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Statické mikrosimulačné modely ako nástroj analýzy vo verejnej politike: 

EUROMOD 

Static microsimulation models as a tool of analysis in the public policy: 

EUROMOD. 

 

Lucia Eckerová
8
 

___________________________________________________________________________________ 

 

Abstrakt 

1. Statické mikrosimulačné modely sú analytickým nástrojom, ktorý našiel svoje efektívne využitie najmä v 

oblasti verejných politík súvisiacich s daňovo odvodovým systémom a systémom sociálneho zabezpečenia. 

Možno prostredníctvom nich na individuálnej úrovni simulovať distribučné efekty politík v populácii, hodnotiť 

dopad a efektívnosť zavedených opatrení a vytvárať krátkodobé projekcie ich budúceho vplyvu. Medzi tieto 

modely patrí aj mikrosimulačný model EUROMOD, ktorý bol vyvinutý pre potreby Európskej únie a vzhľadom 

na svoj charakter umožňuje toho hodnotenie nie len na národnej ale aj medzinárodnej úrovni. V priestore 

Slovenska ide o pomerne novú a zaujímavú inováciu, ktorej využitie zatiaľ nemá svoju tradíciu. Cieľom tohto 

príspevku je preto najmä predstavenie EUROMODu a tiež možností jeho využitia v kontexte daňovo 

odvodového systému a systému sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky. 

 

Kľúčové slová: Verejná politika. Mikrosimulácia. Statické mikrosimulačné modely. EUROMOD.  

 

Abstract 

Static microsimulation models are an analytical tool which has been effectively used especially in the area of 

public policies related to taxation system and social security system. Based on them one can simulate, on an 

individual level, the distribution policy effects in the population, assess the impact and effectiveness of the 

measures in place and create short-term projections of their future influence. These models include the 

microsimulation model EUROMOD, which was developed for the needs of the European Union and thanks to its 

nature it allows this assessment not only at the national but also international level. It is a relatively new and 

interesting innovation within Slovakia, but it's usage does not have a tradition yet. Therefore, the goal of this 

paper is to introduce EUROMOD in the first place and also possibilities of it's application in the context of 

taxation system and the social security system in the Slovak Republic. 
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_____________________________________________________________________ 

 

Úvod 

 

Sociálne javy a procesy sú značne zložité a štruktúrované skutočnosti, ktoré vzhľadom na 

ich komplexnosť nie je možné skúmať v ich celistvosti. Preto dochádza k tomu, že v 

sociálnych vedách je nutné pri analýzach pracovať s redukovaným popisom reality, respektíve 

modelom konkrétneho sociálneho javu alebo procesu, nakoľko nikdy nebudeme schopní 

pracovať s úplne popísaným prirodzeným systémom. Pri skúmaní sociálnych javov a 
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procesov tak vždy dochádza do istej miery k redukcii prirodzeného systému na model, pričom 

táto redukcia prebieha na viacerých úrovniach (Disman, 2008).  

Pri využívaní simulácie pri skúmaní sociálnych javov a procesov takisto pracujeme s 

redukovaným popisom sociálnej reality a s určitým modelom, ktorý realitu simuluje. 

Simulácia sa stáva ako vedecká metóda atraktívnou najmä vtedy, ak zlyhávajú štandardné 

experimentálne metódy či už z časových, finančných alebo iných dôvodov, alebo ak ich 

nemôžeme použiť, lebo vykonať reálny experiment vzhľadom na komplexnosť skúmaného 

problému nie je možné (Merz, 1993). 

Simuláciu možno vo všeobecnosti definovať ako "proces imitácie správania sa systému a 

jeho vzorov, respektíve ako modelový experiment, ktorý je orientovaný na skúmanie dopadov 

rôznych alternatív" (Merz, 1993, s. 2). Prostredníctvom vhodne zvolenej metódy simulácie 

možno hodnotiť dopad zavedených opatrení, na základe zmeny parametrov systému 

predikovať vývoj určitého správania, či objavovať súvislosti a popísať vzťahy medzi určitými 

premennými. Možno konštatovať, že simulácia ako vedecká metóda je svojím charakterom 

"prirodzeným kandidátom na to, aby bola využitá ako nástroj analýzy dopadov alternatívnych 

politík na ekonomické a sociálne programy" (Merz, 1993, s.2). 

Simulácia môže prebiehať na makro, mezo alebo mikro úrovni, pričom sa v rámci týchto 

úrovní lýši charakter analytických jednotiek, s ktorými určitý model pracuje. Pri simulácii na 

makro úrovni môžu byť jednotkami simulácie makroekonomické agregáty týkajúce sa 

napríklad spotreby či národného hospodárstva, ktoré tvoria základ pre realizáciu analýz 

prostredníctvom makrosimulačných modelov. Pri mezo simulácii sa pracuje na úrovni 

sociálnych skupín daných určitými charakteristikami. Mikro simulácia, ktorou sa budeme v 

rámci tejto práce bližšie zaoberať, pracuje s malými analytickými jednotkami ako sú 

domácnosti, jednotlivci či rodiny alebo firmy, ktoré sú definované na základe socio 

demografických a iných špecifických charakteristík (Merz, 1993). 

