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Predslov 
 

 

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť v spolupráci s Ekonomickým 

ústavom SAV zorganizovali v termíne 16. – 18. mája 2022 po dvoch rokoch bez 

prezenčnej formy konferencie z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 

opätovne konferenciu EKOMSTAT 2022 prezenčnou formou v Trenčianskych 

Tepliciach. Cieľom podujatia už dlhodobo je 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 sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave, Fakulta 

matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Filozofická fakulta UK 

a Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela) a Slovenskej akadémie vied 

(Ekonomický ústav SAV). Jednotlivé príspevky boli zamerané na aplikáciu 

štatistických modelov a metód pre analýzu zmien vo výkazníctve zamestnanosti, 

migráciu, nelegálnu prácu, udržateľnosť externej pozície, pracujúcu chudobu, 

modelovanie výnosov kryptomien, efekt 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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Odhad nákladov nezamestnanosti v SR pre rok 2020 
Costs of unemployment in Slovakia in 2020 

Tomáš Domonkos 

Ekonomický ústav SAV, Šancová 56, Bratislava, SR 
Institute of Economic Research SAS, Šancová 56, Bratislava, Slovakia 
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, Bratislava, SR 
Faculty of Social and Economic Sciences, Mlynské luhy 4, Bratislava, Slovakia 
tomas.domonkos@savba.sk 
 

Abstrakt: V tomto výskume odhadujeme náklady nezamestnanosti v SR pre rok 2020. 
Vychádzame z práce Domonkos a König (2015). Celkové náklady definujeme ako súčet 
priamych a nepriamych nákladov nezamestnanosti. Priame náklady predstavujú napr. 
výpadok príjmov verejného rozpočtu z neplatenia sociálnych a zdravotných odvodov a dane z 
príjmov a výdavky štátu na zdravotné poistenie nezamestnaných, dávky v nezamestnanosti a 
dávky v hmotnej núdzi spolu s príspevkom k tejto dávke alebo náklady na aktívne opatrenia 
trhu práce a náklady na všeobecné služby úradov práce. Nepriame náklady nezamestnanosti 
sme odhadli ako výpadok príjmov z nižšieho objemu nepriamych daní, ktoré sú dôsledkom 
poklesu kúpyschopnosti nezamestnaného vzhľadom na to, že má v nezamestnanosti nižší 
príjem v porovnaní so situáciou ak by bol zamestnaný. Kľúčovým vstupným parametrom 
odhadu je potenciálna mzda, ktorú by nezamestnaný zarobil ak by bol zamestnaný. Preto sme 
odhadli hornú hranicu potenciálnej mzdy a dolnú hranicu potenciálnej mzdy. Horná hranica je 
odhadnutá ako vážený medián mzdy podľa vzdelania. Váhy sme stanovili ako podiel 
jednotlivých skupín nezamestnaných podľa vzdelania na základe klasifikácie ISCED na 
celkovom počte nezamestnaných. Dolnú hranicu sme odhadli ako priemer vymeriavacích 
základov za posledné tri mesiace pred stratou zamestnania s tým, že posledný mesiac bol z 
výpočtu ignorovaný a do úvahy sa brali tri predošlé. Výsledky ukázali, že v roku 2020 boli 
náklady nezamestnanosti vyššie ako v predošlých rokoch, čo bolo spôsobené najmä pandémiou 
Covid19 a pandemickou pomocou. 

Abstract: In this research, we estimate the costs of unemployment in Slovakia for the year 
2020. We draw on the work of Domonkos and König (2015) as the foundation for the method 
applied in this research. The overall costs are defined as a sum of direct and indirect costs of 
unemployment. Direct costs are loss of public budget revenue caused by defaults on social and 
health contributions, income taxes, state expenditure on health insurance for unemployed 
individuals, unemployment benefits and social assistance benefits together with contributions 
to this benefit or costs of active labour market measures and costs of general services 
facilitated by the labour offices. Indirect costs of unemployment were estimated as an income 
loss from lower volume of indirect taxes, which is caused by the lower purchasing power of an 
unemployed individual, caused by their lower income during unemployment, compared to their 
income in case they are employed. The key input parameter of this calculation is the potential 
wage, which the unemployed individual would earn, if they were employed. That is why we 
have estimated the upper limit of the potential wage and the lower limit of the potential wage. 
Upper limit is estimated as a weighted median of wages by education. We set the weights as 
the share of individual groups of unemployed individuals by education (based on the ISCED 
classification) in the total number of unemployed. Lower limit is estimated as mean of 
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assessment bases for the last three months before loss of employment, with the last month 
being ignored from the calculation and the previous three being considered. Results showed 
that in the year 2020, the costs of unemployment were higher than in previous years, mainly 
due to the Covid19 pandemic and the pandemic support. 

