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Predslov 
 

 

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť v spolupráci s Ekonomickým 

ústavom SAV, Inštitútom zamestnanosti a Profini, n.o. zorganizovali v dňoch 2. 

až 5. júna 2019 v Trenčianskych Tepliciach vedeckú konferenciu EKOMSTAT 

2019. 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 managementu UK v Bratislave, Ekonomická univerzita 

v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave, Fakulta 

matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave), Slovenskej akadémie vied 

(Ekonomický ústav SAV), Štatistického úradu SR, Inštitútu zamestnanosti a 

Profini, n.o. Jednotlivé príspevky boli zamerané na aplikáciu štatistických 

modelov a metód pre prognózovanie vývoja rastu HDP, analýzu regionálnych 

trhov práce na Slovensku, inflačné očakávania, príjmové nerovnosti, vývoj v 

oblasti vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, vplyv starnutia na vývoj v 

zdravotníctve, problematiku vysokého výskytu zamestnancov poberajúcich 

dlhodobo nižšiu ako minimálnu mzdu, aplikáciu regionálneho input-output 

modelu v podmienkach SR, zaostávaniu v čerpaní prostriedkov EŠIF a jeho 

dopadom, 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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Starnú rýchlejšie pacienti, alebo ošetrujúci personál 
v slovenskom zdravotníctve?  
Who are ageing more, patients or nursing staff in Slovak 
health care? 

Mgr. Alexej Dobroľubov 
Inštitút zamestnanosti, Povraznícka 3038/11, 811 07 Bratislava 
Employment Institute, Povraznícka 3038/11, 811 07 Bratislava 
alexejdobrolubov@gmail.com 

 
Abstrakt: V našom článku odpovieme na otázku, či starnú rýchlejšie naši pacienti, 
alebo ošetrovateľský personál. Na zodpovedanie predmetnej otázky budem 
porovnávať vývoj demografickej štruktúry obyvateľstva Slovenskej republiky, ako 
proxy pre pacientov. Na základe dátových vstupov od 
Národného centra zdravotníckych informácií (NZCI) a od Slovenskej komory 
sestier a pôrodných asistentiek. Na základe dát o súčasnej a minulej 
demografickej štruktúre ošetrovateľského personálu sme predpovedali ich vývoj 
do roku 2030. Dospeli sme k odpovedi, že ošetrovateľský personál starne 
rýchlejšie ako ich pacienti. Na konci zhrnieme nástroje verejných politík, ktoré by 
mohli napomôcť korigovať daný trend a ich dopady na verejné financie.  
 

Abstract: In our article we will answer the question of whether our patients are 
getting older faster or nursing staff. To answer the question I will compare the 
development of the demographic structure of the population of the Slovak 
Republic as a proxy for patients. Based on data input from the National Health 
Information Center (NZCI) and from the Slovak Chamber of Nurses and Midwives. 
Based on data on the current and past demographic structure of nursing staff, 
we predicted their development by 2030. We have answered that nursing staff is 
aging faster than their patients. At the end, we will summarize public policy 
instruments that could help to correct the trend and its effects on public finances. 
 
Kľúčové slová: Sestra, pôrodná asistentka, starnutie populácie, verejné financie 
Key words: Sestra, pôrodná asistentka, starnutie populácie, verejné financie 
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Nerovnosti a ekonomický rast v krajinách EÚ  
Inequality and Economic Growth in EU 

Tomáš Domonkos 
Ekonomický ústav SAV, Šancová 6, Bratisalava 
Institute of Economic Research SAS, Bratislava 
tomas.domonkos@savba.sk 

 
Abstrakt: Príspevok sa venuje skúmaniu problematiky príjmovej nerovnosti v 
krajinách EÚ pomocou panelových ekonometrických modelov. Odhadujeme 
závislosť objemu príjmu jednotlivých decilov populácie a Gini koeficientu od 
vybraných premenných, pri ktorých predpokladáme, že môžu determinovať 
nerovnosti. Výsledky ukázali, že ekonomický rast, dlhodobá nezamestnanosť, 
otvorenosť ekonomiky a veľkosť finančného sektora zvyšujú nerovnosti 
a vymožiteľnosť práva a percento vysokoškolských vzdelaných na celkovej 
populácii znižujú nerovnosti.  
 
