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JENEWEIN GROUP spravila správny ťah 
 
Poradenská skupina AJG – Amrop Jenewein Group zavŕšila poslednú etapu transformácie na 
strategickú holdingovú spoločnosť JENEWEIN GROUP rozvíjajúcu globálne značky a líderské 
spoločnosti na trhu. 

Bratislava (14. december 2007) – V prvej tretine tohto mesiaca sa zavŕšila záverečná etapa 
transformácie poradenskej skupiny AJG – Amrop Jenewein Group na strategickú holdingovú 
spoločnosť JENEWEIN GROUP zastrešujúcu a rozvíjajúcu 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. 

„Vzniku JENEWEIN GROUP predchádzalo premenovanie, prebudovanie, resp. založenie 
jednotlivých spoločností, ktoré dnes tvoria jej portfólio. Hlavným zámerom bolo nadviazať na takmer 
dvadsaťročné skúsenosti a vybudovať silnú skupinu disponujúcu širokým portfóliom spoločností, 
produktov a odborníkov zo všetkých kľúčových oblastí poradenstva, ktoré dokážeme medzi sebou 
efektívne prepájať,“ povedal Martin Novotný, zakladateľ a spolupredseda Správnej rady JENEWEIN 
GROUP zodpovedný za strategický rozvoj vzťahov pre poskytovanie poradenských služieb primárne 
zahraničným investorom, medzinárodným a veľkým spoločnostiam. „Spojenie s renomovanými 
globálnymi značkami a svetovými poradenskými spoločnosťami, stála prítomnosť v Bruseli, využívanie 
synergického efektu a budovanie jednotnej korporátnej identity zabezpečuje celej skupine pozíciu 
rešpektovaného lídra na stredoeurópskom trhu a vytvára nový priestor na ďalšie skvalitňovanie 
a poskytovanie inovatívnych dlhodobých riešení, ktoré našim klientom prinesú profit a úspech,“ dodal 
M. Novotný. 

JENEWEIN GROUP ctí princípy Corporate Governance – dobrej správy, ktoré aplikuje do 
spoločností vo svojom portfóliu, a uvedomuje si, že iba prostredníctvom otvoreného informovania 
o organizácii, kontrolných mechanizmoch a dodržiavania štandardov a rozhodovacích mechanizmov 
si môže udržať dôveru zamestnancov, zákazníkov, majiteľov a verejnosti. „Na každom kroku a pri 
každej aktivite sa riadime princípmi dobrej správy, spoločensky zodpovedného podnikania a 
inovatívnosti a presadzovaním medzinárodných štandardov kvality a najvyšších etických princípov. S 
cieľom preniesť tieto predsavzatia do každodenného života sme v rámci skupiny vytvorili štruktúru 
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orgánov, aby všetci zainteresovaní videli, že JENEWEIN GROUP ako strategická holdingová 
spoločnosť a spoločnosti jej portfólia udržiavajú vlastné podnikanie v dobrom stave, a aby následne 
pocítili z toho vyplývajúcu istotu, že skupina spoločností je vedená zodpovedne,“ povedal Martin 
Krekáč, zakladateľ a spolupredseda Správnej rady JENEWEIN GROUP zodpovedný za posilňovanie 
poradenského portfólia skupiny a strategický rozvoj vzťahov pre poskytovanie služieb vo verejnom 
sektore a v štátom regulovaných priemyselných odvetviach. 

JENEWEIN GROUP spravuje štvorčlenná Správna rada (Martin Krekáč, Martin Novotný, 
Radomír Mako, Patrik Zoltvány), ktorá určuje stratégiu a zodpovedá za strategické rozhodnutia 
skupiny, kontroluje výkon jednotlivých spoločností v portfóliu a menuje a odvoláva partnerov 
jednotlivých spoločností a členov Výkonnej rady, ktorá riadi a koordinuje skupinové záujmy a 
zodpovedá za strategický rozvoj jednotlivých profesionálnych oblastí a za fungovanie jednotlivých 
spoločností v portfóliu skupiny. Na podporu svojich činností využívajú Radu poradcov tvorenú 
externými expertmi.  

Na udržanie inovatívnosti poskytovaných poradenských riešení a využívania synergií troch 
silných poradenských značiek v prospech identifikácie a rozvoja nových obchodných príležitostí 
vznikla na úrovni JENEWEIN GROUP špecializovaná pracovná skupina Business Innovation 
Practice (BIP), ktorá je exkluzívnym dodávateľom inovatívnych trendov a myšlienok a identifikátorom 
nových obchodných príležitostí pre všetky spoločnosti skupiny. „Prostredníctvom BIP sme schopní byť 
vpredu, udávať smer, potierať zaužívané postupy, tvoriť nové hodnoty a poskytovať klientom efektívne 
riešenia na vznikajúce požiadavky. JENEWEIN GROUP prostredníctvom svojich spoločností 
disponuje širokým spektrom odborníkov schopných vyhovieť akýmkoľvek poradenským výzvam a 
spájajúcich svoje sily na dosiahnutie jedinečných kombinácií pre klientov. Naším cieľom je poskytovať 
služby s najvyššou  pridanou hodnotou a vždy nad očakávania klienta,“ vysvetlil Juraj Studeník, Chief 
Business Officer JENEWEIN GROUP, ktorý je hlavným expertom skupiny na finančné systémy 
grantových schém a poradenské riešenia spojené s využívaním finančných prostriedkov z podporných 
fondov EÚ.  

 
Súčasťou transformácie JENEWEIN GROUP je vytvorenie novej korporátnej identity 

reprezentovanej moderným a graficky čistým logom, značkou, hodnotami a ďalšími nástrojmi externej 
a internej komunikácie. Nové logo je úzko späté s celkovou filozofiou skupiny. Jeho hlavným motívom 
je šach ako hra založená na stratégii a neustálej inovácii, ktorá je ústrednou témou aj novej webovej 
prezentácie (www.jeneweingroup.com). „Šach je hrou kráľov. Na úspešné zvládnutie hry, čiže na 
výhru, je potrebné myslieť strategicky – pripraviť sa na ďalšie kroky a zúročiť doterajšie skúsenosti. 
Motív šachovnice znázorňuje prostredie, v ktorom sa pohybujú naše spoločnosti i naši klienti a kde 
každý chybný ťah môže znamenať porážku. Jednotlivé figúrky a najmä ruky, ktoré ich vedú, 
znázorňujú naše nástroje a know-how, ktorých pomocou dokážeme riešiť súčasné i budúce výzvy,“ 
dodal M. Krekáč. 
 
! Logá JENEWEIN GROUP a profily členov Správnej rady a Chief Business Officera vrátane ich fotografií nájdete 
na www.jeneweingroup.com v časti Tlačové centrum/Na stiahnutie 
 
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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