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       HISTÓRIA ŠKOLY

Historický vývoj železiarstva 
v našom okolí, najmä v Hronci,Piesku 
a Podbrezovej, začiatkom 19.storočia 
vyústil do vzniku komplexu železiarní 
známom pod menom  Hrončiansky 
komplex. Výučba učňov pre potreby 
podniku bola do konca 30. rokov vecou 
súkromných podnikateľov. 
Uskutočňovala sa cez živnostenské 
formy výučby. Organizovaná príprava 
mládeže na robotnícke  povolania bola 
zabezpečovaná v Závodnej  učňovskej 
škole v Podbrezovej. V banskej 
a hutnej účastinnej spoločnosti v 
Piesku začala 12.10. 1937. V tomto 
roku bolo prijatých prvých 37 chlapc
ov pre potreby Štátnych železiarní 
v Podbrezovej. Výučba prebiehala 
v závodnej učňovskej škole podľa 
platných učebných plánov. Do roku 
1944 absolvovalo školu približne 200 
chlapcov.
Od 1.1. 1951 bol závod Piesok 
vyčlenený zo Stredoslovenských 
železiarní. Z neho bol vytvorený 
samostatný podnik. Od 1.9. 1957 
vzniklo Odborné učilište Piesok , ktoré 
sa v roku 1978 pretransformovalo na 
Stredné odborné učilište Piesok. Do 
jeho pôsobnosti bolo zaradené miestne 
odlúčené pracovisko v Podbrezovej. 
V školskom roku 1985/86 bolo s MOP 
Podbrezová utvorené SOU hutnícke 
Podbrezová , ktoré sa od septembra 
presťahovalo do komplexu nových 

budov. V júni 1996 na základe delimitačného protokolu sa SOU strojárske Piesok zlúčilo 
s SOU hutníckym Podbrezová. Od 1.9.2003 sa SOU hutnícke pretransformovalo na 
súkromné učilište a jeho zriaďovateľom sa stali Železiarne Podbrezová a.s. Za toto 
obdobie na našej škole vyštudovalo viac ako 8000 študentov.

Z uvedených faktov vyplýva, že naše SSOUh je priekopníkom v racionalizácii SOU. 
Zabezpečuje potreby regiónu Horehronia  na základe požiadaviek rodičov a trhu práce.



Talentovaná hviezdička 
z Gympľa

Na našej škole máme veľa talentovaných žiakov! Jeden z nich 
je Maroš Póč žiak 1.G triedy. Maroško je dvojnásobný majster 
Slovenska a dvojnásobný majster Európy v skoku do výšky 
a v skoku do diaľky! Je veľmi šikovný aj v škole. Ponúkame 

Vám rozhovor s ním.

R: „Všetci dobre vieme, že si talentovaný. Porozprávaj nám, ako si sa k športu dostal? 
Čo ťa k nemu priviedlo?“
M: „Pôvodne som mal hrať hokej. K atletike ma priviedol môj súčasný tréner. Jeho 
ponuka, či výstižnejšie povedané výzva, že som na atletiku „ako stvorený“,  ma oslovila. 
Navštevoval som štvrtý ročník ZŠ a odvtedy sa atletike venujem pravidelne!“
R: „Aký bol Tvoj najlepší výkon?“
M: „Určite titul majstra Európy!“
R: „Aký si mal pocit bezprostredne po výkone, ale aj po vyhlásení  titulu majstra 
Európy?“
M: „Samozrejme, bol som veľmi rád. Myslím si, že každý športovec je šťastný, keď 
dosiahne majstrovský titul. 
R: „Viem, že veľmi rád športuješ. Prezraď, aký máš vzťah k škole, k učeniu?“
M: „Do školy chodím rád, som absolventom ZŠ so športovým zameraním a potešil som 
sa, že môžem študovať na strednej škole tiež so športovým zameraním. Sme  výborný 
kolektív, zatiaľ je škola v pohode, kým nemám zlé známky!“
R: „Ako si delíš čas nutný na učenie a šport?“
M: „Zatiaľ nemám čas na učenie presne vyhradený. Stačí mi v škole dobre počúvať, 
doma si učivo len zopakujem. Priznám sa, že viac času venujem športu. Uvedomujem si, 
že učenia bude stále viac pribúdať a samo- štúdium si bude vyžadovať veľa času!“
R: „Aké preteky Ťa čakajú najbližšie?“
M: „Skončila sa mi sezóna, teraz ma čaká kondičná prípravná časť na zimnú sezónu.“
R: „Ďakujeme, že si si  našiel a čas pre Lopejík. Prajeme Ti veľa úspechov v škole a 
v športe!“
M: „Ďakujem veľmi pekne!“  

                                



  OSWIENČIM

Milí študenti, myslím, že všetci dobre viete, že 
dňa 30,10.2006 sa uskutočnila exkurzia do 
Oswienčimu. A preto by sme vás chceli týmto 
článkom aspoň čiastočne oboznámiť s jej 
obsahom.

