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Poradenská spoločnosť Jenewein & Part-
ners sa premenovala na AMROP HE-

VER Slovakia – Global Executive Search. 
„Vzhľadom na členstvo v The Amrop He-
ver Group, geograficky najväčšej Executi-
ve Search skupine sveta, sa spoločnosť Je-
newein & Partners stala strategickou glo-
bálnou kanceláriou, v ktorej sa neraz rie-
šia medzinárodné obchodné dohody, a tak 
pôvodný názov prestal byť v medzinárod-
ných súvislostiach dostatočne výstižný,“ 
vysvetľuje Martin Novotný, vedúci partner 
a spoluzakladateľ Jenewein & Partners. 

Aj vďaka obrovskému ekonomickému 
rastu, ktorý Slovensko zaznamenalo v po-
sledných rokoch, aj vďaka iniciatívnos-
ti, otvorenosti a smelým podnikateľským 
zámerom sa spoločnosť stala lídrom stre-
do- a východoeurópskeho regiónu. „Prija-
tie globálnej obchodnej značky znamená 
plnenie záväzku voči našim obchodným 
partnerom. Je dôkazom našej neustálej 
a nekompromisnej snahy o najvyššiu kva-
litu a dodržiavanie medzinárodných štan-
dardov a najvyšších etických princípov 
pri poskytovaní na mieru šitých poraden-
ských riešení,“ dopĺňa Martin Krekáč, ve-
dúci partner a spoluzakladateľ Jenewein & 
Partners.

Portfólio služieb spoločnosti AMROP 
HEVER Slovakia – Global Executive Se-
arch zostáva aj naďalej zamerané na tri 
hlavné poradenské oblasti: Executive Se-

arch, Board Advisory a Management Audit 
doplnené o diverzifikované Human Capi-
tal riešenia súvisiace s hlavným poslaním 
spoločnosti.

Dva profesionálne tímy
Najvyšším orgánom AMROP HEVER 

Slovakia – Global Executive Search je 
správna rada zložená z majiteľov spoloč-
nosti Martina Krekáča, Martina Novotné-
ho a Radomíra Maka, doterajšieho Mana-
ging Partnera spoločnosti Jenewein & Part-
ners, ktorý sa v rámci zmeny mena stal 
rovnocenným vedúcim partnerom a spolu-
majiteľom spoločnosti vo vzťahu k jej za-
kladateľom. „Zmenu mena využívame aj 
na prestavenie vnútorných vzťahov a per-
sonálne posilňovanie spoločnosti. V rám-
ci organizačnej štruktúry sme vytvorili 
dva rovnocenné profesionálne tímy – tím 
manažérov a konzultantov a silný tím re-
šeršerov a analytikov. V rámci skupinové-
ho usporiadania vytvárame nový Business 
Innovation Practice (BIP), ktorého úlohou 
bude posilňovanie trhového podielu v rele-
vantných segmentoch prostredníctvom vy-
tvárania a koordinácie inovatívnych rieše-
ní a nových podnikateľských príležitostí,“ 
hovorí Radomír Mako.

Nejde len o zmenu mena
Do pozície Managing Partner AMROP 

HEVER Slovakia – Global Executive Se-

arch správna rada na valnom zhromaž-
dení menovala Igora Šulíka, doterajšieho 
partnera spoločnosti Jenewein & Partners. 
„Zmenou mena majú naši obchodní part-
neri možnosť využívať bohaté tridsaťroč-
né skúsenosti svetového lídra, pre ktorého 
v 51 krajinách pracuje 800 profesionálov. 
Aj tým získavajú bezproblémový prístup 
k celosvetovo najrýchlejšie rastúcim trhom 
v regióne strednej a východnej Európy a to 
v kombinácii s líderským postavením na 
domácom slovenskom trhu. Zmena mena 
Jenewein & Partners na AMROP HEVER 
Slovakia – Global Executive Search preto 
znamená oveľa viac ako iba zmenu znač-
ky,“ dodáva Igor Šulík, nový Managing 
Partner AMROP HEVER Slovakia – Global 
Executive Search. ■

www.amrophever.sk

THE AMROP HEVER GROUP je geo-
graficky najväčšia skupina Executive Se-
arch spoločností na svete s tridsaťročnou 
tradíciou. Prostredníctvom viac ako 80 
kancelárií v 51 krajinách poskytuje Execu-
tive Search poradenstvo a s ním súvisiace 
poradenské služby. TAHG dosiahla v roku 
2006 príjmy na úrovni 178 miliónov USD, 
čo predstavuje 16-percentný medziročný 
nárast. Základom fungovania TAHG a lí-
derského postavenia jej členských spoloč-
ností na lokálnych trhoch je globálna vý-
mena know-how, informácií a skúseností 
v rámci regionálnych a sektorových pra-
covných skupín. V regióne strednej a vý-
chodnej Európy má TAHG najširšie po-
krytie z globálnych Executive Search sietí. 
TAHG je členom Asociácie Executive Se-
arch konzultantov (AESC), najprestížnej-
šej profesijnej organizácie v sfére svojho 
pôsobenia na svete.

Svetové skupiny Executive Search 
spoločností – počet kancelárií vo svete

Svetové skupiny Executive Search 
spoločností – počet kancelárií v strednej a vo 
východnej Európe

JENEWEIN & PARTNERS SA MENÍ 
NA AMROP HEVER SLOVAKIA – 

GLOBAL EXECUTIVE SEARCH
Geograficky najväčšia skupina Executive Search spoločností na svete plnohodnotne 

na Slovensku.

IGOR ŠULÍK sa stal Managing Partnerom poradenskej spo-
ločnosti AMROP HEVER Slovakia – Global Executive Search a ve-
die pracovné skupiny na  poskytovanie poradenských služieb 
a riešení v rámci Executive Search, Board Advisory, Management 
Audit a Human Capital Consulting služieb. Má desaťročné skú-
senosti v oblasti riadenia a realizácie Executive Search projek-
tov na úrovni orgánov spoločností i top- a strednomanažérskej 
úrovni pre rôzne typy medzinárodných a lokálnych spoločností. 
Má kvalifikáciu a potrebné odborné znalosti a skúsenosti z ob-
lasti Management Assessment, Management Design, Manage-
ment Development & Coaching vrátane Potential Analysis, Post 
M & A Integrations, ako aj Professional Development of Boards, 
Executives a ďalších osôb na riadiacich pozíciách. V rámci The 
Amrop Hever Group pôsobí ako líder pracovnej skupiny Board 
Advisory Services pre región strednej a východnej Európy a je 
zodpovedný za riadenie projektov v oblastiach Board Search, 
Board Design, Board Appraisal, Board Review a Board Coaching 

v komerčnom a vo verejnom sektore a poskytuje poradenstvo v rôznych oblastiach Corporate Go-
vernance, t. j. dobrej správy spoločností, na lokálnej i medzinárodnej úrovni. Igor Šulík je členom 
The Association of Executive Search Consultants (AESC) a European Corporate Governance Insti-
tute (ECGI) a lídrom iniciatívy Corporate Governance v rámci EPPP – Európskeho partnerstva pre 
personálnu politiku, think-tanku s pôsobnosťou v Bratislave a Bruseli.


