
Martin Krekáč 
Je majiteľom Jenewein Group, prémiovej strategickej poradenskej spoločnosti, ktorá pomáha 
organizáciám a jednotlivcom pri definovaní a realizovaní strategickej vízie a ktorá je 
integrujúcou platformou pre pôsobenie líderských poradenských spoločností so zameraním na 
Executive Search & Leadership Consulting (Amrop) a Public Affairs & Government Relations 
(Fipra). Ako vedúci partner v skupine zodpovedá za posilňovanie poradenského portfólia 
a vytváranie synergických riešení medzi jednotlivými poradenskými spoločnosťami a expertmi 
z Business Innovation Network (BIN), platformy na vytváranie inovatívnych riešení pre klientov. 

Zároveň spravuje strategický rozvoj vzťahov vo verejnom sektore a v štátom regulovaných priemyselných 
odvetviach a napomáha vytváraniu efektívnych partnerstiev a transferu poznatkov medzi súkromným a verejným 
sektorom. Je rešpektovaným osobným poradcom v strategických otázkach. Je zakladateľom a prezidentom 
poradensko-analytického inštitútu Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP), členom viacerých správnych 
rád a združení, klubov a organizácií doma a v zahraničí, ako aj členom poradných orgánov slovenského parlamentu 
a vlády. 
 

Marián Letovanec 
Je riaditeľom Sekcie národných a medzinárodných programov Slovak Business Agency. Má 
dlhoročné skúsenosti v oblasti podnikateľského prostredia a podpory podnikania. Pracoval na 
Ministerstve hospodárstva SR ako poradca v sekcii stratégie, podpory podnikania a legislatívy. 
Neskôr pôsobil ako podnikateľ v oblasti konzultácií a poradenstva. Z rôznych projektov 
a iniciatív má dlhoročné skúsenosti zo štátnej správy i samosprávy na Slovensku i v zahraničí 
(Rakúsko, Srbsko, Vietnam). Od roku 2011 je konzultantom UNDP pre oblasť verejných 

financií. Zastáva pozíciu viceprezidenta Slovensko-vietnamskej obchodnej komory a podpredsedu Platformy 
podnikateľov pre zahraničnú rozvojovú spoluprácu. Je členom Združenia podnikateľov Slovenska, Krajskej rady 
pre odborné vzdelávanie v TTSK, výkonnej rady Platformy žien Slovenska a pôsobí aj ako zástupca vyslanca pre 
malé a stredné podniky za Slovensko. 
 

Daniel Pitoňák  
Je vedúcim Oddelenia analýz podnikateľského prostredia Slovak Business Agency. Má 
skúsenosti v oblasti monitorovania podnikateľského prostredia, programovania pomoci EÚ 
a projektového a procesného riadenia. Je držiteľom certifikátu medzinárodných štandardov 
metodiky projektového riadenia PRINCE2 Foundation. V SBA je jeho úlohou príprava 
analytických a hodnotiacich dokumentov viažucich sa na podnikateľské prostredie SR, 
aktuálne trendy v EÚ a širšom ekonomickom prostredí a legislatívne, administratívne 
a sociálne súvislosti vplývajúce na podnikanie na Slovensku. Podieľal sa na realizácii projektov 

a programov na rôznych úrovniach (od úrovne individuálneho projektu po úroveň riadenia operačného programu 
a centrálnu koordinačnú úroveň). Spolupodieľal sa na projekte reformy verejnej správy, tvorby národnej stratégie 
trvalo udržateľného rozvoja, akreditácie národných inštitúcií na využívanie rozšíreného decentralizovaného 
systému implementácie, príprave Programu rozvoja vidieka pre obdobie 2007 – 2013, realizácie Operačného 
programu Doprava v období 2007 – 2013 a príprave Operačného programu Výskum a inovácie 2014 – 2020. Je 
kontaktnou osobou za SR projektu OECD Scoreboard on SME and Entrepreneurship Financing. 
 

Zuzana Kováčová 
Pôsobí v poradensko-analytickom inštitúte Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) 
ako Chief Project Officer. Dlhodobo sa venuje projektovému manažmentu z pohľadu 
prijímateľa európskej pomoci i z pohľadu dodávateľa služieb pre otázky inštitucionálneho 
budovania kapacít, posilnenia vnútorných implementačných procesov a zavádzania pravidiel 
EÚ do praxe pre riadiace orgány i implementačné štruktúry. Aktívne sa zapojila do prípravy, 
realizácie a spracovania problematiky rodinného podnikania na Slovensku vrátane realizácie 
kvalitatívneho prieskumu s cieľom: celospoločenskej podpory podnikateľského myslenia 

v prospech rodinných firiem, pre zvýšenie povedomia o pozitívnej podnikateľskej činnosti v rodinných firmách, 
podpory rodinného podnikania na miestnej a regionálnej úrovni, všeobecné zlepšenie podnikateľských, 
manažérskych, odborných a technických zručností, investície do vedomostí, zjednodušenie legislatívnych 
a administratívnych postupov v prospech rodinných firiem a podobne. 



