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JENEWEIN CHESS MATCH 
Bratislava, Laurinská 17, Art Hotel William a Central Passage, 10. až 12. október 2008 
 
Šachové stretnutie top manažérov vyvrcholí exhibičným zápasom Karpov vs. Movsesjan  
Slovenský veľmajster Sergej Movsesjan odohrá simultánnu hru naslepo s piatimi manažérmi. 
 
50 Sk za každý ťah pre mladé šachové talenty 
Holdingová spoločnosť JENEWEIN GROUP sa ako nositeľ inovačných a pionierskych myšlienok 
rozhodla na Slovensku podporovať hru kráľov. Šach ako taký a šachovú filozofiu si totiž už dávnejšie 
zvolila za jeden zo základných pilierov a ústredných motívov firemnej identity. Z tohto dôvodu sa stala 
generálnym partnerom súťažného stretnutia šachových tímov slovenských a českých top manažérov, 
ktoré spoluorganizuje s Pražskou šachovou spoločnosťou. Prostredníctvom novej tradície – 
každoročného podujatia JENEWEIN CHESS MATCH chce sprostredkovať krásu a eleganciu 
šachovej hry verejnosti. 

V sobotu 11. októbra sa vyše štyridsať top manažérov z oboch republík bývalej československej 
federácie stretne vo vzájomných šachových partiách. Tím českých manažérov povedie na prvej 
šachovnici najlepší český veľmajster David Navara, na čelo tímu slovenských manažérov sa postaví 
najlepší slovenský veľmajster Sergej Movsesjan. Zápas sa bude hrať na dve kolá tempom rapid, to 
znamená 25 minút na jednu partiu pre každého hráča. 
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Medzi českými hráčmi bude napríklad námestník gen. riaditeľa UniCredit Bank ČR Aleš Barabas, 
gen. riaditeľ Dopravných stavieb Brno Vlastimil Chládek, gen. riaditeľ Českej rafinérskej Ivan 
Souček, riaditeľ divízie financie ČEZ Peter Bodnár, vrchný riaditeľ ČSOB Jan Lamser, predseda 
Úradu na ochranu osobných údajov Igor Němec, predseda antimonopolného úradu Martin Pecina či 
riaditeľ gymnázia PORG a syn prezidenta ČR Václav Klaus ml.  

Slovenskú stranu bude zastupovať napríklad konateľ ESET Peter Paško, gen. riaditeľ Nováckych 
chemických závodov Miroslav Šuba, gen. riaditeľ SOAS Ľuboslav Belko, redaktor zahraničnej 
redakcie TASR Marián Holubčík, predseda predstavenstva Elektrosvit Vrakuň Jozef Ráchela, 
konateľ Sunsteel Rudolf Diviak, riaditeľ CK Pressburg Robert Kohlman, podpredseda 
predstavenstva Uniqa poisťovňa Radomír Háčik či partner vo FIPRA Slovakia Martin Toman. 

Latka prestížnej športovo-spoločenskej udalosti je nastavená naozaj vysoko, keďže JENEWEIN 
GROUP na Slovensko okrem špičkových manažérskych tímov pozvala legendu šachového neba – 
v poradí dvanásteho majstra sveta v šachovej histórii a ruského veľmajstra Anatolija Karpova, ktorý 
v piatok 10. októbra o 18.00 hod. za prítomnosti médií otvorí súťažné stretnutie top manažérov a na 
záver odovzdá cenu víťazom – putovnú trofej JENEWEIN CHESS MATCH, ktorej autorom je akad. 
maliar Daniel Brunovský. Manažérsky šachový víkend uvedie v piatok aj alternatívna simultánna hra 
veľmajstrov Sergeja Movsesjana a Davida Navaru proti trom desiatkam vybraných manažérov. 

