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Alca plast, s.r.o. – „Alca plast – Bratislavská”

Motivy k realizaci projektů

Firma Alca plast, s.r.o. byla založena v roce 1998 jako společnost s ručením omezeným. V současné době 

patří mezi největší výrobce sanitární techniky ve střední a východní Evropě. 

Motivem k realizaci projektu vytvoření školicího střediska 

„Alcaplast Academy“ bylo podpořit vývojové oddělení firmy, 

zvýšení její konkurenceschopnosti a zajištění kvalifikovaných

zaměstnanců. Za tímto účelem byla odkoupena budova a 

pozemek v Břeclavi na Bratislavské ulici, která byla

zrekonstruována a vybavena školícími pomůckami, programy 

a zařizovacími předměty.

Tato třípodlažní budova slouží pro provádění zákonných i odborných školení a pro zvyšování kvalifikace

zaměstnanců společnosti vlastními, ale i externími školiteli. Dále je školicí středisko využíváno 

pro odborná školení zákazníků společnosti Alca plast s.r.o. (především stavebních a instalatérských firem, 

architektů a prodejců sanitárních výrobků) za účelem zvýšení prodeje výrobků a konkurenceschopnosti. 
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Průběh realizace

Projekt byl zahájen v březnu roku 2008 a ukončen v srpnu roku

2009. Byl rozdělen do dvou etap. První etapa byla zaměřená na 

nákup budovy a pozemku, druhá etapa pak na stavební práce

(rekonstrukci objektu) a vybavení školicího střediska. Školicí 

centrum „Alcaplast Academy“ bylo slavnostně otevřeno 25. června 

2009.

Celá realizace proběhla bez větších problémů a generálnímu 

dodavateli stavby, firmě F & K & B, a.s., se podařilo přesně 

vystihnout vizi architekta Ing. Pavla Bainara, která odráží motto 

firmy Alca plast: kvalita-inovace-dynamika.

Financování projektu

Do projektu bylo investováno přibližně 45 mil. Kč. Způsobilé výdaje činily 44,51 mil. Kč. Jakožto střední 

podnik, získala společnost z Programu Školicí střediska – Výzva I. dotaci o velikosti 50 % ze způsobilých 

výdajů, tj. 22,255 mil. Kč.
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Celková výše 
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Délka trvání 
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Alca plast -
Bratislavská

Školicí 
střediska -

Výzva I.
45 mil. Kč 44,51 mil. Kč 22,255 mil. Kč 17 měsíců
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Přínosy projektu

Nové školicí centrum „Alcaplast Academy“ umožňuje 

odběratelům, dodavatelům, projektantům i školám 

seznámit se s výrobky společnosti, vyzkoušet si jejich

montáž, spolehlivost i atraktivní design. Centrum je 

vybaveno kvalitní výpočetní technikou, jazykovými 

učebnami, školicím sálem a zkušebnou, kde si mohou 

účastníci školení vyzkoušet získané informace v praxi.

Realizace školicího střediska má také výrazný vliv na 

celkový rozvoj regionu, neboť v současnosti zde další 

podobné vzdělávací centrum neexistuje.

Zapojení Regionální kanceláře Brno

Velmi kladně hodnotíme spolupráci s Regionální kanceláří Brno. Při přípravě a během realizace projektu 

byly využity poznatky získané na seminářích pořádaných regionální kanceláří. Přínosné byly i poskytnuté 

konzultace, které šetřily čas celého projektového týmu. 

Citace zástupce firmy

„Ve školicím středisku „Alcaplast Academy“ pořádáme řadu odborných školení pro nové i stávající 

zaměstnance,“ uvedla výkonná ředitelka společnosti Ing. Radka Prokopová. „Náplň školicího střediska je 

velmi široká. Ačkoliv se projekt primárně zaměřuje na profesní vzdělávání zaměstnanců firmy, pořádáme i 

řadu bezplatných školení pro naše obchodní partnery, zaměřených především na novinky a změny 

v sortimentu, konstrukci a způsoby montáže. V rámci celorepublikové soutěže „Podnikatelský projekt roku 

2010“ vyhlašované Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, se naše společnost se svým 

projektem školicího střediska umístila na druhém místě.“




