
POZDRAV A POĎAKOVANIE ABSOLVENTA 

 
Náš 

bývalý žiak, Ján 

Urbanec, ktorý 

úspešne 

zmaturoval v roku 

2008 v študijnom 

odbore mechanik-

elektronik, 

číslicová a riadiaca technika, sa  po rokoch opäť ozval emailom, 

aby pozdravil a poďakoval ako vedeniu školy, tak aj 

pedagogickým zamestnancom terajšej SOŠT: 

Vážená pani riaditeľka,  

  

Kedže od mojej maturity uplynula už dlhšia doba, dovoľte, aby som sa najprv predstavil, resp. pripomenul. 

Volám sa Ján Urbanec a na bývalom SOU som študoval odbor Mechanik elektronik  číslicová  a  riadiaca 

 technika.  Spolu so spolužiakmi sme maturovali v školskom roku 2007/2008.  

Tento email som sa rozhodol napísať z niekoľkých dôvodov. 

Podnet vo mne vzbudili kolegovia (Američania) počas diskusie, keď som im vysvetľoval, ako 

funguje systém vzdelávania v Európe a na Slovensku. Práve vtedy som si uvedomil, že praktický výcvik, 

laboratórne cvičenia, ale aj odborné predmety z oblasti elektrotechniky do nás už od 15 rokov vštepovali základy 

logického, systemového myslenia a schopnosť zhromaždiť poznatky a zistenia do ucelenej a reprezentatívnej 

podoby. Práve tieto základné schopnosti sú elementárnym predpokladom pre to, aby som dnes mohol úspešne 

vykonávať moju profesiu. Samozrejme na tieto základy nadväzovalo pokračovanie štúdia na Leteckej fakulte 

TUKE, kde boli podstata a cieľ vzdelávania vo svojom princípe rovnaké. 

  

Po štúdiu som sa zamestnal ako systémový inžinier v spoločnosti Honeywell, ktorá okrem iného dodáva 

elektronické systémy pre kokpity lietadiel. Už tretí rok pracujem v centrále divízie Aerospace, ktorá sa nachádza 

v americkom meste Phoenix v štáte Arizona. Som zodpovedný za dizajn a technické riešenia systémov riadenia 

letu lietadla, ťahu motorov a integráciu elektronických palubných systémov pre tretieho najvačšieho výrobcu 

lietadiel na svete. Návrhy riešení často konzultujem s pilotmi a musím ich prezentovať zákazníkom. Mal som 

možnosť niekoľko-krát cestovať do Brazílie a prakticky pravidelne lietam po celých Spojených štátoch.  

V prílohe posielam pár fotiek z nášho nedávneho integračného testovania v lietadle Embraer ERJ-170. 

  

Aby som sa ale vrátil k podstate emailu, v porovnaní s typickým americkým kolegom sa mi dostalo o 6 rokov 

takéhoto, pre moje povolanie potrebného typu vzdelania viac, na čom nesie veľkú zásluhu aj SOŠT. Často-krát v 

praxi vidím, že niektorým kolegom práve tieto základné zručnosti chýbajú. Z pozorovania a rozprávania kolegov 

si myslím, že kvalita škol u nás v ničom nezaostáva za USA ani ostatným svetom, snáď by som povedal, že to je 

v niektorých prípadoch práve naopak. 

Keby som si mal vybrať strednú školu dnes, volil by som úplne rovnako. Ako bonus mi ostalo niekoľko 

najlepších kamarátov, mojich spolužiakov, ktorí sú vo svojích profesiách uspešní a som si takmer istý, že by sa 

pri výbere školy opät rozhodli tak ako ja. 

  

Týmto by som chcel odovzdať moje poďakovanie a pozdrav všetkým zamestnancom SOŠT. Bohužiaľ, Ing. 

Redajovi už osobne poďakovať nemôžem.  

  

S pozdravom a prianím pekného dňa,  

  

Jan Urbanec 
Systems Engineer - Integrated Avionics Systems 

Honeywell | Aerospace 

 

  

 