Henna Knuuttila  

V súčasnosti pracuje na pozícii Chargé d´Affaires na Veľvyslanectve Fínska v Bratislave. Na 
predchádzajúcu misiu bola vyslaná do Kuala Lumpur v Malajzii (2008 – 2011). V roku 2005 
nastúpila na Ministerstvo pre zahraničné veci Fínska a v rámci tohto ministerstva pracovala na 
rôznych oddeleniach. Ešte predtým sa venovala výskumnej práci na univerzite v Jyväskylä vo 
Fínsku. Po absolvovaní štúdií získala akademické tituly magister sociálnych vied a magister 
humanitných vied. 
 

 

Mario Fondati 
Je partnerom v spoločnosti Amrop Slovakia a členom Strategickej rady Jenewein Group. Je 
garantom rozvoja spolupráce so spoločnosťami s lokálnym a rodinným typom vlastníctva 
a zodpovedá za vedenie profesionálnych tímov v oblasti Executive Search & Leadership 
Consulting. Má skúsenosti s vedením a realizáciou medzinárodných projektov 
v stredoeurópskom regióne na úrovni vrcholového a stredného manažmentu a vysoko 
špecializovaných pozícií prioritne v sektoroch Automotive & Industrial a Technology. 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. Zároveň napomáha 
skvalitňovaniu manažérskych tímov podporou pri obsadzovaní kľúčových pozícií externými manažérmi. Je členom 
Asociácie Executive Search konzultantov (AESC) a koordinátorom iniciatívy Firmy deťom. ĎAKUJEME! vytvorenej 
na podporu behu pre Linku detskej istoty. 
 

Monika Krošláková 
Je spolumajiteľkou rodinných firiem Novplasta, s. r. o., a Pro Tennis Academy, s. r. o. 
Dlhoročné skúsenosti z prostredia rodinnej firmy sprostredkúva študentom Ekonomickej 
univerzity v Bratislave, kde pôsobí na Katedre služieb a cestovného ruchu Obchodnej fakulty. 
V pedagogickej, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa orientuje na problematiku 
rodinného podnikania, je garantom predmetu Rodinné podnikanie na Ekonomickej univerzite, 
je autorkou alebo spoluautorkou viacerých publikácií (monografia, vysokoškolské učebnice 

a skriptá, odborné a vedecké články) zaoberajúcich sa problematikou rodinného podnikania. Participovala na 
príprave návrhu zákona o rodinnom podnikaní na Slovensku v roku 2013. Prednáša na vedeckých a odborných 
konferenciách témy týkajúce sa rodinného podnikania a aktívne spolupracuje na projektoch a prieskumoch 
zameraných na problematiku rodinných firiem. Na Ekonomickej univerzite participuje aj v predmetoch Obchodné 
podnikanie, Obchodno-podnikateľské služby a Marketing a manažment služieb. Pôsobí ako členka predstavenstva 
pre vzťahy s verejnosťou Inštitútu pre podporu a rozvoj vzdelávania, vedy a výskumu (IPRV).  
 

Lenka Beinhoff 
Je zakladateľkou a výkonnou riaditeľkou spoločnosti Beinhoff & Co., pobočky Švajčiarskeho 
rodinného podnikania, ktoré bolo založené v roku 2010. Beinhoff & Co. sa špecializuje na 
poradenské služby klientom, ktorí riešia otázky rodinného podnikania a riadenia majetku. Misia 
Budovanie rodinnej dynastie odzrkadľuje tento multidisciplinárny a ucelený prístup k majiteľom 
a rodičom v rodinnej firme a voči nasledujúcej generácii. Od roku 2014 je zakladajúcou 
prezidentkou neziskovej organizácie Rodinné podniky Česka a Slovenska, čím podporuje 

miestne rodinné firmy svojej domoviny. Keďže sa vydala do rodiny Beinhoffovcov, ktorá má hlboké korene a históriu 
rodinnej firmy už od roku 1878 vo východnom Nemecku, spoločne s manželom aktívne oživuje podnikateľskú 
tradíciu rodinnej firmy. Je členkou Inštitútu rodinných spoločností (FFI) v Bostone, Švajčiarskej trustovej spoločnosti 
a realitných odborníkov (STEP) a Švajčiarskej spoločnosti autorizovaných finančných analytikov. Je absolventkou 
Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, držiteľkou STEP diplomu Medzinárodného trustového 
manažmentu a niekoľkonásobnou držiteľkou certifikátov Rodinného podnikania a Poradcu pre správu rodinného 
majetku zo STEP a FFI. 
 


