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Štatút ocenenia

Cena Martina Filka
1. Organizátori ocenenia
Ocenenie Cena Martina Filka vyhlasuje a udeľuje Slovenská ekonomická spoločnosť.
2. Charakteristika ocenenia
Cenu Martina Filka udeľuje Slovenska ekonomická spoločnosť za prínos k rozvoju
ekonómie na Slovensku udeľovanej slovenským osobnostiam alebo osobnostiam s
pobytom na území Slovenskej republiky do 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
bude po prvýkrát udelená v roku 2018 a následne udeľovaná s dvojročnou periodicitou.
3. Nominácie a Rada Ceny Martina Filka
Návrhy na ocenenie predkladajú členovia Slovenskej ekonomickej spoločnosti, okrem
členov predstavenstva (ktorí však môžu byť nominovaní). Návrhy sú predkladané Rade
Ceny Martina Filka, ktorá je riadne schválená valným zhromaždením Slovenskej
ekonomickej spoločnosti. Návrhy obsahujúce životopis nominanta a zdôvodnenie návrhu
musia byť doručené Rade Ceny Martina Filka najneskôr 1. marca príslušného roku,
v ktorom sa cena udeľuje. Počet nominácií v príslušnom ročníku nie je obmedzený,
avšak ocenenie je možné získať len raz. Cena Martina Filka nemôže byť udelená
žiadnemu z členov Rady Ceny Martina Filka, a to ani do dvoch rokov po skončení
členstva.
4. Vyhlásenie laureáta a odovzdanie ocenenia
Laureáta Ceny Martina Filka na návrh Rady Ceny Martina Filka schvaľuje predsedníctvo
Slovenskej ekonomickej spoločnosti. Vyhlásenie a odovzdanie ceny prebieha na výročnej
konferencii Slovenskej ekonomickej spoločnosti. Ocenený laureát po vyhlásení
a odovzdaní ceny prednesie verejnú prednášku.
Organizátori a/alebo Rada Ceny Martina Filka si vyhradzujú právo v príslušnom roku
ocenenie neudeliť. Ocenenie nebude udelené, ak v príslušnom roku nebudú predložené
akceptovateľné nominácie, alebo laureát ocenenie odmietne.
O udeľovaní ceny rozhodlo valné zhromaždenie Slovenskej ekonomickej spoločnosti
dňa 28. mája 2016 v Bratislave.
Tento štatút bol schválený predstavenstvom Slovenskej ekonomickej spoločnosti
dňa 20. decembra 2016 per rollam.

