
  

 

Svetoví profesori v Bratislave 
Tlačová správa

Bratislava 21. 9. 2011

Školský rok treba naštartovať naplno. Napríklad prednáškou Dr. Roberta Murphyho alebo prof. 
Marca Janssena. Obe sa budú konať už budúci týždeň vďaka podpore Nadácie Tatra banky. 
 
 
Dr. Robert P. Murphy 
Institute for Energy Research, Ludwig von Mises 
Institute 
 
Kedy, kde, ako? 
pondelok 26. septembra o 17.30   
hotel Crowne Plaza (sala LONDON), Bratislava 
 
utorok 27. septembra o 14.00 hod.   
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  
 
Téma prednášky:  
Peniaze a bankovníctvo: štát vs. trh 
 
Na prednášku je potrebné sa registrovať e-
mailom na conservative@institute.sk najneskôr 
do 23. 9. 2011 (prednáška v Bratislave) alebo 
26. 9. 2011 (prednáška v Banskej Bystrici).  
 
Prednášku Dr. Murphyho prinášame v 
spolupráci s Konzervatívnym inštitútom v rámci 
nášho programu Osobnosti osobne. Program 
CEQLS (Conservative Economic Quarterly 
Lecture Series) predstavuje cyklus štvrťročných 
prednášok renomovaných osobností zo 
zahraničia na Slovensku o ekonómii, 
ekonomickom myslení a o aktuálnych 
ekonomických problémoch.    
 

prof. Marco A. Janssen 
Arizona State University (USA) 
 
Kedy, kde, ako? 
utorok 27.septembra o 16.00 hod.  
malé kongresové centrum SAV,  
Štefánikova 3, Bratislava 
 
Téma prednášky:  
Nové prístupy k rozhodovaniu: Socio-ekologické 
systémy a behaviorálne prístupy  
(Governance of social-ecological systems: 
Lessons from behavioral experiments)  
 
Diskusný seminár je organizovaný Virtual 
Scientific Laboratories (VSL) pod odbornou 
gesciou Centra transdisciplinárnych štúdií 
inštitúcií, evolúcie a politík (CETIP) pri PÚ SAV 
za finančnej podpory Nádacie Tatra banky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V októbri sa tiež môžete tešiť na ďalšiu prednášku z cyklu Nobel Prize Lecture Series.  
 
 
Viac informácií o Robertovi P. Murphym 
 
Robert P. Murphy je ekonóm na Institue for Energy Research a Ludwig von Mises Institute v USA. 
Zároveň vedie svoju konzultačnú firmu RPM. Špecializuje sa na otázky financovania, úrokov, 
klimatických zmien, teórie hier, histórie ekonomického myslenia, princípov ekonómie a rakúskej 
ekonomickej školy. Titul PhD. získal na New York University. V minulosti prednášal na Hillsdale College 
a ako analytik Laffer Associates pôsobil vo finančnom sektore.  
 



 

 

Murphy je autor a spoluautor viacerých publikácií a stoviek článkov. Publikoval napríklad knihy The 
Politically Incorrect Guide to Capitalism (2007), The Politically Incorrect Guide to the Great Depression 
and the New Deal (2009), Lessons for the Young Economist (2010) a s Carlosom Lara je spoluautor 
knihy How Privatized Banking Really Works (2010). Napísal niekoľko článkov v odborných časopisoch, 
akými sú The Journal of the History of Economic Thought, The American Journal of Economics and 
Sociology, The Review of Austrian Economics. Murphy je taktiež autorom študijných manuálov k 
základným ekonomickým dielam Ludwiga von Misesa a Murraya Rothbarda. 
 
Viac informácií o Marcovi A. Janssenovi 
 
Marco A. Janssen je riaditeľom centra s názvom Center for the study of Institutional Diversity CSID pri 
Arizona State University v USA. Počas svojej kariéry získal reputáciu uznávaného výskumníka pre svoje 
úsilie vytvoriť interdisciplinárnu spoluprácu v spoločenských vedách prostredníctvom kombinácie 
štandardných a inovatívnych metód s dôrazom na experimentálnu ekonómiu.  
Prof. Marco A. Janssen svoje práce publikoval vo významných periodikách, napr. v Science (pozri 
kompletný zoznam publikačnej činnosti) a pôsobí v mnohých výskumných a vedeckých sieťach a 
partnerstvách vrátane dlhoročnej spolupráce s laureátkou Nobelovej ceny za ekonómiu za rok 2009 
profesorkou Elinor Ostrom, americkou politologičkou. Marco Janssen sa pri výučbe zameriava na oblasť 
využitia počítačových simulácií s dôrazom na systémovú dynamiku a ABM modelovanie v rámci 
spoločenských vied. Cieľom je zaviesť základné princípy spoločenskej simulácie a jej aplikácia do 
otázok kooperácie a inovačnej difúzie. Janssen je taktiež členom komisií doktorandského štúdia v 
rozličných vedných odboroch. 
 
Viac informácií nájdete na: www.nadaciatatrabanky.sk 
 
 
 
Kontakt:  
 
Milada Halová 
Manager nadácie a sponzoringu 
milada_halova@tatrabanka.sk 
02/ 5919 1450 
 
Marína Smolková 
Media relations manager 
marina_smolkova@tatrabanka.sk 
02/ 5919 1593 


