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Predslov 
 

 

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť v spolupráci s Ekonomickým 

ústavom SAV zorganizovali v termíne 31. mája 2021 z dôvodu pokračujúcej 

neistoty spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 po prvýkrát v histórii tohto 

podujatia online verziu vedeckej konferencie EKOMSTAT 2021. Cieľom podujatia 

je už dlhodobo poskytnutie platformy pre prezentovanie a diskusiu výsledkov 

výskumu a pokrokov v aplikácii a tvorbe metód na podporu rozhodovania vo 

vedecko-výskumnej, odbornej a hospodárskej praxi, výsledkov matematickej a 

ekonomickej štatistiky, makroekonomických prognóz a spracovania údajov pre 

potreby ekonomických analýz, marketingových výskumov, riadenia kvality a ich 

softvérového spracovania v praxi. 

Na tohtoročnej vedeckej konferencii sa aktívne zúčastnili zástupcovia viacerých 

vysokých škôl (Fakulta managementu UK v Bratislave, Filozofická fakulta UK 

v Bratislave, Ekonomická univerzita v Bratislave, STU - Materiálovotechnologická 

fakulta so sídlom v Trnave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave) a Slovenskej 

akadémie vied (Ekonomický ústav SAV). Jednotlivé príspevky boli zamerané na 

aplikáciu štatistických modelov a metód pre analýzu zmien v štruktúre 

zamestnanosti, migračných trendov, miery nasýtenia bankového trhu, 

fenoménu nízkych miezd, financovania rozvojových aktivít podnikov, efekt účasti 

vo vzdelávaní prostredníctvom programu „Záruka pre mladých na Slovensku“, 

ako aj ďalším témam. Obsah prezentovaných a diskutovaných príspevkov je 

zhrnutý v abstraktoch, ktoré sú publikované v tomto zborníku. 

 

 

 

doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.    Ing. Ivan Lichner, PhD. 
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Rozdiel v deficite životného cyklu medzi migrantmi a 
pôvodnou populáciou (NTA prístup) 

Difference in life cycle deficit between migrants and original 
population (NTA approach) 

Raman Herasimau 

Ekonomický ústav SAV, Šancová 56, Bratislava  
Institute of Economic Research SAS, Šancová 56, Bratislava, Slovakia 
raman.herasimau@fses.uniba.sk 
 

Abstrakt: Táto štúdia si kladie za cieľ zistiť rozdiely v deficite životného cyklu (LCD)  medzi 
migrantmi a pôvodnou populáciou na Slovensku pomocou národných transferových účtov. 
Predbežné zistenia nám poukazujú na to, že migranti majú tendenciu šetriť viac a míňať menej 
keď sú v hostiteľskej krajine, ako pôvodná populácia. Existujú tiež rozdiely v spotrebe výdavkov 
na, vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť, v dôsledku toho, že migranti tieto časti súkromných 
a verejných výdavkov spotrebúvajú prevažne v domovskej krajine. Na základe týchto zistení, 
vekové profily migrantov nám naznačujú veľký rozdiel v LCD oproti vekovým profilom pôvodnej 
populácie. 

Abstract: This study aims to find out differences in the life cycle deficit (LCD) between migrants 
and original population in Slovakia using National transfer accounts approach. Preliminary 
findings show us that migrants tend to save more and spend less while they are in the host 
country than original population. Also there are differences in consumption such as education 
and healthcare, due to migrants consumed these parts of private and public expenditure in 
home country. Based on that, migrants’ age profiles potentially could show us great difference 
in LCD from original population’s age profiles. 

