
Nobelista Oliver E. Williamson 
príde na Slovensko Bratislava 28. 9. 2011

Tradícia nobelovských prednášok má aj tento rok svoje pokračovanie. Už 5. októbra privítame na Slovensku 
Olivera E. Williamsona z University of California.

Americký profesor Oliver E. Williamson sa narodil 27. septembra 1932 v štáte Wisconsin. V súčasnosti je považovaný za jedného 
z najvplyvnejších učencov v oblasti ekonomickej organizácie a inštitúcií. Je autorom mnohých štúdií o ekonómii transakčných nákla-
dov. Cenu Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela, tzv. Nobelovu cenu za ekonómiu, získal v roku 
2009. 

V Bratislave si budeme môcť jeho prednášku vypočuť v stredu 5. októbra o 14.00 hod. v aule Ekonomickej univerzity v Brati-
slave. Témou prednášky je Ekonómia transakčných nákladov: Pôvod a prekážky, aplikácie a výzvy. Vo svojom vystúpení sa bude 
venovať najmä vplyvu transakčných nákladov na správanie hospodárskych subjektov a celej ekonomiky.

Pri tejto príležitosti bude v deň návštevy profesora pripravená aj tlačová konferencia. Začínať sa bude o 9.30 hod. už tradične 
v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.

„Je pre nás cťou, že profesor Williamson prijal naše pozvanie. Ako inovatívna banka podporujeme živé diskusie, ktoré ešte dlho po 
ich doznení zostávajú inšpiráciou pre ich poslucháčov. Všetky prednáška nobelistov sa stretli s obrovským záujmom študentov, čo je 
znakom toho, že o vedu je na Slovensku stále záujem,“ vyjadril sa Igor Vida, generálny riaditeľ Tatra banky a predseda správnej rady 
Nadácie Tatra banky.

Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, zdôrazňuje najmä aktuálnosť príspevku prof. Williamsona do ekonómie vo 
vzťahu k súčasným problémom európskej a svetovej ekonomiky: „Je pre mňa potešením, že na Ekonomickej univerzite v Bratislave 
už tradične začíname akademický rok prednáškou nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu. Tento rok máme česť privítať prof. Olivera 
E. Williamsona, jedného z najcitovanejších svetových ekonómov a pravdepodobne najvýznamnejšieho ekonóma, ktorý sa v posled-
ných desaťročiach zaoberal problematikou ekonomickej organizácie a inštitúcií.

Jeho teória umožňuje novým spôsobom „nazerať“ napr. na formovanie sa firemnej finančnej štruktúry, na politiku zameranú na pod-
poru konkurencie, problematiku deregulácie, optimálnu veľkosť a rozsah činnosti firiem, ale aj na fungovanie súčasných politických 
systémov. Podľa jednej z jeho kľúčových myšlienok je schopnosť ľudí uskutočňovať dokonale informované rozhodnutia obmedzená. 
Toto je osobitne dôležité v súčasnom období, keď sa mnohí spoliehajú na to, že globálnu hospodársku a dlhovú krízu vyrieši niekoľko 
politických rozhodnutí. Sme radi, že Ekonomická univerzita v Bratislave aj touto prednáškou prispieva do diskusie o hľadaní vhodných 
východísk zo situácie, v ktorej sa nachádzajú súčasné ekonomiky.“

Prednáška profesora Williamsona je ďalším pokračovaním programu Nobel Prize Lecture Series, ktorého cieľom je priniesť študen-
tom a odbornej verejnosti možnosť osobne sa stretnúť s laureátom Nobelovej ceny za ekonómiu. V rámci programu už prednášali 
osobnosti ako Robert J. Aumann (2008), Edward C. Prescott (2009), Robert A. Mundell (2010) a Edmund S. Phelps (2010).

„Spolu s našimi partnermi Nadáciou Tatra banky a Ekonomickou univerzitou v Bratislave sa snažíme sprostredkovávať slovenským 
študentom stretnutia s poprednými svetovými odborníkmi. Naším spoločným cieľom je podpora vedy a vzdelávania na Slovensku 
s osobitným dôrazom na výchovu mladých talentov. Veríme, že prednáška profesora Williamsona sa stretne s veľkým záujmom štu-
dentov i odbornej verejnosti,“ uviedol člen organizačného výboru Dr. Urban Kováč z občianskeho združenia Virtual Scientific 
Laboratories.

Prednášku organizujú občianske združenie Virtual Scientific Laboratories, Ekonomická univerzita v Bratislave 
a Nadácia Tatra banky.

Organizačné podmienky:

•Na prednášku sa treba zaregistrovať vopred: http://www.euba.sk/sk/oliver-williamson/
•Miesta je nutné zaujať najneskôr 30 min. pred začiatkom prednášky. 
•V priestoroch univerzity bude zabezpečený priamy prenos z prednášky. 



