
Z nového úspešné

Zmeny, ktoré sa u nás udiali za ostatných 25 rokov, zásadne 
zasiahli aj firemný svet a ľudí, ktorí ho tvoria a riadia. Bližšie sme 
o nich hovorili s Martinom Krekáčom, rešpektovaným osobným 
poradcom, ktorý v roku 1990 vybudoval silné medzinárodné 
zázemie na poskytovanie poradenských služieb. V súčasnosti je 
majiteľom Jenewein Group, prestížnej skupiny poradenských 
spoločností (Amrop so zameraním na Executive Search a Leadership 
Consulting a Fipra so zameraním na Public Affairs a Government 
Relations), ktorá pomáha organizáciám a jednotlivcom pri definovaní 
a realizovaní strategickej vízie.

Na začiatku každého úspešného 
projektu, a ten váš je mimoriadne 
úspešný, stojí myšlienka alebo 
jasný cieľ. Ako pred vyše 25 rokmi 
skrsol váš podnikateľský nápad?

Po roku 1990 sa podľa vzoru 
vyspelých ekonomík začal formovať 
lokálny trh personálneho, resp. 
manažérskeho poradenstva. 
V týchto podmienkach sa nám ako 
prvým s počiatočnou podporou 
a vplyvom susednej Viedne 
a odbornosti i osobnosti Dr. J. F.  
Jeneweina podarilo rozvinúť 
a časom na vlastné nohy postaviť 
personálnoporadenskú spoločnosť, 
ktorá je od roku 1999 súčasťou 
prestížneho spoločenstva Amrop 
s pôsobnosťou v 57 krajinách. Jej 
zmyslom je poskytovať zahraničným 
i slovenským firmám, ale aj štátnemu 
a mimovládnemu sektoru kvalitný 
ľudský kapitál, aby mohli byť 
úspešné a úspešnejšie... Dnes sme 
rešpektovanými „lovcami mozgov“ 
a v Amrope sa špecializujeme na 
kontextom riadené poradenské 
riešenia v oblasti ľudského kapitálu.

Druhou veľkou oblasťou vášho 
poradenského portfólia je lobing, 
ktorý je v Jenewein Group 
spojený s medzinárodnou značkou 
Fipra pôsobiacou vo viac ako 
50 krajinách...

Lobing je podobne ako headhunting 
o „terči a triafaní do čierneho“. 
Aj keď na prvý pohľad ide o dve 
rôzne oblasti, byť dobrým 
a profesionálnym lobistom sa nedá 
bez toho, aby ste neboli dobrým 
poradcom. Väčšina našich aktivít 
v oblasti lobingu sa nachádza medzi 
Slovenskom a Bruselom a vyplýva 
najmä zo zmien najrozličnejšieho 

typu, ktoré sa dotýkajú väčšinou 
celej Európskej únie. Vykonávame 
lobing aj v súvislosti s rôznymi 
produktmi a službami, ktoré nie sú 
len slovenskou, ale celoeurópskou 
témou, keďže máme jednotný 
európsky trh. Zaujímajú nás aj témy, 
v ktorých rámci Slovensko alebo 
slovenskí klienti chránia vlastné 
záujmy v celoeurópskom priestore.

Akú dynamiku za ostatných 
25 rokov zaznamenal vývoj na 
trhu poradenských služieb?

Od roku 1990 začali u nás otvárať 
zastúpenia mnohé medzinárodné 
poradenské spoločnosti, ktoré 
zväčša nasledovali svojich klientov. 
A mnohé z nich tu dnes nenájdeme. 
Tak, ako sa sofistikovali klienti, aj 
poradenské spoločnosti museli 
byť schopné poskytovať kvalitné 
a profesionálne služby. Schopnosť 
opakovaného doručovania najvyššej 
kvality, neustálej zmeny a inovácií, 
vnímania trendov a v mnohých 
ohľadoch určovania smerov malo 
len zopár spoločností, ktoré na 
trhu úspešne pôsobia celých 

25 rokov. Práve ony sú nádejou, že 
profesionálne štandardy, ktoré sú 
základom dlhotrvajúceho úspechu, 
aj u nás zostanú prítomné. Jedno 
je viac ako isté: Budúcnosť patrí 
silným hráčom s globálnym zázemím 
a pevnými lokálnymi koreňmi. 
Uplynulých 25 rokov formovania 
trhu a rozvoja jednotlivých 
poradenských disciplín bolo 
vzrušujúcich a neopakovateľných. 
Verím, že nasledujúce roky 
a ľudia, ktorí do podnikateľského 
a manažérskeho sveta prichádzajú, 
budú minimálne rovnako zaujímaví, 
inšpirujúci a prínosní.
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25. VÝROČIE GENERÁCIE SLUŽIEB A VÝSLEDKOV