Abstract: This work aims to study income inequality in EU countries by panel data 
econometric models. We estimate the dependence of the volume of income of 
individual deciles of the population and the Gini coefficient from selected 
variables for which we assume they can affect the dynamics of inequalities. The 
results showed that economic growth, long-term unemployment, the openness 
of the economy and the size of the financial sector increase inequalities while rule 
of law and share of people with tertiary education on total population reduces 
inequalities. 
 
Kľúčové slová: nerovnosti, ekonomický rast, príjmová nerovnosť 
Key words: inequalities, economic growth, income inequality 
 

 

Poďakovanie 

Výskum bol podporený APVV-14-0787 a VEGA 2/0158/18. 
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Vieme, čo je efektívnosť, účinnosť apod.? 
Do we know what are effectiveness, efficiency and the like? 

Samuel Koróny 
Výskumné a inovačné centrum, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, Cesta na 
amfiteáter 1, 974 01 Banská Bystrica  
Research and Innovation Centre, Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská 
Bystrica, Cesta na amfiteáter 1, 974 01 Banská Bystrica  
samuel.korony@umb.sk 
 

 
Abstrakt: Pri analýzach efektívnosti sa často stretávame s pojmami ako 
efektívnosť, účinnosť apod. Dôvod príspevku je poukázať na to, že na Slovensku 
a v Českej republike sú rozdiely v používaní termínov efektívnosť a účinnosť. Podľa 
Slovníka slovenského jazyka a Slovníka českého jazyka sú to dokonca synonymá. 
To je v rozpore s ich anglickými ekvivalentmi.  
 
Abstract: In efficiency analyses we often meet with concepts like effectiveness, 
efficiency and the like. The reason of paper is to show that in Slovakia and in 
Czech Republic are differences in   usage of effectiveness and efficiency. 
Furthermore according to Slovak language dictionary and to Czech language 
dictionary they are synonyms. It is in contradiction with their English equivalents.  
 
Kľúčové slová: efektívnosť, účinnosť 
Key words: effectiveness, efficiency 
 

 

Poďakovanie 

Tento výskum bol podporený grantom VEGA 1/0843/18 „Metodologické aspekty 
aplikácie DEA na hodnotenie efektívnosti produkčných jednotiek“. 
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Príčiny a dôsledky zaostávania v čerpaní prostriedkov EŠIF v 
programovom období 2014-2020 
The causes and consequences of lagging behind in the 
absorption of ESIF funds in the 2014-2020 programming 
period 
 
Ivan Lichner, Tomáš Miklošovič, Marek Radvanský 
Ekonomický ústav SAV, Šancová č. 56, 811 05 Bratislava 
Institute of Economic Research SAS, Šancová č. 56, 811 05 Bratislava 
ivan.lichner@savba.sk, tomas.miklosovic@savba.sk, marek.radvansky@savba.sk 
 

