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JENEWEIN GROUP obhájila certifikát ISO 9001:2000 
 
 
 

Bratislava (18. január 2008) – Strategická holdingová spoločnosť JENEWEIN GROUP 
zastrešujúca a rozvíjajúca globálne značky a poradenské spoločnosti AMROP HEVER Slovakia, 
s.r.o., AJG Consulting, s.r.o., FIPRA Slovakia, s.r.o., a EPPP Think Tank pôsobiace v oblasti ľudského 
kapitálu, manažérskeho poradenstva, verejných politík a vládnych záležitostí, koncom minulého roka 
úspešne obhájila a potvrdila medzinárodný certifikát systému manažérstva zhodný s požiadavkami 
normy podľa ISO 9001:2000. Prestížne ocenenie najvyššej certifikačnej autority Det Norske Veritas na 
komplexné poradenstvo v oblasti ľudského kapitálu a riadenia získala v novembri 2005 ako prvá 
poradenská spoločnosť na Slovensku v rozsahu týchto činností a služieb:  

Komplexné poradenstvo v oblasti ľudského kapitálu a riadenia, vrátane vyhľadávania, výberu 
(Executive Search), psychodiagnostického posudzovania a hodnotenia ľudských zdrojov 
(manažérske, procesné a personálne audity a analýzy), projektovo zameraných na riadenie a rozvoj 
ľudských zdrojov, vzdelávacích a tréningových programov (vrátane kariérového poradenstva a 
podpory pri uplatnení na trhu práce – Outplacement), tvorby systémov riadenia ľudských zdrojov a 
odmeňovania, spracúvania personálnych údajov (personálne databázy), poradenstva pre európske 
záležitosti a lobingové služby, štátny a neziskový sektor. 

Pre JENEWEIN GROUP a spoločnosti jej portfólia sú kvalita a inovácie súčasťou štyroch 
základných prístupov a politík. „Tieto zásady si uvedomujeme pri všetkých činnostiach bez výnimky a 
automaticky ich implementujeme do každého projektu a každej aktivity. Ich neustále rozvíjanie 
zabezpečuje aj získanie a pravidelné overovanie medzinárodného certifikátu manažérstva kvality 
holandskej akreditácie podľa ISO 9001:2000,“ povedal Radomír Mako, člen Správnej rady JENEWEIN 
GROUP a senior partner AMROP HEVER Slovakia.  

Prísne vnímanie a stráženie kvality a neustále inovovanie interných procesov a celého spektra 
služieb vychádzajúce z vlastných zásad a zo zásad, ku ktorým sa JENEWEIN GROUP, resp. ňou 
spravované spoločnosti zaviazali, zvyšuje spolu s princípmi dobrej správy a spoločenskej 
zodpovednosti celkovú efektivitu, úroveň poskytovaných služieb a upevňuje hodnoty ako istota, 
dôveryhodnosť a spoľahlivosť vo vzťahu k zamestnancom i ku klientom vrátane tých, ktorí uplatňujú 
systém manažérstva kvality v zhode s normami podľa ISO. Odvaha podrobiť sa neustálemu dohľadu a 
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priebežným kontrolám prestížnej medzinárodnej certifikačnej spoločnosti a otvorené vyznávanie a 
dodržiavanie čiastkových i celospoločensky platných noriem a princípov je ďalším z dôkazov 
vyspelosti a celkovej orientácie JENEWEIN GROUP.  
 
 
 
 
 
! Certifikát systému manažérstva, organizačnú štruktúru JENEWEIN GROUP a profily jednotlivých spoločností 
z jej portfólia a ďalšie informácie nájdete na www.jeneweingroup.com. ! 
 
 
 
 
 
18 rokov personálneho poradenstva na Slovensku 
 

„Nech to znie akokoľvek odvážne, vďaka jednej z našich spoločností – AMROP HEVER 
Slovakia, sa pred osemnástimi rokmi v čase po sviatku Troch kráľov objavil na Slovensku dovtedy 
takmer neznámy pojem Executive Search. Trh zo začiatku charakteristický rýchlym rastom, určitou 
mierou nedostatku štandardov a profesionálnej etiky a neraz nejednotným chápaním podstaty 
poradenstva tohto typu sa dávno pred dosiahnutím povestnej dospelosti vykryštalizoval a dnes jeho 
lídri pracujú v súlade s najvyššími medzinárodnými štandardmi a etickými princípmi. Pionierske 
úspechy nás povzbudili na prienik do ďalších oblastí manažérskeho a strategického poradenstva, 
a tak si priebežne pripomíname ďalšie a ďalšie výročia. Prvý úspech však navždy zostane prvý. Preto 
si ho každý rok pripomíname s hrdosťou – v jeho pozadí totiž stoja nielen naše výsledky, ale aj 
úspechy stoviek spoločností a celý rad úspešných osobných kariér.“ 
 
Martin Krekáč a Martin Novotný, zakladatelia a spolupredsedovia Správnej rady JENEWEIN GROUP 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JENEWEIN GROUP je strategická holdingová spoločnosť spravujúca portfólio poradenských spoločností AMROP HEVER 
Slovakia, AJG Consulting, FIPRA Slovakia a EPPP Think Tank. 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 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.  
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