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Príloha 1. Jeden z najslávnejších manažérov hedgeovych fondov – George Soros 

Zdroj: Deal book (2011) 

 

Životopis 

Pán Soros, vlastným menom Schwartz sa narodil v roku 1950 v Budapešti. V 17-tich 

rokoch emigroval do Veľkej Británie, kde absolvoval London School of Economics. 

- 1956 - Soros sa presťahoval do USA, založil a stal sa prezidentom Soros Fund Management 

LCC; 

- od 1969 - riadil Soros Quantum Fund, ktorý sa stal jedným z najúspešnejších investičných 

fondov na svete; 

- 90. roky – do povedomia verejnosti sa dostal vďaka tomu, že v menovom boji porazil 

najskôr taliansku a následne britskú centrálnu banku. 

V poslednom čase sa Soros venuje neziskovému sektoru a svoje skúsenosti zo sveta 

finančnej praxe a teórie spracoval v niekoľkých knihách, ako napr.  Alchemy of Finance 

(1987),  The Crisis of Global Capitalism (1998) a Reforming Global Capitalism (2000).  

Zdroj: Euroekonom (2003) 
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Príloha 2. Šéfka bankového dohľadu v rámci Európskej centrálnej banky – Daniele 

Nouy 

 

Zdroj: Európsky parlament (2013a) 

Životopis 

Pani Nouy sa narodila v roku 1950, je vydatá a má dve dcéry . V roku 1974 sa pripojila k 

Banque de France.  

-  1976 - 1985 - pôsobila v bankovej dozornej komisii, 

-  1985 - 1986 - bola zástupkyňou Banque de France v New Yorku, 

- 1987 - 1990 -  Danièle Nouy vrátila späť do bankovej komisie, 

-  1996 a 1998 - bola vymenovaná do funkcie zástupcu generálneho tajomníka Bazilejského 

výboru pre bankový dohľad, 

- 1998 - 2003 – tajomník Bazilejského výboru pre bankový dohľad, 

- 2003 - 2010 – pôsobila ako generálny tajomník Francúzskej bankovej komisie, 

- od 3/2010 je generálnym tajomníkom Autorité de Contrôle Prudentiel et de Resolution. 

Zdroj: Council of the European union (2013) 
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Príloha 3. Kľúčové prvky (piliere) bankovej únie 

 

Zdroj: FeelingEurope (2014) 
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