 
Abstrakt: Čerpanie dostupných prostriedkov európskych štrukturálnych a 
investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 výrazne zaostáva, čo 
dokumentuje aj fakt, že v rokoch 2017 a 2018 došlo prvýkrát v histórii čerpania 
tohto typu fondov SR k tzv. dekomitmentu. Nábeh krivky čerpania dostupných 
fondov je dokonca pomalší, ako v prípade predchádzajúceho programového 
obdobia. Uvedený vývoj úzko súvisí s viacerými prepojenými skutočnosťami, 
medzi ktoré patria: výrazná snaha o dočerpanie prostriedkov predchádzajúceho 
programového obdobia v prvých troch rokoch súčasného obdobia; nedostatočné 
administratívne kapacity, zdĺhavý proces verejného obstarávania, ako aj 
implementácie prostriedkov. V našej práci sme pomocou modelových nástrojov 
určili minimálnej miery jednotlivých fáz implementačného procesu potrebné pre 
vyhnutie sa dekomitmentu, ako aj identifikáciu dopadov na rast HDP a 
zamestnanosť. Pričom výsledky naznačujú, že v porovnaní s už i tak 
problematickým priebehom čerpania v predchádzajúcom programovom období 
SR stratí v priemere 0,3% potenciálneho HDP ročne a zhruba 10 tisíc pracovných 
miest. 
 
Abstract: The implementation of available European Structural and Investment 
Funds in the 2014-2020 programming period is lagging behind, which is also 
evidenced by the fact that in 2017 and 2018, the so-called "decommitment" 
occurred for the first time in the history of Slovakia. The implementation curve of 
available funds is even slower than in the previous programming period. This 
development is closely linked to a number of related facts, including: a strong 
effort to absorb the previous programming period's resources in the first three 
years of the current period; insufficient administrative capacities, a lengthy 
procurement process, and the implementation of funds. In our work, using 
modelling tools, we have identified the minimum levels of each implementation 
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phase needed to avoid decommitment, as well as identified impacts on GDP 
growth and employment. The results indicate that in comparison with the 
problematic implementation in the previous programming period, Slovakia will 
lose on average 0.3% of potential GDP per year and about 10,000 jobs. 
 
Kľúčové slová: implementácia, HDP, zamestnanosť, európske fondy 
Key words: implementation, GDP, employment, European funds 
 

 

Poďakovanie 
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na 
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zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v 
SR”.
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Integrovaný ekonometrický input-output model a jeho 
regionalizácia 
Integrated econometric input-output model and its 
regionalization  
 

Ivan Lichner 
Ekonomický ústav SAV, Šancová č. 56, 811 05 Bratislava 
Institute of Economic Research SAS, Šancová č. 56, 811 05 Bratislava 
ivan.lichner@savba.sk 
 

 
Abstrakt: V príspevku sú popísané základné metodologické črty integrovaného 
ekonometrického input-output modelu na národnej úrovni spolu s prepojeniami 
jednotlivých blokov modelu. Zároveň sú diskutované alternatívne prístupy k 
popisu niektorých častí modelu, ako napríklad projekcia produktivity práce a 
odhad zamestnanosti v odvetviach. Na záver sú diskutované možnosti ďalšieho 
využitia modelu a kroky nevyhnutné na jeho regionalizáciu (tvorba podkladovej 
databázy, odhad medziregionálnych tokov, základné metodologické východiská). 
 
Abstract: The paper describes the basic methodological features of the 
integrated econometric input-output model at the national level together with 
the interconnections of individual model blocks. At the same time, alternative 
approaches to describing some parts of the model are discussed, such as labour 
productivity projections and sectoral employment estimates. Finally, the 
possibilities of further use of the model and steps necessary for its regionalization 
(creation of the underlying database, estimation of interregional flows, basic 
methodological approach) are discussed. 
 
Kľúčové slová: regionálna politika, input-output model, ekonometria 
Key words: regional policy, input-output model, econometrics 
 

 

Poďakovanie 
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Vývoj zamestnancov na Slovensku pracujúcich pod 
minimálnou mzdou 
Employees in Slovakia working below minimal wage 

Michal Páleník 
Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave 
Faculty of Management, Comenius University Bratislava 
e-mail: michal.palenik@fm.uniba.sk 
 

