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VEDECKÉ ŠTÚDIE A ČLÁNKY Z VEDECKÉHO PODUJATIA 
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ABSTRACT 

Natural and climatic conditions are one of the decisive determinants which have influence on 

the success of agricultural enterprises economy.  

In this paper we would like to quantify their importance, point out to the spatial differentiation 

of the territory depending on supposed economic income. 

We compare the results of cluster analysis with previously published results. 
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ÚVOD 

Na ekonomickú efektívnosť subjektov hospodáriacich na pôde vplýva veľké množstvo 

faktorov. Intenzita ich vplyvov je rôznorodá, od latentných až po výrazne determinujúce. Pre 

manažmenty podnikov je dôležité tieto faktory identifikovať a v čo najväčšej možnej miere 

eliminovať (v prípade negatívnych faktorov), či stimulovať (v prípade pozitívnych faktorov). 

Faktory ovplyvňujúce ekonomickú efektívnosť pôdohospodárskych subjektov vytvárajú 

v tejto oblasti podnikania aj samostatnú, špecifickú skupinu prírodno - klimatických faktorov. Ich 

eliminácia, či stimulácia v zmysle vyššie naznačených aktivít manažmentov je v danom prípade 

významne obmedzená. Hoci aj tu môžeme definovať nástroje predovšetkým na predchádzanie 

negatívnych vplyvov prostredia na hospodárenie subjektov  na pôde (predovšetkým nástroje 

poisťovníctva[4, 68; 2, 111], zabezpečovacie obchody a pod.), špecifikom týchto faktorov je 

závislosť na prírodných podmienkach (na počasí z krátkodobého hľadiska a klíme z dlhodobého 

hľadiska). 
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Osobitnou kategóriou prírodných faktorov sú dôsledky antropogénnych aktivít na životné 

prostredie, na prostredie, v ktorom subjekty hospodáriace na pôde realizujú svoju podnikateľskú 

činnosť. Hoci sú prijímané mechanizmy na kompenzáciu týchto negatívnych externalít [6, 8], 

väčšinou nedokážu plnohodnotne vynahradiť takto vzniknutú majetkovú ujmu. 

Zabezpečenie ekonomickej efektívnosti subjektov hospodáriacich na pôde je dôležitým 

predpokladom pre zabezpečenie kvality života v regiónoch, ktorá súvisí so zabezpečením trvale 

udržateľného rozvoja [3, 49]. 

Doterajšie štúdie poukazujú, že diferencovanie subjektov hospodáriacich na pôde podľa 

rôznych selekčných, nie prírodno-klimatických  kritérií (napr. právna forma podnikania [1, 11] ) 

môže viesť k získaniu relevantných rozdielov v ekonomickej efektívnosti hospodárenia.  

   

 
MATERIÁL A METÓDA 

Východiskom pre realizáciu analýz bolo spracovanie relevantných vybraných výsledkov 

hospodárernia podnikateľských subjektov hospodáriacich na pôde za dlhšie časové obdobie. 

Finančné, ekonomické a produkčné ukazovatele sme získali od spoločnosti Radela, s.r.o., ktorá 

predstavuje jeden zo subjektov metainformačného systému Ministerstva pôdohospodárstva SR. 

Údaje boli sumarizované za jednotlivé okresy SR, pričom zachytávali roky 1998 až  2009.  

Pre zhlukovú analýzu boli vybrané nasledovné parametre: náklady, pridaná hodnota, výnosy 

s dotáciami a dotácie. Keďže údaje týchto parametrov predstavovali kumulované hodnoty za 

výberové subjekty jednotlivých okresov, pre zabezpečenie porovnateľnosti v čase (v jednotlivých 

rokoch bol do výberu zapojený rozdielny počet subjektov z príslušného okresu) i v priestore 

(jednotlivé okresy nie sú homogénnymi jednotkami, keďže sa líšia o.i. veľkosťou) boli sledované 

parametre prepočítavané na parametre úrovne. Prepočet bol realizovaný na 1 ha p.p., na stáleho 

pracovníka a na jednotku mzdových nákladov. Vzájomnými kombináciami pôvodných štyroch 

parametrov s troma prepočítavanými parametrami sme získali celkom 12 parametrov, ktoré tvorili 

kritériá pre zhlukovú analýzu.  

