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V septembri budeme mať opäť príležitosť privítať na Slovensku držiteľa Ceny Švédskej ríšskej
banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela – prof. Edwarda C. Prescotta. Študenti
ekonomických smerov tak začnú školský rok exkluzívnou prednáškou.
Nadácia Tatra banky, Virtual Scientiﬁc Laboratories a Ekonomická univerzita v Bratislave pokračujú v začatej tradícii a po návšteve prof. Roberta J. Aumanna v septembri minulého roka prinášajú študentom,
akademickej obci, ale aj širokej verejnosti možnosť začať školský rok neopakovateľným zážitkom.
„Sme radi, že sa nám darí pokračovať v tejto tradícii a môžeme na Slovensku privítať tohto významného
ekonóma, ako aj skvelého učiteľa. Stretnúť a vidieť nobelistu naživo sa nepodarí každému študentovi.
Veríme, že toto skutočne reprezentatívne a veľmi dôstojné otvorenie školského roka bude pre študentov
ekonomických smerov, ako aj širokú verejnosť prínosom,“ vyjadril sa pri tejto príležitosti Igor Vida, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva Tatra banky a predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky.
Profesor Edward C. Prescott získal spolu so svojím kolegom Finnom E. Kydlandom v roku 2004 Cenu
Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela za prínos k makroekonomickej
dynamike v oblasti časovej konzistentnosti ekonomických politík a hnacích síl obchodných cyklov. Vo
svojej prednáške sa bude venovať téme Ekonomická integrácia suverénnych štátov a ich rozvoj.
Prvé podujatie tohto druhu sa uskutočnilo v máji 2008, keď Slovensko navštívil prof. Robert J. Aumann
s prednáškou War and Peace. Podujatie sa vďaka jedinečnej možnosti bezplatnej prednášky pre širokú
verejnosť tešilo vysokej návštevnosti.
Projekt už tradične pripravujú Nadácia Tatra banky, Virtual Scientiﬁc Laboratories a Ekonomická univerzita v Bratislave v rámci programu Nobel Prize Lecture Series.
Prednáška sa uskutoční 22. septembra o 14.00 hod v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave,
Dolnozemská cesta 1, Bratislava.
Viac informácií: http://www.nadaciatatrabanky.sk/osobnosti-osobne
Kontakt pre doplňujúce informácie:
Andrea Šalingová
CSR manager
andrea_salingova@tatrabanka.sk
02/5919 1450

Marína Smolková
media relations manager
marina_smolkova@tatrabanka.sk
02/5919 1593

Prof. Edward C. Prescott
Edward C. Prescott sa narodil v roku 1940 v Glens Falls v New Yorku. V roku 1962 získal bakalársky titul
v matematike na Swarthmore College. Magisterský titul získal na Case Western Reserve University a PhD.
obhájil na Carnegie Mellon University.
Počas doktorandských štúdií si vytvoril dobrý vzťah k výučbe svojich študentov. Ako sám hovorí: „Naučil
som sa, ako pomôcť študentom tak, aby robili dobrý výskum. Zistil som, že dôležité je, aby verili svojmu
úsudku a zároveň pozorne vypočuli názory iných na výsledky svojich prác. Veľa sme sa tak navzájom naučili.“ Na Carnegie Mellon University sa zoznámil aj s Finnom E. Kydlandom, a to najskôr ako konzultant
jeho dizertačnej práce, no postupne sa stali kolegami a priateľmi. V roku 1974 spolu odišli do Nórska, kde
sa stali členmi Norwegian School of Business and Economics. Tu sa opäť venovali problematike optimálnych politických rozhodnutí v neistom, dynamickom ekonomickom prostredí a spoločne vytvorili podklady
pre prácu, ktorá bola neskôr, v roku 2004, ocenená Cenou Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy
na pamiatku Alfreda Nobela za prínos k výskumu makroekonomickej dynamiky v oblasti časovej konzistentnosti ekonomických politík a hnacích síl obchodných cyklov.
Od roku 1980 začal spolupracovať aj s Federal Reserve Bank of Minneapolis. V tom období pôsobil ako
profesor oddelenia ekonómie aj na University of Minnesota. Po ročnom pôsobení na University of Chicago sa v roku 1999 opäť vrátil ako profesor Katedry ekonómie na University of Minnesota. V súčasnosti
pôsobí ako senior menový poradca na oddelení výskumu Federal Reserve Bank of Minneapolis a profesor a predseda W. P. Carey School of Business na Katedre ekonómie Arizona State University.
Počas svojho života pôsobil v ekonomických periodikách ako Journal of Economic Theory, International
Economic Review a Journal of Econometrics.
Medzi jeho najznámejšie publikácie patrí kniha Great Depression of the Twentieth Century (Veľké krízy
20. storočia) a Barriers to Riches (Prekážky na ceste k bohatstvu).