Kľúčové slová: náklady nezamestnanosti, priame náklady nezamestnanosti, nepriame náklady 
nezamestnanosti 

Key words: costs of unemployment, direct costs of unemployment, indirect costs of 
unemployment 

Poďakovanie 

Tento výskum bol podporený APVV-17-0551 a VEGA 2/0143/21. Ďakujem Matejovi Gogorovi za 

asistenciu. Ďakujem Marekovi Hlaváčovi z MPSVaR za pomoc s dátami ohľadne vymeriavacích 

základov. 

This research was supported by APVV-17-0551 and VEGA 2/0143/21. I thank to Matej Gogora for 

assistance. I thank to Marek Hlaváč from the Ministry of Labor and Social Affairs and Family for his help 

with the assessment base data. 
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Vplyv imigrantov na štruktúru obyvateľstva na Slovensku 
The influence of immigrants on the population structure in 
Slovakia  

Raman Herasimau 

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

Abstrakt: Starnutie populácie je globálnym problémom všetkých krajín Európy vrátane 
Slovenska. Prináša dodatočné finančné zaťaženie štátneho rozpočtu prostredníctvom zmien v 
štruktúre obyvateľstva. V tomto príspevku sa zameriavam na analýzu a prognózovanie budúcej 
štruktúry obyvateľstva Slovenska. Na prognózovanie počtu imigrantov na Slovensku do roku 
2050 som využil Holt’s Double Exponential Smoothing Method (DSE). Výsledky tejto štúdie 
ukazujú, že imigranti pomáhajú vyhladzovať demografickú pyramídu  a robia ju menej 
vypuklou, ale zároveň nezastavujú starnutie populácie. Prognózy ukazujú stabilný rast počtu 
zahraničnej pracovnej sily na Slovensku, čo nám dáva optimistický pohľad na budúcnosť 
štátneho rozpočtu. 

Abstract: Population ageing is a global problem for all Europe countries including Slovakia. It 
brings additional finance burden on the state budget through the changes in population 
structure. In this paper, I focus on the analysing and forecasting of the future population 
structure of Slovakia. I used Holt’s Double Exponential Smoothing Method (DSE) to forecast 
number of immigrants in Slovakia till the year 2050. Results of this paper show that immigrants 
help to smooth out demographic pyramid and make it less convex, but at the same time they 
do not stop population ageing. Forecast shows a steady growth of the number of foreign 
working force in Slovakia what gives us optimistic view on the future of the state budget. 

Kľúčové slová: imigranti, demografia, starnutie 

Key words: Immigrants, demographics, ageing 

Poďakovanie:  

Tento výskum je podporený grantom VEGA č. 2/0143/21 “Výzvy starnutia slovenskej 
populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov“ a APVV-19-0352 “Transition from 
high to low dependence on public transfers in old age: can the multi-pillar pension system 
handle the negative consequences of population ageing?” 

This study is supported by VEGA grant no. 2/0143/21 " Challenges of demographic ageing in 
Slovakia and possiblities to eliminate its negative impacts" and APVV-19-0352 “Transition 
from high to low dependence on public transfers in old age: can the multi-pillar pension 
system handle the negative consequences of population ageing?”  
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Zmena zamestnanosti v odvetviach v pandemickom období 
– verejne dostupné štatistiky s vylúčením VZPS 
Employment Change in Sectors over the Pandemic Period – 
Public Statistics Excluding LFS  