S cieľom eliminácie možných extrémnych lokálnych vplyvov počasia v niektorom z rokov 

sledovaného obdobia a ich následného negatívneho ovplyvňovania ekonomických parametrov na 

istý okres, resp. región, hodnoty 12 parametrov sme objektivizovali spriemerovaním za celé 

sledované obdobie. Pri analýze sme nezohľadňovali zmeny cien v čase (t.j. cenový deflátor). 

Výsledky zhlukovej analýzy konfrontujeme s výsledkami starších výstupov [5, 60-62], 

založených na mierne odlišných predpokladoch.  Odlišnosť predpokladov je daná vylúčením 

niektorých ukazovateľov pre zhlukovanie (cena pôdy na ha p.p., hospodársky výsledok s dotáciami 
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na ha p.p. ), prepočtom parametrov nielen na ha, ale aj na už uvádzaného stáleho pracovníka 

a mzdové náklady, ale predovšetkým objektivizovaním - spriemerovaním hodnôt parametrov za 11 

ročné obdobie. Cena poľnohospodárskej pôdy, ako komplexný ukazovateľ bonity pôdy vo 

finančnom vyjadrení, ovplyvnenú v rozhodujúcej miere pôdno-klimatickými vlastnosťami, nie je 

zahrnutá ako parameter pre zhlukovanie. Máme za to, že jej zahrnutie automaticky povedie 

k vytváraniu zhlukov regiónov aj podľa hodnôt tohto parametra, v ktorom už je obsiahnutá 

informácia o pôdno-klimatických vlastnostiach pôd v konkrétnych regiónoch, čomu sa pri 

zhlukovaní chceme vyhnúť.  V zhlukovaní sú tak len také parametre, ktorých hodnoty je možné 

priamo ovplyvniť činnosťou manažmentov podnikov. 

Osobitnou technikou komparácie regiónov je rozdelenie okresov do oblastí s lepšími a horšími 

prírodnými podmienkami na základe objektívneho ukazovateľa priemernej ceny poľnohospodárskej 

pôdy. Sledujeme súčasné zastúpenie okresov v jednej z uvedených dvoch oblastí a v zhlukoch 

podľa 12 parametrov (ekonomicky vyspelejšie, ekonomicky menej vyspelé okresy). 

Spracovanie primárnych databáz bolo realizované v MS Excel, spracovanie analýz 

v štatistickom prostredí PASW 18, Statgraphics Centurion XVI a trial verzii NCSS 2000.  

Pre verifikáciu kvality zhlukov bola použité štatistiky kofenetického korelačného koeficientu 
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Najvhodnejší, resp. typický reprezentant zhluku bol získaný sumarizáciou štandardizovaných 

hodnôt jednotlivých parametrov reprezentantov zhluku (okresov) od tažiska zhluku. 
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DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Výsledky zhlukovania podľa vyššie uvedených parametrov sú schematicky znázornené 

v dendrograme. 

 

Vzhľadom k vysokému počtu reprezentantov (všetky okresy SR okrem mestských okresov 

Košíc – nedostatočné údaje ) nie je možné jednoznačne v dendrograme určiť zástupcov 

jednotlivých zhlukov. Je však evidentné, že sa vytvorili 4 zhluky okresov, reprezentanti ktorých sú 

v ďalších výstupoch štatistických procedúr. My ich uvádzame v sumárnej tabuľke. 

 

Tabuľka1: Zoradenie okresov do zhlukov 

Zhluk Reprezentanti zhluku (okresy) 

1 BA4, MY, NM, PD, PU, BY, CA, DK, KM, LM, NO, RK, TS, ZA, BB, BS, BR, DT, KA, 
PT, RA, ZV, ZC, ZH, BJ, HU, KK, LE, ML, PP, PO, SB, SV, SL, SP, SK, VV, GL, MI, SN 

2 
MA, PK, SC, DS, GA, HC, SI, TT, BN, IL, PE, TN, KN, LV, NR, NZ, SA, TO, ZM,  MT, 
TR, LC, RS, VK, KS, SO 

3 PN, SE 

4 BA2, BA5, PB, RV, TV 

 

Okresy Bratislava 1 a Košice 4 vykazovali heterogénne vlastnosti do takem miery, že ich 

nebolo možné zaradiť do žiadnej z uvedených skupín.  