 
Abstrakt: Zamestnanosť na Slovensku posledné roky rastie, avšak niekedy je to 
sprevádzané znižovaním kvality pracovných miest. V článku poukážeme na vývoj 
počtu zamestnancov, ktorí zarábajú menej ako je aktuálna minimálna mzda. 
Týchto zamestnancov rozkategorizujeme podľa rôznych parametrov (najmä vek, 
región) a skúmame ich ostatné príjmy (najmä iné úväzky, dohody, živnosti, ale aj 
dôchodky) ako I to, či takýto nízky príjem majú iba jeden mesiac alebo viacero. 
Výsledkom článku je, že aj po odfiltrovaní zamestnancov čo majú iný (legálny) 
príjem, počet zamestnancov pravidelne poberajúcich mzdu nižšiu ako minimálnu 
rastie a dosahuje 4%, v niektorých okresoch aj vyše 7%. Celkovo bolo v roku 2018 
až 13% vyplatených miezd pod minimálnou mzdou, v roku 2012 7,7%.   
 
Abstract: There has been significant growth of employment in Slovakia over 
recent years. However, sometimes it is connected to decrease of labour quality. 
We focus on development of employees, whose salaries is less than minimal 
wage. We will categorize these employees based on age, region, other income 
(mainly pensions and other sources of working income like self-employment or 
working agreements) and duration of such employment (whether person is below 
minimal wage for one month or 12 months a year). The main result of this article 
is, that the number of employees which are below minimal wage for 12 months 
a year and do not have other source of income increased to 4% in 2018. Overall, 
13% of salaries in 2018 was below minimal wage, while in 2012 it was 7.7%. 
 
Kľúčové slová: minimálna mzda, sociálna pasca, pracujúca chudoba 
Key words: minimal wage, social trap, working poor 
 

 

Poďakovanie 
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Vývoj počtu zdravotníckych vysokoškolských študentov a 
absolventov na Slovensku 
Development of the number of health university students 
and graduates in Slovakia 
 

Viliam Páleník - Emília Páleníková 
Ekonomický ústav SAV, Inštitút zamestnanosti  
Institute of Economic Research SAS, Employment Institute 
viliam.palenik@savba.sk, palenikova.emilia@gmail.com  
 

 
Abstrakt: Vplyvom starnutia slovenského obyvateľstva rastie dopyt po 
kvalifikovanej pracovnej sile v našom zdravotníctve. Preto je dôležité aby sa tomu 
prispôsoboval aj ponuka absolventov lekárskych odborov vysokých škôl. Práca 
obsahuje náčrt vývoja štruktúry slovenského vysokého školstva od roku 1989, 
s dôrazom na lekárske odbory na verejných vysokých školách. Pre štúdium vývoja 
počtu študentov a absolventov verejných vysokých škôl  bolo použité členenie na 
odbory všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo. Pre dosiahnutie realistickejšieho 
pohľadu na ponuku absolventov lekárskych odborov pre slovenské zdravotníctvo 
bola využitá aj dezagregácia na študentov so slovenským a iným občianstvom. 
Analýza vývoju ukázala, že od roku 2010 sa počet slovenských absolventov 
zdravotných odborov slovenských verejných vysokých školách ustálil na 700 
absolventov ročne. Neprispôsobuje sa  teda rastúcemu dopytu po zdravotných 
službách. 
 
Abstract: As a result of the aging of the Slovak population, the demand for a 
qualified workforce in our health service is growing. That is why it is important 
that the offer of graduates from the medical departments of universities is 
adapted accordingly. This work includes an outline of the development of the 
structure of Slovak higher education since 1989, with an emphasis on medical 
specializations at public universities. For the study of the development of the 
number of students and university graduates, a division into the fields of general 
medicine and dentistry was used. To achieve a more realistic view of the offer of 
graduates of medical specializations for Slovak health care, disaggregation was 
also used for students with Slovak and other citizenship. Analysis of the 
development showed that since 2010 the number of Slovak health specialists in 
Slovak universities has stabilized to 700 graduates a year. 
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Kľúčové slová: Slovensko, starnutie populácie, zdravotníctvo, lekárstvo, 
absolventi, vývoj,  
Key words: Slovakia, population aging, health, medicine, graduates, 
development  
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Vplyv starnutia populácie na situáciu v zdravotníctve 
Impact of the population ageing on the health services 

