
                             



HISTÓRIA ŠKOLY SSOUh ŽP a.s.

. 

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 na Piesku začala 12.10.1937.V tomto roku bolo
prijatých prvých 37 chlapcov 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 a 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.
Zabezpečujeme potreby regiónu Horehronia na základe požiadaviek rodičov a trhu práce.



  Pôvod VianocPôvod Vianoc

Vianoce sú kresťanským sviatkom vtelenia a narodenia Ježiša Krista.

V rímskej cirkvi je hlavným sviatkom Sviatok Narodenia Pána alebo Prvý sviatok vianočný,
ktorý sa podľa gregoriánskeho kalendára slávi 25. decembra. Od reformácie sa Vianoce
začínajú sláviť už deň vopred, na Štedrý večer (24. decembra). V mnohých krajinách sú oba
tieto dni dňami pracovného pokoja. Niekde sa podobne slávi aj Druhý sviatok vianočný (v
cirkevnom kalendári sviatok sv. Štefana, v anglosaských krajinách tzv. Boxing Day).
Niektoré pravoslávne cirkvi slávia Vianoce podľa juliánskeho kalendára 7. januára.

Oba tieto dátumy sú tradičné a ani jeden z nich nepredstavuje skutočný historický dátum
narodenia Ježiša Krista. 25. december je ako cirkevný sviatok po prvýkrát doložený vo
Filokalovom kalendári z roku 354, ktorý čerpal z rímskych prameňov ("Depositio
Martyrum") z roku 336 Pôvod tohto dátumu je sporný. Často sa poukazuje na možnú
súvislosť s rímskym sviatkom slnečného božstva, tzv. Dies Natalis Solis Invicti - Sviatok
zrodenia nepremožiteľného slnka - ktorý sa tiež slávil 25. decembra a prekrýval sa s
tradičným dátumom zimného slnovratu. Aj niektorí raní kresťanskí autori spájali narodenie
Krista so sviatkom znovuzrodenia slnka 

Vianoce patria spolu s Veľkou nocou a Turícami  medzi hlavné kresťanské sviatky.
Vianočné obdobie je jedným z období liturgického roka . Trvá od prvých vešpier Sviatku
Narodenia Pána až do nedele po Sviatku Zjavenia Pána (ľudovo Traja králi).

Kresťania aj nekresťania slávia Vianoce vzájomným obdarovávaním sa. Tento zvyk je v
protestantskom prostredí doložený od 16. storočia. V katolíckych rodinách sa darčeky naopak
rozdávali na sviatok sv. Mikuláša. Medzi ďalšie vianočné zvyky a symboly patrí ľudová
dramatizácia vianočného príbehu (od 11. storočia), stavanie jasličiek (od 13. storočia, sv.
František z Assisi), adventný veniec (1839), vyzdobený vianočný stromček (od 19. storočia).
Mnohé krajiny majú ďalšie špecifické vianočné zvyky.

Etymológia slova 

Slovo Vianoce (podobne ako čes. Vánoce) pravdepodobne vzniklo z nemeckého
Weihnachten, a to doslovným preložením druhej polovice slova a prevzatím a prispôsobením
prvej polovice. V nemčine je toto slovo v podobe wîhe naht prvýkrát doložené až roku 1170. 



                                                                                           

                                     Vianočné zvyky a tradícieVianočné zvyky a tradícieVianočné zvyky a tradícieVianočné zvyky a tradície

K najbohatším, najzaujimavejším, ale aj najkomplikovanejším patria zvyky

medzi Vianocami a Novým rokom. Sú spojené s vítaním znovu sa rodiaceho 
Slnka a boli tak hlboko zakorenené v tradícii európskych národov, že v štvrtom storočí
nášho letopočtu presunula cirkev výročný deň narodenia Ježiša Krista na 25. december,
ktorý bol dovtedy oslavovaný ako deň renesancie Slnka. V priebehu storočí sa ústrednou
oslavou stalo síce Kristovo narodenie, súčasne však pretvali staršie poverové úkony a
obrady, súvisiace so zimným slnovratom. Slnovrat v spojení s novým rokom bol z hľadiska
duchovnej kultúry najvýznamnejším obdobím celého roka. Príkazy a zákazy, ktoré sa
k nemu viazali, boli síce iracionálne, no z praktického hľadiska pôsobili pozitívne. Verilo
sa, že ak cez Vianoce visel v dome kožuch, bude hynúť dobytok, ak šaty, do roka zomrie
ten, komu patria. Vianočné pečivo sa pieklo na Štedrý deň, muselo byť hotové do
východu Slnka. V pribehu pečenia si gazdiná očistila ruky od cesta na dvore, aby sliepky
dobre znášali. Ak rukou od cesta potrela tvár dospievajúcemu chlapcovi, ušetrila ho ešte
dlhý čas od holenia. Keď už boli chleby v peci, podskočila, aby boli pekne vysoké. Podľa
počasia na Štedrý deň ľudia hádali, aké hospodárenie ich čaka na budúci rok. Tmavé
nebo veštilo tmavé-teda plné stodoly a veľa ovocia. Veľký,svetlý mesiac bol predzvesťou
neúrody, veľa hviezd znamenalo veľa kureniec a hrozna, zatiahnutá obloha dobrú
dojivosť kráv. Zlou predzvesťou bola hmla , ak bola na horách , malo zomrieť veľa
starých ľudí, ak v dolinách, mali, mali zomrieť mladí. Najviac a najzáhadnejších povier sa
viaže k Štedrovečernej večeri, ktorá sa mohla začať, až keď vyšla prvá hviezda.

