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ŠKODA AUTO otevírá v závodě Kvasiny nové vzdělávací 
centrum 
 

› Nově otevřené vzdělávací centrum je součástí rozsáhlého investičního programu, který má 

za cíl zlepšovat pracovní podmínky zaměstnanců 

› Do výstavby a modernizace společnost investovala více než 20 milionů korun 

› Vzdělávání a školení zaměstnanců jako jeden z nástrojů růstu 

 

Kvasiny, 26. září 2018 – V závodě společnosti ŠKODA AUTO v Kvasinách se dnes otevírají 

nové vzdělávací prostory ŠKODA Akademie. Celková plocha činí 645 m
2
, náklady na stavbu 

a moderní vybavení kanceláří a učeben činily více než 20 milionů korun. Centrum je určeno 

pro vzdělávací a specializované kurzy, jazykové lekce a další školení s cílem zlepšovat 

pracovní podmínky zaměstnanců a průběžně zvyšovat jejich kvalifikaci.  

 

„Investice do vzdělávání jsou pro nás jednou z klíčových priorit. Otevřením nového vzdělávacího 

centra v Kvasinách zlepšíme dostupnost vzdělávání pro naše zaměstnance. Tímto krokem ale naše 

snahy nekončí. V budoucnu se budeme zasazovat o další zlepšení kvalitního vzdělávání ve všech 

našich závodech,“ řekl Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast 

řízení lidských zdrojů při příležitosti slavnostního otevření vzdělávacího centra, kterého se zúčastnil 

spolu s předsedou Odborů KOVO MB, Jaroslavem Povšíkem. 

 

Celková plocha nového vzdělávacího centra činí 645 m
2
 a zahrnuje celkem pět školicích místností, 

z nichž největší nabízí kapacitu 48 osob. Do výstavby a vybavení investovala ŠKODA AUTO 

v posledních dvou letech více než 20 milionů korun – tato investice zahrnuje kompletní náklady 

na stavební úpravy, vestavbu kanceláří, učeben, společného prostoru a sociálních zařízení. Nové 

prostory získaly moderní techniku, která zatraktivní školení a vzdělávání zaměstnanců. 

 

V nových prostorách budou kromě školení a řady specializovaných kurzů, včetně jazykových, 

probíhat i motivační rozhovory se zaměstnanci, kurzy pro mistry a vedoucí týmů či oddělení a další 

aktivity spojené se vzděláváním. V areálu závodu v Kvasinách jde o vůbec první prostory tohoto 

druhu, doposud školení a kurzy probíhaly v zasedacích místnostech, u externích firem, nebo 

účastníci dojížděli do Mladé Boleslavi. 

 

Nové vzdělávací centrum je součástí dlouhodobě pojatého investičního programu, který má za cíl 

zlepšovat pracovní podmínky zaměstnanců. Vzdělávání a školení zaměstnanců je jedním z nástrojů 

trvale udržitelného růstu společnosti ŠKODA AUTO. Důležitá je v této oblasti intenzivní spolupráce 

společnosti se sociálním partnerem, odborovou organizací KOVO, který se podílí na tvorbě projektů 

na zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a podporuje jejich realizaci. V současné době 

pracuje v závodě Kvasiny více než 8 500 zaměstnanců. Počet proškolených zaměstnanců 

v Kvasinách v prezenčních kurzech v roce 2017 byl přibližně 7 500 a v e-learninových kurzech 

přibližně 8 800 zaměstnanců. 

 

ŠKODA AUTO věnuje vzdělávání dlouhodobě velký důraz. V dubnu 2013 byla založena ŠKODA 

Akademie za účelem komplexního vzdělávání žáků a zaměstnanců. ŠKODA Akademie je 

zodpovědná za personální rozvoj zaměstnanců ŠKODA AUTO, za rozvoj jejich odborných i 
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nadodborných kompetencí. Před jedenácti lety otevřela automobilka nové vzdělávací centrum 

Na Karmeli v centru Mladé Boleslavi.  

 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera     Martina Gillichová 

Vedoucí Komunikace podniku   Tisková mluvčí závodu Kvasiny 

T +420 326 811 773    T +420 730 862 526 

tomas.kotera@skoda-auto.cz   martina.gillichova@skoda-auto.cz 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

  
Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO otevírá v závodě Kvasiny nové 

vzdělávací centrum 

Nové vzdělávací centrum dne 26.9.2018 slavnostně 

otevřeli (zleva): Bohdan Wojnar, člen představenstva za 

oblast řízení lidských zdrojů, Jaroslav Povšík, předseda 

Odborů KOVO MB, Martin Lustyk, předseda Odborů 

KOVO Kvasiny, Jiří Černý, vedoucí výroby vozů závodu 

Kvasiny a Carsten Brandes, vedoucí ŠKODA Akademie. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Infografika: ŠKODA AUTO otevírá v závodě Kvasiny 

nové vzdělávací centrum 

Celková plocha vzdělávacího centra činí 645 m
2
, náklady 

na stavbu a moderní vybavení kanceláří a učeben činily 

více než 20 milionů korun.  

Centrum je určeno pro vzdělávací a specializované kurzy, 

jazykové lekce a další školení s cílem zlepšovat pracovní 

podmínky zaměstnanců a průběžně zvyšovat jejich 

kvalifikaci. 

 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 8 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ, KAMIQ (v Číně) a SUPERB,  
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 

ŠKODA  AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory 
a převodovky,  

› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 
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