 

1. Mikrosimulácia a mikrosimulačné modelovanie 

  

Vo všeobecnosti možno hovoriť o tom, že modely v sociálnych vedách slúžia na 

"znázornenie sociálnych javov a/alebo simuláciu sociálnych procesov" (Brown et al, 2002, p. 

2.1.), pričom v súčasnosti existuje veľké množstvo modelov rozličných veľkostí, tvarov, 

funkcií a typov, ktoré sú v sociálnych vedách využívané na rôzne účely.  

Mikrosimulačné modely našli svoje využitie hlavne v oblasti hodnotenia distribučných 

efektov politík súvisiacich s daňovo-odvodovým systémom a systémom sociálneho 

zabezpečenia. Stali sa tak hodnotným analytickým nástrojom, prostredníctvom ktorého je 

možné simulovať dopad zavedených opatrení, hodnotiť ich efektívnosť a tiež vytvárať 

projekcie budúceho vývoja ich vplyvu na populáciu.  

Mikrosimuláciu možno definovať ako "prostriedok na modelovanie reálnych životných 

udalostí tým, že simuluje činnosť jednotlivých jednotiek, ktoré tvoria systém, v ktorom dôjde 

k udalostiam" (Lay-Yee, Cotterell). Mikrosimulačné modelovanie potom možno bližšie 

definovať ako abstrahovanie od reality s cieľom lepšieho pochopenia jej komplexnosti, 

pričom v kontexte nastavenia verejných politík a hodnotenia ich dopadu sa môže táto 

komplexnosť týkať štruktúry populácie, odozvy (správania sa) populácie na politiky alebo 

štruktúry politík. Mikrosimulačné modelovanie je nástrojom pre ex-ante analýzu 

prostredníctvom vytvárania simulácii, kde analytické jednotky sú na mikro úrovni a môžu ich 

tvoriť jednotlivci, domácnosti či firmy. Využitie počítačovej simulácie umožňuje simulovať 
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dopad zamýšľaných zmien na cieľovú populáciu a vďaka tomu je možné hodnotiť účinok 

plánovaných zmien ešte pred ich zavedením, prípadne možno na základe výsledkov simulácie 

prispôsobiť a vylepšiť nadchádzajúce politické opatrenia (O'Donoghue, 2014).  

Daňová politika zasahuje každého člena populácie danej krajiny vo všetkých fázach jeho 

života. Preto sa vzhľadom na dôležitosť politických rozhodnutí v tejto oblasti stavia do 

popredia potreba využitia modelu, ktorý by umožňoval racionálnu analýzu politík a zároveň 

hodnotenie dôsledkov ich rozličných alternatív na populáciu (Creedy, 2001). Možno 

konštatovať, že práve vďaka tomu, že mikrosimulačné modely pracujú na úrovni mikro dát, 

sú svojim charakterom a dizajnom dobre využiteľné ako analytický nástroj špeciálne na účely 

hodnotenia dopadov politických zmien týkajúcich sa prerozdeľovania zdrojov (Ballas - 

Clarke, 1999). 

Prostredníctvom mikrosimulačných modelov je tak možné na indviduálnej úrovni 

simulovať účinky alternatívnych politík na vzorke ekonomických subjektov, ktoré sú, ako už 

bolo spomenuté, štandardne pri mikrosimulácii tvorené jednotlivcami alebo domácnosťami. 

Simulácia politík potom pozostáva z evaluácie dôsledkov zmeny v ekonomickom prostredí, 

ktoré boli vyvolané politickou reformou, pričom táto evaluácia prebieha na úrovni indikátorov 

týkajúcich sa pracovnej aktivity alebo životnej úrovne každého jednotlivca alebo domácnosti, 

ktoré sa nachádzajú vo výberovom súbore (Bourguignon - Spadaro, 2005).    

Štandardná štruktúra mikrosimulačných modelov, ktoré sa využívajú pre analýzu politík 

týkajúcich sa prerozdeľovania zdrojov, pozostáva z troch konkrétnych prvkov: "1. súboru 

mikro dát, ktoré obsahujú ekonomické a socio-demografické charakteristiky jednotlivcov 

alebo domácností, 2. pravidiel týkajúcich sa politík, ktoré majú byť simulované, 3. 

teoretického modelu behaviorálnej reakcie individuálnych subjektov." Mikrosimulačné 

modely sa navzájom lýšia v poslednom z uvedených bodov, pričom na základe týchto 

rozdielov možno hovoriť o ich rôznych typoch (Bourguignon - Spadaro, 2005, s. 79). 