Kľúčové slová: NTA, migranti, demografia, verejné financie, starnutie 

Key words: NTA, migrants, demographics, public finances, ageing 

Poďakovanie:  

Tento výskum je podporený grantom VEGA č. 2/0143/21 “Výzvy starnutia slovenskej populácie a 
možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov“. 
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Štatistiky odhaľujúce vplyv pandémie COVID-19 na 

zamestnanosť v odvetviach slovenskej ekonomiky 

Learning from Statistics: Unveiling the Impact of COVID-19 on 
Sectoral Employment in Slovakia 

Veronika Hvozdíková  

Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied  
Institute of Economic Research of Slovak Academy of Sciences 
veronika.hvozdikova@savba.sk  
 

Abstrakt: Ako podpora pri rozhodovaní o nástrojoch hospodárskej politiky cielených na 
zmiernenie ekonomických následkov pandémie COVID-19 v sektoroch slovenskej ekonomiky 
môžu slúžiť viaceré štatistiky zamestnanosti. Obzvlášť štatistiky obsahujúce dáta zbierané na 
mesačnej báze pomerne jasne odhaľujú rozdielny efekt prvej a druhej vlny pandémie na 
Slovensku. Dokonca tak odlišné zdroje a metodiky aj objekty zberu dát ako sú mesačné 
štatistické výkazníctvo a evidencia uchádzačov o zamestnanie potvrdili podobné trendy 
v mesiacoch roka 2020 z hľadiska efektov protipandemických opatrení na zamestnanosť 
v odvetviach. Pre vysvetlenie vplyvu na zamestnanosť možno využiť štatistiky vývoja tržieb, 
produkcie (pridanej hodnoty), apod. Doplňujúcim nástrojom, ktorý poukazuje na ochladenie 
dopytu po práci v niektorých ekonomických činnostiach ešte pred príchodom pandémie, sú 
štatistiky vývoja počtu voľných pracovných miest, dostupné tiež z rôznych zdrojov. Zmeny 
zachytené v štatistikách počtu cudzincov zamestnaných v SR zas možno použiť ako jeden 
z vysvetľujúcich faktorov neobvykle slabej reakcie ne/zamestnanosti na historicky hlboký pre-
pad výkonu hospodárstva v druhom štvrťroku 2020 (i keď z pohľadu ponuky práce je osobitne 
dôležitým vysvetľujúcim momentom pokles v počte odpracovaných hodín). Potenciálnou 
bariérou plynulého oživenia v najviac postihnutých odvetviach môže byť práve určitá zotrvač-
nosť v poklese ponuky práce, čo samozrejme platí obzvlášť v prípade cezhraničných pracov-
ných migrantov, ktorých zamestnávanie v SR vrcholilo pred pandémiou (aj) vplyvom demo-
grafických zmien. 

Abstract: Various types of employment statistics can be used to support decisions on economic 
policy measures aimed at mitigating the economic effects of the COVID-19 pandemic in the 
sectors of the Slovak economy. In particular, statistics containing data collected on a monthly 
basis quite clearly reveal the different effects of the first and second waves of the pandemic in 
Slovakia. Also such different sources (data collection entities), methodologies and objects of 
the surveys such as the SU SR monthly statistical reporting and registered unemployment 
statistics confirmed similar trends in 2020 in terms of the effects of anti-pandemic measures 
on sectoral employment. To further explain the impact on employment, statistical reports on 
sales, production, value added and others can be used. Job vacancy reporting (of several 
sources) is an additional tool pointing to lowering demand for labour, present already in pre-
pandemic months in certain sectors of the economy. Changes in the number of foreigners 
employed in the Slovak Republic may partially explain unusually weak impact of the historically 
deep decline in economic performance in the second quarter of 2020 on un/employment 
(however, in terms of labour supply, profound decrease in hours worked is particularly 
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important to explain the impact of pandemic). A potential barrier to smooth recovery in the 
most affected sectors may be certain inertia in the labour supply decline, which is especially 
the case for cross-border migrant workers (the employing of whom peaked in the pre-
pandemic period due to, i. a., demographic changes). 

Kľúčové slová: Štatistiky zamestnanosti, sektorová zamestnanosť, pandémia COVID-19 

Key words: Employment Statistics, Sectoral Employment, COVID-19 Pandemic 

Poďakovanie 

Príspevok bol vypracovaný za podpory grantovej agentúry VEGA (Projekt VEGA 2/0150/21 Mikro 
makro modelovanie v slovenských podmienkach a VEGA 2/0143/21 Výzvy starnutia slovenskej 
populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov). /The paper was prepared with a support 
of grant agency VEGA (Projects VEGA 2/0150/21 and VEGA 2/0143/21). 
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Faktory pracovnej migrácie do SR 