Hodnoty kofenetického korelačného koeficienta CC=0,923 svedčia o vhodnom rozdelení 

okresov do zhlukov okresov, vysoké hodnoty delt sú však na hornej hranici akceptácie zhlukov 

(Delta(0.5) = 0,217, Delta(1.0) = 0,248). 

Najpočetnejším zhlukom okresov je zhluk 1, obsahujúci 40 reprezentantov. Je tvorený  

predovšetkým okresmi severozápadného, severného, stredného a východného Slovenska. 

Najvhodnejším reprezentantom zhluku, teda okresom najmenej sa vzďaľujúcim od priemerných 

hodnôt parametrov zhluku je okres Prešov. 

Druhý najpočetnejší zhluk tvorený 26 okresmi je zastúpený prevažne južného Slovenska (od 

západu na východ) a takisto aj okresmi v oblasti priemyselne vyspelého Považia. Najvhodnejším 

reprezentantom zhluku, najviac sa blížiacim k priemerným hodnotám zhluku je okres Galanta. 
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Obrázok 1: Dendrogram zhlukov okresov podľa vybraných parametrov ekonomickej výkonnosti 
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Tretí a štvrtý zhluk sú tvorené len malým počtom zástupcov (v zhluku 3 sú len dvaja 

zástupcovia – okresy Piešťany a Senica, v zhluku 4 sú okrem dvoch bratislavských okresov ešte 

Považská Bystrica, Rožňava a Trebišov). Pre úplnosť dodávame aj najvhodnejšieho reprezentanta 

zhluku 4 – okres Rožňava, avšak vzhľadom na nízku početnosť zhluku, ale najmä na heterogénnosť 

okresov tvoriacich tento zhluk z priestorového i z regionálne-ekonomického hľadiska je uvádzanie 

reprezentanta zhluku i samotná analýza tohto zhluku diskutabilná. 

Ak sme eliminovali reprezentantov nezaradených do žiadneho zo zhlukov a procedúru 

zhlukovania zopakovali, sa počet nezaraditeľných okresov ešte zvýšil a dosiahnuté výsledky 

kofenetického korelačného koeficientu zhoršili. 

Na základe takto dosiahnutých výsledkov môžeme konštatovať, že sa vytvorili dve veľké 

skupiny, vnútorne sa od seba líšiacich okresov. Okresy predovšetkým v zhluku 2 sa vyznačujú istou 

geografickou previazanosťou.  Ak by sme vychádzali z axiómy, že južné Slovensko sa vyznačuje 

lepšími podmienkami pre realizáciu pôdohospodárskej výroby, reprezentanti zhluku 2 tak 

predstavujú okresy s podobnými hodnotami ekonomických ukazovateľov, ktoré mohli 

determinovať prírodné podmienky. Súčasťou tohto zhluku sú však aj niektoré okresy Považia 

(Trenčín, Ilava, Martin, Bánovce nad Bebravou), ktoré sa vyznačujú výrazne odlišnými prírodnými 

podmienkami, avšak ich dosiahnuté ekonomické ukazovatele ich priraďujú ku okresom južného 

Slovenska. Predpokladáme, že tieto lepšie hodnoty sledovaných parametrov tak môžu byť 

spôsobené aj celkovými lepšími podmienkami pre rozvoj podnikania, ktoré je v tejto oblasti 

dlhodobo a súvisí s ďalšími faktormi, ktoré v našej analýze bližšie nerozoberáme. Môžeme teda 

identifikovať ďalšiu významnú skupinu determinantov, ktorá je však v podstatne väčšej miere 

dôsledkom konktérnych antropogénnych aktiít jednotlivcov a spoločnosti. 

Nami dosiahnuté výsledky sa líšia od výsledkov zhlukovania prezentovaných v štúdiách 

v minulosti [5; 62]. Počet zhlukov, ktoré sme dosiahli, aj zo zahrnutím menších zhlukov nedosahuje 

počty prezentované v už spomínaných štúdiách. 

