
Článok do novín 

Gymnázium Janka Matúšku 70-ročné  

Čas, náš každodenný spoločník, nám pripomína, že je to už sedemdesiat rokov, keď sa 

prvýkrát začala písať história našej školy, nášho gymnázia. Zároveň je to už desať rokov 

odvtedy, kedy bol nášmu gymnáziu prepožičaný čestný názov – Gymnázium Janka Matúšku 

Galanta. Toto sú tie hlavné dôvody, pre ktoré pripravujeme na deň 23. októbra 2015 na pôde 

školy oficiálne oslavy spomenutých výročí. Sme najstaršou školou tohto typu v meste 

i v blízkom okolí a k dnešnému dňu vyšlo z jej radov vyše päťtisíc absolventov. Úzko 

spolupracujeme s obdobnou školou – Gymnáziom Mikulov v Českej republike a v ostatnom 

čase čoraz viac komunikujeme i s Technickým gymnáziom z mesta Fano v Taliansku. Počas 

celej 70-ročnej histórie zaznamenali naši študenti pod vedením svojich pedagógov množstvo 

vynikajúcich úspechov, ktoré výrazne posunuli vnímanie našej školy na verejnosti. Takisto 

samotné gymnázium prešlo niektorými významnými medzníkmi a potvrdilo tak 

opodstatnenosť svojej existencie. Popri oficiálnych oslavách výročia pripravujeme v tomto 

školskom roku 2015/2016 i niekoľko sprievodných podujatí. V spolupráci s Maticou 

slovenskou v Galante to bude divadelné predstavenie venované životu a dielu Ľudovíta Štúra, 

ktorého 200. výročie narodenia si pripomenieme tiež v mesiaci október 2015. V predvečer 

samotných osláv založenia gymnázia sa v miestnom Rímsko-katolíckom kostole sv. Štefana 

kráľa uskutoční vystúpenie speváckeho zboru „Gaudium“, reprezentujúceho Gymnázium 

Mikulov z Českej republiky.  V predvianočnom čase to bude vystúpenie našej absolventky 

Lenky Máčikovej v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Galante, ktorá momentálne 

pôsobí na medzinárodnej scéne v Prahe v Českej republike. Pevne verím, že pripomenutie si 

tohto dôležitého medzníka v živote našej školy bude silným impulzom k tomu, aby 

Gymnázium Janka Matúšku v Galante plnilo naďalej svoje poslanie, zastalo si dôstojné 

miesto vo výchovno-vzdelávacom systéme v našej spoločnosti a pozitívne motivovalo 

študentov i pedagógov k čo najlepším výsledkom svojej práce. 
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