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Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane, platné od januára 2020, môže 

potenciálne zvýšiť participáciu na trhu práce o 700 osôb. Vplyv opatrenia je 

tlmený skutočnosťou, že zmena sa nedotýka osôb s najnižším príjmom, ktoré 

majú najnižšiu finančnú motiváciu pracovať a zároveň najcitlivejšie reagujú na 

zmeny v legislatíve. Ak by bolo cieľom opatrenia podporiť motiváciu pracovať, 

vhodnejšie by bolo zamerať opatrenie na osoby s najnižšími príjmami. Výraznejší 

efekt je možné dosiahnuť opatrením znižujúcim odvodové zaťaženie. Ak by boli 

zvýšené odvodové odpočítateľné položky pre nízkopríjmových (s rovnakým 

vplyvom na rozpočet ako má zvýšenie nezdaniteľnej časti), mohli by sme 

očakávať zvýšenie participácie na trhu práce o 1 200 osôb. V prípade stanovenia 

odpočítateľných položiek vo výške minimálnej mzdy, participácia na trhu práce 

by vzrástla o 3 500 osôb. Ukazujeme tiež, že zmena podmienok v prospech 

poberateľov dávky v hmotnej núdzi má na motiváciu pracovať negatívny vplyv. 

To, či sa človeku oplatí pracovať alebo zvýšiť pracovnú intenzitu, závisí od toho, 

ako je nastavený daňovo-odvodový systém a systém sociálnych dávok. Každá 

zmena v legislatíve daní, odvodov alebo sociálnych dávok preto môže viesť ku zmene vo 

finančnej motivácii pracovať a následne ku zmenám v zamestnanosti a ekonomickom 

raste. Dôsledkom je, že každé takéto opatrenie môže mať aj pôvodne nezamýšľaný 

dopad. Po zohľadnení reakcie na trhu práce sa tak fiškálny vplyv navrhovaného 

opatrenia môže líšiť od statického odhadu.  

Na motiváciu pracovať sa v ekonomickej literatúre bežne nazerá dvojako. Prvým 

pohľadom sa vníma to, či sa oplatí zvýšiť intenzitu práce tým, ktorí pracujú. Pri druhom 

sa kladie otázka, či sa vôbec oplatí pracovať. V tomto komentári sa zameriavame na 

tento aspekt, analyzujeme vplyv legislatívnych opatrení na rozhodovanie sa 

o tom, či sa oplatí pracovať.  

Štandardne používanými indikátormi vyjadrujúcimi finančnú motiváciu pracovať sú 

pasca neaktivity a čistá miera náhrady (Box 2 v Prílohe 1). Finančná motivácia ale nie je 

všetko, v realite motiváciu pracovať ovplyvňujú aj iné ako finančné faktory. 

Časový fond, ktorý môže osoba venovať práci, významne ovplyvňuje napríklad 

starostlivosť o dieťa mladšie ako tri roky alebo výskyt chronického ochorenia v rodine. 

Tiež dosiahnuté vzdelanie, rodinný stav a ekonomický status partnera majú dokázateľný 

vplyv na motiváciu pracovať. Ekonometrickým modelom ponuky práce vieme zachytiť aj 

spomínané nefinančné faktory.  
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Na meranie motivácie pracovať využívame tri metodické prístupy.1 

• V prvom počítame indikátory motivácie na teoretických údajoch pre vybrané 

typy rodín. Tento prístup nám umožňuje vyhodnotiť, ako sa opatrenie dotkne 

konkrétneho typu rodiny.  

• V druhom prístupe počítame indikátory motivácie pracovať pomocou 

mikrosimulačného modelu SIMTASK, ktorý reprezentatívne zohľadňuje 

zastúpenie všetkých typov rodín v populácii.  

• V treťom prístupe odhadujeme motiváciu pracovať na základe ekonometrického 

modelu ponuky práce, ktorým vieme okrem finančných faktorov zachytiť aj 

vplyv nefinančných faktorov na motiváciu pracovať.  

