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DRŽITEĽ NOBELOVEJ CENY PROF. ROBERT J. AUMANN NA SLOVENSKU

Nadácia Tatra banky v spolupráci s Virtual Scientific Laboratories a Ekonomickou univerzitou  
v Bratislave predstavila 12. mája profesora Roberta J. Aumanna, laureáta Nobelovej ceny za Teóriu 
ekonomických hier. 

Profesor Robert J. Aumann prišiel na Slovensko po prvýkrát. Na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave mali 
študenti, akademická obec, ale aj široká verejnosť možnosť zúčastniť sa na jeho prednáške s názvom War and 
Peace, v ktorej sa profesor Aumann venoval príčinám vojen a podmienkam dosiahnutia mieru. Tento výnimoč-
ný projekt pripravila Nadácia Tatra banky v rámci programu Nobel Prize Lecture Series.

„Hlavnou ambíciou Nadácie Tatra banky je zvyšovanie úrovne vzdelávania a poskytovanie priestoru 
najlepším, aby sa mohli dostať ešte ďalej. Aj preto sme sa prostredníctvom našich programov  
a grantov rozhodli prinášať aj inšpiratívne stretnutia s výnimočnými ľuďmi. Takým sa stala určite aj 
návšteva profesora Aumanna. Veríme, že jeho prítomnosť a prednáška boli pre všetkých zúčastne-
ných výnimočným a neopakovateľným zážitkom,“ uviedla riaditeľka Nadácie Tatra banky Milada Halová.

Vo svojej prednáške spojenej s diskusiou, ktorá sa uskutočnila 12. mája o 14.00 h na Ekonomickej univerzite 
v Bratislave, sa profesor Aumann venoval dôvodom, ktoré vedú racionálneho človeka ku konfliktom a vojnám, 
taktiež prebral definíciu vojen a vysvetlil vlastnú charakteristiku ekonómie. Profesor Aumann diskutoval aj o tom, 
ako hry s opakovaním súvisia s vojnami, konfliktmi, štrajkmi alebo inými interaktívnymi situáciami, vysvetlil  
pojem „strategické ekvilibrium“ v hrách a vysvetlil aj princíp kooperácie v hrách.
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Prof. Robert J. Aumann
Robert J. Aumann sa narodil v roku 1930 v ortodoxnej židovskej rodine vo Frankfurte nad Mohanom. Napriek tomu, že 
jeho rodičia stratili všetko, dali svojim deťom excelentné vzdelanie. Na City College of New York získal v roku 1950 titul 
bakalára a v roku 1955 obhájil vedeckú hodnosť PhD. z matematiky na MIT v Bostone. Od roku 1956 pôsobí na Hebrew 
University v Jeruzaleme. 
Profesor Aumann je autorom desiatok významných vedeckých článkov, štúdií a separátov v oblasti matematiky a teórie 
hier. Možno ho považovať za matematika, za ekonóma, za rozumne uvažujúceho vedca, ale aj hlboko veriaceho človeka.
Najväčšej pocty sa profesorovi Robertovi Aumannovi dostalo v roku 2005, keď mu bola udelená cena Švédskej banky 
za ekonómiu na pamiatku Alfreda Nobela. Nobelova cena mu bola udelená za nový pohľad na porozumenie konfliktu  
a kooperácie s pomocou teórie hier. Cenu si delia spolu s kolegom Thomasom Schellingom. Profesor Aumann bol jed-
ným zo zakladateľov Spoločnosti teórie hier v roku 1999 a zároveň jej prezidentom do roku 2003. Je čestným členom 
Americkej ekonomickej Asociácie, členom Ekonometrickej spoločnosti a ďalších významných spoločností v oblasti ma-
tematiky a ekonómie. Pôsobí ako asociovaný editor pre vedecké ekonomické časopisy Econometrica a Journal of Eco-
nomic Theory a je členom redakčnej rady v ďalších svetových vedeckých časopisoch, významných v oblasti ekonómie  
a matematiky. Doteraz vychoval 13 doktorandov, z ktorých jedenásti pôsobia ako profesori v USA a Izraeli. V neposled-
nom rade bola kvalita jeho vedeckej práce uctená udelením čestných doktorátov na významných svetových univerzitách, 
akými sú University of Bonn, Universite Catholique de Louvain, University of Chicago, City University of New York  
a Bar-ilan University.

Nadácia Tatra banky
Nadácia Tatra banky je prestížna filantropická inštitúcia, ktorá prostredníctvom programov a grantov prináša inšpiratívne 
okamihy, stretnutia s výnimočnými ľuďmi, podporuje najlepších študentov a vytvára atraktívne príležitosti na zvyšovanie 
kvality vzdelania. Jej hlavnou ambíciou je zvyšovanie úrovne vzdelávania. Aktivity Nadácie Tatra banky sa však okrem vzde-
lávania sústreďujú aj na oblasť podpory umenia a obnovy kultúrnych pamiatok. 

Virtual Scientific Laboratories

Virtual Scientific Laboratories (VSL) je moderné, neziskové, nezávislé a samostatné občianske združenie, ktoré vzniklo  
v roku 2006. Poslaním občianskeho združenia VSL je podpora základného a aplikovaného vedeckého výskumu v eko-
nomickej oblasti, prispievanie k využitiu a šíreniu výsledkov výskumu v akademickej oblasti, ich zavádzanie do praxe  
a uskutočňovanie medzinárodnej vedeckej a vedecko-technickej spolupráce. Členovia VSL pôsobia na renomovaných 
zahraničných univerzitách (Dr. Urban Kováč – University of Glasgow, Dr. Maroš Servátka – Univeristy of Canterbury  
a University of Chicago GSB, Dr. Radovan Vadovič – Insituto Tecnologico Autonomo de Mexico), kde prednášajú a po-
dieľajú sa na základnom výskume v ekonomickej oblasti. 


