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NÁZOV MATERIÁLU: Elasticity of Taxable Income in Slovakia 

TYP VÝSTUPU*[1]: Analýza 

(pri spoločných výstupoch uviesť aj typy individuálnych vkladov):  

ANALYTICKÝ ÚTVAR, REZORT: Ministerstvo financií SR  - Inštitút finančnej politiky 

AUTORI/KY: Martin Mikloš;  

SPOLUAUTORI/KY:  -  - ;  -  - ;  -  - ;  -  -  

RECENZNÝ FORMÁT*[2]: 2 

  

PRIPOMIENKY: 

P.č

. 

Pripomienka sa 

vzťahuje k 

(strana, odsek): 

Text pripomienky*[3] Odôvodnenie pripomienky Vysporiadanie sa s 

pripomienkou*[4] 

1 Str.1, ods.5 Autor sa porovnáva elasticitu medzi 

literatúrou o ETI a o elasticite ponuky 

práce. Bolo by treba pridať 

najdôležitejšie referencie na druhý typ 

literatúry a výsledky, ku ktorým sa 

dopracovali. Prípadne aspoň odkaz na 

prehľadový článok o elasticitách ponuky 

 Treba niečím podporiť tvrdenie, že ETI 

literatúra má vyššiu elasticitu ako literatúra 

o ponuke práce. 

Akceptovaná: 

Kľúčové súhrnné 

publikácia spomenuté už 

v úvode. Bližšie je potom 

literatúra rozobraná 

v nasledujúcej sekcii 



 

práce.  (Overview of the Previous 

Literature) 

2 Ibid. Autor by tiež mohol spomenúť 

explicitnejšie, z čoho sa skladá ETI 

elasticita, t.j. že je to súčet elasticity 

ponuky práce a elasticity tax evasion, tax 

avoidance a bargaining effect. Možno by 

stálo za to spomenúť napr. aj článok 

Piketty, T., Saez, E., & Stantcheva, S. 

(2014). Optimal Taxation of Top Labor 

Incomes: A Tale of Three Elasticities. 

American Economic Journal: Economic 

Policy, 6(1), 230–271. 

https://doi.org/10.1257/pol.6.1.230, 

kedže sa tiež venuje elasticite „top 

earners“. 

 

   Akceptovaná: 

zapracované v diskusií 

pridanej hodnoty ETI oproti 

tradičnej labour supply 

elasticity v nasledujúcej 

sekcii (Overview of the 

Previous Literature) 

  

CELKOVÉ HODNOTENIE (recenzent/ka vyplní túto časť po vysporiadaní sa s pripomienkami analytickou jednotkou ): 

https://doi.org/10.1257/pol.6.1.230


 

Štúdia je spracovaná na veľmi kvalitnej úrovni. Je evidentné, že autor má dobré znalosti aktuálnej literatúry o  elasticite zdaniteľného príjmu. 
Rovnako empirická časť je spracovaná na vysokej úrovni s využitím metód používaných v top článkoch. Určite stojí za to poslať článok aj do 
vedeckého časopisu. 

 

 
[1] Výber medzi: 1. analýza (komplexný analytický materiál s návrhmi konkrétnych systémových opatrení); 2. komentár (rozsahovo menší 

analytický materiál venujúci sa konkrétnemu čiastkovému problému); 3. manuál (metodické usmernenie vyplývajúce z potreby zjednotenia 

procesov a postupov v konkrétnej oblasti). 

[2] Formát 1 pre komentár/manuál  (2 recenzenti bez povinného odborného workshopu); Formát 2 pre analýzu (3 recenzenti a povinný odborný 

workshop). 

[3] Do tabuľky značiť pripomienky zásadného metodologického a obsahového charakteru (nie štylistické či gramatické opravy) . 

[4] Vyplní analytická jednotka: pripomienka bola akceptovaná / pripomienka nebola akceptovaná a zdôvodnenie / pripomienka bola čiastočne 

akceptovaná a zdôvodnenie. 


