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Trenčín, 9. december 2016 
V Novom Meste nad Váhom sa konala slávnostná akadémia Spojenej školy sv. Jozefa   
 

 

V priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom sa v piatok 9. 

decembra 2016 konala slávnostná akadémia Spojenej školy sv. Jozefa pri príležitosti 25. 

výročia založenia Základnej školy sv. Jozefa a 20. výročia založenia Gymnázia sv. 

Jozefa. Zriaďovateľom Spojenej školy sv. Jozefa v Novom meste nad Váhom je Kongregácia 

Školských sestier de Notre Dame. Spojená škola sv. Jozefa sa skladá z dvoch organizačných 

zložiek, zo Základnej školy sv. Jozefa, ktorej brány tento školský rok navštevuje 337 žiakov 

a z Gymnázia sv. Jozefa, ktoré má 78 žiakov. Slávnostnou akadémiou sprevádzali žiaci 

a študenti školy, ktorí si pri tejto príležitosti pripravili pre prítomných aj kultúrny program. 

Dlhoroční pracovníci školy boli za svoju prácu na akadémii slávnostne ocenení.      

 

Slávnostnej akadémie sa zúčastnil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 

Jaroslav Baška, ktorý žiakom Základnej školy sv. Jozefa odovzdal notebook a stavebnice 

na podporu polytechnického vzdelávania na základných školách v rámci projektu Hrdina 

remesla, ktorý TSK spustil vo februári 2015. „Chcem škole zaželať všetko najlepšie a veľa 

úspechov. Zároveň chcem pri tejto príležitosti poďakovať celému pedagogickému zboru 

a všetkým, ktorí sa o školu starajú a tiež za to, akým spôsobom škola funguje“, uviedol 

trenčiansky župan.       

 

Akadémie sa zúčastnili aj podpredseda TSK a primátor Nového Mesta nad Váhom Jozef 

Trstenský, poslankyňa Zastupiteľstva TSK Kvetoslava Hejbalová, vedúca Odboru školstva 

a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková, poslanci Mestského zastupiteľstva v Novom Meste 

nad Váhom a ďalší hostia. Medzi prítomnými nechýbali ani bývalí učitelia a absolventi školy.     
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