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Amrop Slovakia – výmena na partnerskom poste a posilnenie seniorného tímu 
 
Výrazné personálne posilnenie ohlásila spoločnosť Amrop Slovakia – Context Driven 
Executive Search, ktorá je jednotkou na trhu personálneho poradenstva na Slovensku. 
Radomíra Maka na partnerskom poste vystriedal Mario Fondati. Pred príchodom do 
Amropu takmer šesť rokov pracoval pre inú medzinárodnú spoločnosť pôsobiacu v oblasti 
Executive Search poradenstva, kde riadil a realizoval vlastné obchodné prípady. Do 
personálneho poradenstva prešiel z manažérskej úrovne, kde v rámci telekomunikačného 
sektora viedol tímy v oblasti podpory predaja, marketingu, plánovania a kvality. 
 
Ako partner bude zodpovedať v prvom rade za vedenie profesionálnych tímov 
v oblastiach Executive Search, Board Advisory a Human Capital Consulting v sektoroch 
Industrial, IT/Telco, Retail a Life Science poskytujúcich poradenské riešenia pre rôzne 
medzinárodné i lokálne spoločnosti. „Nielen Amrop Slovakia, ale aj celosvetová sieť 
reprezentovaná značkou Amrop v 57 krajinách privítala nového partnera. Mario Fondati je 
v oblasti personálneho poradenstva známou osobnosťou. Má niekoľkoročné skúsenosti 
s vedením a realizáciou Executive Search projektov v stredoeurópskom regióne na 
strednej i najvyššej úrovni riadenia. Jeho spojenie s Amropom je zdôraznením nedávno 
osviežených hlavných princípov, podľa ktorých jednotlivé projekty v snahe dosiahnuť 
maximálnu kvalitu vždy vedú skúsení konzultanti s dlhoročnou praxou,“ povedal Igor 
Šulík, Managing Partner Amrop Slovakia. 
 
Súčasne seniorný poradenský tím spoločnosti Amrop Slovakia rozšírila Soňa 
Szabadosová, ktorá prišla z prostredia špičkového privátneho bankovníctva, kde sa 
v regióne strednej Európy venovala rozvoju strategických vzťahov s významnými 
osobnosťami a lídrami rodinných firiem a nadnárodných spoločností. V rámci odbornej 
špecializácie sú jej prioritou profesionálne služby v oblasti Executive Search 
a Management Consulting predovšetkým pre Private Equity a Family Business 
spoločnosti a ich strategické orgány a manažment. V širšom zábere je jej úlohou posilniť 
a rozvíjať vzťahy so strategickými klientmi, viesť projekty a náročné poradenské riešenia. 
 
„Príchod špičkových odborníkov s dlhoročnou a preukázateľne úspešnou medzinárodnou 
praxou štartuje ďalšiu etapu rozvoja spoločnosti Amrop Slovakia po minuloročných 
personálnych zmenách a úprave partnerskej štruktúry. Na tomto kroku môže stavať aj 
Jenewein Group, ktorej je značka Amrop na slovenskom trhu súčasťou. Naše očakávania 
nie sú nezvyčajné: cieľom personálneho posilnenia je naplnenie aktuálne definovanej 
stratégie, ďalšie zvýšenie kvality poradenských služieb a upevnenie líderského postavenia 
na trhu,“ dodal Martin Krekáč, Senior Partner Amrop Slovakia a Chairman Jenewein 
Group. 
 
Profily S. Szabadosovej a Maria Fondatiho nájdete na adrese: 
http://www.jeneweingroup.com/bio.php 
 
Fotografie S. Szabadosovej a Maria Fondatiho si môžete stiahnuť na adrese: 
http://www.jeneweingroup.com/for_download_photos_sk.php 
 
Ďalšie informácie poskytne: 
Igor Šulík, Managing Partner, Amrop Slovakia – Context Driven Executive Search 
Zámocká 36, P. O. Box 283, 814 99 Bratislava 
T/F +421 2 5443 6001-7, E slovakia@amrop.sk, W www.amrop.sk 
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Amrop Slovakia je poradenská spoločnosť s dvadsaťročnou históriou na slovenskom 
a stredoeurópskom trhu. Prostredníctvom zvyšovania kvality ľudského kapitálu 
a efektívnosti jednotlivých činností pomáha súkromnému i verejnému sektoru zlepšovať 
výsledky a pripravenosť na úspešné zvládnutie trhových príležitostí a výziev. Je lídrom 
v poskytovaní riešení v oblasti Executive Search, Board Advisory Services, Management 
Audit & Human Capital Consulting, pričom stavia na talentovaných a skúsených 
odborníkoch s hlbokou znalosťou jednotlivých sektorov. Ako súčasť The Amrop Group 
(TAG) – geograficky najväčšej organizácie Executive Search spoločností na svete, a člen 
The Association of Executive Search Consultants (AESC) – najprestížnejšej výberovej 
profesijnej asociácie v oblasti Executive Search, poskytuje najvyššiu úroveň služieb v tejto 
oblasti. 
Amrop Slovakia je súčasťou portfólia strategickej holdingovej spoločnosti Jenewein 
Group. 
 


