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Spoločnosť INTER M & K, spol. s r.o. v spolupráci s LANDIER, spol. s r.o.  
si Vás dovoľujú pozvať na odborný seminár 

 

Riešenie vplyvu hospodárskej krízy na organizáciu podniku 
 

(ORGANIZAČNÉ  ŠTRUKTÚRY  A  RIADIACA DOKUMENTÁCIA III.) 
 

ktorý sa koná dňa  11. - 13. marca 2009 
   

miesto konania:  Hotel  HORIZONT,  Stará Lesná 
 

Stará Lesná, 059 60 Tatranská Lomnica;  Tel: +421 - 52 - 4467 881    Fax: +421 - 52 - 4467 287 
                         www.hotelhorizont.sk           e-mail: recepcia@hotelhorizont.sk 

 
Začiatok seminára: 10,00h (registrácia od 9,00 h), ukončenie seminára 14,00h 

 
CIEĽ  SEMINÁRA 

     Rozvinúť spoluprácu odborníkov zaoberajúcich sa optimalizáciou organizačných štruktúr a riadením 
dokumentácie vo firmách, výmena skúseností a informácií z praxe, prediskutovanie nasledovných tém 

 

 Optimalizácia organizačných štruktúr v čase hospodárskej krízy 
 HR manažment - Organizačný kontroling 
 Potreba definovania procesných rolí  resp. typových pracovných miest 
 Odmeňovanie v praxi 
 Zosúladenie riadiacej dokumentácie a nových kompetencií organizačných štruktúr  
        vyplývajúcich z procesu  implementácie zmien organizácie 
 Inovácie a transfér technológií – Európske projekty 
 Nová smernica ST EN ISO 2001:2008 
 Problematika udržiavania systémov riadenia kvality 
 

     Prezentačný tréning:   
 Profitability 
 Manažérsky koučing  

 

Seminár je určený hlavne pre riaditeľov, manažérov a špecialistov útvarov organizácie riadenia, RĽZ a QMS. 
 

Motto seminára:  
 

                                    Využime krízu na dôkladný “In Look” organizácie, aby sme 
                                 zabezpečili správne riešenia a zdroje pre “Out Look”  
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Program seminára 11. 3. 2009 
 

 9.00 hod. 
Privítanie a prevzatie dokumentácie seminára 
 
10.00 hod  - 12.00 hod. 
Zjednotenie používanej terminológie z oblasti organizačného manažmentu –  www.inlook.org 
 
12.00 hod  - 13.00 hod. 
Obedná prestávka 
 
13.00 hod. - 17.00 hod 
Prezentácia príspevkov účastníkov seminára 
 
17.00 hod. - 20.00 hod 
Diskusia – spoločenské posedenie 

Program seminára 12. 3. 2009 
Sekcia A:  VÝROBNÝ SEKTOR 
 

Sekcia B:  ŠTÁTNA  SPRÁVA A ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE 
 

8.00 hod. - 12.00 hod 
Prezentácia príspevkov účastníkov seminára 
 

12.00 hod  - 13.00 hod. 
Obedná prestávka 
 

13.00 hod. - 14.30 hod 
Prezentácia príspevkov účastníkov seminára 
 

14.30 hod. - 17.00 hod 
Prezentačný tréning: Manažérsky koučing 
 

17.00 hod. - 20.00 hod 
Diskusia – spoločenské posedenie 

Program seminára 13. 3. 2009 
8.00 hod. – 10.00 hod. 
Prezentačný tréning: Profitability 
 

10.00 hod. – 12.00 hod. 
Panelová diskusia – príklady úspešných riešení z praxe 
 

 diskusia a výmena praktických skúseností o raste spôsobilostí zamestnancov ( hlavne v projektoch) 
      s dôrazom na skupinu vo veku 25 až 40 rokov (resp. ako odovzdávať čo najúčinnejšie skúsenosti 
      staršej generácie práve tejto vekovej skupine v rôznych firemných prostrediach) 
 projekt vytvorenia typových pracovných miest pomocou aplikácie InLook system® 
 

12.00 hod  - 13.00 hod. 
Obedná prestávka 
 

13.00 hod. – 14.00 hod. 
Téma: Asociácia pre štandardizáciu a rozvoj organizačného manažmentu „ASADOM“ 
Záver seminára 
 
(Prestávka na kávu: 10:00 hod. – 10:15 hod.   a   15:00 hod.  – 15:15 hod.) 
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Účastnícky poplatok  
 
Účastnícky poplatok je 164,- EUR (4 940,70 Sk) + DPH na osobu, t.j. 195,16 EUR (5 879,40 Sk). 

Úhradu uvedenej čiastky vykonajte prosím bankovým prevodom  po obdržaní faktúry 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 

Faktúru Vám vystavíme obratom po zaslaní záväznej prihlášky s vyplnenými údajmi objednávateľa. 
 

Podmienky registrácie: 
 Záväznú registráciu žiadame vykonať do  3. 3. 2009 
 Zrušenie registrácie nie je možné, ale je možné zastúpenie inou osobou. 
 

     Vyplnenú záväznú prihlášku, ktorá je prílohou pozvánky, zašlite prosím späť na e-mailovu 
adresu: inter@inlook.eu alebo faxom v automatickom režime na tel. číslo 00421 55 7898170 

Termín a miesto konania: 
11. – 13. 3. 2009 
Hotel Horizont, Stará Lesná, 059 60 Tatranská Lomnica                e-mail: recepcia@hotelhorizont.sk     
Tel: +421 - 52 - 4467 881    Fax: +421 - 52 - 4467 287                                      www.hotelhorizont.sk            
 

Informácie:     
Počas seminára máme v hoteli HORIZONT dohodnutú zľavu na ubytovanie: 
- 1 osoba v dvojposteľovej izbe s raňajkami a miestnym poplatkom: 28,33 EUR (853,50 Sk), 
- ubytovanie SINGL.izba s raňajkami a miestnym poplatkom: 35,33 EUR (1 064,40 Sk) 
Ubytovanie s raňajkami si každý účastník zabezpečuje sám na vlastné náklady. 
 
Počas celého pobytu majú účastníci k dispozícii voľný vstup do AquaCity v Poprade.  
 

     Tešíme sa na Vašu účasť a radi privítame aj Vašu aktívnu účasť formou prednášky k uvedeným 
hlavným témam, prípadne publikovanie príspevku v zborníku bez  zaradenia do programu. 
 

Zoznam príspevkov je publikovaný na stránke www.inlook.eu v odkaze SEMINÁR V. Tatry, 
Horizont. 
(The list of contributions is published on www.inlook.eu/EN/index.html under Actual info). 
 

Kontaktná osoba: 
Ing. Viktor Šlapka 
Mob.: 00421 903 411 228 
e-mail: slapka@inlook.eu 
 