Najčastejšie sa v literatúre venovanej mikrosimulácii v sociálnych vedách objavuje 

základné delenie mikrosimulačných modelov na statické a dynamické. Tieto dva typy 

mikrosimulačných modelov využívaných v sociálnych vedách by sme mohli označiť za určité 

"archetypy". Možno konštatovať, že častejšie sa pri analýzach dopadov politík na populáciu 

využívajú statické mikrosimulačné modely, ale pomerne frekventovane sa pracuje aj s 

dynamickými. Dynamické modely sú svojou komplexnosťou v porovnaní so statickými 

zložitejšie a vďaka tomu je ich tvorba tiež časovo, metodologicky aj finančne náročnejšia. Ich 

komplikovanosť vychádza hlavne zo zakomponovania časovej dimenzie do ich konštrukcie. 

Narozdiel od statických modelov sú tak schopné simulovať aj správanie sa subjektov v čase. 

Statické modely ponúkajú simuláciu statického dopadu alternatívnych politík na populáciu a 

sledujú predovšetkým okamžitý efekt zavedených opatrení bez ohľadu na časovú dimenziu 

alebo zmenu správania (Li, - O'Donoghue, 2013). Zvyčajne sa tak statické mikrosimulačné 

modely nesnažia o zachytenie časovej postupnosti sledovaných zmien (Brown - Harding, 

2002).  

 

 

1.1. Statické mikrosimulačné modely 

 
Zjednodušene možno povedať, že statické modely sú schopné poskytnúť infomácie o 

dopade a efekte zmien v politike na populáciu práve "v ráno potom ako zmena nastala" 

(Creedy, 2001). Využívajú sa tak predovšetkým na skúmanie bezprostredného vplyvu 

alternatívnych politík na distribúciu zdrojov jednotlivcov alebo domácností (O'Donoghue, 



 

 

52 

 

2014). Statické modely tak nepracujú pri vytváraní simulácií s dimenziou času ani s 

behaviorálnou odozvou jednotiek populácie na zavádzané zmeny. Napriek tomu sú však za 

istých okolností a zavedených predpokladov schopné slúžiť na prognostické účely 

prostredníctvom vytvárania krátkodobých projekcií.  

Ako už bolo spomenuté, statické mikrosimulačné modely sa v rámci svojho využitia stali 

populárnymi hlavne v oblasti analýz spojených s daňovou politikou, systémom sociálneho 

zabezpečenia a ich jednotlivých komponentov. Na túto oblasť analýzy sa zameriava aj 

EUROMOD, ktorým sa budeme v tejto práci bližšie zaoberať. Medzi simulované komponenty 

štandardne patria napríklad dane z príjmu, sociálne odvody, zdravotné poistenie, dávky v 

nezamestnanosti, či rodinné dávky. Komponenty závislé od predchádzajúcej pracovnej 

histórie zväčša simulované nie sú, ako je tomu napríklad v prípade starobných dôchodkov. 

Statické mikrosimulačné modely však bývajú využívané aj na analýzy v oblasti verejného 

zdravia, kde sa prostredníctvom nich môže napríklad skúmať vzťah medzi zdravotným 

stavom a budúcou účasťou jednotlivca na trhu práce (O'Donoghue, 2014, Sutherland 2013). 

Statické mikrosimulačné modely sa však nevyužívajú len v rozličných oblastiach, ale tiež 

na rozličné typy analýz. Základným typom analýzy je simulácia distribučného efektu politík v 

rámci prierezu populácie. Inými slovami, simulácia rozloženia jednotlivých komponentov 

daných politík v populácii vzhľadom na charakteristiky jej subjektov. Druhým typom analýzy 

je skúmanie tejto distribúcie pri odlišne nastavených politikách, kde možno porovnávať 

rozdiely, ktoré dané alternatívy spôsobujú. V tomto smere môže ísť napríklad o analýzu už 

zavedených alebo zamýšľaných politických reforiem. Napokon tretím typom analýzy, ktorú 

statické modely umožňujú, je identifikácia potenciálnych stimulov pre pozitívnu zmenu na 

základe simulovanej distribúcie efektu politík v populácii. Môže ísť napríklad o meranie 

efektívnej miery náhrady príjmu alebo hranične efektívnej sadzby dane z príjmu 

(O'Donoghue, 2014). 

Napriek tomu, že statické mikrosimulačné modely nemajú behaviorálny charakter a 

nezahŕňajú dimenziu času, niektoré z nich umožňujú vytváranie krátkodobých projekcií. 

Medzi tento typ modelov patrí aj Euromod. Krátkodobé projekcie budúceho vývoja sa v praxi 

môžu týkať napríklad skúmania miery chudoby alebo príjmovej nerovnosti. Na to, aby bolo 

možné projekcie prostredníctvom statického modelu vytvárať, je však potrebná úprava dát, 

ktoré doňho vstupujú.
9
 V podstate ide o prispôsobenie dát vo vzťahu k externým infomáciám 

týkajúcich sa napríklad socio demografických charakteristík populácie či miery 

nezmestnanosti bez toho, aby bol modelom simulovaný proces, prostredníctvom ktorého tieto 

zmeny v danej populácii nastali (O'Donoghue, 2014). 