Ráno o 6. hodine sme sa vybrali do Oswienčimu. 
Nikto nevedel a ani netušil, ako sa žilo 
v koncentračných táboroch. Po dlhej ceste sme 
konečne dorazili, plní očakávaní, zvedavosti 
a nedočkavosti. Oboznámili sme sa so 

skutočnosťou, ktorá bola šokujúca, 
neuveriteľná, strhujúca a predovšetkým 
strašne krutá. Človek len ťažko uveril, že 
niečo také bezcitné človek so srdcom mohol 
dokázať. Každý jeden väzeň, 
v koncentračnom tábore, sa stal otrokom 
veliteľa, ktorý nemal súcit s nevinnými 
deťmi, ženami, mužmi, či starými ľuďmi. 
Odsúdil nevinných ľudí na trest smrti len 
preto, že nevládali robiť, odsúdil na trest 
smrti deti, tehotné ženy, starých a práce 
neschopných ľudí.

Tak posúďte sami, zdá sa Vám to normálne? 
Či pochopiteľné? Myslím, že nie! 
A každý, kto si ešte neuvedomuje aké 
zverstvá boli napáchané 
v koncentračných táboroch počas II. 
svetovej vojny a aká nebezpečná, 
krutá a zbytočná je akákoľvek vojna, 
nech navštívi Oswienčim a pochopí...
                



ŤAŽKÉ ČASY II. SVETOVEJ VOJNY

V jedno krásne ráno,
keď vonku bola ešte tma,

vybrali sme sa nie veru dávno,
na miesto, kde je večná hmla.

Hmla krutých spomienok,
dávnych ťažkých časov,

pri ktorých nám tečie slzy tok,
toľko zničených nevinných životov.

Ľudská pýcha a nenávisť
koluje v našich žilách,

nemusel predsa nik o holý  
život prísť,

keby sme nežili vo vlastných 
predstavách.

Stretli sme sa tam,
kde človek zabíjal človeka,

kde bol ľudský klam
a kde čas pomaly uteká.

Mesto hrôzy, strachu,
hrozného ľudského kriku,
životov padlých v prachu,
ktoré ležali na studenom 

múriku.

Keď sme tam po schodoch zišli,
zrak nám padol na jedenásty blok,

ako tam mnohí o život prišli,
pritom nemohli ujsť ani cez oblok.

AUTOR: Matúš Vozár



Úplne najpodrobnejší kalendár voľných 
                  dní v šk. r. 2006/07 

SEPTEMBER-  1.9.06             OKTÓBER- žiadne voľno               NOVEMBER- 
1.11.06 
                          15.9.06 
2.11.06
                                                                                                                                         3.11.
06
                                                                                                                                        17.11
.06
DECEMBER- 25.12.06             JANUÁR- 1.1.07                                 FEBRUÁR- 
2.2.07
                         26.12.06                                2.1.07 
26.2.07
                         27.12.06 
27.2.07
                         28.12.06 
28.2.07
                         29.12.06                                                                                            

MAREC-  1.3.07                         APRÍL-  5.4.07                                               MÁJ- 
1.5.07
                  2.3.07                                         6.4.07 
8.5.07
                                                                     9.4.07
                                                                     10.4.07

JÚN- 1.6.07- športové súťaže,                                       
                      do školy sa ide, len sa neučí

        Plán na školský rok 2006/2007
Mikulášsky večierok(6.12.06-streda)-ŠRR prispeje 30-50 SK,-. Podľa 
zásluh sa budú rozdávať balíčky so sladkosťami.



Valentínsky  ples(16.2.07-piatok)- Žiaci budú mať príležitosť pozvať si na 
ples partnerov. Vstupné na ples je 100,-SK. V cene je večera, občerstvenie, nealkoholické 
nápoje...DJ Maroš Póč sa postará o skvelú zábavu.

Športové súťaže(1.6.07-piatok)-súťaže sa uskutočnia v rámci vyučovania a 
najlepší športovec získa peknú cenu...