                      



                                                                               KoledyKoledyKoledyKoledy   

Vzácnou chvíľou, keď sa narodil Ježiško, malý Kráľ, si v čase Vianoc pripomínajú
ľudia na celom svete. V našej krajine si deti i dospelí spievjú koledy plné
nežnosti, jemného humoru a vľúdnosti. Zíde sa celá rodina pri Vianočnom
stromčeku, spievajú si piesne, ktoré je možné počuť len raz v roku. Koledy vznikli
dávno a trvajú až dodnes. Nech trvajú ešte dlhé roky a ľudia nech ich spievajú
s láskou pre Ježiša v jasliach. Každý rok sa spievajú v kostole a pod oknami
domov. Mladí za to dostanú odplatu v podobe peňazí alebo iných drobností.
V dedinách sa konajú slávnosti pri jasliach Ježiša. Spievajú mu na jeho česť a
slávu. Mnohé piesne sa zachovali od starých rodičov. Sú len trochu prerobené.
Ľudia sa z nich tešia. Piesne a vinše sú so žartovnou tematikou. Radujú sa z nich
starí, mladí aj deti. Piesne a koledy sú ozdobou Vianoc. Spieva sa v nich o
narodení Spasiteľa a troch kráľoch, ktorí sa mu prišli pokloniť s pastiermi.
Spieva sa v nich o jeho chudobných jasliach. Čo je príkladom dnešného života.

            

                                                        
                                     



                              

                       HviezdaHviezdaHviezdaHviezda

           Keby tak niekto z ľudí mal viac rozumu
           ako traja mudrci z Východu
           a nechali sa popliesť,sotva by putovali
           za hviezdičkou tak ako oni.
           Predsa,keď sa na Vianoce
           toľko slastných svetiel zaligoce,
           zjaví sa v ľudskom oku,
           či si to človek všimne a či nie,
           prívetivý jas
           zázračnej hviezdy z oných čias.     Wilhelm Busch

                                                                                                                                                        AdventAdventAdventAdvent
           Po zimnom lese vietor-pastier
           nháňa stádo vločiek,
           jedlička k božej sláve rastie,
           svieti z detských očiek.
           Nad bielou cestou vetvy striasa,
           vzdoruje vetru,hoci
           čoskoro pridá sa jej krása
           k nádhernej svatej noci.              Rainer Maria Rilke
 

                                                       



Skôr než zaznie vianočná koleda, čaká nás zopár dlhých večerov,
zasvätených miešaniu, vykrajovaniu a pečeniu niekoľkých druhov
vianočného pečiva. Veď aké by to boli Vianoce bez sladkej vône
pocukrovaných koláčikov? Nech sa páči, vyberte si z nich. Nie je však
dôležitá kvantita ale kvalita.
 

Medový závin so slivkovým lekvárom

Potrebujeme:4 PL medu, 240 g práškového cukru, 200 g rastlinného
tuku, 2 celé vajcia, 720 g hladkej múky špeciál, 2 ČL mletej škorice, 1
ČL pomletého anízu, 1 ČL zázvoru, 1 KL sódy bikarbóny, citrónovú
kôru z 1/2 citróna, 1 žĺtok, 1 PL mlieka, tuk na vymastenie plechu 

