
 
 
 

 

Tlačová informácia 
 
 
 
 
Od: AJG – Amrop Jenewein Group 
Počet strán: 2 
Dátum vydania: 9. mája 2007, Bratislava 
 
 
 
 
O talente, vízii a podnikavosti 
 
 
Poradenská skupina AJG odborným garantom konferencie, ktorá bude 25. mája v Banskej Bystrici. 
 
 
 

Za odbornej garancie poradenskej skupiny AJG – Amrop Jenewein Group organizuje 
nezisková a nezávislá organizácia Uni2010 konferenciu o talente, vízii a podnikavosti. Konferencia 
sa uskutoční 25. mája 2007 v sídle Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.  

 
Cieľom aktivít Uni2010 je pomôcť vysokoškolským študentom objaviť ich vlastné talenty, 

podporiť ich pri budovaní osobnostnej vízie a sprostredkovať praktické skúsenosti. Prvoradým cieľom 
Uni2010 je aktivovať mladých ľudí a následne im poskytnúť možnosti rozvoja. Iniciatívy Uni2010 sú 
nastavené tak, aby vhodne dopĺňali a rozvíjali súčasný systém vzdelávania na vysokých školách. 

  
Konferencia je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o rozvoj talentu, vízie a podnikavosti, pre 

tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o téme a existujúcich iniciatívach v danej oblasti, pre potenciálnych 
zamestnávateľov a zadávateľov projektov, ktorí sa chcú skontaktovať so šikovnými mladými ľuďmi, 
a pre všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do budúcich aktivít a vytvoriť sieť kontaktov potrebných pri 
využívaní potenciálu študentov vysokých škôl. Ambíciou konferencie je poukázať na dôležitosť rozvoja 
talentu, vízie a podnikavosti na Slovensku, predstaviť existujúce aktivity rozvíjajúce podnikavosť 
mladých ľudí a diskutovať na súvisiace témy s účastníkmi konferencie.   

 
Jedným z prednášajúcich účastníkov konferencie bude Martin Krekáč, vedúci partner 

a spoluzakladateľ poradenskej skupiny AJG – Amrop Jenewein Group a prezident Podnikateľskej 
aliancie Slovenska, ktorý vystúpi v panelovej diskusii na tému Železo – krv republiky?. V rámci 
popoludňajšieho programu povedie workshop Svet top manažmentu. Podľa jeho slov treba budúcnosť 
Slovenska vidieť v rozvoji ľudského kapitálu a znalostnej ekonomiky. „Ak chce byť naša krajina 



 
 
 
 

AJG – Amrop Jenewein Group je integrovaná poradenská skupina špecializovaných personálne a kapitálovo 
prepojených poradenských spoločností, ktoré sa zameriavajú na oblasť ľudského kapitálu a strategického 
riadenia. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 1990 a už krátko po vzniku sa jej podarilo v poskytovaní 
poradenských riešení získať vedúce postavenie na trhu, ktoré si dlhodobo udržiava. Základom úspechu AJG je 
efektívna kombinácia sektorovej a funkčnej špecializácie, hlbokej znalosti lokálneho trhu, medzinárodného know-
how vyplývajúceho z členstva v The Amrop Hever Group a neustáleho kontaktu s najnovším vývojom a trendmi 
v ťažiskových oblastiach. AJG je držiteľom medzinárodného certifikátu manažérstva kvality holandskej akreditácie 
podľa ISO normy 9001:2000. 
 
Uni2010 je nezisková a nezávislá organizácia vyvíjajúca iniciatívy s cieľom pomôcť vysokoškolským študentom 
objaviť ich vlastné talenty, podporiť ich pri budovaní osobnostnej vízie a sprostredkovať praktické skúsenosti. 
„Vlajkovou loďou“ Uni2010 je implementácia iniciatívy Business Academy – podnikateľského inkubátora 
študentmi riadených firiem ako nástroja rozvoja kľúčových kompetencií na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej 
Bystrici. Iniciatíva En2ed – Podnikavosť do vzdelávania (Entrepreneurship into Education), ktorej cieľom je vyvíjať 
know-how rozvoja podnikavosti v rámci celoživotného vzdelávania a presadzovať jeho zavedenie do života na 
Slovensku, je druhou nosnou iniciatívou Uni2010.  

dlhodobo úspešná a ak chce obstáť v konkurencii na európskom a svetovom trhu, jej ďalší vývoj sa 
musí opierať o vzdelaných a tvorivých ľudí – lídrov a talenty. Nie o jednoduchú pásovú výrobu, ktorú 
možno o pár rokov jednoducho zbaliť a presunúť inam. Slovensko sa musí naučiť objaviť, podporiť a 
využívať talent najmä mladých ľudí a účinnými krokmi neustále rozvíjať ich motiváciu, schopnosť 
produkovať nové poznatky a nebáť sa využívať ich v praxi,“ povedal M. Krekáč.  

 
Program konferencie bude tvoriť niekoľko ďalších vystúpení odborníkov a workshopov. 

Zakladateľ Uni2010 Juraj Kováč bude prezentovať výsledky prvého ročníka implementácie Business 
Academy, nosného projektu Uni2010 zameraného na rozvoj kľúčových kompetencií vysokoškolských 
študentov, a v tandeme s Marekom Mitošinkom, senior konzultantom poradenskej skupiny AJG – 
Amrop Jenewein Group, povedie workshop Podnikavosť do vzdelávania.  

 
 
Podrobný program, prihlášku a ďalšie informácie nájdete na adrese www.uni2010.sk 
 
 
 
 
Kontakt: 
 
Marek Mitošinka, Senior Consultant, AJG – Amrop Jenewein Group  
Zámocká 36, 814 99 Bratislava, tel./fax: 02/5443 6001-7 
mitosinka@ajg.sk, www.ajg.sk 
 
Juraj Kováč, Uni2010 
Tajovského 10, 979 50 Banská Bystrica, tel. 0911 321 106 
uni2010@uni2010.sk, www.uni2010.sk 
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