V našej analýze predpokladáme, že člen rodiny pri svojom rozhodovaní sa berie do úvahy 

finančnú situáciu celej rodiny. Finančnú situáciu človek vyhodnocuje z dlhodobého 

hľadiska, t.j. na takom časovom horizonte, keď už nemá nárok na krátkodobé dávky.2 

Od januára 2020 je zvýšená nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, možno 

však očakávať len mierne zvýšenie motivácie pracovať. 

Legislatívnou zmenou platnou od 1.1.2020 sa zvyšuje nezdaniteľná časť základu dane na 

daňovníka (ďalej len NČZD) z 336,3 na 367,8 € mesačne. Podľa predkladateľov je 

cieľom opatrenia zvýšiť čistý príjem pracujúcich a zvýšiť tak ich životnú úroveň. Hoci 

primárnym cieľom nie je zvýšenie motivácie pracovať, pri zachovaní ostatných 

parametrov daňovo-odvodového systému a systému sociálnych dávok by sa dal očakávať 

pozitívny vplyv. 

Vplyv opatrenia schematicky znázorňuje 

Obrázok 1. Opatrenie predstavuje 

nárast NČZD o 31,5 € mesačne pre 

80 % zamestnancov. Dotkne sa 

všetkých osôb, ktoré si uplatňovali 

pôvodne celú výšku NČZD. To znamená 

tých, ktorých základ dane je aspoň vo 

výške NČZD a zároveň je pod hranicou, 

kde začína klesať nárok na NČZD.  

 

1  Podrobnejšiu metodológiu uvádzame v Prílohe 1 v Box 3. 

2  V kontexte slovenského daňovo-odvodového systému a systému sociálnych dávok v prípade 
nepracujúcej osoby predpokladáme, že nepoberá dávku v nezamestnanosti. V prípade 
pracujúcej osoby predpokladáme, že nepoberá osobitný príspevok. Ak by sme uvažovali aj 
s nárokom na krátkodobé dávky, hodnoty ukazovateľov by boli vyššie, pravdepodobne aj reakcia 
na zmenu legislatívy by bola výraznejšia. 

Obrázok 1 Vplyv opatrenia NČZD - schéma 
s využitím teoretických údajov 
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Oba indikátory, pasca neaktivity aj čistá miera náhrady, v dôsledku tohto 

opatrenia poklesnú, čo poukazuje na rast motivácie pracovať (Box 1). V priemere za 

celú populáciu pasca neaktivity poklesne o 0,6 p.b. a čistá miera náhrady o 0,1 p.b.. 

Opatrenie najvýraznejšie ovplyvní rodiny, v ktorých člen rodiny má základ dane vo výške 

NČZD. Rozptyl hodnôt počítaných modelom SIMTASK (Obrázok 3) čiastočne vysvetľuje 

rôzna štruktúra rodín v populácii (Obrázok 2). Okrem toho, reprezentatívne individuálne 

údaje postihujú väčšie množstvo typov rodín a taktiež sa pri ich využití zohľadňuje 

príjem z rôznych zdrojov nielen pracovný.  

Obrázok 2 Vplyv opatrenia NČZD - 
schémy s využitím teoretických údajov  

Obrázok 3 Vplyv opatrenia NČZD - 
schémy s využitím SIMTASK-u  

  

 

 
Pozn. Horizontálna os zobrazuje hrubú mesačnú 
mzdu. Pre osoby bez práce odhadujeme výšku mzdy, 
ktorú by mali, ak by pracovali. Každá príjmová 
kategória predstavuje približne rovnaký počet osôb. 

K poklesu motivácie pracovať, ako indikuje ukazovateľ čistej miery náhrady, môže prísť 

v prípade dvojpríjmových domácností. Je to dané tým, že vplyvom opatrenia rastie čistý 

pracovný príjem aj partnerovi, čo pôsobí na motiváciu pracovať rozhodujúceho sa člena 

rodiny opačným smerom. 