Šachové stretnutia manažérov budú pokračovať aj v sobotu 11. októbra. Program vyvrcholí dvoma 
exhibičnými partiami bleskového šachu, ktoré Anatolij Karpov odohrá pred viac ako dvoma stovkami 
pozvaných hostí so Sergejom Movsesjanom. Hostia gala večera budú svedkami aj simultánnej hry 
naslepo, ktorú odohrá Sergej Movsesjan s piatimi hráčmi. Slovenský veľmajster bude hrať so 
zaviazanými očami a všetky ťahy a všetky partie si bude musieť pamätať. Hráči budú hlásiť svoje 
ťahy, pričom o konzultáciu budú môcť požiadať Anatolija Karpova.  

Priebeh simultánnej hry bude krátkymi vstupmi komentovať Pavel Matocha, predseda Pražskej 
šachovej spoločnosti. Podľa jeho slov „v šachovej hre nerozhoduje len strategicko-taktické myslenie 
a schopnosť maximálne sa sústrediť dlhý čas, ale aj pamäť“. „Niektorí veľmajstri majú fenomenálnu 
pamäť a zvládnu hrať naslepo aj viac partií súčasne. Jedným z nich je aj aktuálne najlepší slovenský 
šachista Sergej Movsesjan, ktorý bude hrať so zaviazanými očami proti piatim manažérom. Jenewein 
Group, ktorej spoločnosti poskytujú špičkové poradenstvo, poskytne aj hrajúcim manažérom 
špičkového konzultanta – Anatolija Karpova. Či si však manažér vyberie ťah, ktorý mu odporučil 
veľmajster, ktorý vyhral najviac turnajov v šachovej histórii, alebo bude sledovať vlastný plán, bude 
záležať len od rozhodnutia každého z Movsesjanových súperov,“ vysvetlil Pavel Matocha.  

„Pravé športové napätie a nasadenie spríjemní speváčka Lucia Lužinská, moderátor Patrik Švajda 
a Bratislavský chlapčenský zbor pod vedením Magdalény Rovňákovej. Spoločnosť Jenewein Group 
sa navyše pri tejto príležitosti rozhodla podporiť rozvoj nadaných detských šachistov. Celkovú sumu, 
ktorú na záver podujatia dopíšeme na darovací šek a ktorá poslúži na cibrenie talentu budúcich 
veľmajstrov, vypočítame na základe počtu celkovo odohraných ťahov v zápase slovenských a českých 
top manažérov. Jenewein Group sa rozhodla za každý uskutočnený ťah venovať sumu 50 korún,“ 
povedal Radomír Mako, člen Správnej rady JENEWEIN GROUP.  

 



 
 
 

 
 
   
 
 

 

! Príchod Anatolija Karpova do Art Hotela William sa očakáva v piatok 10. októbra o 17.45 hod. 

! Prvý symbolický ťah podujatia JENEWEIN CHESS MATCH urobí Anatolij Karpov o 18.00 hod. 

! Tlačová konferencia s Anatolijom Karpovom sa uskutoční v piatok 10. októbra o 18.30 hod. 
v Central Passage na Laurinskej ulici v Bratislave. Tešíme sa na vašu účasť, avšak, ak ste 
zatiaľ účasť nepotvrdili, z čisto organizačných dôvodov vás žiadame o včasnú akreditáciu. 

Kontakt: Jana Hyžová, e-mail: hyzova@jeneweingroup.com, tel.: 0905 658 101. 

 
Dianie na šachovniciach počas soboty 11. októbra bude možné sledovať on-line na adrese: 
www.jeneweingroup.com/chessmatch 
 
 
 
 
 
 
JENEWEIN CHESS MATCH 2008 
 
Generálny partner: JENEWEIN GROUP 
Organizátor: Pražská šachová spoločnosť 
Sponzori: Art Hotel William, EuroAgentur Hotels & Travel a GE Money Bank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JENEWEIN GROUP je strategická holdingová spoločnosť spravujúca portfólio poradenských spoločností s vedúcim postavením 
na trhu – AMROP HEVER Slovakia, FIPRA Slovakia, AJG Consulting a think tank 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 dnes 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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