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10 skvelých dôvodov prečo je dobré    
študovať elektrotechniku 

_______________________________ 
 
1. Neviditeľná sila 
  
Človek si ani neuvedomuje, že elektrina nás obklopuje zo všetkých strán. Každá oblasť 
činnosti je závislá na elektrickej energii. Či je to bývanie, práca, zábava, alebo svetlo, 
telefóny, automaty, počítače....Je tajuplná, lebo je neviditeľná a napriek tomu drží nad nami 
moc. Potrebujeme ju k životu všade a budeme ju potrebovať aj naďalej. Je potrebné, aby 
ju ľudia mali neustále pod kontrolou, aby nám spoľahlivo slúžila.    
 
  
2. Štúdium elektrotechniky 
  
Jediným spôsobom ako dosiahnuť, aby sa elektrina stala dobrým sluhom, je študovať jej 
zákonitosti od výroby, prenosu, úprav až po spotrebiče.  Pre budúcich stredoškolákov 
je najvýhodnejšie štúdium v odbore mechanik elektrotechnik s rozšíreným 
praktickým vzdelávaním. Výhodou je získanie maturitného vysvedčenia a zároveň 
výučného listu. Tento druh štúdia je podporovaný aj u zamestnávateľov, v poslednom 
období aj vo forme duálneho vzdelávania. Ambiciózni žiaci majú tiež otvorenú cestu 
k vzdelávaniu na technických vysokých školách. 
 
  
3. Je ľahké získať svoju prvú prácu 
  
Absolventi elektrotechniky nájdu svoju prvú prácu pomerne ľahko, pretože väčšina 
zamestnávateľov hľadá čerstvé mysle s dobrým tréningom a praxou. Sú radi, že môžu 
mladých ľudí ešte lepšie vyformovať a poskytnúť im potrebný rozvoj podľa vlastných 
potrieb a premeniť ich na odborníkov. To je jeden z dôvodov, prečo sú elektrotechnici 
v súčasnosti vyhľadávaní na trhu práce. Tomu zodpovedá aj finančné ohodnotenie.  
Preto je výhodné absolvovať odborný výcvik vo firmách už počas štúdia v strednej 
škole.  

 

 
 
4. Jeden odbor -  viac zameraní 
  
Aj keď pri počutí  spojenia  „mechanik elektrotechnik“ väčšina ľudí má predstavu o ťahaní 
káblov, nie je to tak.  Elektrotechnika má obrovskú výhodu v tom, že pokrýva viacej 
profilácií a každá profilácia ďalšie špecializácie, ktoré sú navzájom prepojené. 
V silnoprúdovej profilácii sú to napríklad energetika, automatizácia, elektrické stroje 
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a prístroje, elektrické zariadenia budov, chytré inštalácie. Tento odbor je veľmi flexibilný 
a sťahuje k sebe aj „ajťácke“ technológie. 
 
 

 
 
  
5. Adrenalín 
  
Možno, že adrenalín nie je prvá vec, ktorá vás napadne, keď myslíte na elektrotechniku, 
ale verte, že akonáhle sa dostanete do kruhu elektrotechniky, stupeň adrenalínu sa vám 
bude postupne zvyšovať s pribúdajúcimi úspechmi pri cvičeniach a stavbe vlastných 
zariadení. Príležitostné otrasy elektrického náboja, ktoré nastanú, keď nedávate pozor a 
dotknete sa vodičov nabitých kondenzátorov, alebo keď spojíte 2 drôty nesprávne, alebo 
keď elektrická súčiastka „vybuchne” pred vašimi očami, pretože ste ju pripojili nesprávnym 
spôsobom, spôsobia, že tieto skúsenosti vás veľa naučia a pripravia na ďalšie úlohy, ktoré 
budete chcieť zvládnuť. „Omyl – pokus“ je jedna z ciest k úspechu. 
 