Richard Priesol 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave 
Faculty of mathematics, physics and informatics, Comenius University in Bratislava 
richard.priesol@gmail.com 
 

 
Abstrakt: Starnutie populácie predstavuje veľký problém pre slovenskú 
ekonomiku. Nepriaznivá demografická situácia vedie k rastúcemu počtu ľudí 
v dôchodkovom veku a naopak klesajúcemu počtu produktívneho obyvateľstva.  
Táto situácia má nepriaznivé dôsledky nie len pre sociálny a dôchodkový systém, 
ale aj pre ostatné oblasti slovenskej ekonomiky vrátane zdravotníctva. V tomto 
článku vysvetlíme dopad nepriaznivej demografie na celkovú produkciu 
v slovenskej ekonomike s následným dôsledkom pre vládny rozpočet pomocou 
modelu všeobecnej vypočítateľnej rovnováhy. Keďže nižší vládny rozpočet 
v konečnom dôsledku vedie k nižšiemu rozpočtu pre zdravotníctvo, dokážeme 
vyčísliť vplyv starnutia populácie na finančnú situáciu v tejto kľúčovej 
spoločenskej oblasti. 
 
Abstract: Population ageing presents a serious problem for the economy of 
Slovakia. This negative demographic trend leads to the increase in the population 
in the post-productive age and decline in the productive population. This 
situation has a negative impact not only on the social and pension systems but 
also on the other sectors o 
f the economy, for example the health services. In this article we explain the 
impact of the negative demographic trend on the total production in the 
economy, with further implications for the government budget, through the 
computable general equilibrium model. Since lower government budget leads 
also to the lower budget for the health services, we can evaluate the impact of 
the population ageing on the financial situation in this highly important economic 
sector. 
 
Kľúčové slová: Zdravotníctvo, Starnutie populácie, Teória všeobecnej rovnováhy 
Key words: Health services, Population ageing, General equilibrium theory 
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Limity rastu HDP Slovenskej republiky v rokoch 2019-2021 
Limits of GDP growth in the Slovak Republic in 2019-2021 
 

Marek Radvanský, Ivan Lichner 
Ekonomický ústav SAV 
Institute of Economic Research SAS 
marek.radvansky@savba.sk, ivan.lichner@savba.sk 

 

 
Abstrakt: Tohtoročná strednodobá makroekonomická prognóza Ekonomického 
ústavu SAV na najbližšie štyri roky je založená na ekonometrickom modeli 
IER_ECM_18q4, teda prognózu založenú na makroekonomických dátach 
zahŕňajúcich rok 2018. Táto verzia modelu predstavuje aktualizáciu 
makroekonomického modelu s chybu korigujúcim členom vyvíjaného na 
Ekonomickom ústave SAV od roku 2004. V príspevku sú detailne opísané 
predpoklady prognózy na roky 2019-2022 spolu s hospodárskym vývojom SR 
v roku 2018. Kľúčovým doplnením je vyčlenenie s identifikácia hlavných rizík 
prognózy a odhad ich vplyvu na ekonomický rast SR v horizonte prognózy. 
 
Abstract: Current macroeconomic mid-term forecast of development of Slovak 
economy for the next four years period is based on the econometric model 
IER_ECM_18q4, thus forecast based on macroeconomic data up to 2018. This 
model represent most up to date version of error-correction macroeconomic 
model regularly developed at Institute of economic research at Slovak Academy 
of Sciences since 2004. Economic development of Slovak economy in year 2018 
and expected development during years 2019-2022 together with underlying 
assumptions are in detail discussed in the paper. The key amendment is aimed 
towards the identification of the main risks of the forecast and the estimate of 
their impact on economic growth within the forecast horizon. 
 
