleckom prednese poézie a prózy. Našu školu reprezentovali J. Jastrabová a J. Juhásová. 
Dňa 10.05.2006 pokračoval XXII. Ročník Mestskej olympiády v atletike mladších žiakov. Naši 
žiaci získali nasledovné ocenenia: P. Hanigovská - II. miesto v behu na 60 m a III. miesto v behu 
na 600 m; V. Toporčáková – II. miesto v behu na 300 m, III. miesto v behu na 60 m a III. miesto 
v hode kriketovou loptičkou; L. Magyarová – I. miesto v behu na 60 m, I. miesto v behu na 300 
m, II. miesto v behu na 600 m a II. miesto v skoku do diaľky; I. miesto v štafete 4 x 60 m 
dievčatá a II. miesto v štafete 4 x 60 m chlapci.
5.05.2006 sa žiaci nižších ročníkov zúčastnili verejnej ukážky hasičskej techniky, ktorú 
pripravilo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice – okolie ku dňu 
„Svätého Floriána“.
Dňa 4.05.2006 sa konal v Moldave nad Bodvou XXII. ročník Mestskej olympiády v atletike 
starších žiakov. Medzi najúspešnejších z našej školy patrili: L. Magyarová – I. miesto v behu na 
300 m, I. Maňkošová – III. Miesto v hode kriketovou loptičkou, II. miesto v štafete dievčat na 
4x60 m a III. miesto v štafete chlapcov na 4x60 m.
Študent Oliver Baffy sa zúčastnil na regionálnej súťažnej výstave neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby, kde získal čestné uznanie.

Apríl 2006
V dňoch 27.04. – 28.04.2006 prebiehala v Trebišove Malá krajská scénická žatva ochotníckych 
divadelných súborov Košického kraja, na ktorej sa zúčastnili aj členovia nášho divadelného 
súboru DS 23 pod vedením Mgr. Fehérovej. Predstavili sa s hrou Iľf, Petrov: Kolombus priráža k 
brehu v úprave študenta M. Jasaňa. Obsadili druhé miesto a koncom júna sa predstavia na 
celoštátnej súťažnej prehliadke alternatívneho divadla.
Dňa 27.04.2006 sa konalo okresné kolo vo futbale stredných škôl. Naše družstvo obsadilo tretie 
miesto. 
Žiaci vyšších ročníkov dňa 26.04.2006 navštívili Štátne divadlo v Košiciach, kde si pozreli hru 
W. Shakespearea Othello.
ZUŠ v Moldave nad Bodvou pripravila divadelné predstavenie Pyšná princezná, v ktorom 
účinkovali aj niektorí naši žiaci. Dňa 26.04.2006 si toto predstavenie pozreli žiaci prímy až 
kvarty.
Slovenská sporiteľňa – pobočka Moldava nad Bodvou zorganizovala dňa 25.04.2006 Deň 



