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Společnost: Klub personalistů ČR, Moravskoslezská regionální sekce  
Ulice: Vratimovská 142, 707 02  Ostrava-Kunčice, ČR
Telefon: 00420/606 722 337
E-mail: rsalzbrunn@tiscali.cz • Web: www.kp-msrs.cz 
Kontaktní osoba: Rudolf Salzbrunn 
Popis činnosti: Posláním a cílem Klubu je napomáhat rozvoji a zvyšování úrovně a účinnosti personálního 
a sociálního řízení lidských zdrojů zaměřeného na vysokou výkonnost, adaptabilitu a saturaci pracovních 
kolektivů. Klub k plnění svého poslání a cíle zejména:
a)  Vytváří podmínky pro vzájemnou výměnu poznatků a zkušeností řídících pracovníků i odborníků-specialistů, 

jejich názorů i námětů s cílem nacházet optimální řešení aktuálních i dlouhodobých společných věcných 
i metodických problémů personálního a sociálního rozvoje.

b)  Poskytuje svým členům nejnovější informace z oblasti personálního a sociálního řízení, včetně informací 
z legislativně právní oblasti.

c)  Popularizuje moderní, efektivní a osvědčené metody řízení; přitom podporuje aplikaci společenských věd 
v řízení sociálních procesů.

d)  Vytváří podle potřeby odborné pracovní týmy pro řešení společných věcných i metodických problémů 
personálního i sociálního rozvoje.

e)  Poskytuje nebo zprostředkovává operativní metodickou pomoc, vzdělávání, trénink a poradenství v oblasti 
personálního a sociálního řízení.

f )  Navazuje a rozvíjí zahraniční styky a mezinárodní spolupráci v oblasti personálního řízení. 
g)  Vytváří podmínky pro vzájemné osobní i společenské kontakty řídících pracovníků i odborníků-specialistů 

v oblasti personalistiky.
Představa spolupráce: Viz popis činnosti.

Společnost: Knowledge Management Cluster, o. s.  
IČ: 27046176  
Ulice: Technologická 372/2, 708 00  Ostrava-Poruba, ČR
Telefon: 00420/725 610 210 • Fax: 00420/597 305 822   
E-mail: aim@aim.cz • Web: www.kmcsluster.cz 
Kontaktní osoba: Antonín Laš, Josef Spurný 
Popis činnosti: Rozvoj informačních a komunikačních technologií a transfér znalostí o podnikání převážně 
v malých podnicích, v geografickém vymezení Moravskoslezského a Zlínského kraje.
Představa spolupráce: Účast v projektu Knowledge Management Clusteru.

Společnost: KOMA Ložiska s.r.o.  
Ulice: Ruská 41, 706 02  Ostrava-Vítkovice, ČR
Telefon: 00420/605 876 180
E-mail: daniel.dolezal@komaov.cz
Kontaktní osoba: Daniel Doležal 
Popis činnosti: Dodavatel komponentů pro průmysl a dodavatel automatizovaných parkovacích systémů.

Společnost: Lašské společenství, o.s.  
IČ: 26602831  
Ulice: K Náměstí 500, 739 44  Brušperk, ČR
Telefon: 00420/776 683 659
E-mail: konecny@lassko.cz • Web: www.lassko.cz 
Kontaktní osoba: Milan Konečný, Zdeněk Hladný 
Popis činnosti: Vzdělávání, výzkum.
Představa spolupráce: Vzdělávání a výzkum v oblasti optimálního řízení.


