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Poľsko víta HTEC č. 9!
Je jasné, že Poľsko sa má veľa čo učiť, samozrejme, v tom najlepšom zmysle slova. Krajina má viac Stredísk technického vzdelávania 
Haas (HTEC) ako ktorákoľvek iná krajina v Európe a nedávno oslávila otvorenie v poradí už deviateho strediska!

Na svojom oficiálnom otvorení 13. septembra sa vzdelávacie 
centrum Augustów (Augustowskie Centrum Edukacyjne) pripojilo 
k rastúcej sieti európskych centier vzdelávania HTEC spolu s exis-
tujúcimi HTEC centrami v Krakove, Kaliszi, Tureku, Włocławeku, 
Ząbkowiciach Śląskiem a Legnici. Všetky poľské centrá vzdelávania 
HTEC boli založené pod záštitou HFO Poľsko: divízia Abplanalp 
Consulting.

Bogdan Dyjuk, riaditeľ centra vzdelávania Augustowskie, povedal: 
„Pripojením sa k rastúcej skupine škôl so statusom HTEC sme 
sa zapojili do siete moderných inštitúcií s rovnakým poslaním. 
Je ním ponúkať vzdelanie v oblasti obrábania CNC na najvyššej 
úrovni. Výhody tejto siete budú bez pochýb zvyšovať šance našich 
absolventov nájsť si dobrú, výborne platenú prácu. V tomto stre-
disku HTEC sa študenti a zamestnanci naučia potrebné zručnosti 
na  prácu s moderným zariadením CNC. A školiť sa na strojoch firmy 
Haas je tým najlepším začiatkom. Zistili sme, že sú veľmi efektívne 
a ich obsluha je veľmi intuitívna.“

Na európskom kontinente je len niekoľko miest s tak dynamicky sa 
rozvíjajúcim priemyslom a obchodom, ako je Poľsko. V skutočnosti 
zo všetkých 27 krajín EÚ bolo Poľsko jedinou krajinou, ktorá v roku 
2008/2009 nezaznamenala recesiu. Alain Reynvoet, generálny 
riaditeľ spoločnosti Haas Automation Europe, sa tiež zúčastnil na 
otvorení v Augustówe. „Od roku 2009 bolo Poľsko jednou z najrých-
lejšie rastúcich a najvýkonnejších ekonomík v Európe. Rast Poľska 
je poháňaný priemyslom a stavebníctvom a čísla za túto krajinu 
poukazujú na najmasívnejší rast v odvetví výroby kovových výrob-
kov: o 15,5 % v roku 2010. Je zaujímavé, že z hľadiska ekonomiky 
Poľsko prekonáva Nemecko, Taliansko a Francúzsko a tiež investuje 
do viacerých stredísk HTEC. Je jasné, že Poliaci sú ochotní učiť sa 
najnovšie technológie a rovnako sú ochotní investovať do budúcnos-
ti svojej krajiny.“

Na podujatí sa tiež zúčastnilo niekoľko vysoko postavených miest-
nych a národných funkcionárov vrátane člena parlamentu Jana 
Kamińskeho, hlavného predstaviteľa regiónu Augustów Franciszeka 
Wiśniewskeho, a zástupcov miestnych a regionálnych úradov prá-
ce a pracovných zväzov. Po skončení podujatia povedal vicepre-
zident Abplanalp Consulting Wojciech Ratyński, že jeho spoloč-
nosť s radosťou víta centrum vzdelávania Augustowskie Centrum 
Edukacyjne v sieti HTEC. „Ide o veľmi činorodú školu, ktorá myslí 
do budúcnosti,“ povedal, „školu, ktorá má správnych ľudí a teraz 

aj správne nástroje, aby vyškolila súčasných a budúcich zamest-
nancov výrobných spoločností v danej oblasti. Sú to vzdelávacie 
inštitúcie ako táto, ktoré nám pomôžu v budúcom raste regiónu 
Augustów ako dôležitého priemyselného centra na severovýchode 
Poľska. My v Abplanalp máme v úmysle pokračovať v podpore vzde-
lávania v našej krajine, aby boli mladí ľudia pripravení na príležitosti 
a zaujímavú kariéru a aby zamestnávatelia našli a zamestnali dobre 
vyškolených jednotlivcov.

Koncepcia HTEC

HTEC sú partnerstvá medzi európskymi vzdelávacími zariadenia-
mi, Haas Automation Europe (HAE), miestnymi distributérmi HFO 
(Haas Factory Outlets) a alianciou partnerov s popredným postave-
ním v odvetví technológií CNC. HAE spustila program HTEC v roku 
2007, aby čelila tomu, čo považuje za jednu z najväčších hrozieb 
pre udržateľný hospodársky rozvoj kontinentu. Ide najmä o nedo-
statok talentovaných a motivovaných mladých ľudí, ktorí vstupujú 
do odvetvia presného strojárstva so zručnosťami obrábania CNC.

Program poskytuje obrábacie stroje CNC Haas do vzdelávacích 
 zariadení v Európe, a tak umožňuje študentom HTEC zoznámiť sa 
s najnovšou technológiou obrábania CNC. Táto praktická skúsenosť 
zaistí študentom, aby absolvovali školu s prenosnými zručnosťami 
a lepším pracovným uplatnením. Strediská technického vzdelávania 
Haas poskytujú úžitok aj miestnym a národným strojárskym firmám 
tým, že zvyšujú ponuku vzdelaných učňov.

Od okamihu spustenia sa iniciatíva HTEC rýchlo rozšírila po celej 
Európe. Vlády – od Švédska po Rumunsko a od Portugalska až po 
Rusko – nadšene podporili tento program a uznali, že treba budovať 
pevnejšiu výrobnú infraštruktúru.

Priemyselnými partnermi HTEC sú niektoré z najznámejších firiem 
v oblasti výrobných technológií presného strojárstva a svoju pevnú 
a trvalú oddanosť cieľom HTEC preukázali tým, že do nich inves-
tujú čas a zdroje. V súčasnosti zahŕňa sieť priemyselných partne-
rov HTEC firmy KELLER, MasterCam, Esprit, Renishaw, Sandvik 
Coromant, Schunk, Blaser, Urma, Chick, Air Turbine Technology, 
Hainbuch a CIMCOOL.
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