Hľadanie veľkonočných vajíčok(4.4.07.-streda)-tradície zo západnej 
Európy. Po škole sa budú hľadať farebné vajíčka. Víťaza čaká prekvapenie. 

                                Horoskopy
      (od 9.11.-do 27.11.)

Býk
Začiatok mesiaca prinesie nejedno milé 
prekvapenie. V obchodných transakciách uspejete
lepšie, ako ste dúfali. Týmto úspechom získate obdiv
svojich predstavených. Využite ich priazeň, kujte 
železo, kým je horúce a požiadajte o zvýšenie platu.

Baran
Bez toho aby ste sa akokoľvek snažili, priťahuje
k sebe osoby opačného pohlavia. Nezneužívajte to
a dajte si pozor, komu venujete svoju dôveru.
Mohli by ste sa veľmi sklamať. Radšej sa nechváľte
majetkom ani plnou peňaženkou, tým nikoho 
seriózneho nezískate. Naopak, skôr stratíte.
Vyplatí sa vám trochu dlhšie sa porozhliadnuť.

Rak
Nech  budete robiť čokoľvek, zachovajte si zdravú
mieru rozumu a nepreháňajte to ani s pohybovou 
aktivitou, ani s pracovným zaťažením. V partnerskom
živote hrozia názorové rozpory, ktoré u mnohých môžu

vyústiť až do vzájomného fyzického útoku.



Blíženci
Ak máte deti, venujte svoj drahocenný čas im.         
Pravdepodobne sa vám chcú zveriť s niečím 
veľmi dôležitým, čo môže zmeniť ich aj váš 
doterajší život. Pokiaľ nebude tá správa na
prvý pohľad priaznivá- povedzme prívlastok 
 v rodine- tak sa zdržte komentára, dajte si jeden
- dva poháriky a povedzte si: ráno múdrejšie 
večera.  Ak nemáte deti, môžu vzniknúť
rodinné problémy s prestarnutými členmi rodiny.
Samozrejme iné.

Lev
Možno sa cítite obmedzovaní v rozlete. Máte pocit, že
by ste dokázali viac, keby vás nezväzovali predpisy, či 
vlastná rodina. Pochopte však, že zázemie, ktoré ste si
vytvorili, nemôže byť pre vás v žiadnom prípade brzdou.
Priazeň šťasteny vám nechýba, len majte trochu viac odvahy.

Panna
Budete sa aj naďalej cítiť svieži a plní energie. Zvládnete 
nielen všetky pracovné úlohy, ale s chuťou sa pustíte aj do 
väčšieho upratovania a všetkých ďalších vecí, ktoré ste 
doteraz odkladali. Muži, na veľkú radosť partneriek,  opravia
všetko, čo sa im dostane do ruky. Cez víkendy si choďte 
 zašportovať.

Váhy
Nechali ste sa vtiahnuť do sporu, ktorý sa môže dostať
až do uší vášho nadriadeného. Hoci ste skalopevne  
presvedčení o správnosti svojho postupu, šéf je skôr 
naklonení vášmu oponentovi. Nedajte sa vyprovokovať na 
hádku a prehltnite ostré slová, ktoré máte na jazyku, aj
tak by vám nepomohli. Trpezlivosť ruže prináša a čas ukáže,
kto mať pravdu.

Vodnár
Ročné obdobie tomu nezodpovedá, ale vy napriek tomu
prežijete týždeň romantiky a extázy. Naplníte svoju túžbu
usporiadať nenútenú zábavu , ktorá prinesie veľa radosti.
So svojimi žúrmi a zábavami sa stanete veľmi populárnymi 
osobnosťami, ba dokonca vás ostatní budú potrebovať. 
V láske zažijete fantastické nápady.  

Škorpión
Nerobte neuvážené rozhodnutia a všetko si radšej dobre
 premyslite. Či už ide o maličkosť, alebo o dlhodobý program, 
dajte si záležať a postupujte uvážene. Chcete síce mať už 
všetko z krku a venovať sa záživnejšej činnosti, ale pokiaľ
všetko urýchlite, koledujete si v budúcnosti o malér.



Strelec
Čaká vás príjemný mesiac plný malých prekvapení. Radšej
ako vo víre spoločenskej zábavy, sa však zdržujte len medzi
svojimi najbližšími, pretože vo vašej spoločnosti vám hrozí
akási trápna situácia. Dlhodobo chorým Strelcom sa 
pravdepodobne citeľne zlepší zdravotný stav.