Veronika Hvozdíková  

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

Abstrakt: S postupným odznievaním pandémie ochorenia COVID-19 na jar 2022 je možné 
sumarizovať jej dopady na zamestnanosť, predovšetkým v najviac zasiahnutých odvetviach 
slovenskej ekonomiky. Výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS) predstavuje kľúčový 
(čiastočne verejný) komplexný zdroj štatistických údajov v časových radoch a štandardne slúži 
o. i. pre porovnávanie vývoja zamestnanosti a nezamestnanosti v rozličnej štruktúre. Od roku 
2021 je však v platnosti celoeurópska úprava metodiky VZPS, ktorá o. i. zmenila postup výpočtu 
a definície hlavných ukazovateľov (pracujúci, nezamestnané osoby, dlhodobá 
nezamestnanosť). Táto zásadná zmena spôsobila, že údaje od roku 2021 (vrátane) nie sú 
kompatibilné s údajmi publikovanými pred rokom 2021, čím sa znemožňuje medziročné 
porovnanie (s výnimkou niektorých hlavných ukazovateľov, kde štatistický úrad odhadol údaje 
pre rok 2020 podľa novej metodiky a dopočítal aspoň základné medziročné indexy pre rok 
2021) či použitie časových radov. Pre účely viacročného porovnania zmien ne/zamestnanosti 
pred, počas a po pandémii však možno siahnuť po niekoľkých alternatívnych zdrojoch. 
Absolútnu zmenu zamestnanosti v odvetviach je možné porovnávať podľa odvetvového 
štatistického výkazníctva, zmenu v objeme nezamestnanosti približujú prítoky a odtoky 
evidovaných nezamestnaných podľa ústredia práce a situáciu v odvetviach dokresľujú prítoky 
uchádzačov o zamestnanie podľa odvetvia posledného zamestnávateľa, doplnkovým zdrojom 
informácií o zmene dopytu po práci pre individuálne odvetvia môžu byť aj údaje o počte 
voľných pracovných miest. Zmeny je možné sledovať na štvrťročnej, vo viacerých prípadoch aj 
na mesačnej báze. Príspevok ilustruje, ako je možné identifikovať a sledovať zmeny 
zamestnanosti v jednotlivých odvetviach hospodárstva počas dvojročného trvania pandémie 
a hodnotiť pandemický úbytok zamestnanosti v najviac postihnutých odvetviach s využitím 
verejne dostupných databáz bez použitia výberového zisťovania.   

Abstract: As the COVID-19 pandemic gradually fades away in spring 2022, it is possible to 
summarise its impact on employment, particularly in the most affected sectors of the Slovak 
economy. The Labour Force Survey (LFS) is a key (partly publicly available) comprehensive 
source of time-series statistics and is normally used, a. o., for comparing the development of 
employment and unemployment in different structures. However, since 2021, an EU-wide 
modification of the LFS methodology has been in force, which, among other things, has 
changed the calculation procedure and the definitions of the main indicators (employed, 
unemployed, long-term unemployment). This fundamental change has meant that data from 
2021 onwards are not compatible with data published before 2021, making it impossible to 
make year-on-year comparisons (with the exception of some of the main indicators, where the 
statistical office has estimated the data for 2020 according to the new methodology and 
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calculated at least the basic year-on-year indices for 2021) or to use time series. However, for 
the purpose of multi-year comparisons of un/employment development, before, during and 
after the pandemic, a number of alternative sources can be drawn upon. The absolute change 
in employment in sectors can be compared by sectoral statistical reporting, the change in the 
volume of unemployment is documented by inflows and outflows of registered unemployed by 
labour offices, and the situation in sectors is illustrated by inflows of jobseekers by sector of 
the last employer; data on the number of job vacancies can also be a complementary source 
of information on the change in labour demand in individual sectors. Changes can be tracked 
on a quarterly and in several cases on a monthly basis. The paper illustrates how employment 
changes in individual sectors of the economy can be identified and tracked over the two-year 
duration of a pandemic and how pandemic employment losses in the most affected sectors 
can be assessed using publicly available databases, without inclusion of the EU sample survey.  