Podstatná časť metodologických otázok a problémov sa pri statickom mikrosimulačnom 

modelovaní týka dát, s ktorými model pracuje na rôznych úrovniach ich spracovávania. 

Mikrosimulačné modely často pre svoje potreby využívajú dáta z národných výberových 

zisťovaní. Na jednej strane je výhodou reprezentatívnosť a veľkosť týchto databáz či už z 

hľadiska počtu sledovaných jednotiek, alebo objemu zisťovaných premenných a indikátorov. 

Na druhej strane tieto databázy nie sú primárne určené pre oblasť analýzy, na ktorú sa 

konkrétny model zameriava, čo môže spôsobovať viacero problémov od chýbajúcich 

premenných, cez úroveň ich agregácie až po chýbajúce hodnoty v dátovom súbore.  

 

                                                 
9
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okolností prislúchajúcich roku, pre ktorý je simulácia vytváraná (O'Donoghue, 2014). 
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2. 2. Euromod 

 
Euromod je statický mikrosimulačný model vyvinutý pre potreby Európskej únie, ktorý 

umožňuje hodnotiť efekt daňového systému a systému sociálneho zabezpečenia danej krajiny 

EÚ na disponibilný príjem domácností a ich pracovnú motiváciu. Pritom so simuláciami 

vytváranými prostredníctvom Euromodu je možné pracovať nie len na národnej, ale aj 

medzinárodnej úrovni, nakoľko svojím charakterom vytvára možnosť medzinárodného 

porovnávania (EUROMOD, 2016c). Euromod je určený pre nekomerčné a akademické účely 

a jeho výhodou je, že je voľne dostupný. Vďaka tomu môže byť využitý akýmkoľvek 

výskumníkom, ktorý má k dispozícii zodpovedajúce vstupné dáta (Sutherland - Figari, 2013). 

Pritom konkrétne na Euromod sa v tejto práci zameriavame z toho dôvodu, že jeho využívanie 

v praxi zatiaľ nemá v rámci Slovenska vybudovanú tradíciu a preto pokladáme za prínosné a 

tiež zaujímavé identifikovať možnosti jeho aplikácie na slovenské prostredie.  

V súčasnosti je koordinátorkou projektu Euromod Holly Shutherland a je vývíjaný v rámci 

Inštitútu pre sociálny a ekonomický výskum (ISER) na University of Essex. Projekt je 

každoročne aktualizovaný na základe spolupráce s odborníkmi zo všetkých členských štátov 

EÚ pri využití údajov zo zisťovania EU-SILC, ktoré tvoria vstupné dáta modelu a v 

súčasnosti pokrýva všetky členské krajiny Európskej únie (EUROMOD, 2016a). 

Euromod svojím charakterom a dizajnom vytvára analytickú platformu, v rámci ktorej je 

možné posudzovať meniace sa politické štruktúry a systémy. Vďaka tomu je možné ho využiť 

nie len na akademické účely, ale má v sebe tiež potenciál byť využívaný ako nástroj analýzy 

politickými predstaviteľmi na národnej a tiež medzinárodnej úrovni, nakoľko umožňuje s 

analýzou pracovať v medzinárodne porovnateľnom rámci (Sutherland - Figari, 2013).  

 

2.1. Charakter simulácie a možnosti využitia 

 
Euromod je statický mikrosimulačný model, ktorý využíva mikrodáta národného 

charakteru. Na základe nich simuluje statický dopad systému sociálnych dávok a daní 

konkrétnej krajiny EÚ na príjem domácností, pracovné stimuly a tiež vládny rozpočet. 

Prostredníctvom Euromodu je taktiež možné skúmať dopady politických zmien v priebehu 

času a vytvárať krátkodobé projekcie. V tejto súvislosti možno posudzovať napríklad vplyv 

politických zmien na príjmovú chudobu a nerovnosti. "Tiež môže byť využitý na simuláciu 

efektov navrhovaných, alternatívnych alebo hypotetických politických zmien v každom 

členskom štáte a tiež na skúmanie dôsledkov alternatívnych ekonomických a demografických 

scenárov na národnej a európskej úrovni" (Sutherland - Figari, 2013, s. 5). Simuláciu je 

možné navyše realizovať aj na súbore hypotetických rodín zadefinovaných výskumníkom na 

základe parametrov týkajúcich sa charakteru rodiny a špecifík trhu práce. To vytvára priestor 

pre porovnávanie rôznych daňových systémov a systémov sociálneho zabezpečenia 

(Sutherland - Figari, 2013).  

