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História SOŠ – Stredné odborné učilište 

 Snaha o založenie Poľnohospodárskej školy v Novom Meste nad Váhom bola už 

v roku 1919, nebola však úspešná. Príčinou bol vplyv živnostníckych a obchodníckych rodín, 

ktoré presadzovali založenie Gymnázia. 

 

23. marca 1927 - požiadal prípravný výbor o zriadenie školy.  

 

8. november 1927 - Ministerstvo zemědelstva nevydalo povolenie na otvorenie školy, 

preto bol požiadaný o pomoc ministerský predseda Dr. Milan Hodža, ktorý pomohol pri 

vydaní povolenia 

 

21. november 1927 - slávnostné otvorenie Odbornej hospodárskej školy v Novom Meste nad 

Váhom 

 

5. december 1927 - začalo vyučovanie za účasti 38 zapísaných žiakov. Správou školy bol 

poverený diplomovaný agronóm Ján Bareš, ktorý bol zároveň i jediným interným profesorom 

školy. Ostaní profesori boli zamestnancami Gymnázia.  

 

jún 1937 - škola zoštátnená a má nový názov Štátna odborná hospodárska a zemědelská 

poradňa DR. Milana Hodžu 

 

august 1946 - správu školy prevzal Michal Fotta, škola sa mení na Dvojročnú roľnícku 

školu s celoročným vyučovaním 

 

1949 - škola sa zlúčila so Štátnou gazdinskou školou 
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1953 - mení sa názov školy na Pôdohospodársku majstrovskú školu, odbor pestovateľstvo 

 

1. september 1954 - premiestnená Pôdohospodárska technická škola v Rakoviciach do 

Nového Mesta nad Váhom 

 

1. september 1961 - škola dostáva nové pomenovanie, Stredná poľnohospodárska 

technická škola 

 

1967 – zrušená SPTŠ v Trenčíne, triedy smer pestovateľstvo – chovateľstvo presunuté na 

SPTŠ v Novom Meste nad Váhom 

 

1974 /1975 - zavedený 4-ročný experimentálny odbor mechanik poľnohospodárskej techniky 

v rastlinnej výrobe, ktorý končil maturitnou skúškou (bola to dovtedy jediná trieda na 

Slovensku) 

 

máj 1974 - Poľnohospodárske odborné učilište zo Starej Turej presťahovalo do Nového 

Mesta nad Váhom do budovy Strednej poľnohospodárskej technickej školy, ktorá zanikla 

ukončením posledného ročníka v roku 1976 

 

1989 - vznikli nové 4–ročné odbory pre chlapcov i dievčatá: podnikanie v poľnohospodárstve, 

agropodnikateľ so zameraním turistika na vidieku 
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1999 - zlúčenie SOU poľnohospodárskeho a SOU potravinárskeho 

1. september 1999 - škola premenovaná na Stredné odborné učilište potravinárske a 

poľnohospodárske v Novom Meste nad Váhom 

 

Zlúčením sa efektívnejšie využil majetok štátu a tým sa zefektívnil aj výchovno–vzdelávací 

proces. Po vzniku vyšších územných celkov sa zriaďovateľom školy stal Trenčiansky 

samosprávny kraj. 

 

1. september 2006 - škola má nový názov – Stredné odborné učilište v Novom Meste nad 

Váhom 

 

1. september 2008 - TSK vydal dodatok k zriaďovacej listine na základe ktorého sa mení 

názov Stredné odborné učilište na Strednú odbornú školu 

 

 

 

Adresa a kontakty: 

Stredná odborná škola 

Jánošíkova 4 

915 01 Nové Mesto nad Váhom 
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Telefón: 032/771 4620 

E-mail: sosnmnv@sosnmnv.sk 

Web: www.sosnmnv.sk 

 

Zdroj: http://www.sosnmnv.sk/ 
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