Kozorožec
Ak sa chcete pustiť do nejakej dôležitej činnosti(vybavovanie 
na úradoch, či stretnutie s obchodným partnerom)bude lepšie,
ak si ju naplánujete na začiatok mesiaca. Prvé tri dni by mali 
byť pre vás z každej stránky ziskové, problémy vám však môže
robiť zdravie, preto neprepínajte svoje sily.
Ryby
K určitej pracovnej záležitosti by ste mali pristupovať 
opatrnejšie. Vďaka spoločnému presvedčovaniu istej skupiny 
ľudí, by ste nakoniec mohli podľahnúť vo svojom rozhodnutí
verejnej mienke. Toho sa vyvarujte, mohlo by to mať do 
budúcna vplyv na vaše vzťahy, a to nielen pracovné.

                      PROJEKT INTER CAMPUS

Projekt prípravy mladých 
futbalistov v spolupráci 
s mládežníckym sektorom 
FC Intel Miláno

V súčasnosti je vo svete 
16 podobných projektov:
AMERIKA: Argentína, 
Brazília, Kolumbia, 
Kuba, Mexiko
EURÓPA: Slovensko, 
Rumunsko, Bulharsko, 
Malta, Poľsko, Bosna, 
Slovinsko
AFRIKA: Kamerun, 
Maroko
ÁZIA: Čína, Izrael, 
Palestína, Irán
Do projektu Inter Campus Slovakia je zapojených viac ako 200 hráčov mládežníckych 
družstiev FO ŽP Šport Podbrezová (od prípraviek po dorastenecké družstvá).

Začiatok projektu na Slovensku, v Podbrezovej............apríl 2002
Vývoj projektu v Podbrezovej:
-v rokoch 2002, 2003 zameranie projektu na družstvá prípraviek a žiakov



-od roku 2004 zameranie projektu na družstvá žiakov a dorastu (sme jediným klubom, kde je 
po vzájomnej dohode obidvoch strán realizovaná spolupráca na úrovni dorasteneckých 
družstiev)

-cieľ spolupráce- 
využívanie poznatkov 
a metodiky FC Inter 
Miláno v celom klube, 
vo všetkých 
družstvách od 
prípraviek až po 
dospelých

Projekt pozostáva 
z týchto skutočností:
-každý rok štyri 
trénersko-metodické 
návštevy trénerov FC 
Inter Miláno 
v Podbrezovej , 
tréningové ukážky, 
teoretické prezentácie
-materiálna výstroj 
hráčov a trénerov 
mládežníckych 

družstiev FO ŽP Šport Podbrezová dresy vo farbách FC Inter Miláno, teplákové súpravy pre 
trénerov
-lopty zn. NIKE každý rok 50 kusov
-suveníry FC Inter Miláno pre hráčov mládežníckych družstiev  

V projekte v tomto roku sa zúčastnili aj:
Alessio- má 28 rokov, na Slovensku je už 6-krát. Pochádza z Palerma. 
Gabriele- má 26 rokov, na Slovensku je už 3- krát. Pochádza z Milána.
Francesko- má 24 rokov, na Slovensku je po prvý- krát. Pochádza z Cosenza.
Títo traja tréneri nám poskytli aj rozhovor:
1.Čo Vás na Slovensku a konkrétne v Podbrezovej zaujalo? 
Boli sme tu od 30.10.  do 10.11. Hneď prvý víkend napadol sneh, Alessio je z Palerma,  a tam 
sneh videl len na obrázku. Takže sneh nás zaujal a bol zážitkom pre ostatných, nielen pre 
Alessia. 
2. Ste spokojní s tréningovým procesom?
Áno, vo všetkých kategóriách,  v ktorých sme robili tréning sa nám veľmi páčilo.



3.Ako sa Vám páčia slovenské jedlá a dievčatá?
S jedlom sme veľmi spokojní. Najviac nám  chutili halušky, vyprážaný syr, palacinky a pivo. 
Totiž my takéto špeciality v Taliansku nemáme! Veľa dievčat sme nevideli,  ale tie, čo sme 

videli, boli veľmi pekné...
4.Ako sa Vám páči v našej škole?
Páči sa nám ako je zrekonštruovaná telocvičňa. Jej priestory sme videli aj pred 
rekonštrukciou. Páči sa nám  štruktúra školy. Škola spolu s  internátom v jednej budove, na 
ktorom sú  ubytovaní študenti školy a hlavne futbalisti, predstavuje veľa výhod. Jednou z nich 
je nestrácanie času cestovaním domov po náročnom tréningu. Určite tak Vašim študentom 
zostáva viac času na učenie...
5. Kedy najbližšie prídete?
Prídeme až v marci 2007. Francesko by tu očividne ostal. Veľmi sa  mu  páči na Slovensku 
a v Podbrezovej. Prezradil nám, že by tu chcel hrať obrancu...      