Kľúčové slová: Štatistiky zamestnanosti a nezamestnanosti, sektorová zamestnanosť, VZPS 

Key words: Employment and Unemployment Statistics, Sectoral Employment, LFS 

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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Európska minimálna mzda – regionálny pohľad 
EU Minimum Wage – regional perspective 

Boris Fišera, Ivan Lichner 

Ekonomický ústav SAV, Šancová 56, Bratislava  
Institute of Economic Research SAS, Šancová 56, Bratislava, Slovakia 
boris.fisera@savba.sk, ivan.lichner@savba.sk  
 

Abstrakt: Hodnotíme vplyv minimálnej mzdy na rast zamestnanosti v 191 regiónoch v 21 
členských štátoch Európskej únie (EÚ). Primárne sa pritom zameriavame na preskúmanie 
heterogenity dopadov minimálnej mzdy v jednotlivých regiónoch EÚ. Pomocou štandardnej 
panelovej regresie najprv identifikujeme medziregionálne rozdiely v raste zamestnanosti. 
Následne skúmame príčiny týchto medziregionálnych rozdielov. Zistili sme, že regióny s vyšším 
pomerom minimálnej mzdy voči priemernej mzde zaznamenávajú pomalší rast zamestnanosti. 
Okrem toho zisťujeme, že rast zamestnanosti v bohatších regiónoch, ako aj v regiónoch, ktoré 
dostávajú viac finančných prostriedkov z EÚ, je menej negatívne ovplyvnený vyššou relatívnou 
minimálnou mzdou. Na druhej strane sa zdá, že urbanizácia a podiel technologicky vyspelých 
pracovných miest nevysvetľujú regionálne rozdiely v dopadoch minimálnej mzdy.  

Abstract: We evaluate the effect of minimum wage on employment growth in 191 regions in 
21 European Union (EU) member states. In particular, we focus on studying the heterogeneity 
in the effects of minimum wage across the EU regions. Using the standard panel regression 
framework, we first identify cross-regional differences in employment growth. Second, we 
study the drivers of these cross-regional differences. We find that regions with higher minimum 
wage relative to average wage experience slower employment growth. Furthermore, we find 
that the employment growth in richer regions, as well as in regions that receive more EU 
funding is less negatively affected by higher relative minimum wage. On the other hand, 
urbanization and share of high-technology jobs do not seem to explain the regional differences 
in minimum wage effects. 

Kľúčové slová: minimálna mzda, rast zamestnanosti, regionálne rozdiely 

Key words: minimum wage, employment growth, regional differences 

Poďakovanie 

Tento výskum je podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-20-
0621 „Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia 
a zamestnanosť“. 
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Analýza pracovnej migrácie do SR 
Analysis of labour migration to Slovakia 

Veronika Hvozdíková, Ivan Lichner, Jakub Zachar 

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

Abstrakt: V tomto príspevku analyzujeme determinanty pracovnej migrácie na Slovensko 
v období rokov 2012-2020. Na určenie významnosti jednotlivých determinantov využívame 
gravity model postavený na údajoch o 20 zdrojových krajinách pracovných migrantov, 
z ktorých na Slovensku pracovalo v jednom mesiaci minimálne 500 zahraničných pracujúcich. 
Priebežné výsledky naznačujú, že historická a jazyková príbuznosť spolu s makroekonomickými 
podmienkami v krajine pôvodu predstavovali významné faktory pre pracovnú migráciu na 
Slovensko. Prekvapivo ako nie štatisticky významné sa javí vzdialenosť medzi krajinami. Ďalším 
smerom výskumu bude implementovanie premenných reflektujúcich mieru nesúladu na 
slovenskom trhu práce. 

Abstract: In this paper we analyse the determinants of labour migration to Slovakia in the 
period 2012-2020. To determine the significance of individual determinants, we use a gravity 
model based on data on 20 source countries of labour migrants, from which at least 500 
foreign workers came to Slovakia. Interim results suggest that historical and linguistic affinity, 
together with macroeconomic conditions in the source country, were significant determinants 
of labour migration to Slovakia. Surprisingly, distance between countries appears to be not 
statistically significant for decision of the labour migration to Slovakia. The next direction of 
research will be to implement variables reflecting the degree of mismatch in the Slovak labour 
market. 

