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Kvalitné vzdelávanie 

Rodinná atmosféra 

Neuveriteľné zážitky 



KGŠM je škola, ktorá vedie žiakov nielen k vzdelaniu, ale 

aj k životným hodnotám 

Keď škola v sebe spája kvalitné vzdelávanie a hodnotové zameranie vo 

výchovnej oblasti, jej brány opúšťajú absolventi, ktorí sú nielen 

pripravení uplatniť sa na trhu práce, ale sú z nich  originálni mladí ľudia 

s jasným životným zameraním. Takí, ktorí si dokážu vytvárať názor na 

život okolo seba a svoje okolie formujú k pozitívnym hodnotám. 

Presne takí absolventi každoročne opúšťajú Katolícke gymnázium 

Štefana Moysesa, ktoré vzniklo v roku 1992 a nadväzuje na dlhoročnú 

tradíciu katolíckeho školstva v Banskej Bystrici. Toto gymnázium 

prepája vzdelávanie a výchovu s kresťanskými hodnotami a usiluje sa o 

to, aby jeho žiaci boli schopní rozhodovať sa nielen rozumom, ale aj 

srdcom. Aj vďaka tomu sa zo študentov tohto gymnázia stávajú 

jedinečné osobnosti, ktoré svojimi životnými ideálmi a hodnotami 

prinášajú spoločnosti, ktorej sú súčasťou, radosť a pokrok.  

Veľkou výhodou školy je aj to, že celý výchovno-vzdelávací proces 

prebieha v rodinnej atmosfére. Čo to znamená? Študenti sa tu vyučujú 

v nekonfliktnom a útulnom prostredí, ktoré dotvára školský areál 

s vonkajším altánkom, jazierkom s rybičkami a oddychovo-športová 

zóna. Škola zároveň ponúka študentom aj pestrú záujmovú činnosť. Má 

zriadené vlastné centrum voľného času, v ktorom sa môžu študenti 

venovať rôznym aktivitám z oblasti športu, kultúry, vzdelávania, 

kulinárstva, umenia či sociálneho zamerania. Aj to má  nemalú zásluhu 

na tom, že bránu školy opustili mnohí mladí ľudia, ktorí prinášajú 

ostatným radosť a osoh ako umelci – hudobníci, športovci či rozhlasoví 

redaktori.  

Kvalitu samotného vzdelania však potvrdzujú aj absolventi, ktorí našli 

uplatnenie ako vynikajúci učitelia, lekári, právnici, odborníci v oblasti 

informatiky, aplikovanej matematiky, bankovníctva, medzinárodných 

vzťahov a, samozrejme, aj ako kňazi alebo rehoľníci. Zaujímavé je, že 

viacerí žiaci sa postupom času stávajú učiteľmi tohto gymnázia a tie isté 

stoličky tu často derú hneď viaceré generácie jednej rodiny.                                                                      

Budeme radi, ak sa i Ty staneš členom nášho spoločenstva. 



KGŠM is the school that guides students not only to 

education but also to life values 
 

 

When a school provides high-quality education in combination with 

value-focused upbringing, its graduates are ready to succeed at the 

labour market and, at the same time, they are original young people 

with clear life orientation. They can create their own opinions about the 

life around them and they guide the people around them to positive 

values. 

 

Such graduates are raised in the Catholic Secondary Grammar School 

of Štefan Moyses, which was established in 1992, and which continues 

in a long tradition of Catholic education in Banská Bystrica. The school 

combines education with upbringing under Christian values and does its 

best to make the students to be capable to use reason as well as heart 

when taking decisions. And thanks to that, students with  life ideals and 

values become unique personalities and bring joy and progress to the 

society they live in.  

 

Another great advantage of the school is that the whole educational 

process is held in a family atmosphere. It means that students learn in 

cosy and peaceful premises, complemented by the school exterior area 

with a gazebo, a pond with fish and a sport-relaxation zone. At the same 

time, the school offers variety of leisure activities. It has its own school 

leisure centre, where students can pursue a wide range of activities in 

the field of sport, culture, education, culinary art, art or social subject 

fields. Thanks to that, graduates can bring joy as artists - musicians, 

sportsmen or radio editors.  

 

The high quality of education is proven by graduates, who work as 

excellent teachers, doctors, lawyers, experts in the field of informatics, 

applied mathematics, banking, international relations and as priests or 

monks. It is interesting that some students have become teachers in this 

school, and often several generations of one family sit at the same desk. 

Become a part of our community! 



 Pridaj sa k nám! 
 

 

 

 


