
Zo života absolventa SOU energetického 
 
Asi nie je obvyklé, aby niekto napísal do školských novín po toľkých rokoch. Ale chcel 
by som sa s vami podeliť o to, ako naša škola ovplyvnila môj život. 
 
 Študoval som v rokoch 1997-2001 odbor mechanik - elektronik pre 
automatizačnú a výpočtovú techniku. A pravdepodobne ako vy som sa aj učil aj neučil. 
V treťom ročníku som sa začal zamýšľať, čo robiť po maturite. Napadne to každému a 
ten čo tvrdí opak, klame. Mal som vtedy pocit, že inžiniersky titul mi dá vyšší životný 
štandard. 
 Ďalšia vlna zamýšľania sa nad budúcnosťou prišla vo štvrtom ročníku, keď mi 
jeden kamarát ponúkol prácu v zahraničí. Dobre platené miesto hneď po skončení školy 
aj s dobrým kamarátom bolo lákavé. Nakoniec ale rozhodlo to, čo ma ťahalo na SOU 
energetické. Môj záujem o elektrotechniku, elektroniku, výpočtovú techniku a 
automatizáciu.  
 Podal som si celkom tri prihlášky na Žilinskú univerzitu (na štúdium na intráku 
naša rodina nemala peniaze). Absolvoval som súkromné doučovanie z matematiky, 
pretože sme na SOU prebrali o dosť menej ako na gymnáziách. Vzali ma na všetky tri 
fakulty: strojnícku, elektrotechnickú, riadenia a informatiky. Na jeseň 2006 som nastúpil 
na moju favorizovanú Elektrotechnickú fakultu.  
 Vysoká škola je úplne iná ako stredná. Tu vás nikto nenúti učiť sa. Požadujú sa 
len výsledky. Prvé dva roky mali gymnazisti náskok v učení pred žiakmi z odborných 
škôl. Bolo to najmä kvôli tomu, že počas týchto rokov nás trápili predmetmi ako fyzika 
a matematika. Keď si tak spomínam, tak prvé dva roky boli len o týchto dvoch 
predmetoch. V tých časoch som si často spomenul na pani profesorku Slovákovú, ktorá 
nás na SOU trápila fyzikou. Vďaka jej prístupu som v oblasti fyziky nepocítil záťaž. Na 
VŠ sa naučíte, že jednoduché vzorce sú komplikovanejšie a vďaka integrálom, 
deriváciám a limitám skoro nepochopiteľné. 
 Keď som končil školu a stál som na promóciách ako úspešný absolvent, v hlave 
sa mi mihla myšlienka: „Čo som tým všetkým dosiahol?“ Moje vedomosti sa rozšírili o 
umelú inteligenciu, bezpečnostné a zabezpečovacie systémy, integrovaný manažment 
kvality a veľa, veľmi veľa iných znalostí. No takmer žiadne zručnosti. 
 Potom prišiel čas sa zamestnať. Nejdem opisovať aký je tento štát k absolventom. 
Len spomeniem, že keď budete končiť školu (či už strednú, alebo vysokú) choďte hneď 
na druhý deň na úrad práce. Zamestnal som sa vo firme, ktorá sa zaoberá 
zabezpečovacou technikou pre železnice(laicky povedané: navrhuje počítačovo-
elektronické systémy, ktoré zabezpečujú aby sa vlaky nezrážali….čiže výhybky 
a návestidlá = semafory). Hlásil som sa na pozíciu projektanta. Pri pohovore mi pán 
riaditeľ povedal, že na dobrého projektanta musíte mať 10 rokov praxe. Neviem ako sa 
to stalo, ale vzali ma aj bez praxe. Čakali ma dva roky učenia dňom i nocou. Systém 
obsahuje elektroniku, elektromechaniku, výpočtovú techniku a počítačové siete. Po 



dvoch rokoch a veľa chybách sa zo mňa stal úspešný projektant v tejto firme. 
 Ostal som ale na križovatke. Hoci ma práca baví a aj sa mi darí a aj platovo to 
konečne po 8 rokoch vyzerá, ako by som bol inžinier...potrebujem zmenu. Moje 
vedomosti stagnujú a zdá sa mi, že každodennou rutinou hlúpnem. V poslednej dobe si 
stále častejšie spomínam na slová môjho vedúceho diplomovej práce doc. Janotu: „V 
jednej firme sa oplatí ostať max. 5 rokov a potom vymeniť.“ Ja mám už blížiaci sa 9 rok. 
 Čo sa týka financií. Od začiatku veľmi dlho som vo firme nemal veľký plat. Dal 
sa porovnať s predavačom. Neskôr sa to zlepšilo. V roku 2009 som si vzal hypotéku so 
štátnym príspevkom pre mladých. Splátky boli veľké. No popri práci projektanta som 
stíhal aj rôzne práce po večeroch. A tu sa mi zasa vyplatilo SOU energetické. Tam ma 
naučili opravovať elektroniku, prácu s rozvádzačmi, inštalácie a motory. Vďaka 
výučnému listu som si zarobil popri projektovaní toľko, že hypotéku na 30 rokov som 
splatil za 6 rokov. 
 Stredná škola je skutočne dôležitá, ale musí baviť. Zaujímajte sa čo najviac, 
pýtajte sa. Jedného dňa sa vám to vyplatí. 
 Pre tých čo sa rozhodnú pre vysokú školu. Naučíte sa veľa nového, ale ak ostanete 
len pri teórii, nebudete dobrý pracovník, ani učiteľ. 
 Pre tých, čo sa rozhodnú pre prácu. Neprídete o nič, na vysokej škole vám len 
ukážu systematiku získavania vedomostí. Ak budete chcieť byť skutočným odborníkom, 
sami prídete na to, ako a kde získať informácie. 
 A na záver: 
Všetky vedomosti zo strednej školy sa vám jedného dňa zídu. Tak čerpajte a učte sa, 
kým ste mladí. Čím je človek starší, ide to do hlavy ťažšie. A bude to znieť ako fráza, 
ale zdravý životný štýl je tiež dôležitý. Keď vám alkohol a cigarety vypália mozgové 
bunky, bude z vás len tupé stádo :) 

S pozdravom 
Ladislav Kozárik 

l.kozarik@gmail.com 
 
 


