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rodných vedeckých konferenciách, ako aj !lenstvu v redak!ných
radách viacerých vedeckých a odborných !asopisov.
Profesor Hindls dlhodobo spolupracuje ako s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, tak aj s Fakultou hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Táto spolupráca sa datuje od prvej
polovice devä$desiatych rokov minulého storo!ia, kedy vo funkcii
vedúceho katedry štatistiky, neskôr dekana Fakulty informatiky

a štatistiky a napokon rektora Vysokej školy ekonomickej v Prahe
výrazným spôsobom rozvíjal a rozvíja tradi!ne dobré a nadštandardne hlboké vz$ahy medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave
a Vysokou školou ekonomickou v Prahe.
Zna!ným vedeckým a pedagogickým prínosom pre Fakultu hospodárskej informatiky EU v Bratislave, hlavne pre !lenov Katedry
štatistiky FHI je, že sa v#aka záujmu, ochote a podpore tímu pracovníkov Katedry štatistiky, neskôr Katedry štatistiky a pravdepodobnosti VŠE v Prahe, na !ele ktorej od roku 1992 bol pán prof. Ing.
Richard Hindls, CSc., za!ala už po roku 1980 rozvíja$ úspešná
a plodná spolupráca týchto katedier. Na pravidelných pracovných seminároch v Prahe a v Bratislave sa tvorila koncepcia študijných programov v oblasti kvantitatívnych metód v ekonómii
a v podnikaní, odovzdávali sa skúsenosti pražských kolegov pri
zostavovaní študijných plánov špecializácie Aplikovaná štatistika
a Poistná matematika a štatistika na inžinierskom štúdiu ako aj vedného odboru Štatistika. Trvalé pracovné kontakty sa zužitkúvajú pri
obsahovej inovácii predmetov sú!asných študijných programov
na všetkých troch stup%och štúdia. Výsledkom dlhoro!nej spolupráce sú spolo!né u!ebné texty a u!ebnice, participácia na výskumných projektoch, vypracúvanie recenzií na dizerta!né a habilita!né práce, participácia na vedeckých podujatiach.
Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., v období rokov 2001 − 2006 ako dekan Fakulty informatiky a štatistiky VŠE v Prahe a paralelne ako !len
Vedeckej rady FHI EU v Bratislave (2003 − 2007) podporoval rozširovanie sféry vedecko-pedagogickej spolupráce FIS s FHI EU najmä
v oblasti štatistiky, ekonometrie, informa!ných technológií, znalostného inžinierstva a systémovej analýzy. Do povedomia vedeckej
verejnosti sa dostali spolo!né semináre a konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov najmä z oblasti ekonometrie
a opera!ného výskumu.
Od roku 2006 ako rektor Vysokej školy ekonomickej v Prahe a !len
VR EU v Bratislave (od roku 2007) podporuje prof. Hindls dlhoro!nú
spoluprácu medzi Fakultou financií a ú!tovníctva VŠE v Prahe

3 •4/2008

a Katedrou ú!tovníctva FHI na EU v Bratislave, ako aj medzi #alšími sesterskými fakultami našich univerzít. Zámery budova$ spolo!ný
vzdelávací a výskumný priestor v kontexte bolonského procesu sú
zakotvené v zmluve o spolupráci Ekonomickej univerzity v Bratislave a Vysokej školy ekonomickej v Prahe.
Publika!ná !innos$ prof. Ing. Richarda Hindlsa je mimoriadne obsiahla. Napísal viac ako 300 vedeckých prác. Je autorom resp. spoluautorom 36 kníh, slovníkov a knižných monografií, 25 skrípt, viac než 140
!lánkov vydaných v &R a v zahrani!í, zodpovedným riešite"om 18
grantov a výskumných projektov doma a v zahrani!í. V sú!asnosti je
!lenom redak!nej rady !asopisov Czech Business Forum a Statistika
a predsedom reak!nej rady !asopisu Politická ekonomie.
Ako uznávaný odborník je !lenom viacerých medzinárodných odborných organizácií. Je !len Asociácie národného ú!tovníctva
(Association de Comptabilité Nationale) so sídlom v Paríži, !len International Association for Statistical Education (IASE) − sekcia International Statistical Institute (ISI), národný koordinátor štatistického vzdelávania pre &eskú republiku, delegát &eskej republiky
v Európskom poradnom výbore pre štatistické informácie v ekonomickej a sociálnej sfére (CEIES) so sídlom v Luxemburgu a tiež !len
významných národných orgánov a organizácií: Štatistická rada &R,
Komora audítorov &R, Zväz ú!tovníkov &R, Monitorovací výbor pre
implementáciu programov z EÚ a mnohých #alších. Prof. Hindls je
v sú!asnosti !lenom vedeckých rád siedmich univerzít v &eskej republike a na Slovensku.
Vedecká rada Fakulty hospodárskej informatiky na svojom zasadnutí d%a 13. decembra 2007 schválila návrh na udelenie !estnej
vedeckej hodnosti doctor honoris causa Ekonomickej univerzity
v Bratislave pánovi prof. Richardovi Hindlsovi a Vedecká rada Eko-

