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PREDNÁŠKA PROFESORA ROBERTA ALIBERA NA TÉMU „ŠTYRI FINAN NÉ KRÍZY ZA
POSLEDNÝCH 25 ROKOV: NOVÝ SVETOVÝ REKORD“
POD ZÁŠTITOU VE VYSLANECTVA SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH
TLA OVÁ SPRÁVA
Bratislava, 30. 4. 2008
Na Ekonomickej univerzite sa 13. mája 2009 o 17:00 v rámci cyklu Bratislava Open Lecture Series
uskuto ní prednáška Roberta Alibera, profesora medzinárodnej ekonómie a financií na Chicagskej
univerzite, na tému „Štyri finan né krízy za posledných 25 rokov: nový svetový rekord“. Vo svojom
vystúpení sa profesor Aliber bude venova finan ných krízam, ktoré postihli svet od za iatku
osemdesiatych rokov a ktorým predchádzali vlny bublín na kreditnom trhu. Vo všetkých prípadoch
bola miera rastu kreditov príliš vysoká na to, aby sa stala dlhodobo udr ate nou.
Profesor Aliber, ktorý bude v Bratislave prednáša aj na prestí nom medzinárodnom Workshope
inštitucionálnej ekonómie, organizovanom Inštitútom Ronalda Coase’a, zalo il a bol riadite om
Centra pre štúdium medzinárodných financií na Booth School of Business na Chicagskej univerzite
a medzi inými tie pôsobil ako starší poradca v Agency for International Development na
Ministerstve zahrani ných vecí USA a ako konzultant pre Svetovú banku a Medzinárodný menový
fond. Je autorom ve kého po tu monografií a odborných lánkov z problematiky medzinárodných
financií, vrátane zmien cezhrani ného kapitálového pohybu a zmien hodnoty platidiel.
Záštitu nad podujatím prevzalo ve vyslanectvo Spojených štátov amerických. Prednáškový cyklus
Bratislava Open Lecture Series je spoluorganizovaný nezávislým ob ianskym zdru ením Virtual
Scientific Laboratories a Ekonomickou univerzitou a podporený Nadáciou Tatra banky.
„Výskum profesora Alibera preh buje naše chápanie finan ných trhov, o má ve ký význam
z poh adu investovania, hospodárskeho rastu a hospodárskych opatrení. Jeho prognózy sú trefné
a dobre na asované. Napríklad u na za iatku roka 2007 profesor Aliber predpovedal zosypanie sa
islandskej ekonomiky, ku ktorému nedávno došlo. Veríme, e jeho prednáška sa stretne s ve kým
záujmom študentov i odbornej verejnosti,“ uviedol len organiza ného výboru Dr. Maroš Servátka z
Virtual Scientific Laboratories a University of Canterbury.
Viac informácii na http://www.virtualsciencelab.org/en/bols_13maj2009.php.
Ekonomická univerzita v Bratislave (www.euba.sk)
Ekonomická univerzita v Bratislave je verejnou vysokou školou, ktorá zabezpe uje komplexné
vzdelávanie v ekonomických a mana érskych študijných programoch. EU v Bratislave má takmer
70-ro nú históriu. Je najvä šou univerzitou tohto zamerania v SR a tvorí ju 6 fakúlt:
Národohospodárska fakulta, Obchodná fakulta, Fakulta hospodárskej informatiky, Fakulta
podnikového mana mentu, Fakulta medzinárodných vz ahov a Podnikovohospodárska fakulta so
sídlom v Košiciach. Univerzita ponúka vzdelávanie vo všetkých stup och vysokoškolského štúdia v

69 akreditovaných študijných programoch, z toho v 18 študijných programoch na bakalárskom
štúdiu (1. stupe štúdia) v 32 študijných programoch na in inierskom štúdiu (2. stupe štúdia) a 19
študijných programoch na doktorandskom štúdiu (3. stupe štúdia). Štúdium vo všetkých študijných
programoch je organizované pod a princípov európskeho systému transferu kreditov (ECTS). Na
univerzite je mo né na II. stupni študova tri študijné programy v cudzích jazykoch – Medzinárodný
mana ment (v anglickom jazyku), Medzinárodný finan ný mana ment (v nemeckom jazyku) a
Mana ment predaja (vo francúzskom jazyku). V sú asnosti študuje na univerzite na všetkých troch
stup och štúdia cca 14 000 študentov a doteraz štúdium na univerzite absolvovalo viac ako 72 tisíc
študentov. Rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave je Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, Ph.D.
Nadácia Tatra banky (www.nadaciatatrabanky.sk)
Nadácia Tatra banky je prestí na filantropická inštitúcia, ktorá prostredníctvom programov a
grantov prináša inšpiratívne okamihy, stretnutia s výnimo nými u mi, podporuje najlepších
študentov a vytvára atraktívne príle itosti na zvyšovanie kvality vzdelania. Jej hlavnou ambíciou je
zvyšovanie úrovne vzdelávania. Aktivity Nadácie Tatra banky sa však okrem vzdelávania
sústre ujú aj na oblas podpory umenia a obnovy kultúrnych pamiatok.
Virtual Scientific Laboratories (www.virtualsciencelab.org)
Virtual Scientific Laboratories (VSL) je moderné, neziskové a nezávislé ob ianske zdru enie, ktoré
vzniklo v roku 2006. Poslaním ob ianskeho zdru enia VSL je podpora základného a aplikovaného
vedeckého výskumu v ekonomickej oblasti, prispievanie k vyu itiu a šíreniu výsledkov výskumu v
akademickej oblasti, ich zavádzanie do praxe a uskuto ovanie medzinárodnej vedeckej a vedeckotechnickej spolupráce. lenovia VSL pôsobia na renomovaných zahrani ných univerzitách (Dr.
Urban Ková – University of Glasgow, Dr. Maroš Servátka – University of Canterbury, Dr. Radovan
Vadovi – Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico), kde prednášajú a podie ajú sa na
základnom výskume v ekonomickej oblasti. lenom a konate om zdru enia je právnik Mgr. Ing.
Michal Radosa.
Medzi aktivity, ktoré zdru enie Virtual Scientific Laboratories iniciovalo a spoluorganizovalo patrí
návšteva nosite a Nobelovej ceny za ekonómiu profesora Roberta Aumanna, 1st Bratislava
Economic Meeting – stretnutie slovenských ekonómov pôsobiacich na zahrani ných univerzitách a
inštitútoch s vedcami zo Slovenska, prednáškový cyklus pre študentov ekonómie a odbornú
verejnos Bratislava Open Lecture Series i Workshop na výu bu ekonómie pomocou
experimentov, ktorý bol prvou akciou takéhoto charakteru v Európe.
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