Plnka: 450 g slivkového lekváru, 100 g hrozienok, 100 g vlašských
orechov

Postup: 1. Med, práškový cukor, zmäknutý tuk a vajcia vymiešame
do penista. Pridáme preosiatu múku zmiešanú so škoricou, anízom,
zázvorom, sódou bikarbónou a citrónovou kôrou. Vypracujeme
polotuhé cesto, ktoré necháme jeden deň odpočinúť v mikroténovom
vrecku.
2. Cesto preložíme na múkou posypanú dosku, rozdelíme ho na 4
časti, rozvaľkáme na šírku asi 18 cm a dĺžku plechu.
3. Na cesto natrieme slivkový lekvár, posypeme posekanými
orieškami a umytými hrozienkami. Každý kus stočíme, prenesieme na
vymastený plech, potrieme žĺtkom rozmiešaným v mlieku, popicháme

rovnomerne vidličkou a pečieme 30 minút pri teplote 170 °C.
Rolády po vychladnutí zabalíme do mikroténovej fólie, necháme 2 dni odležať a až potom
pokrájame.

Čokoládovo-gaštanová roláda

Potrebujeme: Cesto: 175 g horkej čokolády polámanej
na malé kúsky, 2 PL kakaového prášku, 60 ml horúcej
čiernej kávy, 6 vajec, 75 g krupicového cukru, 1 KL
vanilkovej esencie, kakao na poprášenie Krém: 475 ml
smotany na šľahanie, 30 ml rumu alebo kávového
likéru, 350 g gaštanového pyré (konzervovaného alebo
mrazeného), 115 g nastrúhanej horkej čokolády 

Postup:

1. Cesto: Elektrickú rúru predhrejeme na 180 °C
(teplovzdušnú na 160 °C). Vo vodnom kúpeli

rozpustíme horkú čokoládu. V káve rozmiešame kakao na hustú pastu. Oddelíme žĺtky od bielkov a
s polovicou cukru ich vyšľaháme do svetlej peny. K žĺtkovej pene pridáme rozpustenú čokoládu a
kávovo-kakaovú pastu. Z bielkov a zvyšku cukru ušľaháme tuhý sneh, ktorý opatrne zapracujeme



do cesta. Nakoniec pridáme lyžičku vanilkovej esencie. Cesto vylejeme na plech vyložený papierom
na pečenie a vložíme do vyhriatej rúry. Pečieme 20 – 25 minút, až kým cesto nie je pružné na
dotyk. 
2. Čistú utierku poprášime kakaovým práškom, na to preklopíme upečené cesto. Papier potrieme
studenou vodou a rýchlo ho z cesta stiahneme. Suché okraje odrežeme. Utierku s cestom
zrolujeme a necháme úplne vychladnúť. 
3. Krém: Smotanu vyšľaháme s rumom alebo likérom. Pridáme gaštanové pyré a nastrúhanú
čokoládu. Cesto rozbalíme a potrieme 3/4 krému, štvrtinu krému si odložíme na ozdobenie. Roládu
opatrne zabalíme a natrieme zvyšným krémom.

Vianočné broskyňové rezy

Cesto: 125 g masla, 80 g práškového cukru,balíček
vanilínového cukru, 175 g šťavy z kompótu, štyri vajcia,
50 g horkej čokolády, tri lyžice kakaového prášku, 150
ml sladkej smotany, 300 g polohrubej múky, prášok do
pečiva Svetlá a tmavá plnka: 1 kg sterilizovaných
broskýň, 500 ml smotany na šľahanie, dva balíčky
vanilínového cukru, dva stužovače šľahačky, jedna
lyžica kakaového prášku, balíček vanilínového cukru
Vrchný plát: 200 g práškového cukru, 200 g sušeného
mlieka, 200 g zmäknutej Cery 

Maslo vymiešame s 50 g cukru a vanilínovým cukrom,
pridáme kompótový sirup a rozšľaháme. Celé vajcia
vyšľaháme so zvyšným cukrom dopenista a potom k
nemu pridáme strúhanú čokoládu a kakaový prášok.

Obe masy spojíme, primiešame smotanu, múku, kypriaci prášok do pečiva a spolu zľahka
premiešame. Cesto rovnomerne rozotrieme na vymastený a múkou vysypaný plech. Pečieme pri
teplote 220 °C dvadsať minút. Po upečení necháme vychladnúť. Scedené a odkvapkané polovice
broskýň rozložíme na upečené cesto,pokryjeme vrstvou svetlej plnky. Keď stuhne v chladničke,
navrstvíme na ňu tmavú plnku a po jej stuhnutí opatrne prikryjeme vrchným plátom. Napokon
posypeme kakaovým práškom.
Svetlá plnka: 250 ml smotany na šľahanie, vanilínový cukor a stužovač šľahačky vyšľaháme
dotuha.
Tmavá plnka: 250 ml smotany na šľahanie, vanilínový cukor, stužovač a kakaový prášok ušľaháme
dotuha.
Vrchný plát: Zmäknutú Ceru, práškový cukor a sušené mlieko dobre spolu spracujeme. Na
pracovnej doske túto masu rozvaľkáme medzi dvomi potravinárskymi fóliami na veľkosť plechu.
Pomocou pomúčeného valčeka plát opatrne preložíme na koláč.