Pomocou modelu ponuky práce odhadujeme, že zvýšenie NČZD môže zvýšiť 

participáciu na trhu práce o 700 osôb (0,02 p.b.). Zmena v motivácii pracovať z tohto 

modelu je daná nielen zmenou vo finančnej situácii osoby rozhodujúcej sa, či sa oplatí 

pracovať, ale aj zmenou v príjmoch, ktoré má táto osoba k dispozícii bez ohľadu na to, či 

pracuje. Zohľadnená zmena v čistom pracovnom príjme ostatných členov rodiny, ktorí 

sú tiež ovplyvnení legislatívou, má na motiváciu pracovať rozhodujúcej sa osoby opačný 
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vplyv. Aj preto reakcia v ponuke práce na zmeny v legislatíve nie je taká výrazná ako by 

sa dalo očakávať. 3  

Dôvodom nízkej reakcie na trhu práce môže byť aj skutočnosť, že zvýšenie NČZD sa 

nedotkne osôb s najnižším príjmom, keďže tieto osoby daň z príjmu neplatia. Osoby 

s najnižším príjmom majú najnižšiu 

motiváciu pracovať a zároveň 

najcitlivejšie reagujú na zmeny v 

legislatíve.4 Predpokladáme, že opatrenie 

zamerané na túto časť populácie by 

mohlo viesť k výraznejšej reakcii na trhu 

práce. Analyzujeme preto dva 

hypotetické scenáre zamerané na 

nízkopríjmových. V prvom scenári 

znižujeme odvodové zaťaženie osôb 

s najnižším príjmom. V druhom sa 

zameriavame na dávkovú časť systému a 

meníme tempo znižovania dávky 

v hmotnej núdzi s výškou príjmu zo 75 % 

na 50 %.  

Hypotetický scenár 1: Zníženie odvodového zaťaženia pracujúcich s najnižšími 

príjmami zvyšuje motiváciu pracovať výraznejšie ako nedávno schválené 

opatrenie zvyšujúce NČZD. 

Cieľom hypotetického opatrenia je znížiť daňovo-odvodové zaťaženie osôb s najnižšími 

pracovnými príjmami. Preto simulujeme scenár zavedenia odvodovej odpočítateľnej 

položky (ďalej len OOP) aj na sociálne poistenie. Slovenská legislatíva už pozná OOP na 

zdravotné poistenie, no jej výška je maximálne 380 € mesačne. V roku 2020 už na ňu 

nemajú nárok ani osoby zarábajúce minimálnu mzdu. Aby malo toto opatrenie 

porovnateľný vplyv na rozpočet ako opatrenie zvyšujúce NČZD, simulujeme jednotnú 

sadzbu maximálnej OOP pre zdravotné aj sociálne odvody zamestnancov vo výške 440 € 

mesačne.  

Toto opatrenie vedie k zvýšeniu motivácie pracovať nízkopríjmových (Obrázok 5). 

Odhadujeme, že participácia na trhu práce by mohla vzrásť o 1 200 osôb (0,04 

p.b.). Ak by sme upustili od podmienky porovnateľného fiškálneho vplyvu s opatrením 

zvyšujúcim NČZD a uvažovali s nastavením výšky OOP vo výške minimálnej mzdy, vplyv 

 

3  Horváth, M. a Siebertová, Z., (2019) Employment Effects of Income Tax Reforms: Lessons from 
Slovakia, RRZ working paper 3/2019. 

4  Senaj, M., Siebertová, Z., Švarda, N. a Valachyová, J. (2016) Labour Force Participation 
Elasticities: the Case of Slovakia. RRZ working paper 1/2016. 

Obrázok 4 Vplyv opatrenia NČZD – zmena 
pravdepodobnosti ekonomickej aktivity (v 
p.b.) 

 
Pozn. Horizontálna os zobrazuje hrubú mesačnú 
mzdu. Pre osoby bez práce odhadujeme výšku mzdy, 
ktorú by mali, ak by pracovali. Každá príjmová 
kategória predstavuje približne rovnaký počet osôb. 
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na motiváciu pracovať by bol ešte výraznejší. Odhadujeme, že participácia na trhu práce 

by vzrástla o 3 500 osôb (0,11 p.b.). 

