
Meno Jeana-Françoisa Jeneweina patrí k najvýznamnejším a najvýraznejším v európskom 
manažérskom a personálnom poradenstve. Tento výnimočný človek vynikal tvorivosťou, 
dynamikou, pozitívnym prístupom a predovšetkým radosťou z objavovania nových vecí. Vpred ho 
poháňala vízia, že vybuduje silnú poradenskú spoločnosť, ktorá bude ako most medzi Rakúskom, 
Európskou úniou a krajinami strednej a východnej Európy spájať lokálne vedomosti s globálnym 
dosahom. Bol aktívnym obyvateľom malebného Scheibbsu i kozmopolitnej Viedne, patril k hrdým 
Rakúšanom i nadšeným Európanom a na základe niekoľkoročnej skutočne osobnej spolupráce 
môžeme smelo dodať, že kúskom srdca bol i Čechom a Slovákom súčasne.

Dr. Jean-François Jenewein
• Narodil sa v roku 1945 v rakúskom Tirolsku v rodine diplomata, 

ktorý pôsobil v medzivojnovom období aj v Československu.
• V roku 1970 ukončil štúdium práva na Viedenskej univerzite, 

neskôr študoval ekonómiu a podnikovú psychológiu.
• V roku 1977 s manželkou Ritou založil vo Viedni medzinárodnú 

poradenskú spoločnosť Management Consulting Jenewein, 
od roku 1989 s vlastnými kanceláriami v krajinách strednej 
a východnej Európy.

• Od roku 1985 bol prezidentom Zväzu rakúskych poradcov 
v riadení.

• Od roku 1990 pôsobil v Československu ako poradca 
v otázkach privatizácie a transformácie štátnych podnikov.

• V roku 1993 sa stal prvým nositeľom medaily Cena Európy, 
ktorú udeľuje Rakúska hospodárska komora.

• V roku 1995 ho osobne vyznamenal rakúsky prezident zlatým 
čestným odznakom Rakúskej republiky a v tom istom roku ho 
ocenil Európsky parlament cenou Ordre Européen du Mérite 
za jeho angažovanie v európskej integrácii.

• V roku 2000 ho ocenila vláda Dolného Rakúska zlatým 
čestným odznakom za založenie postgraduálneho štúdia 
EURAS na Univerzite v Kremsi.

• V roku 2002 zomrel na následky ťažkej automobilovej nehody.

Na začiatku nášho príbehu bol
Dr. Jean-François Jenewein



Jean-François Jenewein  
a Management Consulting Jenewein
Keď sa v polovici sedemdesiatych rokov 20. storočia v Rakúsku 
začala vplyvom zmeny vlády zásadne meniť základná orientácia 
domácej ekonomiky, nastal zlom aj v naštartovanej kariére 
tridsiatnika J.-F. Jeneweina. Jej dovtedajší vývoj bol viac-menej 
klasický: ako čerstvý absolvent štúdia práva na Viedenskej 
univerzite, ktoré si rozšíril štúdiom ekonómie a podnikovej 
psychológie, pracoval od roku 1971 postupne pre dvoch 
zamestnávateľov. Ťažiskom jeho práce boli oblasti ako rozvoj 
riadenia, controlling, ďalšie vzdelávanie a strategické podnikové 
plánovanie, pričom z pozície vedúceho oddelenia sa rýchlo 
vypracoval na riaditeľa Rakúskej spoločnosti pre podnikové 
vzdelávanie.
Transformácia rakúskeho hospodárstva v tom čase podmienila 
mohutný prílev amerických investícií. S ich príchodom súvisel 
prudký rozmach poradenstva. Keďže globalizácia ešte nebola 
témou číslo jeden a americké Executive Search spoločnosti 
nezakladali v Rakúsku svoje pobočky tak, ako sa to stalo bežné 
o pár rokov neskôr, J.-F. Jenewein v roku 1977 pochopil miesto, 
význam a najmä budúcnosť tohto typu biznisu v trhovom prostredí. 
Po sedemročnej kariére zamestnanca sa postavil na vlastné 
nohy a spolu s manželkou Ritou založil spoločnosť Management 
Consulting Jenewein so zameraním na manažérske a personálne 
poradenstvo a špecializáciou na Executive Search. Rýchlo sa stala 
jednou z líderských spoločností v Rakúsku.
Rakúsko začalo v tom období zohrávať v personálnom 
poradenstve vplyvnú úlohu. Viaceré rakúske spoločnosti časom 
prerástli nielen hranice vlastnej krajiny, ale aj hranice európskeho 
kontinentu. Jenewein mal čoskoro pobočky vo všetkých spolkových 

