Nasleduj Alberta
Zvedavosť je spoločným menovateľom mladých ľudí – študentov
stredných odborných škôl a univerzít, ktorých vám v našej rubrike
„Nasleduj Alberta“ budeme postupne predstavovať. Spája ich jedno
– dokázali vyniknúť, pretože využili svoju zvedavosť po objavovaní.
Vďaka svojim rodičom, pedagógom a nesporne z veľkej časti vlastnou
disciplínou a zanieteniu majú „našliapnuté“ byť lídrami v tom, čo robia.

„Nemám žiadny zvláštny talent. Som iba vášnivo zvedavý.“

Albert Einstein

Viliam Jakubec
Ako si sa dostal k oblasti/odboru, ktorý v súčasnosti študuješ?
Technika v dnešnom svete zastáva nezastupiteľnú úlohu, neustále sa vyvíja a zdokonaľuje. Rozhodol som sa pre elektroenergetiku, pretože k nej mám blízky vzťah. Môj brat
vyštudoval rovnaký odbor, je trochu mojím vzorom. Zároveň ma už od detstva fascinovali pokusy na hodinách fyziky, ktoré vo mne prebudili zvedavosť a otázky, na ktoré
som sa rozhodol hľadať odpovede.
Čo ťa viedlo k tomu, že si sa začal zapájať do odborných aktivít aj vo svojom voľnom
čase?

… je v súčasnosti študentom 4. ročníka na Strednej
odbornej škole technickej
v Michalovciach v študijnom
odbore elektrotechnika. Z jeho
doterajších úspechov možno
spomenúť 1. miesto v súťaži
jednotlivcov na celoslovenskej
súťaži odborných vedomostí
a praktických zručností žiakov SOŠ v odbore mechanik
elektrotechnik – silnoprúd,
2. miesto v 13. ročníku tímovej súťaže VSD pre študentov
vyšších ročníkov partnerských
stredných elektrotechnických
škôl na tému SMART HOME
(2020), či 4. miesto v tímovej
súťaži pre študentov vyšších
ročníkov partnerských stredných elektrotechnických škôl
na tému Využitie elektrických
vedení VN a NN pre aplikácie.
Organizátorom posledných
dvoch uvedených súťaží bola
spoločnosť Východoslovenská
distribučná, a. s.
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Viedla ma k tomu moja zvedavosť a nadšenie, pretože som našiel oblasť, ktorá je pre
mňa studňou bez dna, nevyčerpateľnou témou. Dovoľte mi citovať J. A. Komenského:
„Žiak nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.“ Konštatujem,
že mojim učiteľom sa to podarilo. Vložili do výkladu učiva často aj humor, ktorý zmenil
nudné učenie na fascinujúce poznávanie v škole aj mimo nej.
Máš nejaký vzor (človeka, firmu…), ktorý ťa motivuje napredovať v tom, čo robíš/
študuješ? Prečo práve on, resp. táto firma?
Keď sa povie vzor (v kontexte techniky), tak na prvom mieste je to Nikola Tesla. Nedal
sa limitovať dobou, v ktorej žil. Svojimi vynálezmi ju predbehol o 100 rokov a výrazne prispel k svetu, ktorý poznáme dnes. Na druhej strane je mojím vzorom (mimo
techniky, keďže sa aktívne už 12 rokov venujem aj hre na klavíri) Wolfgang Amadeus
Mozart, ktorý bol tiež limitovaný svojou dobou, no vykročil z radu a svojou hudbou sa
stal slávnym a nesmrteľným.
Keby si mal spomenúť dve veci v oblasti techniky, ktoré by bolo podľa teba potrebné
zásadne zmeniť/inovovať/vyvinúť, čo by to bolo? Ako by si to urobil ty?
Určite by som spopularizoval a sprístupnil verejnosti automobily na vodík. Sú ekologické, fungujú na základe jednoduchej chemickej reakcie, proces môžeme opakovať
donekonečna a nedochádza k žiadnemu znečisteniu planéty. Tiež by som nadviazal
na prácu N. Teslu, ktorý sa pokúšal prenášať elektrickú energiu bezdrôtovo na veľké
vzdialenosti a vytvoriť tak pokrytie na celom svete.
Máš nejaký cieľ/métu, kam by si to chcel vo svojom živote dopracovať (osobne, kariérne…)? Čo by si potreboval na dosiahnutie tohto cieľa?
Mojím cieľom je po skončení vysokej školy pracovať v oblasti elektroenergetiky (vedenia, premena, distribúcia elektrickej energie a pod.). Tiež som mal sen (ešte ako dieťa),
že budem učiteľom, takže uvidím... Chcel by som „zapáliť“ iných ľudí pre elektrotechniku tak, ako som bol „zapálený“ ja sám.
Akou krajinou by malo byť Slovensko, aby bolo pre teba príťažlivé zostať tu pracovať?
Malo by byť krajinou, v ktorej je na prvom mieste veda a výskum. Krajinou vzdelaných
ľudí, v ktorej sa človek nemusí hanbiť za svoje vedomosti a vzdelanie, ale kde je váženým a žiadaným špecialistom vo svojom odbore. Zároveň by mal byť podstatne lepšie
finančne ohodnotený za svoju prácu. Iba vtedy si my Slováci budeme vážiť svoju vlasť
a samých seba.