Factors of labour migration to Slovakia 

Ivan Lichner – Jakub Zachar 

Ekonomický ústav SAV, Šancová 56, Bratislava  
Institute of Economic Research SAS, Šancová 56, Bratislava, Slovakia 
ivan.lichner@savba.sk, jakub.zachar33@gmail.com 
 

Abstrakt: V období posledných piatich rokov situácia z hľadiska nedostatku pracovnej sily na 
slovenskom trhu práce vyústila do enormného nárastu dopytu po zahraničných pracujúcich. 
V našom príspevku sa zameriavame na identifikovanie faktorov, ktoré ovplyvnili rozhodnutie 
migrantov pre výber Slovenska ako cieľovej krajiny. Na určenie významnosti týchto faktorov 
sme využili metódu random forest na štvrťročných údajoch za roky 2012-2020 pre 10 z 11 
najvýznamnejších krajín pôvodu zahraničných pracujúcich. Prekvapivo veľmi nízku významnosť 
v prípade všetkých krajín zohrával rozdiel v ekonomickej výkonnosti krajín meraný HDP na 
obyvateľa. 

Abstract: In the last five years, the situation in terms of labour shortages in the Slovak labour 
market has resulted in an enormous increase in demand for foreign workers. In our paper, we 
focus on identifying the factors that influenced the decision of migrants to choose Slovakia as 
the destination country. To determine the significance of these factors, we used the random 
forest method on quarterly data for 2012-2020 for 10 of the 11 most important countries of 
origin of foreign workers. Surprisingly, the difference in economic performance of countries 
measured by GDP per capita played a very low significance for all countries. 

Kľúčové slová: migrácia, strojové učenie, random forest 

Key words: migration, machine learning, random forest 

Poďakovanie 

Tento výskum je podporený grantom VEGA č. 2/0143/21 “Výzvy starnutia slovenskej populácie a 
možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov“. 

  

mailto:ivan.lichner@savba.sk
mailto:jakub.zachar33@gmail.com


Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2021 

8 

Nízka mzda ako pasca? 

Low wages as a trap? 

Tomáš Miklošoviča – Daniel Gerberyb 
a Ekonomický ústav SAV, Šancová 56, Bratislava  
a Institute of Economic Research SAS, Šancová 56, Bratislava, Slovakia 
b Filozofická fakulta UK, Gondova 2, Bratislava 
b Faculty of Arts, Comenius University, Gondova 2, Bratislava 
tomas.miklosovic@savba.sk, daniel.gerbery@uniba.sk 
 

Abstrakt: V našom príspevku sa zaoberáme fenoménom nízkych miezd s využitým 
longitudinálnych dát EU SILC v čase konjunktúry ekonomiky. Porovnávame tento efekt naprieč 
krajinami V4, pričom poukazujeme na charakteristiky osôb spadajúcich pod definíciu nízkych 
miezd. Ďalej sledujeme potenciálne smery odchodu z tohto statusu využijúc multinominálnu 
logistickú regresiu. Tak sme boli schopní odhaliť determinanty jednotlivých prechodov z nízkej 
mzdy na základe charakteristík jednotlivcov. 

Abstract: We focus on the phenomenon of low wages with the use of longitudinal data EU SILC 
in economic boom time in our paper. We compare this effect across the V4 countries, pointing 
to the characteristics of people falling under the definition of low wages. We also show the 
potential directions of leaving from this status using multinominal logistic regression. Thus, we 
were able to reveal the determinants of individual low-wage transitions based on individual 
characteristics. 

Kľúčové slová: nízka mzda, multinominálna logistická regresia, longitudinálne dáta EU SILC 

Key words: low wage, multinomial logistic regression, longitudinal data EU SILC 

Poďakovanie 

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-

17-0329 „Tvorba vedeckých informácii na podporu politík trhu práce“ a VEGA č. 2/0150/21 „Mikro 

makro modelovanie v slovenských podmienkach.“  
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Rozklad rastu odmien zamestnancov z pohľadu zmeny 
pridanej hodnoty 

Decomposition of employee compensation growth from the 
perspective of the value added development 