Podobne ako u iných statických mikrosimulačných modelov, aj v prípade Euromodu ide o 

kombináciu príslušných politických pravidiel a reprezentatívnych mikrodát na úrovni 

jednotlivcov a domácností, ktoré sú získavané prostredníctvom národných prieskumov o 

príjme domácností a doplňujúcich dátových zdrojov. Výsledky výpočtov realizovaných 

prostredníctvom Euromodu sú na mikro úrovni a je ich možné podrobiť analýze 

prostredníctvom ktoréhokoľvek štatistického softvéru. Napriek tomu, že ide o statický model, 

ktorý nezahŕňa dimenziu času, môže byť Euromod využitý na poskytnutie prvotnej 

informácie o pravdepodobnom vplyve politických reforiem na pracovné správanie 
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jednotlivcov na základe výpočtov indikátorov motivácie k práci (Hranične efektívna daňová 

sadzba či miera náhrady príjmu) (Sutherland - Figari, 2013).  

Cieľom Euromodu je simulovať čo najväčšie možné množstvo parametrov týkajúcich sa 

daní a sociálnych dávok, ktoré vplývajú na disponibilný príjem domácností. Vo všeobecnosti 

platí, že v každej členskej krajine EÚ Euromod simuluje dane z príjmov, odvody, rodinné 

dávky, príspevky na bývanie, dávky sociálnej pomoci a ďalšie benefity závislé na príjme 

(EUROMOD, 2016d). Prostredníctvom Euromodu je taktiež možné simulovať dávky v 

nezamestnanosti, ktoré sú odvodené na základe predpokladov opierajúcich sa o individuálne 

charakteristiky týkajúce sa predchádzajúceho príjmu jednotlivcov. V súčasnosti simulačné 

rozhranie Euromodu poskytuje jeho užívateľom viac ako 250 overených kombinácií 

príslušných komponentov daných politík (Sutherland - Figari, 2013).  

Niektoré nástroje, ktoré nie je možné prostredníctvom Euromodu simulovať, sú preberané 

priamo z príšlušných dát a následne zahrnuté do konceptu disponibilného príjmu. To sa týka 

predovšetkým dôchodkov vrátane invalidného a väčšiny sociálnych dávok. Tento fakt je 

spôsobený najmä nedostatkom dostupných informácii o predchádzajúcej pracovnej histórii 

jednotlivcov a povahe prípadného zdravotného postihnutia, ktoré vo vstupných dátach nie sú 

zahrnuté. Rozsah a charakter týchto príspevkov sa diferencuje naprieč členskými krajinami, v 

dôsledku čoho je v niektorých možné simulovať nepríspevkové súčasti dôchodkového 

systému, pričom v iných krajinách táto možnosť vzhľadom na charakter dôchodkového 

systému nie je k dipozícii (Sutherland - Figari, 2013).  

Možno teda konštatovať, že Euromod môže byť využitý na rôzne účely a pre rôzne oblasti 

analýzy súvisiacej s distribučným efektom politík týkajúcich sa daňovo odvodového systému 

a systému sociálneho zabezpečenia krajiny. Na oficiálnych stránkach Euromodu sú 

deklarované nasledovné možné spôsoby jeho využitia.  

 

- "Odhad účinkov distribúcie aktuálnych, predchádzajúcich a budúcich politík 

- Analýza zmeny politiky týkajúcej sa daní, odvodov a sociálneho zabezpečenia  

- Odhad dopadu politických zmien na rozpočet  

- Návrh daní 

- Odhad pracovných stimulov (napr. hranične efektívna daňová sadzba) 

- Záťažový test daňového systému 

- Navrhovanie reforiem príslušných politík na úrovni EÚ 

- Predpovede zmeny situácie pri súčasnom stave a predpovede budúcich zmien v 

rozložení príjmov pri rozdielnych politikách alebo zmenách v populácii 

- Imputácia dát (týkajúca sa hrubého príjmu alebo nevyzdvihnutých sociálnych dávok)" 

(EUROMOD, 2016b).  

 

2.2. Vstupné dáta 

 
Pri tvorbe simulácií prostredníctvom Euromodu je možné využiť aj doplňujúce dátove 

zdroje
10

, ale ako svoje primárne vstupné dáta Euromod využíva výsledky z výberového 

zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností - EU SILC. Prostredníctvom 

neho sa každoročne získavajú dáta o "rozdelení príjmov, o úrovni a štruktúre chudoby a o 

                                                 
10

 Napríklad vo Veľkej Británii sa ako doplňujúci dátový zdroj využíva "Family Resources Survey" 
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sociálnom vylúčení". Jednotkami výberového zisťovania sú hospodáriace domácnosti a ich 

členovia (Štatistický úrad SR, 2016a).
11

 

Skutočnosť, že je zisťovanie postavené na medzinárodne porovnateľnej metodike a 

realizuje sa každý rok, umožňuje nielen analýzu príjmovej situácie domácností danej krajiny, 

ale vzhľadom na rovnaký základ výberového zisťovania v krajinách Európskej Únie tiež 

medzinárodné porovnávanie. To sa na úrovni Európskej Únie realizuje prostredníctvom 

zoznamu povinných indikátorov, ktorých charakter, definícia a spôsob štatistického 

zisťovania sú jednotné pre každú z členských krajín. (Štatistický úrad SR, 2016b).  