nomickej univerzity v Bratislave schválila tento návrh na svojom zasadnutí d%a 13. marca 2008.
Vaša magnificencia, prosím Vás aby ste na základe predloženej
charakteristiky osobnosti pána profesora Richarda Hindlsa, a tiež
na základe rozhodnutí Vedeckej rady Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave vykonali slávnostný akt udelenia !estnej vedeckej hodnosti
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Ekonomickej univerzite v Bratislave sa 12. júna 2008
uskuto!nil 1st Bratislava Economic Meeting − stretnutie
slovenských vedcov-ekonómov pôsobiacich na zahrani!ných univerzitách a inštitútoch s vedcami zo Slovenska. Konferencie sa zú!astnilo 40 prednášajúcich, ktorí pricestovali zo 17
krajín celého sveta. Zahrani!ných ú!astníkov konferencie doplnili
vedeckí pracovníci, pedagógovia, doktorandi a študenti slovenských univerzít a zástupcovia ekonomických inštitútov i odbornej
verejnosti. Plenárnu prednášku predniesol najznámejší sú!asný
slovenský vedec-ekonóm, profesor Luboš Pástor z University of Chicago Graduate School of Business. Záštitu nad podujatím prebral
podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky Ján
Mikolaj.
Cie"om konferencie, ktorá bola prvá svojho druhu na Slovensku, bolo vzájomné informovanie sa o sú!asných aktivitách a moderných
vedných trendoch v jednotlivých oblastiach ekonomickej vedy, vý-

mena názorov a za!atie spolupráce slovenských vedcov pôsobiacich v zahrani!í s domácimi na nových vedeckých projektoch.
Pozvanie prijali takmer všetci vyznamní slovenskí vedci-ekonómovia, ktorí prednášajú na renomovaných univerzitách vo svete.
Konferencia bola zorganizovaná na podnet nezávislého a neziskového združenia Virtual Scientific Laboratories. Ekonomická univerzita
v Bratislave konferenciu inštitucionálne zastrešila, za !o patrí jej, a najmä rektorovi Rudolfovi Sivákovi srde!ná v#aka. Po#akovanie patrí aj
Nadácii Tatrabanky, ktorá bola hlavným sponzorom podujatia.
V úvodnom príhovore Maroš Servátka z University of Canterbury
vyslovil myšlienku, že jednou z ciest, ako pomôc$ sú!asnému stavu
ekonomického vzdelávania a výskumu na Slovensku, je aktívne zapojenie slovenských ekonómov pôsobiacich v zahrani!í do tohto
procesu s cie"om využi$ ich vedecké a pedagogické skúsenosti
a profesionálne kontakty. To bol hlavný dôvod, pre!o sa združenie
Virtual Scientific Laboratories rozhodlo oslovi$ rektora Ekonomickej
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univerzity v Bratislave − najvä!šej inštitúcie ekonomického vzdelávania na Slovensku s myšlienkou zorganizovania konferencie 1st
Bratislava Economic Meeting. Maroš Servátka tiež po#akoval organizátorom a ú!astníkom podujatia za to, že sa pri!inili o historicky prvé stretnutie sú!asných najvýznamnejších slovenských vedcov-ekonómov.
Ministerstvo školstva SR zastupoval na slávnostnom otvorení generálny riadite" sekcie vysokých škôl Peter Plav!an, ktorý poukázal na dôležitos$ podobných akcií pri rozvoji slovenskej ekonomickej vedy. Na
záver oficiálnej !asti výstupil rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák, ktorý otvoril konferenciu a po#akoval sa ú!astníkom za ochotu pricestova$ z ve"kých dia"ok a za podporu podujatia.
Vo svojom príhovore zdôraznil význam akcie z poh"adu Ekonomickej
univerzity v Bratislave, ako aj ekonomickej vedy na Slovensku.
Program konferencie bol rozdelený do troch !astí, z ktorých každá
mala dve paralelné sekcie. Prezentácie v sekciách boli takmer
všetky v anglickom jazyku, !o indikuje snahu prezentujúcich o udomácnenie angli!tiny ako nevyhnutného jazyka slovenskej ekonomickej vedy v záujme jej užšieho prepojenia s medzinárodným
spolo!enstvom ekonómov. Po skon!ení rokovania v sekciách uviedol Maroš Servátka hlavného prednášajúceho profesora 'uboša
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Search of Human Rationality). Prednáška mala ve"ký ohlas medzi
posluchá!mi a priniesla podnetnú diskusiu.
Myslíme si, že prepojenie výskumnej práce slovenských ekonómov
so zahrani!nými skúsenos$ami je k"ú!ové pri nap(%aní vytý!ených
cie"ov a sme radi, že konferencia 1st Bratislava Economic Meeting
bola katalyzátorom, ktorý zintenzívnil vzájomné kontakty slovenských ekonómov a v mnohých prípadoch aj naštartoval spoluprácu akademikov pôsobiacich v zahrani!í s domácimi inštitúciami. Veríme, že konferencia bude ma$ aj #alšie pokra!ovania v budúcich rokoch.
Urban KOVÁ&, Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska
fakulta, Katedra financií, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 1
University of Glasgow, Oakfield Avenue, Glasgow G12 8LT, UK
e-mail: kovac@elec.gla.ac.uk
Maroš SERVÁTKA, University of Canterbury, Department of Economics,
Private Bag 4800, Christchurch 8140, New Zealand
e-mail: maros.servatka@canterbury.ac.nz