Marek Radvanský 

Ekonomický ústav SAV, Šancová 56, Bratislava  
Institute of Economic Research SAS, Šancová 56, Bratislava, Slovakia 
marek.radvansky@savba.sk 
 

Abstrakt: V príspevku budeme analyzovať a testovať rozdiely medzi krajinami vo výsledkoch 
aplikácie metodiky rozkladu rastu celkových kompenzácií medzi zamestnanosťou a mzdovými 
efektmi medzi európskymi krajinami. Predpokladáme, že rozdiely medzi krajinami budú 
významné, ale z analytického hľadiska nás bude zaujímať predovšetkým predikčná sila 
jednoduchého stock-flow modelu na základe týchto odhadovaných parametrov. Verifikácia 
tohto prístupu umožní identifikovať možnosti uplatnenia tejto metódy v prognostických 
modeloch na úrovni krajín aj v detailnejšej sektorovej štruktúre. 

Abstract: In this paper we will analyse and test the country differences in the results of 
decomposition of total compensations growth between employment and wage effects 
between European countries.  We assume, that the differences will occur, but we will be mostly 
interested in the prediction power of the simple stock-flow model based on these estimated 
parameters. Verification of this approach could identify the future possibilities of applying 
proposed methodology in various forecasting models at the country level aimed to a more 
detailed sectoral structure. 

Kľúčové slová: dekompozícia, kompenzácie zamestnancov, prognóza zamestnanosti 
Key words: decomposition, compensations, employment forecasting 

Poďakovanie 

Táto práca bola podporovaná projektom VEGA č. 2/0150/21 „Mikro makro modelovanie v slovenských 

podmienkach.“  
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Príliš veľa pobočiek: Náklady dlhu malých a stredných 
podnikov a charakteristiky lokálneho bankového trhu na 
Slovensku  

Too-Much-Branching: Cost of Debt of SMEs and Local Credit Market 
Characteristics in Slovakia 

Mária Širaňováa – Oliver Rafajb 
aEkonomický ústav SAV, Šancová 56, Bratislava, Slovensko  
a Institute of Economic Research SAS, Šancová 56, Bratislava, Slovakia 
b KVSsRR NHF, EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava 
b KVSsRR NHF, UE in Bratislava, Dolnozemská cesta 1, Bratislava 
maria.siranova@savba.sk, oliver.rafaj@euba.sk 
 

Abstrakt: V príspevku skúmame nelineárne účinky miery nasýtenia lokálneho bankového trhu 
(merané prítomnosťou bankových pobočiek) na náklady dlhu MSP na regionálnej úrovni na 
Slovensku v období rokov 2013-2019. Používame dvojkrokový prístup tak, že najskôr zostavíme 
empirický model lokalizácie bankových pobočiek a potom analyzujeme účinky pozitívnych a 
negatívnych odchýlok od optimálnej úrovne nasýtenia trhu. V prvom kroku používame 
panelový model s náhodnými efektmi a v druhom kroku panelový model s fixnými efektmi 
s bootstrapovanými štandardnými chybami. V slovenských podmienkach pozorujeme 
prítomnosť fenoménu „prílišnej nasýtenosti trhu s bankovými pobočkami“, ktorý nemá vplyv 
na náklady dlhu firiem lokalizovaných vo vysoko saturovaných trhoch, ale má negatívny vplyv 
na náklady trhu firiem lokalizovaných v málo saturovaných trhoch. Firmy, ktorých sa tento jav 
dotýka najviac, sú stredne veľké, v domácom vlastníctve, ktoré pôsobia v priemyselných 
odvetviach s nízkou technologickou úrovňou a majú vyššiu mieru úverovej kredibility. 
Charakteristiky bankového trhu majú tendenciu nadobúdať význam pre stanovenie nákladov 
dlhu firiem v regiónoch s nadmernou dostupnosťou bankových pobočiek. 

Abstract: We investigate nonlinear effects of bank branch saturation on SME costs of debt at 
regional level in Slovakia over the period 2013-2019. We adopt the two-step approach by firstly 
constructing an empirical model of bank branch localization, and then analysing effects of 
positive and negative deviations from the optimal level of market saturation. We employ panel 
model with random effects in the first step and panel model with fixed effects in the second 
step with bootstrapped standard errors. We observe the 'too-much-branching' phenomenon 
with no effect of bank branch saturation in over-branched regions, but negative effect in 
under-branched regions. Firms mostly affected by this phenomenon are middle-sized, 
domestically owned, operating in low-tech industries and with better creditworthiness. Bank 
market characteristics tend to matter for pricing of firm's debt in over-saturated markets. 

