
       

Gymnázium Štefana Moysesa 
Školská 13,045 17 Moldava nad Bodvou 

 

 

Meno navrhovaného žiaka: SLÁVKA HOLEČKOVÁ 

Škola: Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou 

Oblasť ocenenia: 4 (1,3) 

 
 
Slávka je študentkou maturitného ročníka osemročnej formy štúdia  Gymnázia Štefana 
Moysesa v Moldave nad Bodvou. V škole je známa ako šéfka študentov. Už v kvarte sa stala 
členkou školského parlamentu. Posledné tri roky sa realizuje vo funkcii predsedníčky, ktorú 
vykonáva veľmi svedomito. Spolu so svojím tímom organizuje a zabezpečuje rôzne školské 
aktivity nielen pre našich študentov. S veľkým úspechom sa stretol Deň učiteľov, 
imatrikulácia, knižný swap či Župné dni. Zároveň je zástupkyňou stredoškolákov okresu 
Košice – okolie v Študentskom parlamente Košického kraja, čím propaguje školu a mesto.  
Slávka sa často a aktívne zapája do rôznych súťaží. Jej veľký prínos je hlavne v tímových 
súťažiach, kde je zvyčajne hlavnou líderkou a motivátorkou. Takto sa prejavila aj v súťaži 
Ambasádorské školy Európskeho parlamentu, kde sa celý tím Gymnázia dostal medzi štyri 
najúspešnejšie školy na Slovensku. Prostredníctvom tohto projektu Slávka a ostatní členovia 
víťazného tímu reprezentovali školu na podujatí pod záštitou Európskeho parlamentu EPAS 
Together 2022 v Záhrebe.  
Slávka sa neustále rozvíja, zapojila sa aj do programu DofE, kde zatiaľ  dosiahla bronzovú 
úroveň.  Svojím nadšením motivuje aj ostatných študentov nášho gymnázia aj okolitých 
základných a stredných škôl, aby sa zapojili do programu v Miestnom otvorenom centre DofE 
pri našom Gymnáziu. Jej náborová aktivita výrazne prispela k tomu, že naša škola sa dostala 
medzi centrá s najväčším percentom registrovaných Dofákov a Dofáčiek na počet žiakov 
školy. Zapája sa do všetkých podujatí realizovaných v spolupráci s inštitúciami v meste 
Moldava nad Bodvou, kde nás reprezentuje svojím inteligentným a priateľskými správaním. 
Slávka je všestranná študentka, ktorú zaujímajú rôzne predmety, ale najväčšie úspechy 
dosiahla v umeleckých súťažiach. V minulom školskom roku sa umiestnila v zlatom pásme 
medzinárodného kola súťaže Bohúňova paleta v odbore počítačová grafika. 
Slávka, ako ju poznáme, je srdečná, láskavá, ústretová, empatická, vždy usmievavá, ochotná 
s čímkoľvek a kedykoľvek pomôcť. Jej veľmi dobré komunikačné, líderské a kreatívne 
schopnosti ju predurčili, že sa stala vzorom a inšpiráciou pre všetkých študentov školy. 
 

Moldava nad Bodvou,  27. 10. 2022 

 

 

 

 

         RNDr. Csilla Nagyová 

             riaditeľka školy 