Box 1  Ako čítať obrázky 

Obrázky zobrazujú vplyv opatrení na 
motiváciu pracovať. V prípade indikátorov 
pasca neaktivity a čistá miera náhrady platí, 
čím vyššia je hodnota, tým nižšia je 
finančná motivácia pracovať. Naopak, 
vyššia pravdepodobnosť ekonomickej 
aktivity zodpovedá vyššej motivácii 
pracovať.  

Indikátory motivácie pracovať počítané 
z teoretických údajov zobrazujú vplyv pre 
vybrané typy rodín. Indikátory počítané 
modelom SIMTASK zobrazujú vplyv na celú 
populáciu.  

Obrázok 5 Vplyv opatrenia OOP - zmena 
pravdepodobnosti ekonomickej aktivity (v 
p.b.) 

 
Pozn. Horizontálna os zobrazuje hrubú mesačnú 
mzdu. Pre osoby bez práce odhadujeme výšku mzdy, 
ktorú by mali, ak by pracovali. Každá príjmová 
kategória predstavuje približne rovnaký počet osôb. 

Rovnako aj indikátory motivácie pracovať jednoznačne poukazujú na pozitívny 

vplyv opatrenia. Priemerná hodnota ukazovateľa pasca neaktivity by poklesla o 1 p.b. 

a čistej miery náhrady o 0,2 p.b., ak analyzujeme vplyv na úrovni celej populácie. Pri 

pohľade na časť dotknutej populácie je vplyv na motiváciu pracovať omnoho výraznejší. 

Obrázok 6 Vplyv opatrenia OOP na 
sociálne odvody - schémy s využitím 
teoretických údajov 

Obrázok 7 Vplyv opatrenia OOP na 
sociálne odvody - schémy s využitím 
SIMTASK-u 

  

 

 
Pozn. Horizontálna os zobrazuje hrubú mesačnú 
mzdu. Pre osoby bez práce odhadujeme výšku mzdy, 
ktorú by mali, ak by pracovali. Každá príjmová 
kategória predstavuje približne rovnaký počet osôb. 
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Hypotetický scenár 2: Úprava dávky v hmotnej núdzi, s cieľom zvýšiť motiváciu 

pracovať nízkopríjmových, má v konečnom dôsledku opačný efekt. 

Cieľom druhého hypotetického 

opatrenia, ktoré znižuje koeficient 

poklesu dávky v hmotnej núdzi (ďalej 

len DvHN) so zvyšujúcim sa príjmom zo 

75 % na 50 %, by malo byť podporenie 

motivácie pracovať nízkopríjmových 

osôb. Odhad z modelu ponuky práce 

poukazuje na pozitívny vplyv pre osoby 

v najnižšej príjmovej kategórii, avšak 

v priemere toto opatrenie, vedie 

k nepatrnému poklesu motivácie 

pracovať (o 0,01 p.b.) (Obrázok 8).  

Rovnako, aj ukazovatele čistá miera 

náhrady a pasca neaktivity poukazujú na 

to, že opatrenie by viedlo ku zvýšeniu 

motivácie pracovať len pre osoby s najnižším príjmom (Obrázok 9). Celkový efekt je 

však opačný (Obrázok 10), priemerná hodnota indikátorov motivácie pracovať by 

vzrástla (pasca neaktivity o 0,8 p.b. a čistá miera náhrady o 0,5 p.b.).  

Obrázok 9 Vplyv opatrenia DvHN - schémy 
s využitím teoretických údajov 

Obrázok 10 Vplyv opatrenia DvHN - 
schémy s využitím SIMTASK-u 

  

 

 
Pozn. Horizontálna os zobrazuje hrubú mesačnú 
mzdu. Pre osoby bez práce odhadujeme výšku mzdy, 
ktorú by mali ak by pracovali. Každá príjmová 
kategória predstavuje približne rovnaký počet osôb.  

Obrázok 8 Vplyv opatrenia DvHN – zmena 
pravdepodobnosti ekonomickej aktivity (v 
p.b.) 

