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Od širokého a rôznorodého spektra subjektov 
verejného sektora a ich vedúcich 
predstaviteľov sa očakáva, že naplnia stanovené 
funkcie a uspokoja potreby a spoločenské záujmy, 
na ktoré boli zriadené. Prispôsobovanie sa neustálym 
zmenám a prekonávanie krízových období je aj v tomto 
sektore nevyhnutnosťou. Okrem legislatívnej roviny je 
z dlhodobého hľadiska dôležitá aj otázka ľudského  
kapitálu a transformácia ich správy 
a riadenia na efektívny systém fungujúci  
na moderných manažérskych princípoch.

S organizáciami verejného sektora spolupracujeme 
od roku 1990 na lokálnej i medzinárodnej úrovni. Plne si 
uvedomujeme všetky ich špecifiká založené na osobitosti 
právnej formy, zdrojov financovania či odlišnom správaní 
v obchodných záležitostiach a mnohých iných činnostiach. 
Naše strategické personálnoporadenské služby sú zamerané 
na proces asistencie pri získavaní talentu, rozvíjaní líderstva 
a výbere najlepších a zároveň vhodných kandidátov na 
trhu. Sme pripravení nájsť inovatívne a na mieru šité 
riešenia, ktoré reflektujú prostredie, zvyklosti a prekážky 
tvorené regulačnými a inými mechanizmami, pričom sa 
opierame o odborné znalosti v témach

 � PRÍPRAVA A REALIZÁCIA VÝBEROVÝCH KONANÍ,
 � ASISTENCIA PRI VYHĽADÁVANÍ A VÝBERE  

ČLENOV PREDSTAVENSTIEV I DOZORNÝCH  
RÁD A ŠTATUTÁRNYCH, VÝKONNÝCH  
I ODBORNÝCH RIADITEĽOV,

 � ZÍSKAVANIE TALENTOV A BUDOVANIE  
ŠPIČKOVÝCH TÍMOV, 

 � PRÍPRAVA NOVÝCH LÍDROV / HODNOTENIE 
VÝKONNOSTI LÍDROV,

 � TVORBA STRATÉGIÍ PRE OBLASŤ RIADENIA  
ĽUDSKÝCH ZDROJOV,

 � REDIZAJN ORGANIZAČNÝCH  
A PERSONÁLNYCH ŠTRUKTÚR,

 � ORGANIZAČNO-PROCESNÝ  
ROZVOJ ORGANIZÁCIÍ,

 � BUDOVANIE A ROZVÍJANIE PERSONÁLNYCH KAPACÍT, 
MENTORING, KOUČING.

V praxi existujú desiatky prístupov k tvorbe a nastavovaniu 
manažérskych systémov aplikovateľných napriek tvrdým 
pravidlám aj v podmienkach verejného sektora. Pri voľbe 
optimálneho riešenia vychádzame z najnovších 
trendov, overených praktík a najmä z potrieb 
a cieľov verejných organizácií, ktorých riadenie 
neovplyvňuje štandardné trhové prostredie, ale verejný  
alebo politický záujem.
Naše tímy zostavujeme tak, aby v nich pracovali konzultanti 
s potrebnou odbornosťou a kontaktmi a osobným záujmom 
o oblasť, v ktorej príslušná organizácia alebo inštitúcia pôsobí.



VEREJNÁ SPRÁVA  
A REGULAČNÉ ÚRADY

KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ  
ORGANIZÁCIE

VZDELÁVACIE  
A VÝSKUMNÉ ORGANIZÁCIE

ORGANIZÁCIE ZDRAVOTNEJ  
A SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI

ŠTÁTNE PODNIKY  
A ORGANIZÁCIE

Technologické, hospodárske a kultúrne zmeny si v tejto časti 
verejného sektora vyžadujú zmenu spôsobu prijímania rozhodnutí, 
implementácie politík, poskytovania služieb a komunikácie 
s verejným a so súkromným sektorom. Tak isto zásadnú 
transformáciu zaobchádzania a spolupráce s celým spektrom 
zainteresovaných strán. S maximálnym nasadením jednotlivým 
subjektom pomáhame orientovať sa na tejto ceste. Pracujeme 
na definovaní potrieb, ktorým čelia, na identifikácii kompetencií, 
ktoré ich vedúci predstavitelia potrebujú, i na vylepšovaní 
organizačných a personálnych štruktúr.

Zriaďovateľom, správnym radám a vedeniu kultúrnych 
a športových organizácií pomáhame v tom, aby ich členovia 
boli schopní kriticky premýšľať o svojej úlohe pri dohľade nad 
organizáciou a pri nadväzovaní spolupráce v komunitách. 
Sprevádzame ich pri vyhľadávaní a výbere nových ľudí, 
pričom sa na tento proces pozeráme z hľadiska širších 
kompetencií potrebných na vedúcich pozíciách. 

Akademický svet je založený na rebríčkoch, ktoré podporujú 
nepretržitú konkurenciu, čo si vyžaduje lídrov, ktorí dokážu 
inovovať v neistote, pracovať širokospektrálne a spojiť širokú škálu 
zainteresovaných strán. Spolupracujeme s akademickými a so 
samosprávnymi orgánmi, s vlastníkmi a výberovými komisiami 
vzdelávacích a výskumných organizácií, aby sme im pomáhali 
prehodnotiť zdroje potenciálnych kandidátov a organizačné štruktúry.