otvorených dverí, ktorého sa zúčastnili žiaci septimy a tretích ročníkov. Priamo na mieste mali 
možnosť získať informácie o finančných produktoch a službách určených pre mladých.
Dňa 21.04.2006 sme si na škole pripomenuli Deň Zeme. Pre všetkých žiakov sme pripravili 
reláciu do školského rozhlasu, pre žiakov nižších ročníkov osemročného gymnázia bol 
pripravený a uskutočnený vedomostný test a prebiehala kresba na asfalt. Najúspešnejší boli žiaci 
sekundy. V dňoch 24.04.2006 až 28.04.2006 sa postupne všetci žiaci školy zúčastnia na brigáde 
v areáli školy v zmysle hesla.: „Mysli globálne, konaj lokálne!“.
V dňoch 20.04.2006 – 21.04.2006 tridsať našich žiakov pod vedením dvoch pedagógov bolo na 
družobnej návšteve v meste Edelény v Maďarsku. Hostiteľská škola pripravila pre našich žiakov, 
pre žiakov z poľského mesta Lublin a ďalších družobných škôl z Maďarska rôzne súťaže – 
futbal chlapcov, basketbal dievčat, vedomostná súťaž z geografie a z ochrany prírody, minifutbal 
chlapcov a spoločná tvorba výtvarného diela z príležitosti Dňa Zeme. Naši žiaci boli úspešní vo 
futbale a vo vedomostných súťažiach, ktoré prebiehali v anglickom jazyku , za čo získali od 
hostiteľov malé pozornosti. 
Dňa 20.04.2006 sa uskutočnilo obvodné kolo vo futbale mladších žiakov.
Členovia matematického krúžku pod vedením RNDr. A. Štovčíkovej zorganizoval dňa 
11.04.2006 pre žiakov okolitých základných škôl 3. ročník matematickej súťaže HROCH. 
Súťaže sa zúčastnilo celkovo 16 trojčlenných družstiev. Prvé miesto obsadili žiaci zo ZŠ 
Čečejovce, druhé miesto žiaci ZŠ Turňa n/Bodvou a na treťom mieste sa umiestnili žiaci našej 
školy. Všetci súťažiaci naplnili základnú myšlienku súťaže – Hľadaj Riešenie Ostaneš CHytrý.
Dňa 10.04.2006 sme sa zúčastnili obvodného kola vo futbale starších žiakov.
Pod záštitou Krajského osvetového strediska v Košiciach a Centra voľného času Domino sa 
konal 14. ročník postupovej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a mládežníckych 
amatérskych divadiel DEDO 2006, ktorej sa zúčastnil aj náš ochotnícky kolektív a postúpil do 
krajského kola. Hodnotenie súboru aj ostatných si môžete prečítať na www.osveta.sk. 
5. apríla 2006 sa v Košiciach konalo regionálne kolo Malej matematickej olympiády. Z našej 
školy sa súťaže zúčastnili R. Ujco a D. Kürthyová, žiaci sekundy.
3.04.2006 – 6.04.2006 prebiehala na našej škole externá časť MS z anglického jazyka, 
nemeckého jazyka a matematiky a písomná forma internej časti zo slovenského jazyka a 
literatúry, z anglického jazyka, nemeckého jazyka a matematiky.

Marec 2006
Dňa 31.03.2006 sa konalo krajské kolo SOČ v Košiciach. Našu školu reprezentovali žiaci 
oktávy L. Hiľovská a M. Fabián. M. Fabián so svojou prácou v odbore ekológia obsadil 3. 
miesto. 
22.03.2006 sa družstvo dievčat pod vedením p. prof. Dringuša zúčastnilo krajského kola vo 
volejbale. Súťaž sa konala v Rožňave. 
Žiačka N. Koložová sa dňa 21.03.2006 zúčastnila regionálneho kola v rétorike XX. Štúrov 
Zvolen.
Žiaci našej školy pod vedením MsKS v Moldave nad Bodvou pripravili na 21.03.2006 slávnosť 
jari - vynášanie Morény. So svojím programom vystúpili na jednotlivých školách v meste, potom 
sa konala slávnosť na námestí a oslavy boli ukončené zapálením Morény a jej vhodením do 
rieky.
V dňoch 21.03. – 23.03.2006 sa žiak M. Fabián z oktávy zúčastnil na celoslovenskom kole 
Olympiády ľudských práv. Súťažilo viac ako 60 žiakov a M. Fabián skončil na 16. mieste.
V maturitných ročníkoch sa dňa 20.03.2006 konala beseda s pracovníčkou Úradu práce v 
Moldave n/B., ktorá ich informovala o právach a povinnostiach po skončení strednej školy. 
Snehové podmienky nám umožnili, že sme aj 19.03.2006 uskutočnili zájazd do Rejdovej, aby 
sme si opäť zalyžovali.
16.03.2006 prebiehala na škole matematická súťaž Klokan, ktorej sa zúčastnilo celkovo 85 



žiakov a súťažili v kategóriách K-5, K-6, K-9, K-S, K-M.
P. Široczki sa 16.03.2006 zúčastnil celoslovenského kola Olympiády z nemeckého jazyka. V 
kategórii 2C sa stal úspešným riešiteľom.
Dňa 14.03.2006 navštívili našu školu pracovníčky firmy Always, ktoré v rámci výchovy k 
manželstvu a rodičovstvu uskutočnili besedu s dievčatami sekundy, kvinty a 1. ročníkov. 
F. Revický a A. Papanastasiouová z prímy sa dňa 14.03.2006 zúčastnili regionálneho kola 
Pytagoriády.
Pod vedením p. prof. Kaletu sa družstvo chlapcov našej školy zúčastnilo krajského kola vo 
volejbale. Súťaž sa konala 14.03.2006 v Rožňave. Žiaľ, v súťaži sa nám nedarilo.
13.3.2006 sa konalo regionálne kolo SOČ. Za našu školu v odbore ekológia súťažili L. Hiľovská 
a M. Fabián z oktávy. Do krajského kola so svojou prácou postúpil M. Fabián aj L. Hiľovská. 
12.03.2006 sme si zopakovali lyžovačku v Rejdovej.

