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Tlačová správa
Slovenská ekonomická spoločnosť: Cena Martina Filka za
prínos k rozvoju ekonómie udelená Andrejovi Svorenčíkovi
Slovenská ekonomická spoločnosť, dobrovoľné vedecké a profesné združenie
slovenských ekonómov, udelila Cenu Martina Filka za prínos k rozvoju ekonómie na
Slovensku Andrejovi Svorenčíkovi.
Cenu Martina Filka udeľuje Slovenská ekonomická spoločnosť za prínos k rozvoju ekonómie
na Slovensku. Je udeľovaná slovenským osobnostiam alebo osobnostiam s pobytom na území
Slovenskej republiky do veku 40 rokov za vedecký prínos v oblasti ekonomického výskumu,
prínos pre rozvoj hospodárskej politiky a dôkazmi podporovaného rozhodovania vo verejnej
správe, ako aj popularizáciu ekonómie.
Cena Martina Filka je prvýkrát udelená v tomto roku, k druhému výročiu tragickej smrti
ekonóma Martina Filka († 28.3.2016), a následne bude udeľovaná s dvojročnou periodicitou.
O udeľovaní ceny rozhodlo valné zhromaždenie Slovenskej ekonomickej spoločnosti dňa 28.
mája 2016 v Bratislave. Cena bude slávnostne odovzdaná na výročnej konferencii Slovenskej
ekonomickej spoločnosti SEAM 2018 v dňoch 21.-22.9.2018 v Bratislave.
V silnej konkurencii nominovaných ekonómov Rada Ceny Martina Filka ocenila prínos
Andreja Svorenčíka k rozvoju ekonómie na Slovensku a najmä jeho angažovanosť za rozvoj
hospodárskej politiky, dôkazmi podporované rozhodovanie a popularizáciu ekonómie. Andrej
Svorenčík pôsobí ako odborný poradca na Ministerstve kultúry SR a Ministerstve
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, kde je zároveň spoluzodpovedný za vybudovanie
analytických jednotiek oboch ministerstiev. Andrej Svorenčík svojou činnosťou na
ministerstvách a ďalšími aktivitami dlhodobo popularizuje a podporuje projekt Hodnota za
peniaze, pravidelne prispieva do médií, kde sa venuje ekonomickým otázkam a ich širším
súvislostiam, bol jedným z editorov knihy Svet podľa Filka, a tiež spoluzakladateľom
popularizačného blogu o ekonómii „Radostná veda“. Andrej publikoval knihu a kapitoly vo
vydavateľstvách Springer, Routlege a Palgrave Macmillan a články vo vedeckých časopisoch
v oblasti dejín ekonómie, ako napríklad History of Political Economy, Research in History of
Economic Thought and Methodology a History of Economic Ideas.
Členmi Rady Ceny Martina Filka, ktorá z nominovaných kandidátov navrhuje laureáta alebo
laureátku Ceny Martina Filka predsedníctvu Slovenskej ekonomickej spoločnosti, sú:
Asena Filková, ekonómka a manželka Martina Filka,
Ľudovít Ódor, ekonóm a spoluautor projektu Hodnota za peniaze a
Martin Kahanec, ex officio ako predseda Slovenskej ekonomickej spoločnosti.

Stanovisko Martina Kahanca: „Slovensku rastie nová generácia kvalitných mladých
ekonómov a ekonómiek a teší ma, že viacerí z nich sa popri výskume na vysokej
medzinárodnej úrovni angažujú aj v hospodárskej politike a verejnej správe na Slovensku.
Andrej Svorenčík je príkladným reprezentantom tejto generácie a verím, že jeho ocenenie
povzbudí mladých ekonómov a ekonómky do ďalšej, tak veľmi potrebnej práce vo výskume,
ako aj jeho uplatňovaní v praxi.“

Andrej Svorenčík je ekonóm na univerzite v Mannheime v Nemecku. Doktorát z ekonómie
získal na Univerzite v Utrechte v Holandsku. Predtým študoval teoretickú fyziku a ekonómiu
na Slovensku a spoločenské vedy v USA. Pôsobí ako odborný poradca na Ministerstve
kultúry SR a ministerský poradca na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Na
oboch ministerstvách rozbieha analytické jednotky – Inštitút kultúrnej politiky a Inštitút
pôdohospodárskej politiky. Je členom organizačného tímu Klubu úradníkov dobrej vôle,
Fellowom Slovenskej ekonomickej spoločnosti a členom jej Predstavenstva. Získal
Dorfmanovu cenu History of Economics Society za najlepšiu dizertačnú prácu v oblasti dejín
ekonómie.
Martin Filko (1980 – 2016) bol v čase smrti hlavným ekonómom a riaditeľom Inštitútu
finančnej politiky na Ministerstve financií SR. Doktorát z ekonómie získal v roku 2013 na
Univerzite v Rotterdame, kde absolvoval aj magisterské štúdium ekonómie zdravia (2007).
Na Komenského univerzite vyštudoval psychológiu (2004) a na Ekonomickej univerzite
medzinárodné vzťahy (2005). V roku 2010 spoluzakladal Slovenskú ekonomickú spoločnosť
a bol zvolený za jej Fellowa. Martin Filko publikoval výsledky svojho výskumu v prestížnych
vedeckých časopisoch, ako American Economic Journal: Microeconomics, Journal of
Mathematical Psychology a Journal of Health Economics.
Slovenská ekonomická spoločnosť (SES) je dobrovoľné vedecké a profesné združenie
ekonómov, ktoré pracuje ako občianske združenie. Cieľom spoločnosti je prispievanie k
rozvoju a popularizácii ekonomickej vedy podporou základného a aplikovaného výskumu.
SES tiež podporuje skvalitňovanie ekonomického vzdelávania na Slovensku s osobitným
dôrazom na výchovu mladých talentov. Členstvo v spoločnosti je otvorené vedeckým
ekonómom, odborníkom z praxe, doktorandom i študentom a tiež odbornej verejnosti.
Spoločnosť má 30 Fellows, t.j. členov, ktorí majú kvalitné vedecké publikácie v ekonomickej
oblasti alebo sa výrazne zaslúžili o rozvoj ekonomickej vedy na Slovensku.

Slovenská ekonomická spoločnosť bola v januári 2017 prijatá za plného člena Medzinárodnej
ekonomickej asociácie (IEA), svetovej federácie národných ekonomických spoločností
založenej v roku 1950 na rozvoj ekonomickej vedy a hospodárskej politiky. Členstvo v IEA je
medzinárodným uznaním Slovenskej ekonomickej spoločnosti ako reprezentanta komunity
slovenských ekonómov. Každú krajinu môže v IEA zastupovať len jedna ekonomická
asociácia.
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