Slané vianočné pečivo

200 g hladkej múky, 200 g tvrdého strúhaného syra,
200 g masla, 2 žĺtky, na potretie 1 celé vajce, sezam,
rasca, rozdrvené pistáciové oriešky, soľ 

Zmäknuté maslo, múku, postrúhaný syr a žĺtky dobre
spracujeme. Vložíme do mikroténového vrecúška a
dáme na 1 hodinu do chladničky stuhnúť. Potom cesto
na pomúčenej doske rozvaľkáme. Formičkami
vykrajujeme rozličné tvary a ukladáme na vymastený
plech. Potrieme rozšľahaným vajcom, posolíme a
ozdobíme sezamom, rascou alebo rozdrvenými
pistáciovými orieškami. Pečieme v rozohriatej rúre pri
teplote 200 °C 15 až 20 minút. 



Nepečené čerešňové guľky

1 BB puding, 150 g práškového cukru, 175 g masla, 3 lyžice kakaa, 0,5 dl rumu,
1 sterilizované čerešne, 4 dl mlieka, 100 g kokosovej múčky, papierové košíčky 

Do misy dáme puding, cukor, maslo, kakao, rum, mlieko a spracujeme.
Pudingovú masu dáme na dosku posypanú práškovým cukrom, urobíme šúľok,
nakrájame na rovnaké diely. Do každého vtlačíme jednu čerešňu, sformujeme
guľku, obalíme v kokosovej múčke a vložíme do papierového košíčka.

Pstruh na rošte
Suroviny:
4 pstruhy, soľ, citrónová šťava, hladká múky, 80 g masla, zelená petržlenová vňať, strúhanka
Postup:
Pstruhy očistíme, umyjeme v studenej vode, posolíme a necháme chvíľu n a chladnom mieste
postáť. Potom ich obalíme v múke, rozpustenom masle a strúhanke. Pečieme na rozpálenom rošte
po každej strane 6 minút. upečené pstruhy uložíme na misu, ozdobíme plátkom citróna, posekanou
petržlenovou vňaťou a kúskom chleba. Podávame so zemiakovou kašou a marhuľovým kompótom.

Pstruh po španielsky
Suroviny:
2 menšie pstruhy, 1/2 citróna, 2 lyžice oleja, 100 g strúhanky, 1 strúčik cesnaku nasekaný
nadrobno, 4 lyžice sherry, čerstvá nasekaná petržlenová vňať, soľ, čierne korenie.
Postup:
Pstruhy potrieme citrónovou šťavou, osolíme a okoreníme. Na panvici rozpálime olej, panvicu
odstránime z ohňa a pridáme strúhanku, cesnak a petržlen a dobre zamiešame. Polovicu vzniklej
zmesi dáme na dno pekáča, na ňu položíme pstruhy a navrch posypeme zvyšnou zmesou.
Pokvapkáme zvyšnou šťavou z citróna a pečieme v rozohriatej rúre. Po piatich minútach prilejeme
sherry. Pečieme ďalších 10 minút, občas podlejeme šťavou.

Pstruh na hubách v alobale
Suroviny:
4 pstruhy, 1 cibuľka, 200 g húb, mleté čierne korenie, lyžica zelenej petržlenovej vňate, 100 g
masla, soľ, alobal
Postup:
Pstruhy dobre očistíme, posolíme a necháme postáť. Huby očistíme, umyjeme, pokrájame na
plátky udusíme na masle s cibuľkou. Počas dusenia posolíme, okoreníme a nakoniec pridáme
posekanú petržlenovú vňať. Touto plnkou naplníme pripravené pstruhy. Potom ich natrieme
rozpusteným maslom po obidvoch stranách, vložíme do vymasteného alobalu, dobe uzavrieme a
položíme na mriežku do dobre vyhriatej rúry. Pečieme 20 minút. Podávame so zemiakovou kašou a
uhorkovým šalátom.



Ako trávia Vianočné sviatky učitelia našich škôl!