Z využívania dát EU SILC ako primárnej databázy pre Euromod vyplývajú viaceré 

výhody, ktoré sú dané najmä charakterom dát a spôsobom ich zisťovania. Vzhľadom na to, že 

ide o harmonizované výberové zisťovanie, ktoré sa každoročne realizuje na základe 

medzinárodne štandardizovanej metodiky, poskytuje to výskumníkom využívajúcim Euromod 

priestor pracovať v rozhraní, ktoré umožňuje medzinárodné porovnávanie a tiež 

longitudinálne porovnávanie parametrov a sledovanie zmien v priebehu času. Štandardizácia, 

ktorej vstupné dáta Euromodu podliehajú, zároveň uľahčuje výskumníkom orientáciu a 

umožňuje im identifikovať podobné komponenty daňovo odvodového systému a systému 

sociálnych dávok v rôznych krajinách. Štandardizovaný spôsob definovania a pomenovia 

premenných tiež v konečnom dôsledku uľahčuje prispôsobenie iných dátových zdrojov pre 

vstup do modelu (Sutherland - Figari, 2013). 

Databáza, ktorá vzniká na základe výberového zisťovania EU SILC,  obsahuje premenné 

ako na úrovni domácností tak na úrovni jednotlivcov. Mapuje príjmovú situáciu a životné 

podmienky domácností a zároveň sa tiež zameriava na sociodemografické charakteristiky a 

individuálne charakteristiky týkajúce sa vzdelania, pracovného uplatnenia, zravotného stavu 

či podmienok bývania. (Siebertová et. al, 2014).  

Podobne ako je tomu pri iných mikrosimulačných modeloch, aj v prípade EUROMODu je 

však potrebné vysporiadať sa so skutočnosťou, že referenčný rok, voči ktorému boli dáta 

zisťované, nezodpovedá aktuálnemu roku simulácie politík. Preto je nutná aktualizácia a 

úprava premenných prostredníctvom indexov, respektíve aktualizačných faktorov tak, aby sa 

odstránili nezrovnalosti spôsobené časovým odstupom medzi zberom dát a príslušným rokom 

simulácie politík.  Týmto spôsobom sú v databáze aktualizované všetky monetárne premenné 

(Porubsky et al, 2013). 

 

2.3. Možnosti simulácie prostredníctvom Euromodu v slovenskom kontexte 

 
Daňovo odvodový systém a systém sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky je 

národný, unifikovaný systém, v ktorom väčšina jeho hlavných komponentov je riadená na 

centrálnej úrovni. Celkovo pozostáva z troch hlavných zložiek: sociálnych benefitov, 

sociálnych odvodov a daní. Štruktúra systému sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky 

sa ďalej člení do troch základných komponentov. Tie tvoria sociálne príspevky, dávky 

sociálnej starostlivosti a dávky štátnej sociálnej podpory, pričom každý z týchto komponentov 

sa ďalej štruktúruje a zahŕňa benefity v závislosti od konkrétnych programov (Strizencova - 

Hagara, 2014). 

                                                 
11

 Hospodáriace domácnosti sú definované ako súkromné domácnosti tvorené osobami v byte, ktoré spoločne 

žijú a spoločne hospodária, vrátane spoločného zabezpečovania životných potrieb. Za znak spoločného 

hospodárenia sa považuje spoločná úhrada základných výdavkov domácnosti (strava, úhrada nákladov na 

bývanie, elektrina, plyn a pod.) (Štatistický úrad SR, 2016a) 
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So simuláciami vytváranými prostredníctvom EUROMODu sú spojené určité obmedzenia, 

ktoré vychádzajú z toho, že model nepokrýva celú štruktúru daňovo-odvodového systému a 

systému sociálneho zabezpečenia krajín EÚ, Slovenskú republiku nevynímajúc. Hlavným 

dôvodom neúplnosti simulácie je predovšetkým nedostatok relevantných informácií vo 

vstupnej databáze vychádzajúcej z EU SILC.  

Na základe charakteru vstupných dát dochádza pri práci s jednotlivými premennými k 

štyrom konkrétnym situáciám. Prvou je vylúčenie premennej z analýzy vzhľadom na absenciu 

relevantných infomácií. Tento prípad sa týka napríklad miestných daní alebo dane z pridanej 

hodnoty. Druhou situáciou, ku ktorej pri práci s premennými dochádza, je zahrnutie 

premennej do mikroúdajov a následnej analýzy v pôvodnej alebo agregovanej forme avšak 

bez toho, aby bola modelom simulovaná. Tento postup je aplikovaný v prípade starobného 

dôchodku, invalidného dôchodku, materskej dávky, vyrovnávacej dávky či príspevku na 

pohreb alebo štipendií. Treťou v poradí je situácia, kedy dochádza vzhľadom na charakter 

dostupných údajov len k čiastočnej simulácii danej premennej. To sa u nás týka napríklad 

dávky v nezamestnanosti. Napokon poslednou je situácia, kedy dáta obsahujú potrebné údaje 

a premenná je modelom simulovaná. Simulácia však nemusí byť úplná a zahŕňať niektoré 

špecifiká a pravidlá týkajúce sa nastavenia konkrétneho komponentu daní, odvodov alebo 

sociálnych benefitov. Medzi simulované premenné patrí v prostredí Slovenska napríklad 

dávka v hmotnej núdzi, prídavok na dieťa, daň z príjmu fyzických osôb či sociálne a 

zdravotné odvody (Porubsky et al, 2013). 