Pástora a v krátkosti predstavil jeho vedecký výskum. Profesor Pástor výstupil s prednáškou na tému H"adanie "udskej racionality (In
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VYSTAVOVALI FOTOGRAFIE
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júna 2008 sa konalo oficiálne otvorenie výstavy sluchovo
postihnutých ob!anov zo Slovenska a z &iech v budove
Ekonomickej univerzity v Bratislave na Konventnej 1. Organizátorom tohto podujatia bolo ob!ianske združenie „Myslím − rozvoj myslenia nielen pre sluchovo postihnutých“, ktoré organizovalo výstavu takéhoto charakteru už druhý rok.
Ako povedal riadite" ob!ianskeho združenia Michal Hefty: „Prvý rok
sme organizovali výstavu sluchovo postihnutých len zo Slovenska.

ZÁSTUPCOVIA OZ „MYSLÍM −

ROZVOJ MYSLENIA NIELEN PRE SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH“

ODOVZDALI NA STRETNUTÍ S REKTOROM
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Radovan VADOVI&, Economics
Instituto Tecnológico Autónomo de México, Camino a Sta. Teresa 930,
Colonia Heroes de Padierna, México, D.F. C.P. 10700, México
e-mail: rvadovic@itam.mx

JEDNU Z OCENENÝCH FOTOGRAFIÍ

Na základe úspechu sme sa rozhodli výstavu rozšíri$. Chceli sme
poukáza$ na rôzne poh"ady sveta o!ami nepo!ujúcich.“
Cie"om výstavy bolo jednak motivova$ sluchovo postihnutých

k vlastnej umeleckej !innosti v oblasti fotografického umenia a podpori$ vlastné umelecké aktivity sluchovo postihnutých, na druhej
strane predstavi$ širokej verejnosti umelecké aktivity sluchovo postihnutých.
Oficiálne otvorenie výstavy malo slávnostný a dôstojný priebeh.
Predpoludním 4-!lenná hodnotiaca komisia rozhodla o udelení
cien v 4 kategóriách: najlepšie fotografie − "udia, príroda, umelecké fotografie, udalosti. Hlavná cena bola udelená za najlepšiu
fotografiu zo všetkých kategórií, ktorú získal 'ubomír Hykl s názvom
„Pomoc do saharského tábora“.
Na vernisáž organizátori pripravili krátky kultúrny program, po!as
ktorého sa uskuto!nila prezentácia fotografa Petra Sirotu, ktorý bol
zárove% aj !lenom hodnotiacej komisie. Po prezentácii nepo!ujúci !lenovia Divadla Tiché iskry predviedli ukážku Teplo verzus
chlad, ktorá vznikla na základe improvizácie interpretov pod odborným vedením umeleckého vedúceho Pe$a Vr$a na motívy svetoznámej skladby hudobného skladate"a A. Vivaldiho Štyri ro!né
obdobia. V ukážke sa zobrazoval vz$ah dvoch úplne odlišných priateliek. Jedna túžila po moci a uznaní a druhá po láske a priate"stve. V prvej fáze ukážky moc získavala vä!šiu prevahu, ale v druhej fáze ju sila lásky napokon zlomila. Záver ukážky sa kon!il ví$azným priate"ským objatím interpretov.
Ceny odovzdala známa here!ka Jana Hubinská. Svojou prítomnos$ou poctil výstavu aj bývalý minister zahrani!ných vecí, poslanec NR SR, pán Eduard Kukan.
&lenovia ob!ianskeho združenia „Myslím“ vyslovujú aj touto cestou srde!né po#akovanie rektorovi Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfovi Sivákovi, PhD., a riadite"ke CUS
Ing. Anežke Durankovej za podporu a za poskytnutie priestoru na
toto podujatie.
Mgr. Angela Hefty

ob!ianske združenie Myslím − rozvoj myslenia nielen pre sluchovo postihnutých