 Slovo na záver od p. riaditeľky 

Milí študenti SGŽP a SSOUH ŽP a. s.

 Keď som premýšľala, čo by som Vám 
povedala pri hodnotení uplynulého 
mesiaca, spomenula som si na slová 
napísané v jednej kronike“ nie je dôležité 
miesto, na ktorom práve stojíme, ale smer, 
ktorým ideme“. Keď sme stáli 4.9.2006 na 
nádvorí SSOUH ŽP a.s. a SGŽP, stál pred 
nami školský rok 2006/07. Vy, naši 
študenti ste si stanovili cieľ úspešne 



ukončiť šk.r.2006/07, tí z vás, ktorí sú žiakmi končiacich ročníkov, získať maturitné 
vysvedčenie a výučný list.
  Pre žiakov prvých ročníkov sú prvé dni v novej škole vždy problémom. Treba si 
zvyknúť na nové prostredie, nových spolužiakov i učiteľov. Vybaviť preukážky, stravné 
lístky, potvrdenia pre rodičov, zapísať sa do krúžkov a pod.
 Našou úlohou je pripraviť dorastajúcu generáciu pre život a prácu v spoločnosti. 
Poslaním  SGŽP je príprava mladých športovcov na športovú činnosť a vysokoškolské 
štúdium. Vo vyučovacom procese si žiaci osvojujú poznatky a činnosti, vytvárajú 
vedomosti a zručnosti, rozvíjajú  telesné a duševné schopnosti a záujmy.
 Prvý mesiac, mesiac september, je typický oboznamovaním sa žiakov s činnosťou školy, 
ktorú si vybrali, ale i s históriou nášho zriaďovateľa návštevou Hutníckeho múzea. 
Absolvovali ste exkurzie pod vedením Mgr. Kvačkajovej. Keďže sme školami, ktoré 
majú vo svojej činnosti i šport, aktívne sme sa zapojili do športových akcií 
usporiadaných okolitými školami, našou školou i vyšších súťaží po postupe. Vedúcimi 
skupín športovcov na súťažiach boli pani Bc. Peťková i futbaloví tréneri pod vedením 
Dr. Budovca. Blahoželám všetkým úspešným reprezentantom našich škôl. Dr. 
Zingorová organizovala divadelné predstavenie „Druhá smrť Jany z Arcu“. Učitelia 
odborných predmetov organizovali odborné exkurzie do prevádzok ŽP a.s. ,aby žiakom 
priblížili skutočnosti z výrobného procesu, ktoré sa učia na odborných predmetoch. 
Študenti tretích ročníkov absolvovali výstup na Ďumbier v rámci kurzu „Ochrana 
človeka a prírody“. Absolvovali sme prvé stretnutia s rodičmi na plenárnom i triednych 
aktívoch, kde sme si stanovili priority pre tento školský rok. Aktivity oboch škôl máme 
zapracované do plánov práce, je ich dosť, hlavná je, dobre sa pripraviť  pre život, 
zvládnuť svoju profesiu a u žiakov SGŽP, dobre sa pripraviť na zvládnutie MS a na 
štúdium na vybranej vysokej škole. Zároveň sa naplno venovať športu.
 Preto prajem spolupracovníkom i Vám žiaci úspešný školský rok.

                                                                                                 Ing. Anna Pavlusová
                                                                                             R SSOUH ŽP a.s. a R SGŽP

   

 
      PRIPRAVILI: BORA FIGĽUŠOVÁ
                           DODA STRMEŇOVÁ

     ZA POMOC ĎAKUJEME: MGR. TATIANE RIDZOŇOVEJ
                                             ING. IVANOVI ŠTUBŇOVI

   BUDÚCE ČÍSLO VYCHÁDZA:



                   4.12.2006
 O ČOM BUDE????

 -O NAŠIC
H 

TALENTOCH
 -ČO SA DIALO ALEBO BUDE DIAŤ  V 
   NAŠEJ ŠKOLE
-SLNEČNÉ HOROSKOPY
-ROZHOVORY S UČITEĽMI


	  OSWIENČIM