 I. Štubňa: Vianoce trávim bez  oddychu, stále pracujem lebo rodiny si objednávajú
internet.

B. Čiamporová: Väčšinu času trávim doma, v kruhu rodiny a posledný Sviatok Vianočný
idem do hôr.

A. Jirmer:  Ja trávim Vianoce doma s manželkou a dcérkou , a potom ideme pozrieť ku
svokrovcom a k mojim rodičom.

T. Kvačkaj: Vianoce trávim s priateľkou a starkou. Väčšinou vyjedám misy s jedlom, potom
to idem vybehať  so psom.

P. Dubovec: Cez Vianoce som s rodinou,  pečieme koláče a keď je čas tak idem lyžovať.

Ľ. Tichá: Vianoce trávim s rodinou,  prechádzkami po prírode a pečením zákuskov

I. Bruončová: S rodinou.

T. Ridzoňová: Vianoce trávim s blízkymi ľuďmi, ktorých mam rada. Oddychujem
prechádzkami po prírode a pozeraním televízie.

M. Horská: Cez Vianoce oddychujem, pozerám rozprávky, občas vytiahnem  lyže ale najviac
som so svojou rodinou.

M. Roľková: Vianoce trávim s rodinou a pečením koláčov, dakedy som aj lyžovala ale keď
som sa skoro zabila tak to už radšej neskúšam.

D. Kvačkajová: Pečiem koláče, oddychujem a rada chodím na prechádzky so psom.

A. Čukanová:Cez vianoce sa venujem rodine a práci do školy...prezentácie.

P. Flaška: Za mlady lyzovačka (smiech), venujem sa rodine a naštevujem pribuzných
a známych .
.
K. Zingorová: Na Štedrý Deň varím a pečiem, venujem sa rodine a po Vianociach idem na
chatu s priateľmi, veľmi rada športujem, čiže často sa chodím lyžovať.

A. Pavlusová: Venujem sa pečeniu a vareniu, keď sa nájde chvíľka voľného času , rada si
prečítam dobrú knižku. Rada športujem , najradšej mám lyžovanie a keď je dosť snehu
chodím s pani Zingorovou na dobrú lyžovačku.



Slovo na záver od p. riaditeľky 

Vážené kolegyne, kolegovia, milí žiaci.

Sú chvíle, ktoré preletia, sú chvíle ktoré si
zapamätáme na celý život. V živote sú
však i tie , ktoré majú za úlohu spraviť
nás šťastnými, rozdať radosť, úsmev,
pocit blízkosti, naplnenia túžob a snov.
Takouto chvíľou sú i
 Vianoce.  Slovo  ktoré  v nás  od  detstva
vyvoláva  neopakovateľné  predstavy
a pocity. Keby sme mali vyjadriť ,čo pre
nás Vianoce znamenajú  ,určite  by sme zvolili  slová ,ako láska,  pokoj,  porozumenie,
radosť, nádej a možno i darčeky.
  Blíži  sa koniec  roka  a s ním prišiel  advent.  Advent  súvisí  s očakávaním a nádejou
,ktorá  vyrastá  zo  základov ľudských skúseností,  že  všetko  v našom živote  je  možné
zmeniť  k lepšiemu.  Sila  nádeje  sa  najpresvedčivejšie  ukazuje  v porovnaní   so
skutočnosťou ,  ktorá sa nám javí neprekonateľná, neriešiteľná a východisko sa nám
dokonca zdá nemožné.
  Ľudský život je uskutočňovaním nádejí a plný očakávaní , ale aj snahy a práce.
  Nádej  adventu  je  očakávaním  spravodlivosti,  ktorá  chráni  záujmy  aj  tých
najchudobnejších a najslabších. Učí nás pomenovať zlo, ale mať aj odvahu spoločne ho
prekonávať. Je umením poznávať potreby dnešného dňa ale i budúcich časov. Vedieť
ich  správne,  rozhodne  a spoločne  presadzovať.  Spravodlivosť,  pokoj  a pohoda  sú
ovocím ľudskej solidarity .
 
Vianoce sú:                                      ... keď rozlúskneme
                                                           orechovú škrupinku,
                                                           a pod tanier si dáme 
                                                           z kapra šupinku
                                                           keď na oplátky  rozdáme si med,
                                                           keď máme vieru, že krajší je svet, ...
                                                           keď do daru si dáme lásku, pohodu,
                                                           keď sa na seba usmievame
                                                           a máme dobrú náladu, ...
                                                           keď ľudia k sebe blízko sú ...
   
                                                        Vianoce sú pohladenie pre dušu ...

  Vážení  spolupracovníci  ,  milí  žiaci  chcem sa  Vám poďakovať  za  Vašu  celoročnú
svedomitú  prácu  ,  prajem  Vám  nádherné  vianočné  sviatky  plné  radosti,  pokory
a odpúšťania, veľa šťastia a spokojnosti v novom roku ...  
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