Kľúčové slová: náklady dlhu, lokalizácia bankových pobočiek, prílišná nasýtenosť trhu 
s bankovými pobočkami, kvázi IV-2SLS estimátor 

Key words: costs of debt, bank branch localization, too-much-branching, quasi IV-2SLS 
estimator 
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Bola Záruka pre mladých na Slovensku efektívna? 

How effective was the Youth Guarantee in Slovakia? 

Miroslav Štefánik 

Ekonomický ústav SAV, Šancova 6, Bratislava 
Institute of Economic Research SAS, Šancová 56, Bratislava, Slovakia 
miroslav.stefanik@savba.sk 
 

Abstrakt: V slovenských podmienkach „Záruka pre mladých“ priniesla výraznú zmenu 
v implementácii aktívnej politiky trhu práce (AOTP). Po roku 2014 zmenila vekovú štruktúru 
účastníkov jednotlivých programov. Zvýšenie prostriedkov pre cieľovú skupinu mladých 
uchádzačov o zamestnanie znamenalo aj relatívne rýchlejšiu aktiváciu tejto skupiny. 

Medzinárodné štúdie ukazujú, že dopad účasti vo vzdelávacích programoch AOTP na 
zamestnanosť účastníkov sa líši v závislosti od toho ako dlhé obdobie nezamestnanosti 
vzdelávaniu predchádzalo. V tejto štúdií odhadujeme dopad účasti mladých a starších 
účastníkov vzdelávacích programov dynamickým spôsobom zvlášť 6, 12 a 18 mesiacov po 
zaradení medzi nezamestnaných. Ukazujeme, že v slovenských podmienkach rokov 2015 
a 2016 sa efekt účasti vo vzdelávaní významne nelíši v závislosti od dĺžky predošlej 
nezamestnanosti. Zároveň ukazujeme, že zvýšenie dostupnosti vzdelávania pre mladých bolo 
spojené s poklesom jeho efektu najmä v prípadoch keď účasť vo vzdelávaní prebehla 
6 mesiacov od začiatku nezamestnanosti. 

Abstract: In Slovakia, the Youth Guarantee brought a substantial change in implementing 
active labour market policies (ALMPs). After 2014, the age structure of participants in ALMP 
programmes changed. The increase of resources allocated for the age group of young 
jobseekers resulted in an earlier activation of this age group. 

International evidence shows that the employment effect of participating in educational ALMP 
programmes differs based on the length of the preceding unemployment spell. Our study 
estimates the impact of participating in training programmes, separately for the young and 
older jobseekers, in a dynamic manner 6, 12 and 18 months after the start of the 
unemployment spell. We show that in the Slovak context of 2015 and 2016, the estimated 
effects do not differ significantly based on the length of previous unemployment. At the same 
time, the increase in accessibility of training to youth was linked with a decline in the estimated 
employment effect, mainly in the cases of participations happening 6 months after the start of 
the unemployment spell. 

Kľúčové slová: aktívna politika trhu práce, vzdelávacie programy, vyhodnotenie dopadov, 
dynamická evaluačná schéma, propensity score matching 

Key words: active labour market policy, training programmes, treatment effects, dynamic 
impact evaluation, propensity score matching 
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Financovanie rozvojových aktivít priemyselných podnikov 
v podmienkach Slovenskej republiky 

Financing of development activities of industrial enterprises in the 
conditions of the Slovak Republic 

Viktória Talnagiová 

Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave, Ústav priemyselného inžinierstva 
a manažmentu, Jána Bottu 25, 917 24 Trnava 
Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Materials Science and Technology in 
Trnava, Department of Industrial Engineering and Management, Jána Bottu 25, 917 24 Trnava 
viktoria.talnagiova@gmail.com 

