
 
 

...takmer rodinné stretnutie o rodinnom podnikaní  

 5. jún 2015 
Hotel Amade Chateau*****, Vrakúň 

 
 

PROGRAM 

 
 

10.30 – 11.00  Editoriál 
Predstavenie základných cieľov stretnutia, stručné oboznámenie účastníkov s programom a jeho 
jednotlivými časťami, vysvetlenie úloh personálnoporadenských spoločností a Family Office 
v procese rodinného podnikania a následného medzigeneračného presunu 
 
11.00 – 11.45  Ako zrealizovať zisk z celoživotného podnikania 
Marek Rosenbaum, TCFO, Česká republika   
Aké možnosti realizácie zisku (100% predaj, parciálny predaj, ponechanie spoločnosti v  majetku 
rodiny) existujú a aký dopad majú na ďalší život rodiny, možnosti a formy predaja spoločnosti 
 
11.45 – 12.30  Rodinný holding ako nástroj na správu rodinného majetku 
Michal Šubín, TCFO 
Rodinný holding ako nástroj konsolidácie rodinného majetku a súčasne inštrument, pomocou 
ktorého rodina efektívne spravuje a rozdeľuje plody svojho majetku 
 
12.30 – 13.30  obed 
 
13.30 – 14.30  Ako pracovať s majetkom, aby rodina zostala bohatá 
Jean Francois Cats, TCFO, Belgicko  
Ako ochrániť rodinný majetok pred internými a externými vplyvmi a ako nastaviť pravidlá jeho 
používania pre budúce generácie, ako vychovávať potomstvo k zodpovednému spravovaniu 
zdedeného majetku, ako s ním pracovať a ako využívať externé služby  
 
14.30 – 14.45  káva 
 
14.45 – 15.30  Nástupníctvo v spoločnosti 
Mario Fondati, Amrop 
Ako identifikovať možného nástupcu v rodine a jeho postupná výchova, ako postupovať pri výbere 
externého manažéra, ako definovať jeho kompetencie a ako ich dodržiavať 
 
15.30 – 16.30  Odchod z roly majiteľa – riaditeľa 
Boris Dobiš, Amrop 
Aké sú hlavné výzvy v procese premeny do roly majiteľa – poradcu, ak je identifikovaný rodinný 
nástupník, a aké pri zmene do roly majiteľa – stratéga, ak nastupuje externý manažér 
 
16.30 – 16.45  káva 
 
od 16.45  moderovaná panelová diskusia  
Voľná diskusia za účasti všetkých zúčastnených zástupcov TCFO a Amropu, ďalšie otázky spojené 
s následnou správou majetku, pozíciou vlastníka v spoločnosti v prípade, ak nie je vo výkonnej 
pozícii, a podobne 