  
6.  Stále nové technológie a súčiastky - zabudnite na nudu!  
  
Technológia sa mení a elektrické a elektronické súčiastky sa každým dňom zlepšujú, viac 
upravujú, skrátka, vždy sa objaví niečo nové, iné a zaujímavé. Takže zabudnite na nudu 
a  na to, že budete používať rovnaké súčiastky stále dokola. K dispozícii budete mať nové 
a vzrušujúce technológie a užijete si veľa zábavy pri ich montáži a testovaní. 
 
  
7. Urob/Oprav si sám  
  
“Urob/Oprav si sám” je jedným z najzaujímavejších dôvodov, prečo sa dostať do 
elektrotechnického odboru. Keď sa naučíte ako veci fungujú, a príčiny prečo tieto veci 
alebo technológie nefungujú a aké sú základné pravidlá elektrotechniky, sami si môžete 
vytvoriť vlastné zariadenia, opraviť ich alebo vylepšiť, namiesto toho, aby ste ich 
beznádejne hľadali a následne ich kúpili.   
 Nemáme na mysli každodenné malé opravy a „vylepšováky“, ako napríklad výmena 
vyhorenej žiarovky alebo chybnej poistky: časom sa budete môcť vyrovnať so zložitejšími 
a väčšími problémami vo vašej domácnosti, pomôcť vašej rodine a priateľom. Ušetrí vám 
to peniaze, ale čo je hlavné, dá vám to ten nenahraditeľný pocit, keď si budete vedieť 
poradiť a opraviť niečo sami. 
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8. Mobilita 
 
 Práca elektrotechnika vám otvára veľa príležitostí aj v iných krajinách. Zákony 
matematiky, elektriny a fyziky sú univerzálne a vaše získané poznatky a zručnosti vás 
neobmedzujú iba na krajinu, v ktorej ste študovali. Existuje veľa medzinárodných 
spoločností, ktoré potrebujú elektromechanikov, a väčšina z nich je ochotná zamestnať 
ľudí z iných krajín. Okrem toho väčšina týchto spoločností pôsobí na medzinárodnej úrovni, 
čo ponúka ďalšie možnosti praxe a cestovania počas práce. Zároveň tieto spoločnosti za 
to slušne platia. 
 
  
9. Stanete sa súčasťou úžasnej komunity majstrov  
  
Možno ste už počuli o niektorých ľuďoch ako napríklad Alexander Graham Bell, Michael 
Faraday, Heinrich Rudolf Hertz, Nikola Tesla, Alessandro Volta, Thomas Alva Edison 
a ďalší.  Ak nie, všetci sa špecializovali na elektrotechniku a techniku a všetci zanechali 
celému svetu obrovské dedičstvo vo svojom odbore. Nesmieme zabudnúť ani na 
osobnosti zo Slovenska, ktorí zanechali po sebe dielo, ktoré sa zapísalo do dejín techniky 
napr. ako Jozef Murgaš, Štefan Anián  Jedlík, Ján Andrej Segner, Ján Wolfgang Kempelen 
a ďalší. 
  

 
  
Svetovo známe osobnosti, ktoré neskôr zmenili smerovanie svojej kariéry, ako Steve 
Wozniak, inžinier a dlhoročný obchodný partner kolegu Steva Jobsa (Apple), Mike 
Bloomberg, a v neposlednom rade Rowan Atkinson,  ako úžasný a nemotorný Mister 
Bean, všetci sú to ľudia,  ktorých očaril svet elektrotechniky a vybrali sa ju študovať. 
 
  
10. Zopár jednoduchých pravidiel:          
    
„Veci fungujú lepšie, keď sú zapojené.“ 
„Ak sa valí dym, urobil si niečo nesprávne.“ 
„Ak niečo nefunguje alebo nevieš ako ďalej, prečítaj si manuál.“  
„Elektrina ja dobrý sluha, ale zlý pán. Dodržuj vždy bezpečnosť !“ 