Február 2006
Jarné prázdniny – 27.02.2006 – 5.03.2006 
Dňa 27.02.2006 sa uskutočnilo školenie CO zamestnancov školy pod názvom „Čo má vedieť 
každý v prípade ohrozenia“.
Žiaci a učitelia našej školy sa dňa 26.02.2006 boli lyžovať v Rejdovej. Zájazd zorganizoval Mgr. 
J. Dringuš.
Dňa 24.02.2006 sa konal „Prvý ples“ žiakov kvarty, ktorí v uplynulých týždňoch v tanečnom 
kurze sa učili základom spoločenského tanca a vystupovania.
Dňa 23.02.2006 prebiehalo v Seni okresné kolo vo vybíjanej dievčat, ktorého sme sa zúčastnili 
aj my, ale neboli sme úspešní.
Z poverenia KŠÚ v Košiciach sme dňa 22.02.2006 zorganizovali okresné kolo vo volejbale 
chlapcov a dievčat stredných škôl. Súťaže sa zúčastnili 4 družstvá chlapcov a dve družstvá 
dievčat. Víťazmi sa stali družstvá našej školy, ktoré postupujú na krajské kolo.
Dňa 17.02.2006 sa konalo v Košiciach regionálne kolo BO v kategórii C. Za našu školu sa tejto 
súťaže zúčastnila M. Kertésová z kvarty a stala sa úspešnou riešiteľkou regionálneho kola.
Dňa 16.02.2006 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka , na ktorom sa z 
našej školy zúčastnili sa M. Antlová, T. Viszlay a P. Široczki. Výborne si viedol P. Široczki, 
ktorý vo svojej kategórii zvíťazil a postupuje na celoslovenské kolo.
Dňa 13.02.2006 sa konalo krajské kolo biologickej olympiády kategória A, kde nás 
reprezentovali L. Hiľovská a V. Gajdošová. L. Hiľovská sa stala úspešnou riešiteľkou a obsadila 
5. miesto v teoreticko-praktickej časti a V. Gajdošová skončila na 4. mieste v posterovej časti.
V Košiciach sa dňa 9.02.2006 konalo okresné kolo Geografickej olympiády žiakov 5. – 9. 
ročníka, ktorého sa zúčastnili aj 4 žiaci 8-ročného gymnázia: Adam Komora, Štefan Lacko, 
Patrik Červený, Marek Mihók. Najlepšie umiestnenie dosiahol Adam Komora, ktorý obsadil vo 
svojej kategórii 3. miesto.
Dňa 8.2.2006 sa konalo krajské kolo súťaže Olympiáda ľudských práv. Našu školu na tejto 
súťaži reprezentoval M. Fabián z oktávy, ktorý skončil na 6. mieste a postúpil do 
celoslovenského kola.
8.2.2006 sa žiaci vyšších ročníkov zúčastnili na rokovom koncerte s protidrogovou tematikou.
6.2.2006 navšívili našu školu pracovníčka Inštitútu regionálneho a komunálneho rozvoja TU v 
Košiciach. V rámci projektu Kariérne poradenstvo uskutočnila sa beseda so žiakmi 4. ročníka a 
oktávy. Žiaci 3. ročníkov a septimy absolvovali besedu na tému Ekonomický dopad vstupu do 
EU.
Súčasťou výchovno – vyučovacieho procesu je aj účasť na lyžiarskom výcvikovom kurze (fotky 
nájdete tu). V tomto roku ho absolvovali žiaci tercie, kvinty, 1.A a 1.B triedy v celkovom počte 
70 žiakov. Kurz prebiehal v podtatranskej oblasti v Mlynčekoch od. 6.2.2006 – 12.2.2006. 
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Účastníci kurzu boli rozdelení do piatich družstiev podľa výkonnosti. Na záver kurzu sa konali 
preteky v slalome. Výsledky: V. družstvo: 1. Šimková Petra; 2. Laczko Peter; 3. Ujcová 
DianaIV. družstvo: 1. Kalász Michal; 2. Sivok Maroš; 3. Farkašová SimonaIII. družstvo: 1. 
Rostáš Blažej; 2. Šánta Norbert; 3. Varga ViktorII. družstvo: 1. Szabóová Katarína; 2. Szalay 
Gabriel; 3. Hiľovský ĽubomírI. družstvo: 1. Bistika Ludvik; 2. Drozda Anton; 3. Tóthová Iveta
3.2.2006 triedy osireli, po polročnej námahe žiaci si užívali polročné prázdniny.
Dňa 2.02.2006 sa konalo obvodné kolo vo vybíjanej dievčat 5. a 6. ročníka. Družstvo našej 
školy zvíťazilo a postúpilo do vyššieho kola. 
Dňa 2.2.2006 sa na škole konala beseda kvíz o olympizme. Pri tej príležitosti našu školu 
navštívili: Anton Švajlen – predseda Združenia olympijských klubov Slovenska a predseda 
Olympijského klubu v Košiciach, držiteľ striebornej medaily z OH v Tokiu; MUDr. Marián 
Kafka – sekretár Združenia olympijských klubov Slovenska; JUDr. Ján Bobro – sekretár 
Olympijského klubu v Košiciach; MUDr. Ján Michalko – reprezentačný lekár futbalových 
výberov Československa a účastník OH v Moskve, kde naši futbalisti získali zlaté medaily, v 
súčasnosti predseda zdravotno – sociálnej komisie a komisie fair–play; Ondrej Suhala – bývalý 
medzinárodný futbalový rozhodca. Kvízu sa zúčastnilo 9 družstiev, zvíťazili tretiaci v zložení: 
M. Petro, E. Zelený a P. Bodnár.
 