Kľúčové slová: pracovná migrácia, gravity model 

Key words: labour migration, gravity model 

Poďakovanie 

Tento výskum je podporený grantom VEGA č. 2/0143/21 “Výzvy starnutia slovenskej populácie a 
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Použitie rozhodovacích stromov pri analýze miest 
Decision tree applications for analysis of towns 

Samuel Koróny, Kamila Borseková 

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, Tajovského 10, Banská Bystrica  
Faculty of Economics, Matej Bel University, Tajovského 10, Banská Bystrica, Slovakia 
samuel.korony@umb.sk, kamila.borsekova@umb.sk 
 

Abstrakt: V našom príspevku uvádzame možnosti použitia rozhodovacích stromov pri analýze 
miest. V prvej časti sú dané základné metodologické východiská použitia rozhodovacích 
stromov. V druhej časti príspevku uvádzame výsledky aplikovania rozhodovacích stromov na 
dostupné dáta európskych miest. Z našich výsledkov vyplýva obdivuhodná schopnosť 
a presnosť rozhodovacích stromov pri klasifikácii miest podľa zmysluplných kategorických 
znakov. Úspešnosť klasifikácie pomocou rozhodovacích stromov je často blízka alebo dokonca 
rovná 100 percentám. A navyše ich zrozumiteľná interpretácia im dáva väčšie možnosti pri ich 
použití na rozdiel od klasických klasifikačných metód (diskriminačná analýza a logistická 
regresia). 

Abstract:  

In our paper, we present the possibilities of using decision trees in city analysis. The first part 
provides the basic methodological basis for the use of decision trees. In the second part of the 
paper, we present the results of applying decision trees to available data on European cities. 
Our results show the admirable ability and accuracy of decision trees in classifying cities 
according to meaningful categorical variables. The success rate of decision tree classification 
is often close to or even 100 percent. In addition, their clear interpretation gives them more 
opportunities to use them than traditional classification methods (discriminant analysis and 
logistic regression). 

Kľúčové slová: klasifikačná úloha, rozhodovacie stromy 

Key words: classification problem, decision trees 
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Integrovaný regionálny ekonometrický input-output model 
SR– komparatívna analýza 
Integrated regional econometric input-output model of 
Slovakia - comparative analysis 

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 rámci procesu zdokonaľovania vlastností regionálneho ekonometrického input-
output modelu SR vyvíjaného na Ekonomickom ústave SAV bola prepracovaná časť odhadu 
regionálnej produkcie. Pôvodných 8 satelitných regionálnych modulov bolo nahradených 
jedným integrovaným regionálny modulom priamo zachytávajúcim medziregionálne toky 
tovarov a služieb, čím došlo k zapracovaniu spill-over efektov medzi regiónmi na prelievanie 
šokov do aplikovanej metodiky. V tomto príspevku analyzujeme dopady úpravy časti 
modelovacieho systému na odhad regionálnej pridanej hodnoty a zamestnanosti. Ďalšou 
výskumnou výzvou bude rozvoj regionálneho modelu bez potreby ohraničenia výsledkami 
národnou verziou modelu. 

Abstract: As part of the process of improving the properties of the regional econometric input-
output model of the Slovak Republic developed at the Institute of Economics of the Slovak 
Academy of Sciences, a part of the estimation of regional output was reworked. The original 
8 satellite regional modules were replaced by one integrated regional module directly 
capturing inter-regional flows of goods and services, thus incorporating spill-over effects 
between regions into the applied methodology. In this paper, we analyse the implications of 
the modification of part of the modelling system on the estimation of regional value added 
and employment. The next research challenge will be the development of a regional model 
without the need to constrain the results with a national version of the model. 

Kľúčové slová: regionálna zamestnanosť, integrovaný ekonometrický input-output model 

Key words: regional employment, integrated econometric input-output model 
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Pracujúca chudoba v strednej Európe 
Working poverty in Central Europe 

Tomáš Miklošoviča , Daniel Gerberyb 
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b Filozofická fakulta UK (Faculty of Arts, Comenius University), Gondova 2, Bratislava 

tomas.miklosovic@savba.sk, daniel.gerbery@uniba.sk 
 

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

Abstract: We focus on the phenomenon of working poverty 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 working poverty. We 
also show the potential directions of leaving from this status using nominal logistic regression. 
Thus, we were able to reveal the determinants of individual working poverty transitions based 
on individual characteristics. 

