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História SOŠ na ul. Piešťanská 

Združená stredná škola obchodu a služieb 

1921 – vznik školy s názov Obecná učňovská škola v Novom Meste nad Váhom. Prvým 

riaditeľom bol Ján Štefanovič, ktorý riadil 5 učiteľov a tí sa starali o 117 ţiakov. Učebné 

odbory zodpovedali  potrebám doby a remesiel v meste: kováč, holič, čiţmár, košikár, sedlár, 

pekár,  rukavičkár... 

 

Sídla školy: 

1921 - 1942 - škola sa nachádzala na tzv. Plesovci 

1942 - 1960 - škola sídlila v budove niekdajšieho DM na Ţabej ulici a na Weisseho ulici 

1960 - škola sa presťahovala do budovy bývalého kláštora 

1974 - pôsobisko školy v súčasnom sídle na Weisseho ulici a  na Piešťanskej ulici  

 

Riaditelia školy: 

1. Ján Štefanovič (1921) 

2. Michal Bazala 

3. Ján Ulehla (1926) 

4. Karel  Ţáček (1935 - 1939) 

5. Dominik Štubňa (1939 - 1945) 

6. Ing. Ondrej Bocko 

7. Anton Vitovský 

8. Jozef Čecho 

9. Vladimír Vachalík 

10. Alojz Ninis 

11. Ján Krúpa                                                           

12. Ing. Jozef Čačík (1959)  

13. Mgr. Nadeţda Ruţičková (1974) 

14. Ing. Michal Svorada (1990)   

15. Ing. Ján Hargaš (1993) 

 S rozvojom priemyslu a poţiadavkami doby pribúdali nové učebné  odbory najmä 

mechanik opravár CMV, kuchár - čašník, elektromechanik, strojný zámočník, obrábač 

kovov,.. 

1945 - 1959 
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 Škola aţ do r. 1984 zabezpečovala iba teoretickú  prípravu ţiakov, odborný výcvik bol 

v podnikoch, kde boli vytvorené strediská  praktického vyučovania. Boli to najmä VUMA, 

Vzduchotechnika, Strojstav, JEDNOTA, ČSAD ...  

 V roku 1996 sa zlúčilo SOU elektrotechnické so SOU strojárskym. 

Touto transformáciou sa vytvorila na území mesta najväčšia stredná škola v regióne - SOU 

strojársko - technologické. 

V školskom roku 1990/1991 bola zriadená Dievčenská obchodná škola so zameraním 

na obchod a podnikanie. Štvorročné štúdium končilo maturitnou skúškou, absolventky sa 

uplatňovali  najmä v podnikateľskej sfére v oblasti obchodu a sluţieb. 

 

   

 Ekonomické ukazovatele, poţiadavky na trhu práce i samotné zmeny v školstve si 

vyţiadali zánik DOŠ v školskom roku 2001/2002 a následne i výrazné zmeny v profilácii 

školy. 

 Ich dôsledkom bolo vytvorenie Zdruţenej strednej školy obchodu a sluţieb od 

1.9.2001.  ZSŠ OaS vznikla zdruţením obchodnej akadémie a SOU strojársko - 

technologického. 

    

Úsek teoretického vyučovania – Weisseho ul. 1 
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1. september 2008 - účinnosť nového školského zákona priniesla opäť zmenu v názve 

školy. V súčasnosti má škola názov Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom. 

 

 Škola zabezpečuje odbornú prípravu ţiakov v trojročných učebných odboroch i  

štvorročných študijných odboroch v profesiách, ktoré pokrývajú v celej šírke obchod a sluţby. 

 

Riaditeľstvo školy – Piešťanská 2262/80 

 

Adresa a kontakty: 

Stredná odborná škola 

Piešťanská 2262/80 

915 01 Nové Mesto nad Váhom 

Telefón: 032/771 0708 (riaditeľstvo školy) 

E-mail: sekretariat@prvasosnmnv.sk 

Web: www.prvasosnmnv.sk 

 

Zdroj: www.prvasosnmnv.sk 
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