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História ZŠ na Ul. kpt Nálepku 

 Základná škola na Ul. kpt. Nálepku 12 v Novom Meste nad Váhom patrí do siete 

 základných  škôl od 1. septembra  1961. V čase otvorenia bola v poradí 3.ZŠ na území 

Nového Mesta nad Váhom.  

 

 V roku 1960  sa začala výstavba školy a o rok neskôr na 17. výročie SNP bola stavba 

ukončená. Dňa 26.8.1961 sa konalo slávnostné otvorenie novej základnej školy a nový šk. rok 

bol otvorený 1. septembra 1961. Prvou riaditeľkou školy sa stala Berta Hudáková, zástupcami 

riaditeľky boli Jozef Kocian a Michal Galbavý. 

 V prvom šk. roku 1961/1962 chodilo do 26 tried 842 ţiakov. Ţiaci sa zúčastnili 

mnohých besied s významnými osobnosťami spoločenského, kultúrneho a politického ţivota. 

Besedovali so spisovateľom Dominikom Štubňom Zámostským, ktorý učil v škole, so 

spisovateľkou Elenou Čepčekovou a školu navštívil 28. februára 1963 armádny generál 

Ludvík Svoboda, neskoršie prezident ČSSR.  

 

 V školskom roku 1967/68 sa začalo vyučovanie v jazykovej triede, v ktorej sa 

vyučoval nemecký jazyk. Vyučovanie cudzích jazykov pokračovalo i formou voliteľných 

predmetov. 

 S výstavbou druhej budovy školy sa začalo v r. 1969 a stavba bola dokončená a 

uvedená do uţívania o 20 mesiacov neskôr, v r. 1970. Ţiaci získali modernú telocvičňu, 

školskú jedáleň a priestory pre klubovú a krúţkovú činnosť.   

 Postupne školu viedli viaceré riaditeľky a riaditelia. Pani riaditeľka B. Hudáková 

odišla do dôchodku v r.1979 a nový školský rok 1979/1980 otváral pán riaditeľ PaedDr. 

Daniel Lupták, ktorý pôsobil vo funkcii riaditeľa školy dva roky. V školskom  roku 

1981/1982 riaditeľkou školy bola pani Alica Homolová. 

 V období školských rokov 1982/1983 aţ 1988/1989 riaditeľkou školy bola pani Vlasta 

Čudlá (od roku 1998 Vlasta Čelková) a v období školských rokov 1989/1990 aţ 1997/1998 
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bola riaditeľkou školy pani Mgr. Marta Čelková. stal pán PaedDr. Vladimír Kollár. Od roku 

1998 je škola základnou školou s právnou subjektivitou a riaditeľom školy sa od 1.1.1998 stal 

pán PaedDr. Vladimír Kollár. Od 1. septembra 2009 je riaditeľkou základnej školy PaeDr. 

Marta Viteková.  

 Dnes do základnej školy chodí 549 ţiakov, ktorí navštevujú 13 tried na I. stupni  a 14 

tried na II. stupni. Základná škola poskytuje základné vzdelanie, rozumovú, mravnú, etickú, 

estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú a environmentálnu výchovu, umoţňuje náboţenskú 

výchovu a pripravuje ţiakov na ďalšie štúdium a prax. Popri základnom vzdelaní poskytuje 

škola rozšírené jazykové vzdelávanie cudzích jazykov.  

 Na úspešnom pôsobení školy sa podieľa 42 pedagogických pracovníkov. 

  

 

 

Adresa a kontakty: 

Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 85 

915 01 Nové Mesto nad Váhom 

Telefón: 032/746 1812 

Web: www.trojka.edupage.org 

E-mail: zsnalnmnv@gmail.com 

 

Zdroj: http://www.trojka.edupage.org 
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