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Trenčín 30. apríl 2015  

Gymnázium M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom najstaršou strednou 

školou v meste  

 

Novomestské Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, ktorého zriaďovateľom je 

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), je vzhľadom na svoju dlhoročnú tradíciu bohaté 

na osobnosti aj historické udalosti. Jeho bránami prešli tisícky absolventov, šíriacich jej 

dobré meno nielen doma, ale aj po celom svete. Meno po jednej z najvýznamnejších 

osobností slovenského politického života, generálovi Milanovi Rastislavovi 

Štefánikovi, nesie od roku 1919. Škola ho dostala pár mesiacov po jeho tragickej smrti. 

Gymnázium prešlo rôznymi reformami i názvami. Súčasná budova školy sa stala prvou 

na Slovensku, stavbu ktorej financoval mladý štát.  

 

V súčasnosti škola venuje pozornosť vyučovaniu cudzích jazykov, anglickému, 

nemeckému, ruskému, španielskemu a francúzskemu a tiež environmentálnej výchove. 

Gymnázium sa aktívne zapája do rôznych projektov a medzinárodnej  spolupráce, pre 

svojich študentov zabezpečuje možnosť zdokonaliť sa v jazyku a spoznať inonárodné 

kultúry.  

 

V priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom sa 

v predposledný aprílový týždeň stretli absolventi, priaznivci a reprezentanti Gymnázia M. 

R. Štefánika, aby si pripomenuli 95. výročie jeho založenia. Na Slávnostnej akadémii si 

okrem takmer storočnice novomestského gymnázia pripomenuli aj okrúhle 10. výročie 

vzniku Bilingválneho slovensko-španielskeho gymnázia, ktoré svoje brány otvorilo 

študentom v školskom roku 2004/2005. V súčasnosti ho navštevuje 88 žiakov, 

rozdelených do 5 tried. Jeho zriaďovateľom je Obvodný úrad v Trenčíne.   

 

Pozvanie na Slávnostnú akadémiu prijali zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho 

kraja; vedúca odboru školstva a kultúry TSK Daniela Hilčíková, podpredseda TSK 

a zároveň primátor mesta Nové Mesto nad Váhom Jozef Trstenský, poslankyňa TSK 

a viceprimátorka mesta Nové Mesto nad Váhom Kvetoslava Hejbalová, ale aj 

zástupcovia Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom, starostovia okolitých miest 

a obcí, riaditelia a zástupcovia inštitúcií a organizácií mesta, ktoré sa podieľajú na 

výchove a vzdelávaní. Akadémie sa zúčastnili i bývalí pedagogickí a nepedagogickí 
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zamestnanci gymnázia, zástupcovia partnerských škôl z Českej republiky a Španielska, 

zástupcovia rodičov a študentov oboch škôl. 

 

Po slávnostných príhovoroch riaditeľky školy Márie Vitáskovej a pozvaných hostí, 

v ktorých sa spomínalo na bohatú históriu školy, jej úspechy, aktivity, projekty, ocenenia 

či samotných absolventov, nasledoval program, ktorý si pripravili študenti pod vedením 

svojich pedagógov. Pri príležitosti 95. výročia Gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste 

nad Váhom odovzdala Daniela Hilčíková pamätné listy dvanástim pedagogickým 

a dvom nepedagogickým zamestnancom Gymnázia M. R. Štefánika za prínos v oblasti 

vzdelávania.  

 

TSK gratuluje všetkým oceneným pedagógom, ktorých zoznam je uvedený v priloženom 

dokumente.       
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