
Korunný princ 
Buffettovho impéria 
Hoci je 81-ročný Warren Buffett, vládca pod-
nikateľského impéria Berkshire Hathaway, 
ešte stále zdravý ako remeň, čo možno súvisí 
s jeho láskou ku Coca-Cole a k biftekom, už 
sa venuje aj myšlienkam na svojho nástup-
cu. Zverejnil totiž želanie, aby sa jeho syn 
Howard stal nástupcom vo vedení firmy, keď 
ju nebude vládať spravovať, alebo keď odí-
de z tohto sveta. Howard podľa neho chápe 
kultúru a hodnotu podniku. Je roľníkom a ve-
die vlastný podnik, no organizmus impéria 
podrobne pozná. Sedí vo vedení Berkshire 
Hathaway. Svojho otca už nahradil v kontrol-
nom orgáne Coca-Coly. Okrem toho založil 
nadáciu, ktorá sa venuje zlepšovaniu poľno-
hospodárstva v rozvojových krajinách. Zapojil 
sa už aj do politiky.

Howard Buffett bol zo želania svojho otca, 
aby sa raz stal jeho nástupcom, prekvapený. 
A zažartoval si: „Dovtedy, kým sa budem môcť 
venovať poľnohospodárstvu, je všetko O.K.“ 

Povinnosti v Berkshire nebudú preňho v ni-
jakom prípade na plný úväzok. Ako predseda 
správnej rady by nezasahoval do denných uda-
lostí; vyhradil by si len kontrolu manažmentu. 
Warren Buffett je dvojjediný, pôsobí ako šéf 
koncernu a jeho jediný kontrolór.

Kto bude v budúcnosti prevádzkovým šé-
fom impéria, nie je jasné. Rozhodnutie o via-
cerých dôležitých personálnych záležitostiach 
sa približuje. Warren Buffett by totiž rád roz-
delil moc. Jeden manažér by sa mal venovať asi 
80 dcérskym firmám Berkshire Hathaway, dru-
hý by mal spravovať viacmiliardové investície. 
Teda Weschlera a Todda Combsa už dosadil do 
pozícií korunných princov manažmentu.

Aké však bude zloženie nového vedenia im-
péria, o tom rozhodne správna rada Berkshire 
Hathaway, keď príde záležitosť na program 
dňa. Howard Buffett bude musieť zabezpe-
čiť, aby nikto dedičstvo jeho otca nezruinoval. 
„Pravdepodobnosť toho je veľmi, veľmi, veľmi 

malá, ale Howie je ďalšou zábezpekou,“ pove-
dal Warren Buffett.

Warren Buffett je pokladaný za tretieho 
najbohatšieho človeka na svete. Magazín 
Forbes oceňuje jeho majetok na 39 mld. USD. 
V 60. rokoch kúpil malú textilnú firmu Berkshi-
re Hathaway a rozumnými investíciami z nej 
urobil jeden z najcennejších podnikov na sve-
te. Napriek tomu jeho životný štýl charakteri-
zuje skromnosť. Pre obrovský počet investorov 
na celom svete sa stal kultovou postavou. Jeho 
takmer neomylný zmysel pre zarábanie peňazí 
mu priniesol prezývku Oracle of Omaha. Má 
však aj iné prezývky ako Sága z Omahy či Le-
gendárny investor, ale aj Majster.

O Warrenovi Buffettovi a jeho investičných 
stratégiách vyšlo viac ako tucet kníh a stovky 
článkov sa venovali tomu, ako investovať podľa 
jeho vzoru a kde bude vkladať svoje prostriedky 
v najbližšej budúcnosti. Pozornosti neujde ani 
jedno rozhodnutie o predaji akcií z portfólia Ber-

 „Viac ako peniaze“ je názov vzdelávacieho 
projektu Junior Achievement Slovensko a Slo-
venskej bankovej asociácie, ktorého cieľom je 
zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov základných 
a stredných škôl a naučiť ich finančnému plá-
novaniu svojej budúcnosti. Sekundárnou cie-
ľovou skupinou sú učitelia, ktorí sa rozhodnú 
rozšíriť si svoje pedagogické zručnosti o oblasť 

finančnej gramotnosti v rámci akreditovaného 
kontinuálneho inovačného vzdelávania učite-
ľov. Terciárnou cieľovou skupinou sú rodičia, 
širšia rodina a známi, s ktorými žiaci a študenti 
diskutujú o svojich školských zadaniach a do-
mácich úlohách. Do projektu sa budú môcť 
zapojiť všetky základné a stredné školy na 
celom území Slovenska. Školy budú oslovené 
k zapojeniu sa do projektu počas informačnej 
kampane. Projekt sa na školách začne realizo-
vať od septembra 2012.

 Prvá stavebná sporiteľňa znížila poplatok za 
uzatvorenie zmluvy z 1 % na 0,9 % z cieľovej 
sumy, poplatok za vedenie účtu z 18 na 12 eur 
a spracovanie stavebného úveru je zdarma. 

 Spoločnosť MetLife, Inc. sa rozhodla kúpiť 
od spoločnosti Aviva plc ich životné poisťovne 
v Českej republike a Maďarsku a životnú a dô-
chodkovú poisťovňu v Rumunsku. Uzavretie 
transakcie sa očakáva v priebehu roka 2012. 
Transakcia vytvorí veľkú a rozmanitú distri-
bučnú sieť a tiež rozšíri produktové portfólio 
MetLife. Deutsche Bank Securities Inc. slúžil 
ako výhradný finančný poradca. Finančné pod-
mienky transakcie nie sú zverejnené.

 Spoločnosť C-Quadrat & Arts získala od 
časopisu Geld-Magazin zvláštnu cenu za 
mimoriadnu úspešnosť fondov v uplynulých 
rokoch.

 Správcovská spoločnosť Asset Manage-
ment Slovenskej sporiteľne prijala v súlade 
so zákonom o kolektívnom investovaní roz-
hodnutie o zmene podoby listinných podie-
lových listov na zaknihované podielové listy 
všetkých podielových fondov, ktoré AM SLSP 
spravuje. Túto zmenu odsúhlasila Národná 
banka Slovenska. Zmena podoby podielových 
listov nemá žiadny vplyv na hodnotu investí-
cie klientov v podielových fondoch AM SLSP, 
na vlastnícky vzťah k podielovým listom, na 
vykonávanie nových investícií či prípadných 
žiadostí o vyplatenie.

 Nadácia VÚB podporila vlani 124 projektov 
v celkovej sume viac ako 1 mil. eur. Peniaze 
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