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Na budúci týždeň sa v Bratislave, hlavnom meste Slovenska, 
uskutoční The 2005 CEE Executive Search Forum – prestížne podujatie, 
ktoré je svojím obsahom prvé svojho druhu na Slovensku. Fórum bude 
súčasťou CEE konferencie vedúcich partnerov členských spoločností The 
Amrop Hever Group (TAHG), najväčšej svetovej siete Executive Search 
spoločností.    
 

The 2005 CEE TAHG Conference, stretnutie krajín CEE regiónu, sa 
v Bratislave uskutoční v dňoch 7. a 8. apríla pri príležitosti 15. výročia založenia 
personálnoporadenskej spoločnosti Jenewein & Partners, člena TAHG za Slovensko, 
a s tým súvisiacej pätnásťročnej existencie Executive Search poradenstva na 
Slovensku. Podujatie, na ktorom sa zúčastní aj prezident TAHG Luis Conde zo 
Španielska, viceprezident TAHG pre Európu, Stredný východ a Afriku Ulrich 
Dade z Nemecka, riaditeľ AESC (Asociácia Executive Search konzultantov) pre 
Európu Daniel B. Hall a ďalší pozvaní hostia z takmer dvadsiatich krajín sveta, sa 
bude niesť v duchu hesla Don't Stop – Go East!. „Na konferencii sa bude v rámci 
pracovných a sektorových skupín okrem iného hovoriť aj o nových spôsoboch a 
pravidlách pri vyhľadávaní a obmieňaní ľudského kapitálu prostredníctvom Executive 
Search. Pochopenie tejto skutočnosti a získanie nových vedomostí a zručností je totiž 
základnou podmienkou úspešného pôsobenia Executive Search spoločností a ich 
poradenských tímov ako strategických partnerov v 21. storočí,“ povedal Martin Krekáč, 
Co-Founder a Chairman AJG, ktorá je organizátorom a hostiteľom celého podujatia.  

Súčasťou dvojdňového odborného programu konferencie zameraného na 
najnovšie trendy, nové príležitosti a výmenu skúseností v oblasti Executive Search 
poradenstva bude vo štvrtok 7. apríla The 2005 CEE Executive Search Forum, 
ktoré sa uskutoční v bratislavskom Hoteli Radisson SAS Carlton. Toto prestížne 
podujatie bude okrem účastníkov konferencie TAHG určené pre domácich 
i zahraničných odborníkov z oblasti strategického riadenia a ľudského 
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kapitálu, špecialistov pôsobiacich v personálnej oblasti, ďalších pozvaných hostí 
a novinárov. Záštitu nad fórom prevzal predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda 
a osobnú účasť potvrdil podpredseda vlády a minister financií SR Ivan Mikloš.  

 
Vrcholom The 2005 CEE Executive Search Forum bude talkshow 

popredného  svetového analytika globálneho poradenstva v Executive Search Josepha 
Daniela McCoola,  viceprezidenta a šéfredaktora Executive Recruiter News v 
spoločnosti Kennedy Information Inc. v USA. J. D. McCool na fóre vystúpi na 
tému Koniec poradenstva v Executive Search a vo vyhľadávaní a výbere 
manažérov v jeho súčasnej podobe. Moderovaná interaktívna diskusia bude 
zameraná na skutočnosť, ktorú si dnes málokto uvedomuje: nielen Executive Search 
spoločnosti, ale aj manažéri na strane ich klientov sa musia vysporiadať s novými 
štandardmi, prioritami a očakávaniami a meniacou sa situáciou na globálnom 
i lokálnom trhu. „V súčasnosti zaznamenávame pri výmenách manažérov v rôznych 
krajinách sveta veľa nefunkčných prvkov, pričom Slovensko z tohto pohľadu nie je 
výnimkou. Aj preto sa v Bratislave budem venovať otázkam spojeným s ľudským 
kapitálom, ktorými by sa jednotlivé organizácie mali zaoberať skôr, ako začnú plánovať 
zmeny na manažérskych postoch, a prínosom, ktoré by do tohto procesu mohli a mali 
priniesť kvalitní Executive Search konzultanti,“  povedal J. D. McCool pár dní pred 
príchodom na Slovensko. Tento uznávaný odborník bude v Bratislave viesť aj 
workshopy profesionálneho rozvoja určené pre uzavretú skupinu účastníkov CEE TAHG 
konferencie vrátane partnerov a konzultantov AJG. 

Po spoločenskej stránke dvojdňové podujatie vyvrcholí slávnostnou Teenage 
Party v Café Reduta v Bratislave, na ktorej pozvaní prominentní hostia, klienti 
a priatelia oslávia 15. narodeniny Amrop Jenewein Group. 

 
Viac informácií na www.15years.sk a www.ajg.sk. 
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AJG, Vysoká 30, P. O. Box 283, 814 99 Bratislava, Slovensko 
tel./fax: +421-2-52 92 01 10-4, e-mail: krekac@ajg.sk 
 
 
AMROP JENEWEIN GROUP 
AJG sa počas pätnásťročnej pôsobnosti zameriava na poskytovanie vysoko kvalitných služieb a 
budovanie silných líderských tímov a jednotlivcov. Sektorovo a funkčne špecializovaní 
konzultanti a rešeršeri AJG efektívne spolupracujú a podporujú sa v záujme poskytovania 
odborného poradenstva a konzultácií v oblasti Executive Search a ľudského kapitálu, 
európskych záležitostí a lobingových služieb. Špecializácia a dôkladná znalosť každého 
priemyselného odvetvia, komerčného sektora a väčšiny funkčných disciplín umožňuje AJG 
poskytovať lokálnym i globálnym klientom vysoko kvalitné poradenské služby a riešenia. AJG 
nezávisle od hĺbkovej znalosti komerčného sektora ako prvá získala veľmi dobré meno aj v 
poskytovaní poradenstva pre verejný sektor.  
 
 
AJG je poradenská skupina, ktorej súčasťou sú spoločnosti Jenewein & Partners Management Consulting, 
s. r. o., Jenewein & Partners Search Consulting, s. r. o., Jenewein & Partners European Consulting, s. r. 
o., Amrop Jenewein Group, s. r. o., a EPPP – Európske partnerstvo pre personálnu politiku (think-tank). 
Vysoká 30,  P. O. Box 283, 814 99 Bratislava, tel./fax: +421-2-52 92 01 10-4  
Európska kancelária pre Slovensko, Rue des Confédérés 47, 1000 Brusells 
e-mail: amrop@ajg.sk, info@ajg.sk, brussels@ajg.sk  
www.ajg.sk, www.amrophever.com, www.Headhunter.sk, www.SpeedRecruitment.sk, www.AskForJob.sk, 
www.euoffice.ajg.sk, www.EUjobs.sk, www.EUlobby.sk, www.EPPP.sk, www.HRweb.sk  
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