Abstrakt: Zmeny spojené s príchodom pandémie Covid výrazne ovplyvnili podnikateľské 
prostredie. Pre všetky priemyselné podniky to znamená nutnú zmenu správania sa. Nakoľko je 
budúcnosť poznamenaná vysokým stupňom neistoty, musia sa priemyselné podniky pripraviť 
na zvládnutie budúcich problémov a pružne reagovať na očakávané post-krízové trendy 
s dostatočným predstihom. Prvoradým cieľom týchto podnikov bude udržať si svoju prosperitu, 
finančnú stabilitu a posilniť finančnú výkonnosť v nových podmienkach hospodárskeho 
prostredia. Dosiahnutie týchto cieľov môže byť v priemyselných podnikoch spájaná 
s realizáciou rozvojových aktivít či už investičných alebo inovačných. Aby mohli byť rozvojové 
projekty realizované v podnikoch je potrebné prehodnotiť zdroje, z ktorých možno uvedené 
aktivity financovať. Predkladaný príspevok podáva náhľad do problematiky financovania 
rozvojových aktivít podnikov v podmienkach Slovenskej republiky a ich  dopad na finančnú 
výkonnosť priemyselných podnikov. Analyzuje súčasný stav financovania a načrtáva možnosti, 
ktoré sa priemyselným podnikom núkajú v post-krízovom období. 

Abstract: The changes associated with the arrival of the Covid pandemic have significantly 
affected the business environment. This means a necessary change in behaviour for all 
industrial enterprises. As the future is marked by high degree of uncertainty, industrial 
companies must prepare to cope with future challenges and respond flexibly to expected post- 
crisis trends well ahead. The primary goal of these companies will be to continue their 
prosperity, financial stability and to strengthen financial performance in the new conditions of 
the economic environment. Achieving these goals in industrial enterprises can be associated 
with the implementation of development activities, whether in investment or innovation. In 
order to implement the developed projects in companies, it is necessary to re-evaluate the 
resources from which these activities can be financed. The presented paper provides an insight 
into the issue of financing the development activities of companies in the conditions of the 
Slovak Republic and their impact on the financial performance of industrial enterprises. It 
analyses the current state of financing and outlines the opportunities that are offered to 
industrial enterprises in the post-crisis period. 

Kľúčové slová: rozvojové aktivity, financovanie, Covid, investičné aktivity, inovačné aktivity 
Key words: development activities, financing, Covid, investment activities, innovation activities 
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Zmeny v štruktúre zamestnanosti vybraných odvetví 
Slovenska v rokoch 2016-2020 

Changes in structure of the employment of selected sectors in 
Slovakia during 2016-2020 

Andrea Vadkertiová – Renata Nováková – Viera Horváthová 

Inštitút manažmentu, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Institute of management University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava 
Hajdóczyho 1, 917 01 Trnava 
andrea.vadkertiova@ucm.sk, renata.novakova@ucm.sk, viera.horvathova@ucm.sk 
 

Abstrakt: V súčasnom období môžeme celosvetovo sledovať  nielen rast celkovej miery 
nezamestnanosti, ale i dynamické zmeny v štruktúre zamestnanosti v prospech rastu 
zamestnanosti sekundárneho a terciárneho sektora. Vďaka opatreniam vlády sa nám darí 
aktívne podporovať politiku zamestnanosti, čo však nie je z dlhodobého hľadiska udržateľné. 
Cieľom príspevku je zhodnotenie zmien vo štrukturálnom vývoji  zamestnanosti podľa 
odvetvovej štruktúry Slovenska za posledných 5 rokov so zameraním na poľnohospodárstvo, 
priemysel a verejnú správu. 

Abstract: At present, we can observe worldwide not only the growth of the overall 
unemployment rate, but also the dynamic changes in the structure of employment in favour of 
the growth of employment in the secondary and tertiary sectors. Thanks to government 
measures, we are able to actively support employment policy, but this is not sustainable in the 
long term. The aim of this paper is to evaluate the changes in the structural development of 
employment according to the sectoral structure of Slovakia over the last 5 years with a focus 
on agriculture, industry and public administration. 

Kľúčové slová: zamestnanosť, ekonomický rast, samostatne zárobkovo činná osoba 

Key words: employment, economic growth, unemployment rate, self - employed person  
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