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AMROP HEVER REGIONÁLNA KONFERENCIA  
The 2006 CEE TAHG CONFERENCE, Moskva 
 

The Amrop Hever Group (TAHG) je najväčšia sieť kapitálovo neprepojených Executive 
Search spoločností na svete. (Executive Search je špecializovaná forma personálneho poradenstva 
pri obsadzovaní pozícií na najvyššej funkčnej úrovni a vysoko špecializovaných pozícií.) Základom 
fungovania a vedúceho postavenia členských spoločností TAHG na lokálnych trhoch je 
globálna výmena know-how, informácií a skúseností v rámci celej siete i v rámci neustálej 
kooperácie a pravidelných stretnutí regionálnych a sektorových pracovných skupín. V apríli 
2005 sa zástupcovia členských spoločností TAHG z krajín strednej a východnej Európy (CEE) 
stretli v Bratislave, tento rok sa miestom ich stretnutia stala Moskva (19. – 20. marec). 
 

Pri hodnotení výsledkov celej siete TAHG za rok 2005 (celkové tržby vo výške 154 mil. USD, čo je v 
porovnaní s rokom 2004 nárast o 12 %) sa najlepšie hodnoty dosiahli práve v oblasti strednej a východnej 
Európy. Hoci tento región tvorí 14 kancelárií (z celkového počtu 83), jeho celkové tržby vo výške 14,5 mil. USD 
predstavujú takmer desaťpercentný podiel na celkových tržbách TAHG.  

„Dosiahnuté výsledky sú uspokojivé, avšak to neznamená, že vo vzájomnej spolupráci, výmene know-
how a v rozvoji nadregionálnej spolupráce nie je čo zlepšovať. Na pracovnom stretnutí v Moskve sa napríklad 
spomínala dôležitosť zlepšenia a presnejšieho zacielenia spoločných marketingových aktivít na CEE úrovni. 
Okrem toho sa hovorilo o intenzívnejšej a efektívnejšej výmene informácií a tzv. best practices. Spoločným 
cieľom by mala byť užšia komunikácia pri podpore identifikácie a prezentácie kľúčových kandidátov pri Executive 
Search projektoch bez ohľadu na ich národnosť alebo pôvod. Pokiaľ ide o celkový podiel cezhraničného obchodu, 
ten sa v minulom roku v porovnaní s rokom 2004 zvýšil takmer o 10 percent. Aj v tejto oblasti sa však 
v budúcnosti očakáva výrazný nárast,“ povedal Miroslav Poliak, partner poradenskej skupiny AJG – Amrop 
Jenewein Group, ktorá je prostredníctvom špecializovaných Executive Search spoločností JENEWEIN & 
PARTNERS členom TAHG.  

Predpokladom rozšírenia pôsobnosti z lokálnej úrovne na úroveň CEE regiónu a vyššej súčinnosti je 
aktívnejšia výmena informácií a cezhraničné projekty. Na zlepšenie marketingu smerujúceho ku klientom, 
kandidátom a k médiám sa zástupcovia členských spoločností TAHG z krajín strednej a východnej Európy na 
stretnutí v Moskve zhodli na potrebe vzniku a dynamickej činnosti pracovnej skupiny zameranej na 
marketing (Marketing Working Group), v ktorej bude Slovensko zastupovať M. Poliak. Zároveň prišlo k výmene 
na postoch lídrov dvoch pracovných skupín – Igor Šulík, nový partner AJG – Amrop Jenewein Group sa stal 
lídrom Board Search, Practice & Consulting CEE Practice Group. Jej doterajší líder Radomír Mako sa postavil na 
čelo Family Business CEE Practice Group. Na základe dohody CEE partnerov začala aktívne pracovať Energy, 
Utility & Infrastructure Services CEE Practice Group pod vedením lídra Bernharda Schobera z Rakúska, za 
Slovensko sa jej členom stal R. Mako. Celkovo v rámci TAHG pracuje jedenásť pracovných skupín, ktoré 
pokrývajú široké spektrum odvetví od automobilového priemyslu cez finančné služby po IT & telekomunikácie. 

Ďalšou novinkou z Moskvy je opätovné rozšírenie celosvetovej pôsobnosti TAHG – v polovici tohto roka 
sa očakáva otvorenie novej kancelárie na Ukrajine. Nový zástupca TAHG v tejto krajine bude zároveň 
organizátorom a hostiteľom stretnutia CEE TAHG CONFERENCE v roku 2007.  
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Martin Novotný 
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Business Center Slovakia, Zámocká 36, P. O. Box 283, 814 99 Bratislava, Slovensko 
tel./fax: +421 2 5443 6001-7, e-mail: info@ajg.sk, www.ajg.sk, www.amrophever.com 
 
THE AMROP HEVER GROUP (TAHG) je konzorcium centrálne prepojených, avšak kapitálovo nezávislých členských 
spoločností a pracuje ako medzinárodná ekonomická záujmová skupina s celosvetovými registrovanými obchodnými značkami. 
Prostredníctvom 83 kancelárií v 51 krajinách na piatich kontinentoch poskytuje Executive Search a súvisiace služby. Je členom 
Asociácie Executive Search konzultantov (AESC).  TAHG na slovenskom trhu reprezentuje poradenská skupina AJG – Amrop 
Jenewein Group prostredníctvom špecializovaných Executive Search spoločností JENEWEIN & PARTNERS. 
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