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K prvému výročiu tragickej smrti Martina Filka († 28.3.2016) Slovenská ekonomická 
spoločnosť, dobrovoľné vedecké a profesné združenie slovenských ekonómov, vyhlasuje 
Cenu Martina Filka za prínos k rozvoju ekonómie na Slovensku.  
 
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 bude po prvýkrát udelená v roku 2018 a 
následne udeľovaná s dvojročnou periodicitou.  
 
O udeľovaní ceny rozhodlo valné zhromaždenie Slovenskej ekonomickej spoločnosti dňa 28. 
mája 2016 v Bratislave.  
 
Za členov Rady Ceny Martina Filka, ktorá z nominovaných kandidátov navrhuje laureáta 
alebo laureátku Ceny Martina Filka predsedníctvu Slovenskej ekonomickej spoločnosti,  boli 
valným zhromaždením Slovenskej ekonomickej spoločnosti schválení: 
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 manželky Aseny Filkovej a rodiny Martina Filka: „Cenu Martina Filka udeľovanú 
Slovenskou ekonomickou spoločnosťou si vážime a podporujeme, lebo veríme, že aj s jej 
pomocou sa podarí šíriť a napĺňať Martinove myšlienky a plány pre našu krajinu.  Budeme 
radi, ak sa Martinov príbeh stane pre mladých ľudí inšpiráciou, ako sa to v tejto krajine dá 
robiť.“ 
 
Stanovisko Ľudovíta Ódora: „Som veľmi rád, že takáto cena vznikla. Kvalitní štátni úradníci 
sú totiž často nedocenení. Nadávať na systém je ľahké, oveľa ťažšie je však vyhrnúť si rukávy 
a pokúsiť sa o zmenu zvnútra. Martin Filko bol odhodlaný veci verejné posúvať k lepšiemu. 
Nehľadiac na množstvo prekážok na ceste alebo na vyššie možné zárobky v súkromnom 
sektore. Verím, že Cena Martina Filka bude šíriť tento jeho odkaz ďalej.“ 
 
Stanovisko Martina Kahanca: „Presne pred rokom nás šokovala správa o tragickej smrti 
Martina Filka. Martin bol excelentným vedcom, zakladajúcim členom a fellowom Slovenskej 
ekonomickej spoločnosti, a inšpiráciou pre celú ekonomickú komunitu. Bol vášnivým 
bojovníkom za uplatňovanie ekonomických metód v hospodárskej praxi, za dôkazmi 
podporované rozhodovanie pre lepší a spravodlivejší svet. Slovenská ekonomická spoločnosť 
už 28. mája 2016 jednohlasne schválila na jeho pamiatku a pre inšpiráciu ďalším generáciám 
ekonómov Cenu Martina Filka.“ 



 
Martin Filko (1980 – 2016) bol v čase jeho 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 aj 24 Fellows, t.j. členov, ktorí majú kvalitné vedecké publikácie v 
ekonomickej oblasti alebo sa výrazne zaslúžil 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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