republikách, v mnohých európskych krajinách, dokonca aj v New 
Yorku. Po páde železnej opony v roku 1989 ako jeden z prvých 
vstúpil na trhy krajín strednej a východnej Európy. V čase príprav 
na vstup Rakúska do EÚ založil vlastnú EU kanceláriu v Bruseli 
a vytvoril špeciálny tím konzultantov pre európske záležitosti.
Talent a pracovné nasadenie J.-F. Jeneweina získali najlepšie 
podmienky na rozvoj. Hoci zo začiatku sa striktne orientoval na 
komerčné podniky a ich transformáciu na trhové hospodárstvo, 
postupne pôsobil v strategickom poradenstve, v ľudských zdrojoch 
a európskych záležitostiach aj v štátnom a neziskovom sektore. 
Viedol množstvo úspešných projektov pre vlády viacerých 
krajín, prednášal na univerzitách, pôsobil vo verejných funkciách 
a venoval sa strategickému lobingu pre zahraničných a domácich 
investorov.
J. F. Jenewein bol po celý život právom hrdý na to, že sa mu 
podarilo dosiahnuť mimoriadny úspech a súčasne nezľaviť 
z hodnôt ako dôvera, zásady fairplay a integrita, na ktorých si 
najväčšmi zakladal. Zaujímavé je, že tento svetom uznávaný 
headhunter bol vášnivým poľovníkom. Hoci za touto svojou 
záľubou často a rád cestoval do vzdialených krajín, jeho 
najobľúbenejším útočiskom sa stalo mestečko Scheibbs, rodné 
sídlo manželky Rity. Práve sem často chodieval, aby nabral energiu 
a stretol sa nielen s rodinou, ale aj s priateľmi, so spolupracovníkmi 
a s miestnymi ľuďmi. S rovnakou ľahkosťou a prirodzenosťou 
sa túlal sám hlbokým lesom, vypil pohár vína v scheibbskom 

„heurigeri“ alebo sa zúčastnil na najprestížnejšom plese viedenskej 
smotánky či na večeri organizovanej rakúskym prezidentom na 
počesť významnej štátnej návštevy.

Jenewein Group CZ | SK
Spoločnosť Management Consulting Jenewein aktívne pôsobila 
vo viacerých krajinách Európy a sveta, avšak z pohľadu nášho 
príbehu je dôležité založenie československej spoločnosti 
s kanceláriami v Prahe a Bratislave. Predchádzalo mu veľké 
odhodlanie, keď presne na Troch kráľov v roku 1990 pri bráne 
viedenskej kancelárie J.-F. Jeneweina zazvonili dvaja končiaci 
vysokoškoláci, ktorí sa mu v nadšení vyvolanom Nežnou 
revolúciou na sklonku roku 1989 prišli ponúknuť na spoluprácu. 
Ľudskú a empatickú stránku osobnosti v tom čase veľmi úspešného 
J.-F. Jeneweina potvrdzuje skutočnosť, že neznámych mladíkov 
prijal a vypočul, hoci aj vo sviatočný deň.
Jedným z týchto dvoch študentov bol Martin Krekáč, ktorý stojí 
na čele súčasnej česko-slovenskej skupiny Jenewein Group 
a ako jej chairman a majiteľ zdôrazňuje, že za mnohé vo svojom 
pracovnom i osobnom živote vďačí práve jej zakladateľovi 

J.-F. Jeneweinovi. Stali sa nielen obchodnými partnermi, ale aj 
blízkymi priateľmi, pričom tieto väzby pretrvali až do úmrtia 
J.-F. Jeneweina v roku 2002.
Martin Krekáč s vďakou a pokorou oceňuje, že od J.-F. Jeneweina 
dostal priestor a dôveru, ktoré využil na vybudovanie 
renomovanej spoločnosti a zveľadenie mena Jenewein v Českej 
republike a na Slovensku do tej miery, že je vnímaná nielen ako 
medzinárodná, ale aj ako česko-slovenská značka. „Jeho veľkosť 
spočívala v tom, že nám dal možnosti a sprostredkoval vedomosti, 
avšak nie striktné pravidlá, ktoré by nám zväzovali ruky. Pamätám 
sa na chvíľu, keď som si pomyslel, že ak sa mi v pracovnom živote 
podarí dosiahnuť len polovicu toho, čo dosiahol on, budem veľmi 
šťastný,“ povedal Martin Krekáč. Viac ako tridsaťročná úspešná 
história česko-slovenskej poradenskej skupiny Jenewein Group je 
naplnením týchto slov i odkazu, ktorý nám zanechal Dr. Jenewein.