Kľúčové slová: pracujúca chudoba, nominálna logistická regresia, longitudinálne dáta EU SILC 

Key words: working poverty, nominal logistic regression, longitudinal data EU SILC 

Poďakovanie 

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-20-

0621 „Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a 

zamestnanosť“ a VEGA č. 2/0150/21 „Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach.“  

  

mailto:tomas.miklosovic@savba.sk


Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2022 

14 

Financovanie dlhodobej starostlivosti na Slovensku – 
analýza stavu a návrh reformy 
Long-term care financing system in Slovakia - analysis of the 
situation and reform proposal 

Viliam Páleník 
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Institute of Economic Research SAS, Šancová 56, Bratislava, Slovakia 
viliam.palenik@savba.sk 
 

Abstrakt: Dlhodobá starostlivosť v súčasnosti nie je poskytovaná každému oprávnenému 
poberateľovi. Jedným z dôvodov je, že financovanie je z množstva zdrojov (obce, VÚC, štát, 
zdravotné poistenie) s nejasnými povinnosťami. Hlavnou črtou navrhnutej reformy je 
zjednotenie financií zo všetkých zdrojov pod jeden fond (fond odkázanosti), z ktorého budú 
čerpať odkázaní na financovanie starostlivosti. Legislatívne by sme znížili dane zo mzdy (a 
alikvótne znížili povinnosti obcí), znížili zdravotné odvody (a znížili povinnosti zdravotných 
poisťovní v oblasti dlhodobej starostlivosti) a zaviedli odvod do fondu odkázanosti vo výške 1,5 
% z hrubej mzdy. Dôsledkom reformy dlhodobej starostlivosti bude jasné a prehľadné 
financovanie, kde nositeľom peňazí bude človek – klient. 

Abstract: Long-term care in Slovakia is not available to all eligible recipients. One of the 
reasons is multi-source financing with unclear responsibilities (villages and cites, regions, 
central government, health care insurance). The main feature of this reform is the creation of 
a long-term care fund, which would provide funding to all eligible recipients. The legislative 
changes would include a reduction in personal income taxes (and corresponding Summary 
241reducton in the responsibilities of villages and cites), a reduction in health insurance 
contributions (and corresponding reduction of insurers' obligations in long-term care) and the 
introduction of a long-term care fund contribution at 1.5 % of gross wages. The result of this 
reform will be clear and transparent funding with individual person/client. 

Kľúčové slová: dlhodobá starostlivosť, Slovensko, systém financovania, reforma 

Key words: long - term care, Slovakia, financing system, reform 
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Odhad rozsahu neregistrovanej práce v službách 
domácnostiam v krajinách EÚ 
Estimation of extent of undeclared work in PHS services in 
EU countries 

Marek Radvanský 
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Abstrakt: V príspevku popisujeme analytický prístup aplikovaný na identifikovanie počtu 
formálnych zamestnancov v jednotlivých typoch služieb priamo poskytovaných domácnostiam 
(PHS). Odhad využíva kombináciu dát z dostupných európskych zisťovaní (Eurobarometer, 
EHIS, EWCS, EU-LFS). Úvodná časť sa venuje definovaniu služieb domácností a vymedzení 
sektorov a povolaní, ktoré tieto služby poskytujú. Kľúčovým prvkom bolo vymedzenie aktivít 
poskytovaných priamo domácnostiam zo sektoru T – Činnosti domácností ako 
zamestnávateľov a sektore Q -Zdravotníctvo a sociálna pomoc ako užšia definícia sektora PHS. 
Širšia definície pokrývala aj časť služieb poskytovaných sektorom S – Ostatné činnosti. Výsledky 
aplikovaného prístupu naznačujú, že v EU je miera neregistrovanej práce v službách 
poskytovaných domácnostiam na úrovni mierne nad 50% pri celkovej zamestnanosti na úrovni 
13 až 18 miliónov ľudí. Príspevok sa detailne venuje indikovaniu formálnej a neregistrovanej 
zamestnanosti v jednotlivých podskupinách uvedených sektorov. 

