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Ponuka práce – dlhodobá brigáda
Touto cestou by sme Vás radi pozvali prihlásiť sa na pracovú pozíciu v Národnej banke
Slovenska – odbor výskumu. Ide o výpomoc so spracovávaním údajov zo štvrtej vlny
Zisťovania o financiách a spotrebe domácností (Household Finance and Consumption
Survey, HFCS) uskutočnenej v roku 2021.
Zisťovanie HFCS je primárne zamerané na získanie unikátnych mikroekonomických
údajov o bohatstve domácností a jeho komponentoch – finančných aktívach, reálnych
aktívach a finančných záväzkoch domácností. Zbiera aj súvisiace ekonomické a
demografické údaje (napríklad príjmy domácností, medzigeneračné transfery, vybrané
kategórie spotreby a úverové obmedzenia, vek, vzdelanie a pracovný status opytovaných
osôb, atď.), ktoré vypovedajú o ďalších aspektoch finančných rozhodnutí domácností.
Zisťovanie sa doposiaľ uskutočnilo v rokoch 2010, 2014, 2017 a 2021. Údaje sú
reprezentatívne na úrovni krajiny a sú používané na účely štatistického spracovania a
nekomerčného empirického výskumu (viac informácií tu).
Cieľom práce je prispieť k skompletizovaniu štvrtej vlny HFCS. Hlavné úlohy budú
zahŕňať editovanie údajov, odstránenie nekonzistentností v dátach, identifikácia
extrémnych hodnôt (outlier-ov), a prípravu podkladov do analytických výstupov
v súvislosti s projektom HFCS (správa o výsledkoch zisťovania, analytické komentáre).
Jedným z benefitov brigády budú skúsenosti so spracovaním mikroúdajov z unikátneho
zisťovania, detailné spoznanie finančnej situácie slovenských domácností. možnosť
použiť tieto údaje pre prípravu diplomovej či dizertačnej práce.
Špecifikácia požiadaviek:
• (prebiehajúce) vysokoškolské vzdelanie v oblasti ekonómie, financií, matematiky;
• vynikajúca znalosť anglického jazyka slovom aj písmom;
• IT zručnosti: znalosť práce na PC (Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet);
• skúsenosti s programovaním v štatistických / ekonometrických softvéroch (Stata,
R, Python a pod.) a práca s databázami (SQL a pod.);
• skúsenosti
s prácou
s reprezentatívnymi
mikroekonomickými
dátami
o domácnostiach / jednotlivcoch sú vítané;
• analytické zručnosti;
• zručnosť tvoriť písomné dokumenty.
Termín trvania práce:
• Apríl 2022 – September 2022.
V prípade záujmu zašlite prosím svoj životopis a motivačný list na e-mailovú adresu:
hfcs@nbs.sk, alebo sa prihláste cez portál growni.sk. V prípade otázok nás neváhajte
kontaktovať.
Národná banka Slovenska | Imricha Karvaša 1 | 813 25 Bratislava
T +421 2 5787 2921 | E hfcs@nbs.sk