 

Tab. č.1: Možnosti simulácie sociálnych benefitov 

 

Sociálne benefity 

Typ premennej Zdôvodnenie spôsobu simulácie 

Simulované premenné 

Dávka v hmotnej núdzi  

a príspevky k dávke 

Nie sú k dispozícii údaje o účasti v tréningových programoch alebo 

komunitnej práci 

Príspevok pri narodení dieťaťa  

Príplatok k príspevku  
pri narodení dieťaťa 

 

Prídavok na dieťa  

Príplatok k prídavku na dieťa  

Rodičovský príspevok Chýbajú údaje o detskom postihnutí 

Čiastočne simulované premenné 

Dávka v nezamestnanosti Nie sú k dipozícii údaje  

Zahrnuté premenné 

Starobný dôchodok 

Nie sú k dispozícii údaje v záznamoch o príspevkoch 

 

Predčasný  
starobný dôchodok 

Invalidný dôchodok 

Vdovský a  

vdovecký dôchodok 

Sirotský dôchodok 

Materská dávka 

Ošetrovné 
Ide o krátkodobý benefit a nie sú k dipozícii údaje o počte dní 

ochorenia príbuzného 

Zahrnuté v agregovanej premennej 

Nemocenské 
Zhrnuté v dávkach týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti. Ide o 

krátkodobý benefit a nie sú k dispozícii údaje o počte dní ochorenia 

Vyrovnávacia dávka 
Zahrnuté v iných rodinných dávkach. Nie sú k dispozícii údaje o 
zmenách v odmeňovaní súvisiacich s tehotenstvom 

Príspevok rodičom, ktorým sa narodili tri alebo viac detí 

alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane 

narodili dvojčatá 

V dátach nie sú k dipozícii údaje 

Príspevok na pohreb Zahrnuté v iných pozostalostných prídavkoch. Nie sú k dispozícii 
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údaje o zosnulých príbuzných. 

Štipendiá 
Zahrnuté do iných dávok sociálneho zabezpečenia. Nie sú k 

dispozícii údaje o známkach. 

 Zdroj: Strizencova - Hagara, 2014. 

 

Tab. č.2: Možnosti simulácie daní a odvodov 

 

Dane a odvody 

Typ premennej Zdôvodnenie spôsobu simulácie 

Simulované premenné 

Daň z príjmu fyzických osôb  

Sociálne odvody platené zamestnancom  

Sociálne odvody  

platené zamestnávateľom 
 

Sociálne odvody platené SZČO 
Nie sú k dispozícii údaje o predchádzajúcom príjme. Založené na 

aktuálnom príjme 

Zdravotné odvody platené zamestnancom  

Zdravotné odvody  

platené zamestnávateľom 
 

Zdravotné odvody platené SZČO 
Nie sú k dispozícii údaje o predchádzajúcom príjme. Založené na 
aktuálnom príjme 

Dobrovoľné zdravotné poistenie  

Pripísané príspevky na zdravotné poistenie  

Povinné súkromné dôchodkové príspevky 

V dátach nie sú k dispozícii údaje o účasti v 2. dôchodkovom 

piliery. Participácia je náhodne simulovaná na základe 
pravdepodobnosti odvodenej z externých zdrojov dát 

Čiastočne simulované premenné 

Daň vyberaná zrážkou Simulovaná ako súčasť dane z príjmu fyzických osôb  

Vylúčené premenné 

Daň z pridanej hodnoty 
Nad rámec možností Euromodu. Nie sú k dispozícii údaje o 

výdavkoch na daň z pridanej hodnoty 
Spotrebné dane 

Miestne dane 

Zdroj: Strizencova - Hagara, 2014. 

 

Na základe vyššie uvedených informácií o možnostiach simulácie v Slovenskom prostredí 

možno konštatovať, že obmedzenia sa vo väčšej miere dotýkajú systému sociálneho 

zabezpečenia, kde je v podstate väčšina premenných zahrnutá do vstupnej databázy 

Euromodu, ale nie je vzhľadom na nedostatok relevantných informácií vo vstupnej databáze 

simulovaná. Naopak väčšinu komponentov daňovo-odvodového systému Slovenskej 

republiky je možné prostredníctvom Euromodu simulovať. 