Abstract: In this paper, we describe the analytical approach applied to identify the number of 
formal employees in different types of services directly provided to households (PHS). The 
estimation uses a combination of data from available European surveys (Eurobarometer, EHIS, 
EWCS, EU-LFS). The introductory section is devoted to defining household services and 
identification of the sectors and occupations that provide these services. A key element was 
the definition of activities provided directly to households from sector T - Activities of 
households as employers and sector Q -Human health activities as a narrower definition of the 
PHS sector. The broader definition also covered part of the services provided by sector S - Other 
service activities. The results of the applied approach suggest that in the EU the rate of 
undeclared work in PHS services is at a level slightly above 50% with total employment at the 
level of 13-18 million employees. The paper discusses in detail the indication of formal and 
undeclared employment in the different subgroups of the above-mentioned sectors. 

Kľúčové slová: PHS, neregistrovaná práca, európsky pracovný trh 

Key words:  PHS, undeclared work, EU labour market 
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Udržateľnosť externej pozície v krajinách EÚ v svetle 
nelegitímnych tokov kapitálu 
Sustainability of External Positions in EU Countries in Light 
of Illicit Capital Flows 

Mária Širaňová 
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Abstrakt: Napriek takmer desaťročnej existencii Postupu pri makroekonomickej nerovnováhe 
sa 12 krajín EÚ nachádza v stave vonkajšej nerovnováhy (EK, 2019). Nelegitímne kapitálové 
toky sú jedným z možných spôsobov financovania a následného prehlbovania vonkajších 
nerovnováh, ale vzhľadom na ich povahu, a teda neistotu spojenú s odhadom ich objemu a 
štruktúry, je literatúra skúmajúca príspevok týchto tokov ku vzniku vonkajších nerovnováh 
zatiaľ nedostatočná. Cieľom tohto článku je testovať udržateľnosť vonkajších nerovnováh 
v krajinách EÚ po zohľadnení objemu nezákonných kapitálových tokov odhadnutých metódou 
nesprávneho reportovania v zahraničnom obchode a pomocou údajov položky Chýb a omylov 
z platobnej bilancie s využitím prístupu panelovej kointegračnej metódy. 

Abstract: Despite almost a decade of existence of the Macroeconomic Imbalance Procedure 
12 EU countries have been in a state of external imbalances (EC, 2019). Illicit capital flows are 
one of the possible ways of financing and subsequently deepening external imbalances, but 
due to their nature, and thus the uncertainty associated with estimating their volume and 
structure, the literature investigating contribution of such flows to creation of external 
imbalances has been so far scarce. This paper aims at testing the sustainability of external 
imbalances in EU countries once accounting for volume of illicit capital flows derived by 
misinvoicing method and NEO-method with help of panel cointegration method. 

Kľúčové slová: nelegitímne finančné toky, externé nerovnováhy, panelová kointegrácia 
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Odfoť si Záruku pre mladých 
Take a picture of the Youth Guarantee  

Miroslav Štefánik 
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miroslav.stefanik@savba.sk 
 

Abstrakt: Na základe administratívnych údajov o uchádzačoch o zamestnanie evidovaných 
úradmi práce opisujeme implementáciu záruky pre mladých ľudí prostredníctvom nástrojov 
slovenskej aktívnej politiky trhu práce (APTP). Použitím novej dynamickej techniky odhadu 
založenej na dvojitom strojovom učení dokumentujeme vplyv rôznych typov programov ALMP 
poskytovaných v rôznych obdobiach nezamestnanosti. Spektrum programov ALMP siaha od 
formálneho vzdelávania cez stimuly k zamestnávaniu a priamu tvorbu pracovných miest 
v súkromnom sektore až po verejnoprospešné práce organizované na úrovni obcí. Zisťujeme 
vplyv účasti na konkrétnom programe ALMP alebo sekvenciách programov ALMP na absenciu 
v evidovanej nezamestnanosti po troch rokoch. Náš empirický prístup umožňuje vykresliť 
komplexný obraz implementácie Záruky pre mladých ľudí na Slovensku a prináša zistenia 
v súlade s medzinárodnými skúsenosťami zovšeobecnenými meta-analýzami hodnotenia 
vplyvu ALMP. K existujúcej literatúre prispievame tým, že konkrétnou prípadovou štúdiou 
potvrdzujeme medzinárodné skúsenosti generované meta-analýzami, čo je umožnené 
rozšírenou funkčnosťou aplikovaného estimátora. 

