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AMROP HEVER Slovakia podporuje projekt VENUJME VIAC ČASU NAŠIM DEŤOM 
 

AMROP HEVER Slovakia – Global Executive Search, súčasť The Amrop Hever Group, 
v rámci niekoľkoročného partnerstva s Linkou detskej istoty pri Slovenskom výbore UNICEF 
podporuje kampaň Venujme viac času našim deťom, čím chce pomôcť pozitívne ovplyvniť 
nielen aktuálne prežívanie detí a ich rodičov, ale aj vytvoriť dobrý základ do budúcnosti. 

 „Poďte s nami bicyklovať – venujme viac času našim deťom“ je heslo celoslovenskej 
cyklistickej túry organizovanej Linkou detskej istoty pri Slovenskom výbore UNICEF, ktorá 
odštartovala 22. septembra 2007 v Bratislave. Až do 7. októbra 2007, keď sa opäť vráti do Bratislavy, 
sa každý deň zastaví v inom slovenskom meste, aby bicyklovaním a sprievodnými programami 
symbolicky preniesla posolstvo od detí k rodičom. Jej cieľom je podporiť osvetovú kampaň zameranú 
na zmysluplné a spoločné trávenie voľného času detí a ich rodičov i činnosť Linky detskej istoty, ktorá 
na čísle 0800 500 500 bezplatne funguje 24 hodín denne a 365 dní v roku.  

Poradenská spoločnosť AMROP HEVER Slovakia sa plne stotožňuje s cieľmi kampane, 
najmä so skutočnosťou, že zmysluplné naplnenie voľného času našich detí nielen pozitívne 
ovplyvňuje aktuálne prežívanie, ale zároveň vytvára dobrý základ pre kvalitný život v budúcnosti. Aj 
preto dlhodobo priamo i nepriamo podporuje činnosť Linky detskej istoty a stala sa jedným z troch 
hlavných partnerov jesennej cyklistickej túry a kampane. „Pevnou súčasťou politiky AMROP HEVER 
Slovakia je spoločenská zodpovednosť a firemná filantropia. Angažovanosti a nezištnej podpore ako 
najvyššej forme zodpovedného správania podriaďujeme nielen každodennú činnosť, ale aj celkovú 
stratégiu rozvoja. Na základe hlbokého presvedčenia a chuti prispievať k tvorbe hodnôt chceme ísť 
nad rámec bežných zvyklostí. Ctíme zodpovednosť k spoločnosti, v ktorej aj my pracujeme a žijeme – 
vychovávame naše deti a staráme sa o rodiny,“ povedal Igor Šulík, Managing Partner poradenskej 
spoločnosti AMROP HEVER Slovakia. 
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THE AMROP HEVER GROUP (TAHG) je geograficky najväčšia skupina Executive Search spoločností na svete 
s tridsaťročnou tradíciou. Prostredníctvom viac ako 80 kancelárií v 51 krajinách poskytuje Executive Search 
poradenstvo a s ním súvisiace poradenské služby. TAHG dosiahla v roku 2006 príjmy na úrovni 178 miliónov 
USD, čo predstavuje 16-percentný medziročný nárast. Základom fungovania TAHG a líderského postavenia jej 
členských spoločností na lokálnych trhoch je globálna výmena know-how, informácií a skúseností v rámci 
regionálnych a sektorových pracovných skupín. V regióne strednej a východnej Európy má TAHG najširšie 
pokrytie z globálnych Executive Search sietí.  TAHG je členom Asociácie Executive Search konzultantov (AESC), 
najprestížnejšej profesijnej organizácie v sfére svojho pôsobenia na svete.  
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