 
Pozn. Horizontálna os zobrazuje hrubú mesačnú 
mzdu. Pre osoby bez práce odhadujeme výšku mzdy, 
ktorú by mali, ak by pracovali. Každá príjmová 
kategória predstavuje približne rovnaký počet osôb. 
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Ideou tohto hypotetického opatrenia je znížiť bariéru zamestnať sa pre osoby poberajúce 

dávku v hmotnej núdzi. Ak sa v súčasnosti zamestná osoba poberajúca dávku v hmotnej 

núdzi, zníži sa jej dávka o 75 % z novonadobudnutého príjmu. Pôsobí to demotivačne na 

hľadanie si práce, nižší koeficient by preto mal viesť k vyššej motivácii zamestnať sa. 

Zároveň však nižší koeficient znamená nižší príjem na účely posudzovania nároku na 

pomoc v hmotnej núdzi. Znamená to priznanie vyššej dávky osobám v hmotnej núdzi a v 

hraničných prípadoch dokonca možnosť spadnúť do stavu hmotnej núdze. Nárok na 

vyššiu dávku resp. získanie nároku na dávku následne znižuje motiváciu pracovať, čo je 

v rozpore s pôvodným zámerom tohto hypotetického opatrenia. 5  

 

Zhrnutie 

V porovnaní s nedávno schváleným opatrením zvyšujúcim NČZD má na motiváciu 

pracovať výraznejší vplyv hypotetický scenár, ktorý znižuje odvodové zaťaženie 

pracujúcich s najnižšími príjmami. Vysvetľujeme to tým, že hypotetický scenár je 

zameraný na osoby, ktoré čelia najvyššej finančnej bariére a zároveň reagujú na zmeny 

najcitlivejšie. Opatrenie na strane odvodov efektívnejšie ovplyvňuje motiváciu pracovať, 

ako zmeny súvisiace so sociálnymi dávkami. Dôvodom je, že v súčasnom slovenskom 

daňovo-odvodovom systéme a systéme sociálnych dávok práve odvody majú najväčšiu 

váhu pri výpočte indikátorov motivácie pracovať.6  

  

 

5 V schémach na teoretických údajoch tento protichodný efekt vidieť nie je (Obrázok 9), avšak v 
prípade zohľadnenia nároku na aktivačný resp. ochranný príspevok pri výpočte indikátorov je 
protichodný vplyv opatrenia zreteľný (Obrázok 13 a Obrázok 14 v Prílohe 2). 

6  Dekompozícia indikátorov motivácie pracovať v článku Jara, H.X., Gasior, K. a Makovec, M., 
(2019) Work incentives at the extensive and intensive margin in Europe: the role of taxes, 
benefits and population characteristics, EUROMOD working paper series, EM 19/19. 
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Príloha 1 

 

Box 3 Metodológia – teoretický model vs. SIMTASK 

Výpočet indikátorov motivácie pracovať teoretickým modelom 

- Hrubý pracovný príjem rodiny je pre jednopríjmovú domácnosť modelovaný teoretickou 

distribúciou hrubej mzdy zo zamestnania, v prípade dvojpríjmovej domácnosti je naviac 

modelovaná mzda manžela/ky vo výške 67 % alebo 100 % priemernej mzdy 

v hospodárstve. 

- Čistý pracovný príjem rodiny sa počíta tak, že pre každého pracujúceho člena rodiny sa 

z hrubej mzdy odpočítajú sociálne a zdravotné odvody a daň z príjmu fyzických osôb, 

pričom sa zohľadňujú odvodová odpočítateľná položka na zdravotné odvody, NČZD na 

daňovníka a manželku a podľa počtu detí aj daňový bonusu na dieťa.  

