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JENEWEIN Chess Match 
Bratislava, Art Hotel William a Central Passage, 10. a 11. október 2008 
 
Šachové stretnutie top manažérov vyvrcholí 
exhibičným zápasom Karpov vs. Movsesjan  
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 od roku 2008 spoluorganizuje prestížne súťažné stretnutie šachových tímov 
slovenských a českých top manažérov a pod názvom JENEWEIN Chess Match chce vďaka novej 
tradícii sprostredkovať krásu a eleganciu šachovej hry verejnosti. Podujatie sa uskutoční 10. a 11. 
októbra v Art Hoteli William a Central Passage na Laurinskej ulici 17 v Bratislave, kde budú 
zvádzať súboje organizátorom „vyzvaní“ slovenskí a českí vrcholoví manažéri. 

Latka prestížnej športovo-spoločenskej udalosti je nastavená naozaj vysoko, nakoľko JENEWEIN 
GROUP na Slovensko okrem špičkových tímov pozvala legendu šachového neba – 
dvanásťnásobného majstra sveta a ruského veľmajstra Anatolija Karpova, ktorý v piatok 10. októbra 
za prítomnosti médií otvorí súťažné stretnutie top manažérov a zároveň v sobotu 11. októbra pred viac 
ako dvoma stovkami pozvaných hostí odohrá exhibičný zápas so slovenským veľmajstrom Sergejom 
Movsesjanom. 

„Šach, hra premýšľajúcich ľudí, je nám blízky svojou filozofiou a najmä tým, že si vyžaduje neustály 
strategický a inovačný prístup, ktorý je našej spoločnosti vlastný. Pre úspešné zvládnutie hry, teda 
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výhry, je potrebné myslieť strategicky, pripraviť sa na ďalšie kroky, premyslieť rôzne alternatívy 
a zúročiť skúsenosti. Obrodou tejto kráľovskej hry chceme vytvoriť novú tradíciu v podobe každoročnej 
šachovej udalosti roka s tým, že mená na Slovensku pôsobiacich vrcholových manažérov symbolicky 
spojíme s menom pozoruhodnej svetovej osobnosti. O to viac náš teší, že už tento rok naše pozvanie 
prijala jedna z najväčších šachových hviezd v doterajšej histórii,“ povedal Martin Krekáč, 
spoluzakladateľ a chairman JENEWEIN GROUP. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
JENEWEIN GROUP je strategická holdingová spoločnosť spravujúca portfólio poradenských spoločností s vedúcim postavením 
na trhu – AMROP HEVER Slovakia, AJG Consulting, FIPRA Slovakia 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. 


