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Mario Fondati je v Amrope garantom rozvoja spolupráce so spoločnosťami 
s lokálnym a rodinným typom vlastníctva a zodpovedá za vedenie profesionálnych 
tímov v oblasti Executive Search & Leadership Consulting. Ako líder lokálnej 
skupiny zameranej na rodinné podnikanie spolupracuje so skúsenými partnermi 
z medzinárodnej siete a zabezpečuje transfer know-how z krajín, kde má 
rodinné podnikanie bohatú tradíciu. Venuje sa predovšetkým problematike 
plánovania nástupníctva, ďalšieho profesionálneho rozvoja členov rodiny, jasného 
zadefinovania roly vlastníka a riaditeľa a organizačno-procesnému poradenstvu. 
Napomáha skvalitňovaniu manažérskych tímov podporou pri obsadzovaní 
kľúčových pozícií externými manažérmi.
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Mame tu rok oslav. Oslavujte s nami.

Family Business Practice slovenského Amropu spolu 

so spoločnosťou RSM TACOMA Family Office 

zorganizovala seminár so zaujímavým názvom 

...takmer rodinné stretnutie o rodinnom podnikaní. 

Obaja organizátori v exkluzívnom prostredí Hotela 

Amade Chateau**** vo Vrakúni vytvorili optimálne 

podmienky na výmenu odborných vedomostí 

a osobných skúseností majiteľov (v mnohých 

prípadoch aj ich nástupcov) rodinných firiem, ktoré 

na slovenskom trhu dosiahli pozoruhodný úspech.

V rámci odborného programu sa prednášajúci 

venovali napríklad ochrane rodinného majetku, 

rodinnej ústave a rodinným vzťahom či vytvoreniu 

a správe rodinného holdingu. Mario Fondati, partner 

Amropu hovoril o nástupníctve, resp. identifikácii 

a výchove možného nástupcu a o nastavení vzťahu 

medzi majiteľom a externým manažérom, kouč 

Boris Dobiš o odchode majiteľa do roly poradcu 

a stratéga. Hlavný program postupne prerástol 

do voľnej diskusie a stretnutí v dôvernej atmosfére, 

pričom úspech podujatia a spokojnosť hostí 

pozitívne ovplyvnila aj skvelá kuchyňa a možnosti 

na relax a oddych.