Kľúčové slová: makroekonomická prognóza, model ECM, rast HDP 
Key words: macroeconomic forecast, ECM model, GDP growth 
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Vývoj štruktúry spotrebných výdavkov domácností v SR 
podľa regiónu a typu sídla 
Development of Consumer Expenditure Structure of 
Households in the Slovakia by Region and Type of Settlement 

Iveta Stankovičová 
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Abstrakt: Špecifickým znakom vývoja ekonomiky v SR sú prehlbujúce sa 
regionálne disparity. Tieto rozdiely sú dôsledkom priestorovo diferencovanej 
ekonomickej a sociálnej úrovne regiónov SR (8 krajov, resp. 4 regióny). 
Regionálne disparity sa prejavujú v dosiahnutej životnej úrovni, v stupni sociálno-
ekonomického rozvoja, v ľudskom potenciáli kraja, resp. regiónu, ale závisia aj od 
typu sídla a možnostiach jeho ďalšieho rozvoja na rôznych úrovniach. Významné 
disparity teda môžeme pozorovať aj na základe premennej typ sídla domácnosti. 
Táto premenná v štatistike Rodinných účtov 2005 až 2015 nadobúda 3 hodnoty: 
1 – krajské mesto, 2 – iné mesto a 3 – iná obec. Na základe nej je možné 
porovnávať príjmy a výdavky domácností, ktoré žijú v meste a na dedine. 
Jedným z indikátorov disparít na úrovni regiónov SR a typov sídla je úroveň 
čistého peňažného príjmu domácností na osobu (za rok, resp. mesiac). V 
Bratislavskom kraji je čistý peňažný mesačný príjem domácností dlhodobo 
najvyšší a sú tam aj najvyššie spotrebné výdavky. To iste platí aj o príjmoch 
domácností, ktoré žijú v krajskom meste v porovnaní s ostatnými domácnosťami, 
ktoré žijú v iných typoch obcí. Štruktúra spotrebných výdavkov v jednotlivých 
regiónoch, resp. typoch sídla v SR je tiež rozdielna a v čase sa mení. Skúmanie 
štruktúry spotrebných košov podľa regiónov a typov sídla, analýza disparít a smer 
ich vývoja je dôležitou úlohou pre stanovenie správnych regionálnych politík a 
hodnotenie ich účinnosti. 

 

Abstract: A specific feature of the Slovak economy's development is the 
deepening regional differences. These differences are due to the spatially 
differentiated economic and social level of the Slovak regions. Regional 
disparities manifest themselves in the achieved standard of living, in the degree 
of socio-economic development, in the human potential of the region. Significant 
disparities can also be observed on the basis of the variable type of settlements 
(degree of urbanization). This variable takes 3 values in Household Budget 
Surveys from 2005 to 2015: 1 – regional cities, 2 - other cities and 3 - other 
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municipalities. Based on this, it is possible to compare the incomes and 
expenditures of households living in towns and villages. 
One of the indicators of disparities at the level of Slovak regions and the types of 
settlements is the level of net money income of households per person (per year 
or month). In the Bratislava region, the net monthly monetary income of 
households is the highest and there is also the highest consumption expenditures. 
This is also true of the income of households living in the regional cities compared 
to other households living in other types of municipalities. The structure of 
consumer spending by regions and types of settlements is also different and 
changes over time. Exploring the structure of consumer baskets by regions and 
type of settlements, analysis of disparities and the direction of their development 
is an important task for setting the right regional policies and assessing their 
effectiveness. 