Poskytujeme odborné riešenia prispôsobené potrebám 
verejnoprospešných subjektov uspokojujúcich zachovávanie 
zdravia a ľudského potenciálu. Prostredníctvom personálnych 
riešení zameraných na vyhľadávanie manažmentu a podporu 
líderstva pomáhame ich vedeniam uspieť v konkurencii. 

Štatutárne, riadiace a kontrolné orgány štátnych podnikov 
a organizácií realizujúcich štátnu moc a štátnu správu na všetkých 
úrovniach sa musia v čoraz väčšej miere prispôsobovať prísnym 
pravidlám financovania a verejnej kontroly. Vďaka dlhoročným 
skúsenostiam ich lídrov sprevádzame pri hľadaní správnych 
riešení v rôznych oblastiach. Zavádzaním princípov dobrej správy 
(Corporate Governance) ich vedieme a podporujeme pri napĺňaní 
poslania a zvyšovaní kvality a transparentnosti.



EÚ A MEDZINÁRODNÉ  
PROSTREDIE

ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIA  
A ASOCIÁCIE

Aby organizácie pôsobiace v rámci EÚ a medzinárodného 
prostredia mohli efektívne fungovať, musia mať na kľúčových 
pozíciách lídrov s bohatými skúsenosťami s vytváraním 
životaschopných a udržateľných stratégií. Lídri týchto 
organizácií dnes potrebujú nový súbor kompetencií 
a zručností. Vedúcich predstaviteľov rôznych európskych 
a medzinárodných organizácií sprevádzame pri hľadaní 
správnych riešení, ktoré potrebujú v novom prostredí, 
a pomáhame im pri vyhľadávaní, výbere a získaní riaditeľov 
rôznych typov organizácií, pri hodnotení výkonnosti lídrov 
a budovaní špičkových tímov.

Lídri jednotlivých združení musia svoje organizácie viesť 
s väčším dôrazom na vplyv, partnerstvo a inovácie, preto 
združeniam všetkých typov pomáhame pri výbere a rozvoji 
dynamických lídrov schopných dosahovať výsledky pri 
hľadaní prieniku v prostredí viacerých zainteresovaných strán.

Naše viac ako 
tridsaťročné skúsenosti 
naprieč všetkými sektormi 
v oblasti strategického 
personálneho 
poradenstva nám 
umožňujú poskytovať 
komplexné poradenské 
služby, ktoré posilňujú 
kvalitu a kultúru verejnej 
služby a úroveň líderstva, 
s cieľom efektívne 
spravovať a riadiť 
subjekty financované 
z verejných zdrojov so 
širokou a rôznorodou 
škálou úloh a funkcií, 
ktoré sú nevyhnutné 
pre fungovanie štátu 
a jeho hospodárstva 
vrátane polície, justície, 
armády, dopravy 
a technickej infraštruktúry, 
verejnoprávnych inštitúcií, 
poľnohospodárstva 
a výživy, bývania, 
zamestnanosti a sociálneho 
zabezpečenia alebo 
životného prostredia. 

NACHÁDZAME

 A ROZVÍJAME

 OSOBNOSTI, KTORÉ SA

 DOKÁŽU ANGAŽOVAŤ

 V SPRAVOVANÍ 

SUBJEKTOV VEREJNÉHO 

SEKTORA A PLNENIA

 ICH POSLANIA

 A KTORÉ SÚ VYBAVENÉ

 ŠIROKOU ŠKÁLOU 

MANAŽÉRSKYCH

 KOMPETENCIÍ 

A NÁSTROJOV 

SMERUJÚCICH 

K DOSIAHNUTIU

STANOVENÝCH CIEĽOV.



Igor Šulík
Managing Partner 
Amrop Jenewein
igor.sulik@amrop.sk 
+421 905 855 584 

Martin Krekáč
Chairman & Founding Partner 
Jenewein Group
krekac@jeneweingroup.com
+421 905 719 091

Martin Krekáč sa viac ako tridsať rokov venuje 
strategickému a manažérskemu poradenstvu v oblasti 
ľudského kapitálu a rozvoja organizácií. Stál pri vzniku 
česko-slovenskej poradenskej skupiny Jenewein Group, 
v ktorej spravuje rozvoj vzťahov vo verejnom sektore 
a napomáha vytváraniu efektívnych partnerstiev 
a transferu poznatkov medzi súkromným a verejným 
sektorom. Je rešpektovaným medzinárodným poradcom 
s líderskými a so štatutárnymi skúsenosťami z viacerých 
typov organizácií, združení, komôr, výborov a komisií 
pôsobiacich v slovenskom a EÚ prostredí.

Igor Šulík je globálnym lídrom pre Leadership Services 
vo svetovej organizácii Amrop, ktorá pôsobí vo viac 
ako 50 krajinách. Vyše dvadsať rokov sa špecializuje 
na strategické poradenstvo pri nastavovaní a realizácii 
programov v oblasti Executive Search, Board & 
Leadership Services. Je popularizátorom aplikovania 
poznatkov neurovedy do týchto oblastí a má bohaté 
skúsenosti v poradenstve pre štatutárne orgány i v oblasti 
dobrej správy a riadenia spoločnosti.

Hlavné kontakty

jeneweingroup.comamrop.sk



Štefanovičova 12
811 04 Bratislava

Slovenská republika

Voršilská 10 
110 00 Praha 1
Česká republika

Strategic Management 
Consulting

Executive Search 
Strategic Talent Acquisition

Board & Leadership 
Services

Public Affairs  
Government Relations


