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Stredná odborná škola (Stredná priemyselná škola strojnícka) 
 

 Rozvoj priemyslu na Povaţí ako aj v Novom Meste nad Váhom, vznik strojárskych 

závodov v meste si vyţiadal vznik školy s technickým zameraním. 

 1. septembra 1949 preto vznikla dvojročná škola bez maturity (Odborná škola pre 

konštrukciu v Novom Meste nad Váhom), ktorá predstavovala elokované triedy Vyššej 

priemyselnej školy strojníckej v Bratislave. Keď sa 1. septembra 1951 začalo v škole 

štvorročné štúdium s maturitou, škola sa presťahovala do dnešnej Základnej školy svätého 

Jozefa a začala fungovať aj s internátom, keďţe ju navštevovali študenti z celého Slovenska. 

 Ďalšie ubytovacie priestory sa nachádzali v bývalom hostinci pána Michalčíka a prvý 

definitívny internát získala v septembri 1955 neďaleko mestskej nemocnice v budove 

nazývanej Kolontariovec. 

1. septembra 1960 sa po rekordne krátkych adaptačných prácach za šesť týţdňov 

škola presťahovala na Weisseho ulicu. 

  

V roku 1974 sa škola sťahuje do nového areálu, ktorý vtedy predstavoval výchovno-

vzdelávací komplex. Novopostavená škola  predstavovala jeden z najmodernejších školských 

komplexov na celom Slovensku. Dochádza k výrazným zmenám v odbornej profilácii – zo 

strojársky zameranej školy sa stáva vzdelávacia inštitúcia s názvom Stredná priemyselná 

škola zameraná na vzdelávanie v strojárskych a elektrotechnických odboroch.  
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Po roku 1989 pribúda ekonomicko-technicky zameraný študijný odbor hlavne pre 

dievčatá - technické a informatické sluţby, ktorého absolventi sú stále pozitívne prijímaní 

v priemyselných podnikoch. 

Významným rokom bol rok 1994, kedy sa škola zapojila do projektu EÚ PHARE - 

Reforma odborného vzdelávania a prípravy. Vzniká študijný odbor s prevahou 

všeobecnovzdelávacích predmetov. Po prvom ročníku s názvom základy techniky sa ţiaci 

začínajú špecializovať na strojárstvo a elektrotechniku a pokračujú v štúdiu v odbore technik 

v strojárstve alebo techník v elektrotechnike. V rámci projektu PHARE škola zaviedla do 

ţivota zameranie informačné technológie. 

 1. septembra 2001 zmenila škola poverením KÚ v Trenčíne názov na ZDRUŢENÁ 

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA a zabezpečuje vzdelávanie vo všetkých študijných a 

učebných odboroch zameraných na strojárstvo a elektrotechniku. V tomto roku škola začína 

vzdelávať v štvorročných študijných odboroch, ktoré umoţňujú popri maturite získať aj 

výučný list, a to: mechanik nastavovač a mechanik elektrotechnik a v trojročných učebných 

odboroch s výučným listom: strojný mechanik a elektromechanik. 

V rokoch 2006-2008 v rámci experimentu a za finančnej podpory EÚ v rámci projektu 

ESF s názvom Majstrovská škola sa v pomaturitnom špecializačnom štúdiu vyučoval odbor 

technicko-organizačné riadenie v priemyselnej výrobe, ktorý končil absolventskou skúškou. 
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 Od 1. septembra 2008 sa zaviedlo na celom Slovensku v rámci školskej reformy 

jednotné pomenovanie STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA pre všetky školy poskytujúce 

odborné vzdelanie - stredné odborné školy, obchodné akadémie, stredné odborné učilištia, 

zdruţené stredné školy. Preto sa od začiatku školského roka 2008/09 pouţíva pre ZSPŠ názov 

Stredná odborná škola. Profilácia školy zostala tá istá. 

V roku 2009 si škola pripomenula 60 rokov svojej existencie. Štatistika o počte 

študentov, ktorí počas 60 rokov existencie školy opustili jej brány: 

6553 absolventov štvorročného denného štúdia ukončeného maturitou 

366 absolventov pomaturitného štúdia 

50 absolventov trojročného denného štúdia ukončeného výučným listom niekoľko 

stoviek absolventov niţšieho trojročného štúdia- v začiatkoch existencie školy 

          1148 absolventov večerného štúdia popri zamestnaní  
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Adresa a kontakty: 

Základná škola, Bzinská 11 

915 01 Nové Mesto nad Váhom 

Telefón: 032/746 5111 

Fax: 032/746 5123 

Web: www.spsnmnv.sk 

E-mail: zsps@spsnmnv.sk 

 

Zdroje:  

- Broţúra – 60 rokov SOŠ v Novom Meste nad Váhom, SOŠ Bzinská ul. Nové Mesto 

nad Váhom, 2009 

- Karlíková, J.: Dejiny školstva v Novom Meste nad Váhom. In Nové Mesto nad Váhom 

- Vlastivedná monografia mesta do roku 2009, TISING spol. s r. o. Nové Mesto nad 

Váhom, 2010, ISBN: 978-80-89501-03-8 

- Webstránka školy: http://spsnmnv.sk/ 

 

Fotogaléria: 

  

Exteriér školy 

http://www.spsnmnv.sk/
mailto:zsps@spsnmnv.sk
http://spsnmnv.sk/


   

5 

 

  

Plaváreň 

  

Futbalové ihrisko a posilňovňa 

  

Veľká a malá telocvičňa 