 

Kľúčové slová: peňažné príjmy domácností, spotrebné výdavky domácností, 
regionálne rozdiely, typ sídla domácnosti, regionálne politiky, Slovenská 
republika  

Key words: households' monetary income, household consumption expenditure, 
regional disparities, type of residence of the household, regional policies, Slovak 
Republic 
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Profil poistného v prípade dôchodkov vyplácaných zo 
starobného dôchodkového sporenia na Slovensku 
Premium profile of life annuities paid from the old-age 
pension scheme in Slovakia 
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Abstrakt: Výplatná fáza starobného dôchodkového sporenia sa na Slovensku 
spustila v roku 2015 a odvtedy o dôchodok požiadalo niekoľko stoviek sporiteľov. 
Prvé roky výplatnej fázy starobného dôchodkového sporenia ukázali, že životné 
poisťovne sa pri oceňovaní doživotných dôchodkov správajú veľmi konzervatívne 
a dôchodcovia ponúkané výšky dôchodkových dávok považovali za príliš nízke. 
Cieľom tohto príspevku je ukázať možnosti konštrukcie tzv. profilu poistného, t. j. 
akéhosi rozloženia jednorazového poistného, ktoré sa používa pri kúpe 
doživotného dôchodku z úspor v starobnom dôchodkovom sporení. Medzi hlavné 
výsledky príspevku patria odhadnuté výšky efektívneho poistného, resp. 
rizikových a nákladových prirážok, pričom pri výpočtoch sa používajú rôzne veky 
odchodu do dôchodku, trhové oceňovanie finančných tokov a rôzne 
demografické modely. 
 
Abstract: The pay-out phase of the old-age pension scheme in Slovakia has been 
started in 2015 and since then hundreds of savers applied for a whole life annuity. 
The first years of the pay-out phase of the old-age pension scheme have shown 
that life insurance companies behave very conservatively in the valuation of 
whole life annuities, and the pensioners considered the pension benefits offered 
too low. The aim of this contribution is to examine the possibilities of construction 
of so-called premium profile, i.e. a decomposition of the single premium used to 
buy an annuity from savings in old-age pension scheme. The main result of our 
study is an estimation of the effective premium, loading components and risk 
margins in case of various retirement ages, cash-flows valuations and 
demographic model settings.  
 
Kľúčové slová: starobné dôchodkové sporenie na Slovensku, výplatná fáza, 
doživotný dôchodok, profil poistného. 
Key words: old-age pension scheme in Slovakia, pay-out phase, whole life 
annuity, premium profile. 
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Abstrakt: V tomto príspevku analyzujeme efekty potenciálnych determinantov 
spotrebiteľských inflačných očakávaní na vzorke 22 krajín EÚ pomocou 
Durbinovho priestorového panelového odhadu s fixnými efektmi (spatial Durbin 
model). Priestorové efekty nachádzajú v modeli svoje opodstatnenie v dôsledku 
aktuálne prebiehajúcej diskusie týkajúcej sa fenoména globálnej inflácie a jej 
medzinárodnej transmisie. Priestorové binárne matice sú založené na i) 
geografickej vzdialenosti, ii) ekonomickej vzdialenosti definovanej pomocou 
importných váh. Kľúčové výsledky potvrdzujú existenciu priestorového elementu 
v krátkodobých spotrebiteľských inflačných očakávaniach, a to aj pri výskyte 
skreslenia v dôsledku miery inflácie implementovanej v dôsledku predpokladu 
ukotvenia inflačných očakávaní na mieru realizovanej inflácie. Z tohto titulu je 
možné konštatovať, že nielen inflácia samotná, ale aj inflačné očakávania so 
svojimi kognitívnych charakteristikami sa môžu stávať medzinárodným 
fenoménom. Toto pozorovanie môže predstavovať jednu z možných hypotéz 
osvetľujúcich existujúce narušenia v transmisnom mechanizme menovej politiky 
v malých a otvorených ekonomikách. Z pohľadu jednotnej menovej politiky však 
tesnejšie prepojenie spotrebiteľských inflačných očakávaní môže napomáhať 
lepšej synchronizácii ekonomických cyklov, a teda zlepšeniu podmienok pre výkon 
efektívnej menovej politiky.   
  