Január 2006
Žiak prímy F. Revický sa dňa 25.1.2006 zúčastnil krajského kola MMO a stal sa úspešným 
riešiteľom.
F. Palenčár - žiak oktávy sa dňa 25.1.2006 zúčastnil krajského kola Olympiády z fyziky v 
kategórii A. Stal sa úspešným riešiteľom a bol pozvaný na celoslovenské sústredenie.
24.1.2006 sa konala klasifikačná porada za I. polrok školského roka 2005/2006, na ktorej boli 
vyhodnotené výchovno-vyučovacie výsledky, správanie žiakov a osobitná pozornosť sa 
venovala dochádzke žiakov.
Žiaci 3. ročníka – P. Široczki a M. Jasaň sa dňa 24.1.2006 zúčastnili krajského kola MO 
kategória A.
Dňa 19.1.2006 sa konalo v Košiciach okresné kolo Olympiády z anglického jazyka, ktorého sa 
zúčastnili aj dvaja naši žiaci. J. Malčovský vo svojej kategórii zvíťazil a M. Jasaň obsadil 3. 
miesto.
Dňa 13.1.2006 sa konalo školské kolo biologiskej olympiády v kategórii C. Do ďalšieho kola 
postúpila M. Kertésová, žiačka kvarty.
Traja žiaci našej školy – M. Antlová, P. Široczki, T. Viszlay sa dňa 12.1.2006 zúčastnili 
okresného kola Olympiády z nemeckého jazyka. Boli veľmi úspešní, veď každý jeden vo svojej 
kategórii zvíťazil.

December 2005 
Posledný vyučovací deň v roku 2005 sa konala vianočná akadémia. Krátkym programom 
pripomenuli sme si Vianoce, navodili slávnostnú atmosféru a rozišli sme sa na zimné prázdniny.
V zimnom semestri v súťaži STROM – krajský matematický seminár obsadil náš žiak p. 
Široczki 4. miesto.
Dňa 16.12.2005 žiaci prímy až kvinty sa zúčastnili na filmovom predstavení Harry Potter.
Dievčatá preoblečené za „Lucie“ pripomenuli 13.12.2005 ostatným Deň svätej Lucie. 
Dňa 13.12.2005 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí pre žiakov a rodičov žiakov 9. 
ročníkov okolitých ZŠ. Akcie sa zúčastnilo okolo 50 záujemcov o štúdium na našej škole. 
Vedenie školy a výchovná poradkyňa pripravili prezentáciu školy, v rámci ktorej boli žiaci 
informovaní o podmienkach prijatia. Akcia sa ukončila prehliadkou školy.
Dňa 12.12.2005 sme sa zúčastnili divadelného predstavenia Malý princ v ŠD Košice.