Obmedzenia, s ktorými sa je potrebné pri EUROMODe vysporiadať a brať ich v úvahu pri 

jeho aplikácii a interpretácii výsledkov simulácie sa však netýkajú len rozsahu samotnej 

simulácie. Jedno z prvotných obmedzení tohto modelu vychádza už z jeho charakteru a 

konštrukcie, kedže ako statický mikrosimulačný model je limitovaný vo vytváraní predikcií 

budúceho vývoja. EUROMOD je schopný len krátkodobých predikcií a poskytuje najmä 

prierezové informácie o dopade zavedených zmien a opatrení.  

 Ďalšie obmedzenia vychádzajú aj zo vstupnej databázy, ktorej charakter môže vo 

výsledkoch simulácie vytvárať skreslenia. Ako už bolo spomenuté, referenčný rok zberu dát 

EU SILC, na ktorej je EUROMOD databáza postavená, sa odlišuje od roku simulácie, preto je 

potrebné databázu aktualizovať. Taktiež ide napríklad o problémy spôsobu zisťovania 

premenných, úrovne ich agregácie či chýbajúcich hodnôt. Primárne tento problém vychádza z 

faktu, že výberové zisťovanie EU SILC nie je dizajnované pre potreby EUROMODu. Preto 

nezahŕňa všetky potrebné informácie a databáza musí byť následne upravovaná pre jeho 
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potreby. Tento problém sa týka napríklad zisťovania čistého príjmu, ktorý je v EU SILC 

zaznamenávaný len na úrovni domácností, zatiaľ čo EUROMOD pracuje s dátami na 

individuálnej úrovni (Strizencova, Hagara 2014). Tiež sa ukazuje, že skreslenia, ku ktorým pri 

simulácii dochádza, môžu prameniť aj zo samotného zloženia výskumnej vzorky EU SILC. 

Ako uvádzajú autori národných reportov, vzhľadom na výsledky simulácie je možné, že 

niektoré kategórie obyvateľstva sú vo vzorke nadhodnotené alebo naopak podhodnotené 

(Porubsky et al. 2013, Strizencova, Hagara 2014). 

 Napriek týmto obmedzeniam, na ktoré treba brať pri využití EUROMODu ohľad, však 

možno konštatovať, že je možné ho efektívne využiť ako pomocný analytický nástroj pri 

hodnotení dopadov nastavenia verejných politík týkajúcich sa daňovo odvodového systému a 

systému sociálneho zabezpečenia na populáciu. Konkrétny príklad takejto aplikácie ponúka 

štúdia Gerberyho a Miklošoviča, kde autori využívajú EUROMOD pri analýze dopadov 

odlišne nastavených parametrov príslušných politík na príjmovú nerovnosť a mieru chudoby 

(Gerbery, Miklošovič 2016). 

 

Záver 

 

Využívanie mikrosimulačných modelov ako nástrojov hodnotenia sociálnych opatrení a 

ich dopadov na populáciu konkrétnej krajiny má už svoju tradíciu a množstvo štátov má pre 

tento účel vytvorené svoje národné modely. Tento prístup v rámci hodnotenia dopadu 

politických opatrení však stále možno pokladať do istej miery za inovatívny spôsob ich 

evaluácie.  

Narozdiel od iných národných "tax-benefit" modelov je Euromod postavený na 

medzinárodne štandardizovanej metodike, čo umožňuje realizovať medzinárodné 

porovnávanie na úrovni krajín EÚ. Simuluje predovšetkým dopad politických opatrení 

súvisiacich s daňovo-odvodovým systémom a systémom sociálneho zabezpečenia konkrétnej 

členskej krajiny EÚ na disponibilný príjem domácností a je možné ho využiť ako evaluačný 

nástroj pri hodnotení efektov už zavedených, ale aj zamýšľaných politických opatrení, 

nakoľko svojím dizajnom tiež umožňuje vytváranie krátkodobých projekcií budúceho vývoja 

z hľadiska distribučných efektov danej politiky v populácii. V kontexte benefitov, ktoré 

využitie EUROMODu ako analytického nástroja v priestore verejnej politiky ponúka, však 

treba brať ohľad aj na niektoré jeho limity vychádzajúce z jeho konštrukcie, charakteru a tiež 

vstupnej databázy, ktoré je potrebné brať v úvahu pri jeho aplikácii na konkrétny problém a 

tiež pri vyvodzovaní záverov a interpretácii výsledkov simulácie. 

V súvislosti so Slovenskom ide o zaujímavú inováciu, ktorá sa len začína v praxi aplikovať 

a jej využívanie okrem vytvárania pravidelných národných reportov, ktoré prezentujú 

výsledky simulácie jednotlivých komponentov daňovo odvodového systému a systému 

sociálneho zabezpečenia SR zatiaľ nemá tradíciu a pevný rámec. Možno tak konštatovať, že 

vzhľadom na svoj charakter a možnosti aplikácie v rámci analýz týkajúcich sa distribučného 

efektu politík v populácii ponúka Euromod pre Slovensko analytickú platformu, ktorej 

efektívnosť a možné využitie v praxi ešte čaká na svoje detailnejšie zhodnotenie.  
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