
Okresné mesto situované na sprašovom pahorku nad údolím Váhu. 
Archeologické nálezy doložili v juhozápadnej časti intravilánu 

pohrebisko zo strednej až neskorej doby bronzovej (1 700 - 900 pred n.l.) 
a v južnej časti intravilánu sídlisko Germánov z prvých štyroch 
storočí n.l. Ale najvýznamnejšou archeologickou pamiatkou 
je lokalita v Mnešiciach (miestna časť Nového Mesta nad Váhom), 
kde bol archeologickým výskumom dokumentovaný 26 m vysoký 
sprašový profi l s vrstvami z doby ľadovej würmu a medziľadovej
riss-würmu ako i nálezmi malakofauny a uhlíkov dokladajúcich 
klimatické zmeny. Početné kamenné nástroje pochádzajú 
zo strednej ako i mladšej doby staršej doby kamennej
(240 000 - 20 000 pred n.l. a vystavené sú v miestnom múzeu. 

Unikátny tzv. „saracénsky“ denár (1373 – 1382) 
ktorý má na averze ojedinelý motív Saracéna 
alebo Maura. Nález archeologického výskumu pri 
Kostole Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. 
Foto: archív Múzea v NMnV

Strieborné spínalo plášťa z 15. storočia.
Foto: archív Múzea v NMnV

Záhadné viacposchodové podzemné pivnice 
sa nachádzajú nielen pod prepoštstvom ale pod 
všetkými domami historického námestia, ktoré má 
doklady stojacich stavieb z tehly od 13. storočia. 
Foto: D. Nipčová

Torzo stĺpa s levími fi gúrami 
vykopaného v roku 1872 , ktorý 
je v odbornej literatúre dávaný 
do súvisu s románskym kostolom 
a érou benediktínov.
Foto: D. Staššíková

Najvýznamnejšia stojaca stavebná pamiatka je bývalé 
prepoštstvo Panny Márie s kostolom Narodenia Panny Márie, 

ktoré je obohnané kamenným opevnením. Stojí pravdepodobne na 
staršom pútnickom mieste, kde v 13. storočí vznikol benediktínsky
kláštor. V roku 1414 tu obľúbený rytier uhorského kráľa Žigmunda 
Luxemburského - Stibor zo Stiboríc založil augustiniánsku 
prepozitúru a uskutočnil veľkorysé gotické stavebné úpravy 
kostola aj kláštora. V 17. storočí sa uskutočnili barokové 
prestavby. Všetky stavebné zásahy v tejto lokalite boli
archeologicky sledované, aby tak postupne priniesli nové
nálezy a poznatky k jej pôvodu i stavebnému vývoju. 
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 Slovenská republika

NOVÉ MESTO
NAD VÁHOM
Okresné mesto, kraj Trenčiansky
GPS súradnice: N48°45’28.8” E17°49’51.6”

Časť sprašového profi lu v Novom 
Meste nad Váhom-Mnešiciach 
s rôznymi fázami klimatických 
zmien počas doby ľadovej würmu 
a medziľadovej riss-würmu.
Foto: archivio del museo locale di NMnV

Z profi lu bol archeológmi zachránený 
veľký počet zvieracích kostí z rôznych 
zvierat, ktoré tu žili a ich kosti človek 
využíval na výrobu rôznych nástrojov.
Foto: D. Staššíková-Štukovská 
s použitím kresieb z archívu Múzea

Najstaršie kamenné nástroje 
objavené počas archeologického 
výskumu v Mnešiciach.
Foto: archív Múzea v NMnV

Mladopaleolitický kamenný
nástroj z lokality
v Mnešiciach.
Foto: O. Žaár

Štuková a nástenná maliarska výzdoba klenby 
hlavnej lode kostola je iba časťou bohatej výzdoby 
interiéru, ktorý spravili v 17. storočí majstri 
štukatéri talianskeho pôvodu, pôsobiaci
v Trnave a vo Viedni. 
Foto: J. Krajčo

Sklenené Koráliky z 9. storočia.
Foto: D. Staššíková-Štukovská

Štukový oltár z kaplnky 
Jozefa Pestúna.
Foto: J. Mueller

Pohľad z veže na areál prepozitúry.
Foto: J. Malec 

Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom 
získal svoju dnešnú podobu prestavbami v 15. a 17. storočí. 
Okolo neho sa nachádza cintorín kde sa pochovávalo 
etážovitým spôsobom.
Foto: D. Staššíková-Štukovská

Pôdorys kostola so záznamom geofyzikálneho 
prieskumu. Vzorom pre augustiniánsku prestavbu 
v rokoch 1414-1419 bol augustiniánsky kostol 
Panny Márie a Karola Veľkého v Prahe na Karlove. 
Foto: J. Tirpák