Život a práca Olivera E. Williamsona

Profesor Oliver Eaton Williamson sa narodil 27. 9. 1932 v štáte Wisconsin. Po štúdiu na Massachusetts 
Institute of Technology v roku 1955 pokračoval ako bakalár v štúdiu na Stanford University, kde v roku 
1960 získal titul MBA a v roku 1963 na Carnegie Mellon University obhájil titul PhD. V rokoch 1965 – 
1968 vyučoval ekonómiu na Kalifornskej univerzite v Berkeley a na University of Pensylvania. V rokoch 
1968 – 1983 už pôsobil na tej iste univerzite ako profesor ekonómie a profesor sociálnych vied. Od roku 
1983 bol päť rokov Gordon Tweedy profesorom ekonómie, práva a organizácie na univerzite v Yale. Od 
roku 1988 až po súčasnosť je Oliver Williamson emeritným profesorom biznisu, ekonómie a práva na 
University of California v Berkeley. 

Profesor Williamsom je členom Národnej akadémie vied (National Academy of Sciences), významným 
členom Americkej akadémie vied (American Academy of Arts and Sciences) a Ekonometrickej spoločnos-
ti (Econometric Society). Je držiteľom 12 čestných doktorátov. Počas svojho univerzitného pôsobenia bol 
Fullbright profesorom, Guggenheim fellowom a fellowom v Centre pre pokročilé štúdie behaviorálnych 
vied (Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences). Je to významný americký seniorský vedec. 
V roku 1988 bol ocenený Irwinovou cenou za akademický prínos v oblasti manažmentu, v roku 2004 
dostal cenu H. C. Recktenwalda za ekonómiu a v roku 2007 bol menovaný za výnamného člena Americ-
kej ekonomickej asociácie. V roku 2009 bol ocenený Nobelovou cenou za ekonómiu. Profesor William-
son je čestným zakladajúcim vydavateľom magazínov Journal of Law a Economics and Organization. 
Okrem toho bol aj prezidentom Západnej ekonomickej asociácie (Western Economic Association) a me-
dzinárodnej spoločnosti pre Novú inštitucionálnu ekonómiu. Profesor Williamson publikoval celkovo 6 
kníh a 140 vedeckých a odborných článkov vo významných zahraničných vedeckých a odborných časo-
pisoch. Jeho kniha The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting je 
najčastejšie citovanou prácou v spoločensko-vednom výskume.



Nadácia Tatra banky 

Nadácia Tatra banky je prestížna filantropická inštitúcia, ktorá prostredníctvom programov a grantov priná-
ša inšpiratívne okamihy, stretnutia s výnimočnými ľuďmi, podporuje najlepších študentov a vytvára atrak-
tívne príležitosti na zvyšovanie kvality vzdelania. 

Hlavnou ambíciou Nadácie Tatra banky je zvyšovať úroveň vzdelávania a poskytovať priestor najlepším, 
aby sa mohli dostať ešte ďalej. Aktivity nadácie sa okrem vzdelávania sústredia aj na oblasť podpory ume-
nia a obnovy kultúrnych pamiatok.

Programy Nadácie Tatra banky

Jedným z programov Nadácie Tatra banky zameraných na podporu vzdelania je program Osobnosti osob-
ne, ktorý na Slovensko prostredníctvom svetových osobností vedcov prináša najaktuálnejšie poznatky 
z oblasti ekonomických a príbuzných vied. V rámci tohto programu sa doposiaľ podarilo na Slovensku 
privítať štyroch nositeľov Nobelovej ceny za ekonómiu – Roberta J. Aumanna, Edwarda C. Prescotta, 
Roberta A. Mundella a Edmunda S. Phelpsa, a ďalšie desiatky svetových vedeckých osobností.

Medzi ďalšie aktivity Nadácie Tatra banky patria Granty Nadácie Tatra banky, Ceny Nadácie Tatra 
banky (Cena Nadácie Tatra banky za najlepšiu diplomovú prácu, Cena Nadácie Tatra banky za umenie), 
Vzdelávanie na úrovni, Lepšie šance, program Partnerstvá v regiónoch, zamestnanecký program 
Dobré srdceTB.

Od roku 2009 sa na pulty kníhkupectiev v rámci Edície Nadácie Tatra banky postupne dostalo deväť kniž-
ných noviniek z vydavateľstva najstaršej americkej univerzity – Harvard Business School Press. Nadácia 
Tatra banky spolu s partnermi projektu – vydavateľstvom Eastone Books a týždenníkom TREND, tak pri-
náša tieto unikátne tituly študentom a učiteľom slovenských vysokých škôl vôbec po prvý raz.

