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Mat, pán riaditeľ! 
 

JENEWEIN CHESS MATCH 2009 
Bratislava, Laurinská 17, Art Hotel William, 6. a 7. november 2009 

Holdingová spoločnosť JENEWEIN GROUP si šach ako taký a šachovú filozofiu zvolila za jeden zo 
základných pilierov a ústredných motívov firemnej identity. Z tohto dôvodu sa vlani po prvý raz stala 
generálnym partnerom súťažného stretnutia šachových tímov slovenských a českých top manažérov, 
ktoré spoluorganizuje s Pražskou šachovou spoločnosťou. Prostredníctvom podujatia JENEWEIN 
Chess Match chce sprostredkovať krásu a eleganciu šachovej hry širokej verejnosti. Minulý rok na 
Slovensku pri tejto príležitosti okrem špičkových manažérskych tímov privítala aj legendu šachového 
neba – v poradí dvanásteho majstra sveta v šachovej histórii a ruského veľmajstra Anatolija 
Karpova.  

Ďalší ročník šachového stretnutia českých a slovenských manažérov JENEWEIN Chess Match sa 
uskutoční 6. a 7. novembra opäť v bratislavskom Art Hoteli William. Top manažérov z Čiech a Moravy 
povedie na prvej šachovnici dlhoročný člen českej reprezentácie, veľmajster Vlastimil Babula. Lídrom 
slovenského tímu bude tak ako vlani najlepší slovenský hráč, veľmajster Sergej Movsesjan. 
V minulých ročníkoch boli so šachovou bohyňou Caissou spriaznenejší slovenskí manažéri, ktorí 
v roku 2007 vyhrali obidve kolá (10:5 a 11:4) a v roku 2008 prvé kolo (6:14 a 12:8). Tento rok sa bude 
hrať na štyri kolá, pričom formu, v akej do Bratislavy prišli obidva tímy, predznamená už piatkový 
podvečer, keď si českí i slovenskí manažéri zahrajú alternatívnu simultánku proti dvojici veľmajstrov 
Sergej Movsesjan a Vlastimil Babula. 

Hlavná súťaž sa uskutoční v sobotu 7. novembra – víťazný tím si prevezme putovnú trofej JENEWEIN 
Chess Match, ktorej autorom je akad. maliar Daniel Brunovský.  
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Kontakt: Jana Hyžová, e-mail: hyzova@jeneweingroup.com, tel.: 0904 159 473. 

 
 
JENEWEIN Chess Match 2009 
 
Generálny partner: JENEWEIN GROUP 
Organizátor: Pražská šachová spoločnosť 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JENEWEIN GROUP je strategická holdingová spoločnosť spravujúca portfólio poradenských spoločností s vedúcim postavením 
na trhu – AMROP HEVER Slovakia, FIPRA Slovakia, AJG Consulting a analytický inštitút EPPP. Skupina spája renomované 
značky, ktoré sú pevnou súčasťou líderských globálnych organizácií, a poskytuje im silné medzinárodné zázemie, ktoré sa 
začalo profilovať v roku 1990 ako poradenská spoločnosť so zameraním na Executive Search a ľudský kapitál. Rýchly rast a 
prijímanie nových výziev a príležitostí sa odrazili v rozšírení komplexnosti v oblasti manažérskeho a public affairs poradenstva a 
portfólia spoločností, ktorým sa veľmi rýchlo podarilo zaujať pozíciu úspešných hráčov. Spoločnosti patriace do portfólia 
JENEWEIN GROUP sú uznávanými stredoeurópskymi lídrami ponúkajúcimi profesionálne poradenské služby zamerané na 
zvyšovanie kvality ľudského kapitálu, efektívnosť jednotlivých činností, správu a riadenie spoločnosti, oblasť verejných a 
regulačných politík, európskych záležitostí, strategických vládnych vzťahov, či na zakladanie nových firiem, poskytovanie 
poradenstva v stratégiách rastu a pri fúziách a akvizíciách. Ich vlastnú expertnosť v praxi zvyšuje fungovanie inovatívnej 
platformy Business Innovation Network, ktorá spája najlepších odborníkov a špecialistov z iných odborov, a tak prináša úplne 
iné pohľady a riešenia. 
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