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Tlačová správa 

 
HAURATON EUROPEAN STUDENT PROGRAM (HESP) 2019 – Rok Dva! 

 

 
 

Apríl – Máj 2019 – Po veľkom úspechu programu HESP v roku 2018 sa spoločnosť 

HAURATON rozhodla pokračovať v tomto jedinečnom technickom vzdelávacom podujatí. Už 

druhý rok pozvala skupiny študentov z vybraných technických univerzít v strednej 

a východnej Európe: vrátane Moldavska, Bulharska, Srbska, Maďarska, Slovinska, 

Chorvátska, Rumunska a Slovenska.  

 

HAURATON spustil program HESP s cieľom vytvoriť pracovné prostredie pre špecifické 

vzdelávanie, zhromažďovanie informácií, výmenu poznatkov a budovanie kontaktov v oblasti 

odvodnenia. To je dôležité najmä pre región strednej a východnej Európy, kde sa pri 

navrhovaní projektov povrchového odvodnenia neberú do úvahy dôležité parametre (vrátane 

efektívnej manipulácie, prepravy a skladovania dažďovej vody). 

 

Ulrich Krause, Senior export manager, vyzdvihol ďalšiu výhodu programu HESP: „Kontakty 

a odborné znalosti musia byť rozvíjané nadnárodne...“. Príležitosti na vytváranie kontaktov 

počas programu HESP sú v tomto prípade neoceniteľné.  

 

Do tohtoročného programu boli zaradené teoretické prednášky a praktické aktivity týkajúce 

sa tém, ako napr. návrh hydraulického výpočtu alebo inštalácia odvodňovacích žľabov. 

Návšteva výrobnej haly, semináre a workshopy s poprednými priemyselnými expertmi 

v Nemecku robia z iniciatívy HESP jedinečný zážitok v našom odvetví.  

 

Skupina, ktorá sa zúčastnila tento rok, sa zaujímala najmä o systém DRAINFIX®CLEAN, 

ktorý kombinuje líniové odvodnenie s filtračným substrátom bohatým na uhličitany. Tento 

systém poskytuje nákladovo efektívne, ekologické, efektívne a hlavne okamžité riešenie pre 

odvodnenie, zber a čistenie dažďovej vody priamo na mieste.  

„Tento inovatívny systém pomôže budúcim dizajnérom riešiť rôzne technické výzvy v rámci 

odvodnenia dažďovej vody, jej úpravy a vypúšťania späť do prírodného prostredia,“ uviedol 
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Krasimir Savov, dlhoročný medzinárodný technický poradca spoločnosti HAURATON, ktorý 

je zodpovedný za technický obsah programu HESP. 

 

Spätná väzba od účastníkov programu HESP poskytuje prehľad o ich pozitívnych názoroch: 

Silvia Bizoňová pri otázke o kvalite obsahu uviedla: „Cieľom programu HESP bolo 

informovať všetkých účastníkov o... odvodňovacích systémoch a ukázať im, ako navrhnúť 

a vypočítať veľkosť žľabov. V rámci programu sme mali možnosť vidieť celý proces priamo 

vo výrobe, čo si veľmi cením... Podľa môjho názoru a na základe osobnej skúsenosti je 

HAURATON príkladom pre iné spoločnosti, ako vyrábať produkty za relevantnú cenu a na 

vlastnom území.“ 

 

Marek Braniš uviedol: „Veľmi dobre zvolený pomer medzi prednáškami/workshopmi 

a voľnočasovými aktivitami.“ A Ondrej Soták doplnil: „Veľmi ma zaujala technika aktívneho 

kalu. Oceňujem aj demonštráciu odolnosti výrobkov v porovnaní s konkurenciou. Najviac ma 

však zaujali workshopy. Pracovať s cudzími ľuďmi na jednom projekte a niečo spolu 

vymyslieť bola zaujímavá skúsenosť.“ 

 

Pokiaľ ide o organizáciu celého programu HESP z hľadiska organizácie dopravy, ubytovania 

atď. Marek Braniš to považoval za organizáciu „...na veľmi dobrej úrovni“, pričom Ondrej 

Soták pridal „...na veľmi vysokej úrovni“. Silvia Bizoňová hodnotila „ducha“ spoločnosti 

HAURATON ako „profesionálneho a veľmi ľudského“.  

 

Na tému využitia vedomostí a získaných skúseností z programu HESP Silvia Bizoňová, 

doktorandka, poznamenala, že: „využije vedomosti v rámci predmetov, ktoré vyučujem, 

a tieto informácie postúpim študentom nižších ročníkov.“ 

 

Vo všeobecnosti, účastníci definovali program ako mimoriadne užitočný ako pre svoju prácu 

v stavebníctve, tak aj pre ich pedagogickú prax. Ondrej Soták dokonca odporučil zvýšiť 

počet workshopov.  

 

Ondrej Soták a Silvia Bizoňová tiež poznamenali, že majú v úmysle využiť poznatky získané 

z programu HESP a produktov HAURATON aj v rámci svojej ďalšej práce a štúdií.  

Celkové hodnotenie skúseností s touto skupinou študentov možno opísať ako „výborný“ a 

„hodnotný“. Cítili, že program HESP rozšíril ich obzory a možnosti v oblasti odvodňovacích 

riešení.  

 

HAURATON sídli v nemeckom meste Rastatt, a na trhu pôsobí už 60 rokov. Dnes má HAURATON 20 pobočiek v 
70 krajinách sveta a je jedným z lídrov na trhu v odvetví odvodnenia a vodného hospodárstva.  HAURATON 
ponúka viac ako 2000 rôznych výrobkov v štyroch sekciách: Inžinierske stavby, Občianske stavby, AQUA a 
ŠPORT, pričom portfólio sa neustále rozširuje. S uvedením kompozitných žľabov RECYFIX, bezskrutkového 
rýchlouzáveru SIDE-LOCK a podrobného on-line katalógu je HAURATON považovaný za vedúceho inovátora v 
odvetví. Referenčný zoznam zahŕňa medzinárodné  projekty, ako napríklad pretekársku dráhu Formuly 1 v Soči, 
štadión Majstrovstiev sveta vo futbale 2014 v Brazílii, Mercedes-Benz múzeum v Stuttgarte a letisko Fraport vo 
Frankfurte. 

 

Pre viac informácií navštívte www.hauraton.com. 

 

http://www.hauraton.com/

