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Na Ekonomickej univerzite sa od 10. do 15. mája 2009 uskutoční Bratislavský workshop 
inštitucionálnej ekonómie. Účastníkmi prestížneho medzinárodného workshopu, ktorý je 
každoročne organizovaný Inštitútom Ronalda Coase’a (RCI) v rôznych častiach sveta, sú 
doktorandi a začínajúci vedci z oblasti ekonómie, politológie a ďalších spoločenských vied, vybratí 
na základe konkurzu. Program workshopu je zameraný na prehĺbenie vedomostí z inštitucionálnej 
ekonómie a na nové smery v oblasti výskumu formálnych a neformálnych inštitúcii, t.j. zákonov, 
pravidiel, zvykov a noriem, ktoré riadia a ovplyvňujú hospodárstvo a ekonomické systémy. 
Poslucháči workshopu budú tiež mať možnosť odprezentovať svoj výskum, konzultovať ho 
s odborníkmi na jednotlivé témy a rozvinúť ho do nových praktických a vedeckých dimenzií. Na 
workshope bude prednášať 13 profesorov ekonómie, financií, práva a politológie pôsobiacich na 
renomovaných zahraničných univerzitách. Bratislavský workshop inštitucionálnej ekonómie je 
spoluorganizovaný nezávislým občianskym združením Virtual Scientific Laboratories a 
Ekonomickou univerzitou a podporený Nadáciou Tatra banky. 
 
„Veľmi sa tešíme, že RCI prijal naše pozvanie zorganizovať workshop v Bratislave, pretože to 
vyjadruje záujem o Slovensko a zároveň signalizuje pretrvávajúci význam a dôležitosť dynamicky 
sa meniacich inštitúcii v našej krajine. Cieľom workshopu, ktorý sa po prvýkrát uskutočňuje na 
Slovensku a iba druhýkrát v strednej a východnej Európe, je nielen vedecký výskum a analýza 
existujúcich inštitúcii, ale aj ich zdokonaľovanie a následnú aplikácia. RCI preto iniciuje stretnutia 
vedcov s politikmi a s odborníkmi z praxe, ktorí majú možnosť ovplyvňovať chod a zavádzanie 
nových inštitúcii. 
 
Veľkým prínosom workshopu tiež je, že účastníci majú možnosť výmeny názorov a nadviazania 
vzájomných kontaktov, ktoré neskôr môžu vyústiť do produktívnej vedeckej spolupráce. Vytvorenie 
„trhu myšlienok“ je jedným zo základných poslaní RCI, kvôli ktorému už roky buduje celosvetovú 
sieť absolventov predchádzajúcich workshopov a vedcov zaoberajúcich sa výskumom inštitúcii,” 
uviedol člen organizačného výboru Dr. Maroš Servátka z Virtual Scientific Laboratories a University 
of Canterbury a zároveň jeden z ekonómov prednášajúcich na workshope. 
 
Viac informácii na http://www.virtualsciencelab.org/en/rci_workshop.php a na 
http://www.coase.org/whatsnew.htm. 
 
Ronald Coase Institute (http://www.coase.org/abouttheinstitute.htm) 
Inštitút Ronalda Coase’a je nezávislou a neziskovou organizáciou so sídlom v USA, ktorá sa snaží 
o lepšie pochopenie fungovania ekonomických systémov s cieľom zlepšenia properity jednotlivcov 
a spoločenstiev. Inštitút je pomenovaný podľa profesora Ronalda Coase’a, nositeľa Nobelovej ceny 
za ekonómiu za jeho priekopnícku prácu v oblasti novej inštitucionálnej ekonómie. Profesor Coase 
je výskumným poradcom inštitútu. V riadiacej rade inštitútu sú ďalší dvaja nositelia Nobelovej ceny 
za ekonómiu Kenneth J. Arrow a Douglas C. North ako aj ďalší významní ekonómovia Lee K. 
Benham, Gary D. Libecap, Claude Ménard a Mary M. Shirley. 
 



Ekonomická univerzita v Bratislave (www.euba.sk)  
Ekonomická univerzita v Bratislave je verejnou vysokou školou, ktorá zabezpečuje komplexné 
vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. EU v Bratislave má takmer 
70-ročnú históriu. Je najväčšou univerzitou tohto zamerania v SR a tvorí ju 6 fakúlt: 
Národohospodárska fakulta, Obchodná fakulta, Fakulta hospodárskej informatiky, Fakulta 
podnikového manažmentu, Fakulta medzinárodných vzťahov a Podnikovohospodárska fakulta so 
sídlom v Košiciach. Univerzita ponúka vzdelávanie vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia v 
69 akreditovaných študijných programoch, z toho v 18 študijných programoch na bakalárskom 
štúdiu (1. stupeň štúdia) v 32 študijných programoch na inžinierskom štúdiu (2. stupeň štúdia) a 19 
študijných programoch na doktorandskom štúdiu (3. stupeň štúdia). Štúdium vo všetkých 
študijných programoch je organizované podľa princípov európskeho systému transferu kreditov 
(ECTS). Na univerzite je možné na II. stupni študovať tri študijné programy v cudzích jazykoch – 
Medzinárodný manažment (v anglickom jazyku), Medzinárodný finančný manažment (v nemeckom 
jazyku) a Manažment predaja (vo francúzskom jazyku). V súčasnosti študuje na univerzite na 
všetkých troch stupňoch 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 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 vzdelávania 
sústreďujú aj na oblasť podpory umenia a obnovy kultúrnych pamiatok. 
 
 
Virtual Scientific Laboratories (www.virtualsciencelab.org) 
Virtual Scientific Laboratories (VSL) je moderné, neziskové a nezávislé občianske združenie, ktoré 
vzniklo v roku 2006. Poslaním občianskeho združenia VSL 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 VSL pôsobia na renomovaných zahraničných 
univerzitách (Dr. Urban Kováč – University of Glasgow, 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. Členom a konateľom združenia je 
právnik Mgr. Ing. Michal Radosa. 
 
Medzi aktivity, ktoré združenie Virtual Scientific Laboratories iniciovalo a spoluorganizovalo patrí 
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 takéhoto charakteru v Európe. 
 
Kontakt: Dr. Maroš Servátka  
E-mail: maros.servatka@canterbury.ac.nz 