Abstract: Using administrative data on jobseekers registered by the public employment 
agency, we describe the implementation of the Youth Guarantee through the Slovak active 
labour market policy (ALMP). By adopting a novel, double-machine-learning-based, dynamic 
estimation technique, we generate evidence on the impact of various types of ALMP 
programmes provided in different periods of the unemployment spell. The spectrum of ALMP 
programmes ranges from classroom training through hiring incentives and subsidised 
employment in the private sector to public works organised at the municipality level. We 
identify the impact of participation in a particular ALMP programme or sequences of ALMP 
programmes on the absence from registered unemployment after three years. Our empirical 
approach allows painting a complex picture of the Slovak Youth Guarantee implementation, 
yielding evidence in line with international experiences generalised by ALMP impact-
evaluation meta-analyses. We contribute to this literature, by generating affirmative evidence 
from a particular case study, which is only allowed thanks to the advanced functionality of our 
estimator. 

Kľúčové slová: aktívna politika trhu práce, vyhodnocovanie dopadov verejných politík, strojové 
učenie, nezamestnanosť mladých 

Key words: active labour market policy, programme impact evaluation, double machine 
learning, youth unemployment  
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Stochastické dynamické modelovanie výnosov kryptomien 
Stochastic dynamic modeling of cryptocurrency yields 
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Abstrakt: Kryptomeny patria medzi moderné typy digitálnych peňazí, ktoré síce majú funkciu 
elektronického platidla, no v súčasnosti sú ešte zaraďované medzi nehmotné hnuteľné aktíva 
(podobne ako napríklad patenty, licenčné práva či softvér). Z tohto uhla pohľadu kryptomeny 
môžeme považovať aj za investičné aktíva, pretože za ich vývojom stoja vývojárske tímy, ktoré 
spravidla prinášajú nové a inovatívne riešenia zamerané na zaznamenávanie, uchovávanie 
a zabezpečovanie digitálnych transakcií. Investovanie do kryptomien teda má spoločné črty 
s vkladaním rizikového kapitálu do technologických startupov, pričom obchodovanie s krypto-
aktívami je zas podobné nákupu a predaju akcií na akciových burzách. Tento príspevok je 
zameraný na matematické modelovanie výnosov vybraných kryptomien, a to najmä pomocou 
rozdelení pravdepodobnosti s ťažkými chvostmi. Cieľom nášho výskumu je vyhľadávať 
a identifikovať vzory, ktoré sa objavujú v reálnych dátach o vývoji výnosov kryptomien 
a následne pomocou techník stochastického dynamického modelovania posudzovať presnosť, 
primeranosť a efektívnosť kalibrovaných modelov. 

Abstract: Cryptocurrencies are usually considered a type of digital currency that, while having 
the function of virtual money, are still classified as intangible assets (just like patents, 
copywrites or software). From this point of view, cryptocurrencies can also be characterized as 
investment assets, because their development is supported by expert teams, which usually 
research novel and innovative solutions of recording and securing digital transactions. Thus, 
investing in cryptocurrencies has similarities to providing venture capital for technology start-
ups, while trading cryptoassets is like buying and selling shares on stock exchanges. This paper 
is mainly focused on mathematical modeling of cryptocurrency yields using heavy-tailed 
probability distributions. The aim of our research is to seek and identify patterns appearing in 
real data on cryptocurrency yields and to assess the accuracy, adequacy and effectiveness of 
calibrated models using stochastic dynamic modeling techniques. 

Kľúčové slová: kryptomeny, rozdelenia pravdepodobnosti s ťažkými chvostmi, matematické 
modelovanie výnosov kryptomien 

Key words: cryptocurrencies, heavy-tailed probability distributions, mathematical modeling of 
cryptocurrency yields 
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