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Spoločnosť  INTER M & K, spol. s r.o.  si Vás dovoľuje pozvať na  
odborný seminár 

 
 

ORGANIZAČNÉ  ŠTRUKTÚRY  A  RIADIACA 
DOKUMENTÁCIA 

 
ktorý sa koná dňa  18. -19. októbra 2007 

 
miesto konania:  Hotel  HORIZONT,  Stará Lesná 

 
Stará Lesná, 059 60 Tatranská Lomnica;  Tel: +421 - 52 - 4467 881    Fax: +421 - 52 - 4467 287 

     www.hotelsatel.com/horizont/sk/             e-mail: horizont@hotelsatel.com     
 

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 
 Procesné riadenie versus funkčné riadenie 
 Definovanie úrovní a rozsahov riadenia 
 Typy organizačných jednotiek a funkčných miest 
 Zosúladenie tvorby riadiacich dokumentov a organizačných štruktúr v procese   
        implementácie zmien organizácie 
 Počet, štruktúra a druhy riadiacej dokumentácie 
 Systém riadenia zmien v dokumentácii 
 Nástroje pre modelovanie zmien organizačnej štruktúry a riadiacej dokumentácie 
 Implementácia procesného riadenia do personálnej agendy organizácie 
 Aktualizácia popisov pracovných miest 

 

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

 
 



 

                                                      

  Spoločnosť  je  zapísaná  v  Obchodnom  registri  Okresného  súdu  Košice  1,  v  oddieli :  Sro vo vložke č.  6421 / V 
 
 INTER M & K, spol. s r.o.                      telefón :  00421 55 6434773                        Peňažný ústav : OTP Banka Slovensko, a.s..       
 Moldavská cesta 11                                 mobile :  00421 903 411228                        číslo účtu         : 1613685 / 5200 
 040 11 Košice                                          e-mail :  inter@inlook.eu                            IČO: 31710239                
 Slovakia                                                                  www.inlook.eu                             DIČ: 2020946939  IČ DPH: SK2020946939 

INTER M & K                                               
  Management & Knowledge    

 
Program seminára: 
 

Dňa 18.10.2007 
Predsedajúci: 
Ing. Gabriel Bardiovský, vedúci odboru Organizácie a riadenia U. S. Steel Košice, s.r.o. 
 

  9.00 hod. 
Privítanie a prevzatie dokumentácie seminára 
 
10.00 hod  - 12.00 hod. 
Téma: Riadenie organizačných zmien 
 Zmena firemných procesov (reštrukturalizácia, reorganizácia, (re)engineering, výkonnosť 

a konkurencieschopnosť) 
 Úspešné riadenie podnikových procesov – metódy, ktoré sa osvedčili v praxi pri budovaní 

procesne orientovaných podnikových štruktúr 
 Dynamické spoločenské zmeny nás nútia prispôsobiť sa novým podmienkam 
 EURO – čo bude znamenať jeho prijatie pre útvary organizácie a riadenia? 
 
Diskusia prípadových štúdií, prehĺbenie poznatkov na základe príkladov z praxe 
 
13.00 hod  - 17.00 hod.   
Téma: Tvorba a systém riadenia dokumentácie 
 Efektívne riadenie dokumentácie a záznamov  
 Antagonizmus tvorby a vydávania dokumentácie v organizácii (podniku/spoločnosti) 
 Pravidlá pre tvorbu a schvaľovanie organizačných štruktúr 
 Konvencie pre modelovanie a správu procesného modelu organizácie (podniku/spoločnosti) 
 Štandardy projektov organizácie (podniku/spoločnosti) 
 
Diskusia prípadových štúdií, prehĺbenie poznatkov na základe príkladov z praxe 
 
Dňa 19.10.2007 
Predsedajúci: 
Ing. Viktor Šlapka, poradca pre organizačný manažment  INTER M & K, spol. s r.o. 
 
 8.00 hod. – 12.00 hod. 
Téma: Realizovanie zmien v informačných a riadiacich systémoch 
 Počítačová podpora pri procesnom riadení – urýchlenie dostupnosti informačných podkladov 

pre kvalifikované rozhodnutia, zistenie skutočných potrieb organizácie (podniku/spoločnosti) 
 Odhad času, nákladov a zdrojov na jednotlivé procesy  
 Modelovanie procesov a organizačných štruktúr 
 
Diskusia prípadových štúdií a prehĺbenie poznatkov na základe príkladov z praxe 
 
13.00 hod. – 14.00 hod. 
Workshop: Ako môžu informačné technológie prispieť k úspešnému riadeniu a zdokonaľovaniu 
firemných procesov  
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Účastnícky poplatok  
 
Účastnícky poplatok zahŕňa dokumentáciu seminára, 2x obed, občerstvenie, prednáškovú sálu 

a je stanovený  2 900,- Sk  + DPH  na osobu ( t.j. 3 451,- 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: INRBSKBX 

(s účinnosťou od  7. 10. 2007 OTP Banka Sovensko, a.s. mení svoj swiftový kod na: OTPVSKBX) 

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 10. 10. 2007 
 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: 
18. – 19. 10. 2007 
Hotel Horizont, Stará Lesná, 059 60 Tatranská Lomnica 
Tel: +421 - 52 - 4467 881    Fax: +421 - 52 - 4467 287 
e-mail: horizont@hotelsatel.com  
www.hotelsatel.com/horizont/sk/             
 

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


