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ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. 

 

 

 



 

 

Název:   ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. 

Sídlo:    Ostrava, Moravská Ostrava, Švabinského 1749/19, PSČ 702 00 

Datum založení:  11.února 2010 

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Ostravě v 

oddílu O, vložka 282 

Identifikační číslo:  286 14 950 

DIČ:   CZ 28614950 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 43-6711120217/0100 

Právní forma:   Obecně prospěšná společnost  

 

 

Druh obecně prospěšných služeb 

Zvyšování regionální konkurenceschopnosti prostřednictvím vzdělávání, řešení projektů v 

sociální oblasti, pořádání kulturních akcí, propagace, vydavatelské činnosti, zpracování studií 

a vědeckovýzkumné činnosti. 

 

Doplňková činnost 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Personální složení 

Správní rada 

předseda správní rady:   Ing. Lubor Hruška Tvrdý, Ph.D.  

člen správní rady:    Bc. Ivana Foldynová  

člen správní rady:    Oldřich Zemánek  

Způsob jednání: 

Statutárním orgánem společnosti je správní rada. Jménem správní rady jedná samostatně její 

předseda. 

 

Dozorčí rada  

předseda dozorčí rady:   Leo Hruška  

člen dozorčí rady:    Miroslava Hrušková 

člen dozorčí rady:    Evženie Blažková 

 

Ředitel    Aleš Hruška  

 

Zakladatel     Andrea Hrušková 



 

Společnost ACCENDO-Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. byla založena v roce 2010. 

Projekty 
V měsíci květnu společnost provedla „Statistické zpracování dat“ pro Ostravskou univerzitu 

v Ostravě, Fakultu sociálních studií. V rámci tohoto projektu došlo ke zpracování 

statistického rozboru reprezentativního sociologického průzkumu obyvatel Ostravy 2010, 

jednalo se o průzkum 900 domácností na území statutárního města Ostravy, který byl největší 

od roku 1968. V rámci zadání byla provedena prognóza vývoje obyvatelstva včetně 

prostorového rozložení seniorů ve městě s využitím geoinformačních systémů na úrovni 

základních sídelních jednotek. 

Kultura 
Velkou kulturní akcí byl bezesporu Vánoční koncert vážné hudby , který se konal 18.12. 2010 

v Komorním klubu v Ostravě-Hrabůvce. Celkem se sešlo 80 posluchačů, kteří si odnesli velký 

kulturní zážitek. Na koncertě vystoupila operní subreta Eva Gebauerová-Phillips, operní 

pěvci z Národního divadla Moravskoslezského Waldemar Wieczorek, Aleš Burda, Pavel 

Ďuríček, houslový mistr Oldřich Zemánek a další umělci.  

 

Rok 2010 byl prvním rokem trvání naší společnosti, v dalším roce plánujeme více aktivit a 

projektů především v sociální oblasti a oblasti kultury, a také rozjezd nakladatelské činnosti. 

 

Aleš Hruška 

ředitel společnosti 
