Dňa 8.12.2005 sa konalo okresné kolo v basketbale chlapcov a dievčat stredných škôl. 
Organizátorom bolo Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským a naše družstvá dosiahli 
nasledovné výsledky: družstvo dievčat zvíťazilo a družstvo chlapcov obsadilo 2. miesto.
Dňa 7.12.2005 sa družstvo chlapcov zúčastnilo okresného kola vo futbale stredných škôl. Súťaž 
sa konala v Medzeve a naši chlapci obsadili 2. miesto.
Dňa 6.12.2005 sme si na škole rozdávaním darčekov pre žiakov pripomenuli slávnosť Mikuláša.
Dňa 5.12.2005 sa uskutočnilo školské kolo BO. Do ďalšej súťaže postupujú L. Hiľovská – 
žiačka oktávy v teoreticko-praktickej časti a V. Gajdošová – žiačka oktávy v projektovej časti.

November 2005 
Dňa 26.11.2005 sa uskutočnila v Košiciach súťažná prehliadka Matičná jeseň. Zuzana 
Jánošíková z tercie získala čestné uznanie za umelecký prednes prózy a Piotr Sieniawski získal 
čestné uznanie za umelecký prednes poézie.
Dňa 25.11.2005 sa dve naše družstvá zúčastnili matematickej súťaže žiakov ZŠ a OG 
LOMIHLAV, ktorá prebiehala v Košiciach. Družstvo v zložení Rastilsav Červený, Ján Pázstor, 
Tomáš Jusko a Marek Mihók skončilo na 19. mieste z 52 zúčastnených.
Od 21.11.2005 – 25.11.2005 prebiehali v meste rôzne akcie v rámci týždňa boja proti drogám. 
My sme sa do tejto akcie zapojili nasledovne: 21.11.2005 dievčatá Gajdošová, Kupcová, 
Dedinská a Mutalová zúčastnili pri organizovaní ankety na tému drogy. 22.11.2005 sa žiaci 
kvinty a prvých ročníkov zúčastnili besedy s Dr. Cyrilom Balákom, ktorá sa konala v MsK v 
Moldave n/B. Na škole v prebiehala beseda s JUDr. Petrovou na tému Drogy a zákon spojená s 
premietaním videofilmu. 25.11.2005 sa medzi žiakmi školy uskutočnila anketa, ktorú 
zorganizovalo MsKS v Moldave n/B. Žiaci prímy sa do tejto akcie zapojili svojimi výtvarnými 
prácami.
Oliver Baffy a Tomáš Ongyik sa zapojili do amatérskej súťaže fotografov HORALFEST a boli 
pozvaní na prehliadku prác, ktorá sa konala v dňoch 18.11. – 20.11.2005 v Starom Smokovci.
Dňa 18.11.2005 sa konala stužková slávnosť 4.A triedy v Kechneci.
Primátor mesta Moldava nad Bodvou Ing. Štefan Zachariáš pri príležitosti Dňa študenstva ocenil 
študentov stredných škôl za úspešnú reprezentáciu školy a mesta. Z našej školy to boli: Pavol 
Široczki za 1. miesto v slovenskom kole olympiády z nemeckého jazyka, Pavlína Jeseničová za 
účasť na slovenskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín a členovia divadelného súboru, ktorí sa 
zúčastnili celoslovenskej prehliadky amatérskych súborov - Michal Jasaň, Piotr Sieniawski, 
Lucia Kušpálová,Ivan Zelenka, Monika Kováčová, Anna Cirbusová, Zuzana Vysokaiová, 
Antónia Prokopová, Branislav Kocper.
Dom Matice slovenskej v Košiciach zorganizoval 1. ročník Matičného festivalu Divadelné 
Košice Jula Zborovjana. Na tejto súťaži sa zúčastnil aj náš divadelný súbor a získal 1. miesto.
Družstvo chlapcov futbalistov sa dňa 16.11.2005 zúčastnilo turnaja v Poproči, kde získali 4. 
miesto.
Dňa 16. novembra 2005 sa vo Veľkej sále historickej v Košiciach konala slávnostná akadémia 
pri príležitosti Dňa študentstva, ktorú zorganizoval Krajský školský úrad v Košiciach. Na 
akadémii boli ocenení študenti za výborné výsledky a úspechy v predmetových a športových 
súťažiach a taktiež hrdinský čin. Z našej školy bol na ocenenie navrhnutý a vybratý Pavol 
Široczki. Náš bývalý žiak Matej Buzgo, ktorý minulý školský rok bol členom družstva 
reprezentujúce Slovensko na medzinárodnej olympiáde z biológie v Číne, bol za svoje úspechy 
pozvaný na stretnutie s ministrom školstva do Bratislavy.