 

Viac informácií nájdete na www.nadaciatatrabanky.sk

Kontakt: 
Milada Halová 
manager nadácie a sponzoringu
milada_halova@tatrabanka.sk 
Tatra banka

Marína Smolková 
media relations manager
marina_smolkova@tatrabanka.sk 
Tatra banka



Virtual Scientific Laboratories

Virtual Scientific Laboratories (VSL) je moderné, neziskové a nezávislé občianske združenie, ktoré vzniklo 
v roku 2006. Poslaním združenia je podpora základného a aplikovaného vedeckého výskumu v ekonomickej 
oblasti, prispievanie k využitiu a šíreniu výsledkov výskumu v akademickej oblasti, ich zavádzanie do praxe 
a uskutočňovanie medzinárodnej vedeckej a vedecko-technickej spolupráce. Členovia združenia Virtual 
Scientific Laboratories pôsobia na renomovaných zahraničných univerzitách (Dr. Urban Kováč – VSL, Dr. 
Maroš Servátka – University of Canterbury, Dr. Radovan Vadovič – Instituto Tecnologico Autonomo de 
Mexico), kde prednášajú a podieľajú sa na základnom výskume v ekonomickej oblasti. Konateľom a záro-
veň členom združenia je právnik Mgr. Ing. Michal Radosa.

Medzi aktivity, ktoré združenie Virtual Scientific Laboratories iniciovalo a na ktorých spolupracovalo, patria 
návšteva nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu profesora Roberta Aumanna, 1st Bratislava Economic 
Meeting – stretnutie slovenských ekonómov pôsobiacich na zahraničných univerzitách a inštitútoch 
s vedcami zo Slovenska, prednáškový cyklus pre študentov ekonómie a odbornú verejnosť Bratislava 
Open Lecture Series či workshop na výučbu ekonómie pomocou experimentov, ktorý bol prvou akciou 
svojho druhu v Európe.

Viac informácií na www.virtualsciencelab.org

Kontakt:
Dr. Urban Kováč
urbankovacgla@gmail.com
Virtual Scientific Laboratories



Ekonomická univerzita v Bratislave
www.euba.sk

Ekonomická univerzita v Bratislave zabezpečuje komplexné vzdelávanie v ekonomických a manažérskych 
študijných programoch. Je najväčšou univerzitou tohto zamerania v SR a tvorí ju 7 fakúlt: Národohospo-
dárska fakulta, Obchodná fakulta, Fakulta hospodárskej informatiky, Fakulta podnikového manažmentu, 
Fakulta medzinárodných vzťahov, Fakulta aplikovaných jazykov a Podnikovohospodárska fakulta so síd-
lom v Košiciach. 

Univerzita ponúka vzdelávanie vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia v 65 akreditovaných študij-
ných programoch, z toho v 18 študijných programoch na bakalárskom štúdiu (1. stupeň štúdia), v 31 
študijných programoch na inžinierskom štúdiu (2. stupeň štúdia) a v 16 študijných programoch na dokto-
randskom štúdiu (3. stupeň štúdia). Štúdium vo všetkých študijných programoch je organizované podľa 
princípov európskeho systému transferu kreditov (ECTS). Na Ekonomickej univerzite v Bratislave je mož-
nosť študovať viac ako 60 odborných predmetov v cudzích jazykoch (najmä v jazyku anglickom, nemec-
kom a francúzskom). Na druhom stupni štúdia možno študovať tri celouniverzitné študijné programy kom-
plexne zabezpečované v cudzích jazykoch: Medzinárodný manažment (v anglickom jazyku), Manažment 
predaja (vo francúzskom jazyku) a Medzinárodný finančný manažment (v nemeckom jazyku). 

Univerzita v spolupráci s Nottingham Trent University realizuje dvojitý diplom na 1. stupni štúdia v študij-
nom programe International Business Administration a Marketing Management a spoločný študijný 
program 2. stupňa štúdia International Finance, s University of Abertay Dundee (VB) dvojitý diplom v jed-
nom z jedenástich študijných programov 1. stupňa štúdia, s Franklin University Columbus v Ohio (USA), 
s ESCP Europe Paris a s EBS Berlín realizuje programy MBA.

Ekonomická univerzita v Bratislave je členom viacerých medzinárodných asociácií, inštitúcií a organizácií: 
Európskej asociácie univerzít (EUA), Medzinárodnej asociácie univerzít, Konzorcia pre medzinárodné 
dvojité diplomy (CIDD) či Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE). Buddy System uni-
verzity sa v roku 2005 stal riadnym členom medzinárodnej siete ERASMUS Students Network. V súčas-
nosti študuje na univerzite viac ako 12-tisíc študentov.

Ekonomická univerzita v Bratislave si v roku 2010 pripomenula 70. výročie založenia.
Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave je Dr. h. c. prof. Ing. R. Sivák, PhD.

Kontakt:
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava 5
http://www.euba.sk
komunikacia@euba.sk