Abstract: In this paper we analyse effects of potential drivers of consumers’ 
inflation expectations in 22 European Union countries by the fixed effects panel 
spatial Durbin model. In order to reflect current discussion on global inflation 
phenomenon and its channels of international transmission, we introduce spatial 
dimensions into consumer’s inflation expectations and their determinants. The 
implemented binary spatial weight matrices are based on i) the geographical 
distance, and ii) the economic distances defined by import trade weights. Our key 
result confirms the existence of a spatial element in short-term consumers’ 
inflation expectations even when controlling for potential bias due to the 
inherent inflation rate anchoring of consumers’ inflation expectations. As a 
result, not only the inflation rates but also the consumers’ inflation expectations 
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with their certain cognitive features may have become an international 
phenomenon. This finding may provide one plausible explanation for observed 
disruption in monetary policy transmission mechanism in small and open 
economies. From the common monetary policy point of view, the more 
interlinked consumers’ expectations may facilitate better business cycle 
synchronisation, thus improving the conditions for efficient and effective 
monetary policy conduct. 
 
Kľúčové slová: spotrebiteľské inflačné očakávania, priestorová analýza, 
Európska únia, menová politika 
Key words: consumers’ inflation expectations, spatial analysis, European Union, 
monetary Policy 
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Regionálny input-output model SR  
Regional input-output model for Slovakia 
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Abstrakt: V tomto príspevku sme sa zamerali na detailný popis a diskusiu o 
metodike tvorby regionálnych input-output tabuliek pre Slovenskú republiku 
v členení na úrovni NUTS 3 regiónov (VÚC) pre 5 odvetví. Základ pre 
regionalizáciu tvorí národná input-output tabuľka za rok 2010, ako dodatočné 
zdroje informácií poslúžili regionálne národné účty a tabuľka dodávok pre rok 
2010. Aplikovaná je metóda CHARM, s viacerými modifikáciami danými 
dostupnosťou niektorých údajov na regionálnej úrovni pre Slovenskú republiku. 
Metodológia odhadu medziregionálnych obchodných tokov je založená na 
prístupe RAS s modifikáciami vyplývajúcimi z odhadnutých údajov. Následná 
analýza dopadu zmien konečného dopytu slúži ako príklad možného využitia 
týchto tabuliek. Výsledky do určitej miery potvrdili dominantné postavenie 
Bratislavského kraja v národnom hospodárstve a jeho silnú previazanosť s 
ostatnými krajmi. Na záver sme poukázali na problematiku nedostatkov 
v regionálnej štatistike SR a potrebu dodatočného výskumu v niektorých 
oblastiach pre zavŕšenie snahy o vytvorenie robustného systému regionálnych 
input-output tabuliek pre SR. 
 
Abstract: This work focuses on description and subsequent discussion regarding 
methodology of construction of regional input-output tables created in Slovak 
conditions on the level of NUTS 3 regions for 5 sectors. Regionalisation is based 
on the national symmetric input-output table for the year 2010, and as additional 
data sources, regional national accounts and supply table for the year 2010 are 
utilized. For generation of regional input-output tables was applied CHARM 
method, with various adjustments resulting from regional data availability for 
Slovak republic. Estimation of interregional trade flows is based on RAS 
methodology with adjustments caused by the estimated data. The results 
confirmed the dominant position of the Bratislava region in the national economy 
and its strong interconnection with other regions. Consecutive impact analysis of 
changes in final demand serves as an example of possible application of these 
tables.  In the final part we highlighted the problem of shortcomings in Slovak 
regional statistics and a need for additional research in some areas in order to 
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complete the construction of a robust system of regional input-output tables for 
Slovakia.  
Kľúčové slová: input-output tabuľky, regionálna štatistika, regionálna politika 
Key words: input-output tables, regional statistics, regional policy 
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