Október 2005 
Už tradične sa na škole koná zoznamovací večierok, na ktorom sa do stavu študentského 
prijímajú prváci a primáni. Tento rok sa uskutočnil 21.10.2005. Večierok zorganizovali žiaci 2. 
ročníka a sekundy a po kultúrnom programe nasledovala krátka diskotéka.



Chlapci našej školy sa dňa 18.10.2005 zúčastnili turnaja v minifutbale, ktorý sa konal v rámci 6. 
ročníka Týždňa akcií FARE FOOTALL AGAINST RACISM IN EUROPE.
17.10.2005 zorganizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska celonárodnú verejnú 
zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom „Biela pastelka“. Do tejto 
akcie sa zapojili aj naši žiaci ako dobrovoľníci, ktorí ponúkali biele pastelky ako symbol sveta 
neviditeľných línií, symbol sveta nevidiacich a výraz ľudskej solidarity a dobrej vôle. Celkovo 
vyzbierali 5 974,50 Sk.
13.10.2005 sa konalo plenárne zasadnutie RRZ pri Gymnáziu Š. Moysesa v Moldave nad 
Bodvou. Na zasadnutí sa hodnotila činnosť združenia v uplynulom školskom roku a boli 
vytýčené úlohy na šk. rok 2005/2006. Bol zvolený nový výbor RRZ v zložení: predsedom RRZ 
sa stal Ing. Gabriel Szabó Bartko. Ostatní členovia: p. Hudáková, p. Weiser, p. Drozdová, p. 
Leňková, p. Kovácsová, p. Spišáková, p. Seregelyová, p. Žakarovská, p. Szilágyiová, p. 
Keckemétyová, p. Ongyik, p. Kissová.
8.10.2005 sa žiak Ivan Zelenka zúčastnil na regionálnej súťaži mladých moderátorov. Na súťaži 
bol úspešný a postúpil do krajského kola.
7.10.2005 sme sa zúčastnili XXIX. ročníka súťaže Beh okolo Jasovského rybníka, ktorú 
organizuje SPoPŠ v Moldave nad Bodvou. Celkove sa zúčastnilo 6 žiakov pod vedením p. prof 
Kaletu a dosiahli sme takéto výsledky: v kategórii dorasteniek zvíťazila L. Hodermarská, na 2. 
mieste sa umiestnila I. Maňkošová a Z. Erdélyiová obsadila 5. miesto. V kategórii mladší dorast 
zvíťazil R. Laki.
3. a 4. októbra prebiehalo na škole 1. účelové cvičenie, ktorého sa zúčastnili triedy príma až 
kvarta.

September 2005 
27. septembra ukončili sme prijímanie vzdelávacích poukazov. Škola vydala 386 vzdelávacích 
poukazov a prijala 303. Žiaci budú pracovať v 20 záujmových krúžkoch.
21. a 22. septembra sa konali ústne maturitné skúšky v mimoriadnom termíne. Zúčastnili sa ich 
4 žiaci a na maturitných skúškach boli úspešní.
20. – 22. september sa uskutočnila na škole tematická inšpekcia v 3.A a v 3.B triede z predmetov 
anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra a matematika.
18. – 19. september sa uskutočnila návšteva družobnej školy v Edelényi za účelom odhalenia 
sochy „Izsó“ v školskom areáli a účasti na slávnostiach Kosutha. Súčasťou návštevy boli aj 
priateľské stretnutia vo futbale, v basketbale a v šachu. Družstvo chlapcov remizovalo vo 
futbalovom stretnutí, družstvo dievčat zvíťazilo v basketbale a naši zástupcovia prehrali v 
šachovom stretnutí.
9. september – 16. september 2005 – trieda oktáva sa zúčastnila výletu za účelom stužkovej 
slávnosti na Makarskej riviere v Chorvátsku.
5. september 2005 – Slávnostné otvorenie školského roka 2005/2006