- V celkovom čistom príjme rodiny sa zohľadňuje vyplývajúci nárok na dávku v hmotnej 

núdzi na úrovni rodiny. Pri výpočte výšky nároku na dávku v hmotnej núdzi sa 

 

7 Adam, S., Brewer, M., a Shephard, A. (2006) Financial Work Incentives in Britain. IWS working 
paper WP06/20.  
8  http://www.oecd.org/els/soc/benefits-and-wages/data/ 

Box 2 Indikátory finančnej motivácie pracovať 

Pasca neaktivity je ukazovateľom vyjadrujúcim finančnú motiváciu pracovať, danú nastavením 

daňovo-odvodového systému a systému sociálnych dávok. Hovorí o tom, či sa danej osobe 

finančne oplatí pracovať. Vyjadruje, o akú časť príjmov príde nepracujúci človek, ak sa zamestná, 

v podobe zvýšenia daní a odvodov alebo straty sociálnych dávok. Pri dlhodobom koncepte sa 

predpokladá, že nepracujúca osoba nepoberá dávku v nezamestnanosti. Vyššia hodnota 

ukazovateľa znamená nižšiu motiváciu zamestnať sa.  

𝑃𝑎𝑠𝑐𝑎 𝑛𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 =  (1 −
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟í𝑗𝑒𝑚𝑎𝑘 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑢𝑗𝑒 −  č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟í𝑗𝑒𝑚𝑎𝑘 𝑛𝑒𝑝𝑟𝑎𝑐𝑢𝑗𝑒  

ℎ𝑟𝑢𝑏ý 𝑝𝑟í𝑗𝑒𝑚
) ∗ 100 

Čistá miera náhrady je tiež ukazovateľom vyjadrujúcim finančnú motiváciu pracovať. Kým pasca 

neaktivity lepšie vysvetľuje ako daňovo-dávkový systém ovplyvňuje motiváciu pracovať, čistá 

miera náhrady korešponduje lepšie s intuíciou jednoduchej ekonomickej teórie7. Je definovaná 

ako podiel čistého príjmu v prípade, že osoba nepracuje a čistého príjmu, ak osoba pracuje. Čím 

vyšší je tento ukazovateľ, tým štedrejší je sociálny systém a tým nižšia je motivácia pracovať.  

Č𝑖𝑠𝑡á 𝑚𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑛áℎ𝑟𝑎𝑑𝑦 =  
 č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟í𝑗𝑒𝑚𝑎𝑘 𝑛𝑒𝑝𝑟𝑎𝑐𝑢𝑗𝑒  

č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟í𝑗𝑒𝑚𝑎𝑘 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑢𝑗𝑒
∗ 100 

Spomínané indikátory motivácie pracovať sú štandardne používané Európskou komisiou 

alebo OECD a sú k dispozícii v ich databázach pre jednotlivé krajiny, vrátane Slovenska8. 

http://www.oecd.org/els/soc/benefits-and-wages/data/
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predpokladá nárok na príspevok na bývanie a podľa počtu detí aj príspevok na 

nezaopatrené dieťa. V texte komentára zobrazujeme indikátory, pri výpočte ktorých sa 

nezohľadňuje nárok aktivačný resp. ochranný príspevok. Pre kompletnosť v prílohe 

uvádzame schémy indikátorov, kde je zohľadnený nárok aj na tieto príspevky. Okrem 

toho, do čistého príjmu rodiny vchádzajú aj rodinné dávky nezávislé od výšky príjmu ako 

prídavok na dieťa a rodičovský príspevok. 

- V situácii, ak osoba nepracuje, čistý príjem rodiny tvorí čistý pracovný príjem manžela/ky, 

vyplývajúci nárok na dávku v hmotnej núdzi a rodinné dávky nezávislé od výšky príjmu. 

Výpočet indikátorov motivácie pracovať mikrosimulačným model SIMTASK  

- Výpočet indikátorov pre celú populáciu9 v produktívnom veku si vyžaduje výpočet 

premenných v  hypotetickej situácii.  

- Pre pracujúcu časť populácie hrubý pracovný príjem poznáme z podkladovej databázy. 

Čistý príjem v situácii, ak pracujú je potom výsledkom simulácie modelom SIMTASK, 

ktorý podrobne zohľadňuje súčasný stav daňovo-odvodového a sociálneho systému.10 Pre 

výpočet čistého príjmu v hypotetickej situácii, ak by tieto osoby nepracovali, im je 

v modeli priradený nulový pracovný príjem a zároveň upravené ďalšie potrebné premenné 

tak, aby im mohol byť modelom SIMTASK nasimulovaný čistý príjem.  

