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Spoločnosť INTER M & K, Ltd. v spolupráci s Ústavom podnikania a manažmentu Fakulty BERG 
TU v Košiciach, Ústavom priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality MtF STU Bratislava 
so sídlom v Trnave a partnerské univerzity z krajín EU, Ruska a Ukrajiny Vás pozývajú  na 
 

4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 
 

In Look Days 2010 
 

ktorá sa koná dňa 11. - 13. novembra 2010 
 

Miesto konania: Castle Hotel Hédervár, Maďarsko  (www.hedervar.com) 
 

H-9178 Hédervár, Fő U. 47, Telefon: +3696/213-433, Fax: +3696/213-576, e-mail: info@hedervary.hu 
 

Začiatok konferencie: 9.00 hod. (registrácia od 8.00 hod.), ukončenie konferencie 12.00 hod. 
 
CIEĽ  KONFERENCIE: 
 prezentácia nových prístupov, metód, technológií a systémov pre podporu manažmentu 

s cieľom zlepšiť a zefektívniť vzájomne prospešnú spoluprácu medzi akademickým sektorom 
a praxou v rámci Spoločenstva (EU)  

 výmena praktických skúseností formou panelovej diskusie v rámci nasledovných skupín: 

 manažmentu organizačného správania, ľudských zdrojov a kompetencií, 

 procesného manažmentu a manažmentu zmien, 

 informačného manažmentu a integrácie informačných systémov, 

 manažmentu kvality, 

 spoločensky zodpovedného podnikania, 

 tvorby, aktualizácie a publikovania riadiacej dokumentácie 
 
Aktívne vystúpenie účastníkov konferencie bude podporované technológiou Accordent, ktorá 
s využitím viacdruhových médií (audio, video a premietané dáta) umožní online a on-demand 
internetové publikovanie príspevkov, ako aj možnosť odpovedať na e-mailové otázky poslucháčov 
k predneseným témam v on-line prenose počas druhého dňa konferencie. 
 
Konferencia je určená zástupcom univerzít a vedeckých inštitúcií, podnikov, verejnej správy, 
výskumných a vývojových centier, ako aj všetkým záujemcom o vyššie uvedené oblasti. 
 
Registrácia: 
 pomocou elektronického formulára “Prihláška na konferenciu“  na web stránke konferencie 

www.inlook.sk v záložke Registrácia  
 vyplnením  záväznej prihlášky, ktorá je prílohou pozvánky a jej zaslaním  na e-mailovú adresu  

conference@inlook.sk  alebo faxom v automatickom režime na tel. číslo +421 55 7898170 
 
Podmienky registrácie: 
 Záväznú registráciu žiadame vykonať do 31.10. 2010 
 Zrušenie registrácie nie je možné, ale je možné zastúpenie inou osobou. 

 
Súvisiace informácie: 
Rokovací jazyk:  anglický, slovenský, český, maďarský. 



Ing. Zuzana Jurkasová       INTER M & K, spol. s r.o. 
jurkasova@inlook.eu                                           www.inlook.sk       Bernolákova 17, 040 11  Košice  
+421 908 637 678                                                 www.inlook.eu       Slovakia                                                                       

 
 
Účastnícky poplatok 

Účastnícky poplatok je 380 €/osobu + DPH (25%), resp. 190 €/osobu + DPH pre zástupcov 
akademickej obce a 60 €/osobu + DPH pre zástupcov verejnej správy a neziskových organizácií. 

Úhradu platby vykonajte prosím bankovým prevodom  na účet spoločnosti INTER M&K, spol. s r.o. 

číslo účtu: 1613685/5200  v  OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava 
SWIFT: OTPV SK BX 
IBAN: SK52 5200 0000 0000 0161 3685 
V správe pre príjemcu uveďte prosím text: InLookDays  a meno účastníka konferencie. 

Faktúru Vám vystavíme obratom na základe Vašej registrácie na medzinárodnú vedeckú 
konferenciu a po zaslaní požadovaných údajov o objednávateľovi. 

 
Ubytovanie 
Castle Hotel Hédervár,    http://www.kastelyszalloda.hu/rooms.php 

Penzión (nachádza sa v blízkosti  Castle Hotel Hédervár ) 

Telefón: +3696/213-433, Fax: +3696/213-576, e-mail: info@hedervary.hu 
Počas  konania medzinárodnej vedeckej konferencie  máme dohodnutú zľavu  na ubytovanie. 
Ubytovanie si každý účastník zabezpečuje sám  na vlastné náklady. 

Program medzinárodnej vedeckej konferencie a zoznam príspevkov je publikovaný na stránke 
www.inlook.sk v záložke “Program“. 
 
Výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie bude recenzovaný zborník príspevkov na CD 
nosiči s číslom ISBN.  
 

 
 