- Pre nepracujúcu časť populácie v produktívnom veku modelom simulujeme ich čistý 

príjem v situácii, ak nepracujú. Pre výpočet čistého príjmu v hypotetickej situácii, ak by 

pracovali, je týmto osobám v modeli priradená mzda odhadovaná na základe Heckman 

selection modelu a zároveň upravené ďalšie potrebné premenné tak, aby im mohol byť 

modelom nasimulovaný čistý príjem.  

- Pri simulácii nároku na dávku v hmotnej núdzi prispôsobujeme počet osôb s nárokom na 

aktivačný príspevok podľa podielu poberateľov v skutočnosti. 

Odhad motivácie pracovať ekonometrickým modelom ponuky práce11 

- Výstupom modelu je odhadnutá pravdepodob0nosť ekonomickej aktivity pre každého 

jednotlivca. Pre samotný odhad je dôležité poznať čistý príjem v situácii, ak osoba pracuje 

a ak nepracuje, spôsob výpočtu je definovaný vyššie.  

- Do modelu vstupujú dve hlavné vysvetľujúce premenné: Premenná GTW vyjadruje prínos 

zo zamestnania a je definovaná ako rozdiel v čistom príjme osoby v situácii, ak táto osoba 

pracuje a ak nepracuje. Prostredníctvom premennej NY sa v modeli pri rozhodovaní sa 

o tom, či sa oplatí pracovať, zohľadňujú príjmy, ktoré má rozhodujúca sa osoba 

k dispozícii bez ohľadu na to, či pracuje (čistý pracovný príjem ostatných členov rodiny, 

čistý nepracovný príjem celej rodiny) ale aj sociálne dávky, na ktoré by mala rodina nárok, 

ak by rozhodujúca sa osoba nepracovala. 

- Ďalšie vysvetľujúce premenné zachytávajú nefinančnú motiváciu pracovať. Patrí sem 

 

9  V analýze sú zahrnuté osoby mladšie ako 63 rokov, spodná veková hranica nie je striktne 
určená, no vylúčené sú nezaopatrené deti. 

10  Siebertová, Z., Švarda, N. a Valachyová, J. (2016) Improving the Validity of Microsimulation 
Results: Lessons from Slovakia. International Journal of Microsimulation 9(2).  

11  Senaj, M., Siebertová, Z., Švarda, N. a Valachyová, J. (2016) Labour Force Participation 
Elasticities and the Move Away from a Flat Tax: the Case of Slovakia. IZA Journal of European 
Labor Studies 5:19.  
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hlavne starostlivosť o dieťa mladšie ako 3 roky, výskyt chronického ochorenia, rodinný 

stav, ekonomický status partnera. 

Pri každom prístupe platí, že pri rozhodovaní sa o tom, či sa oplatí pacovať, osoba berie do úvahy 

príjem celej rodiny. Pri každom prístupe taktiež platí, že motivácia pracovať je analyzovaná na 

dlhodobom horizonte, t. j. keď pominie nárok na krátkodobé dávky. V kontexte slovenského 

daňovo-sociálneho systému to znamená, že v čistom príjme nezohľadňujeme osobitný príspevok 

a dávku v nezamestnanosti. Na motiváciu pracovať vplýva okrem daní a odvodov iba dávka 

v hmotnej núdzi.  

 

Príloha 2 

Obrázok 11 Indikátory motivácie pracovať, 
schémy s využitím teoretických údajov – rok 
2020 

Obrázok 12 Indikátory motivácie pracovať, 
schémy s využitím SIMTASK-u – rok 2020 

  

 

 
Pozn. Horizontálna os zobrazuje hrubú mesačnú 
mzdu. Pre osoby bez práce odhadujeme výšku mzdy, 
ktorú by mali, ak by pracovali. Každá príjmová 
kategória predstavuje približne rovnaký počet osôb. 
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Obrázok 13 Pasca neaktivity, zohľadnený 
nárok na aktivačný/ochranný príspevok  

Obrázok 14 Čistá miera náhrady zohľadnený 
nárok na aktivačný/ochranný príspevok 
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