Dokonca aj pri opakovaní procedúr zhlukovej analýzy pri definovaní počtu zhlukov tak, aby 

korešpondoval s počtom zhlukov porovnávanej štúdie, došlo z značným odlišnostiam v štruktúre 

zhlukov. Podrobnosti uvádzame v sumárnej tabuľke. 
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Tabuľka 2: Výsledky zhlukových analýz podľa Kotuliča (2007) 

Zhluk reprezentanti zhluku počet členov najvhodnejší reprezentant 

1 BN, LV, MA, NM, ZM 6 MA 
2 NR, NZ, PK, TO 4 NR 

3 GA, DS, HC, KN, PE, PN, SA, SC, TT 9 TT 
4 IL, TN 2  

5 
BJ, BR, BS, CA, DK, DT, GL, KK, KM, LC, LE, LM, ML, MT, MY, 
NO, PB, PD, RK, RV, SB, SK, SL, SN, SO, SP, SV, TS, ZA, ZV 30 LM 

6 
BB, BY, HE, KA, KS, MI, PO, PP, PT, RA, RS, TR, TV, VK, VT, 
ZC, ZH 17 VT 

Zdroj: [5]  

 

Tabuľka 3: Výsledky zhlukových analýz zmenenými parametrami 

Zhluk reprezentanti zhluku počet členov najvhodnejší reprezentant 

1 
BA3, BN, DS, GA, HC, IL, KN, KS, LV, MA, MT, NR, NZ, PE, PK, 
SC, SI, TO, TR, TT, ZM 21 GA 

2 PN, SE 2 - 

3 
BA4, BB, BR, BY, DK, KA, KK, LE, LM, NM, NO, PD, PO, PP, PT, 
PU, RK, SB, SL, SN, SV, TN, TS, VV, ZV 25 TS  

4 BA2, BA5, LC, PB, RS, RV, SA, SO, TV, VK 10 RS  

5 
BJ, BS, CA, DT, GL, HU, KM, MI, ML, MY, RA, SK, SP, ZA, ZC, 
ZH 16 ZA 

6 BA1, KE4 2 -  

 

Výsledky zhlukovania do 6. zhlukov korešpondujú s výsledkami sumarizovanými v tabuľke 1. 

Okresy Bratislava 1 a Košice 4, ktoré v predošlej zhlukovej analýze nebolo možné zaradiť do 

žiadneho zo zhlukov, tu vytvárajú samostatný zhluk. Rovnako ako v predošlom zhlukovaní aj 

okresy Piešťany a Senica vytvárajú samostatný zhluk. Ostatné zhluky vznikli miernym preskupením 

pôvodných reprezentantov zhlukov. 

Zaujímavá je komparácia získaných výsledkov s doposiaľ známymi. Dosiahnuté výsledky sú 

výrazne odlišné – zhluky sa líšia počtom členov, reprezentantmi i najvhodnejším reprezentantom. 

Ani v jednom prípade nemôžeme hovoriť o bližšej podobnosti. Kým v porovnávanej štúdii bol 

ekonomicky najvýkonnejší zhluk č. 3 s najvhodnejším reprezentantom Trnavou, v našom prípade 

bol najvýkonnejším zhlukom zhluk č. 1 s najvhodnejším reprezentantom Galantou (rovnaký 

najvhodnejší reprezentant, ako pri výsledkoch zhlukovania do 4. zhlukov). Okrem okresov 

z produkčne najvýkonnejších oblasti Slovenska – juhozápadné Slovensko sú súčasťou tohto zhluku 

aj okresy zo severozápadného Slovenska, ktoré sa nevyznačujú najvhodnejšími pôdno-klimatickými 

podmienkami na realizáciu poľnohospodárskej prvovýroby.  
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Podobným spôsobom môžeme komparovať ďalšie dvojice zhlukov, pričom závery 

porovnávania sú obdobné. 

Dosiahnutú výraznú divergenciu výsledkov pripisujeme na vrub predovšetkým eliminácii 

parametra ceny pôdy (ako objektívne danému parametru, ktorý nie je možné ovplyvniť) a tiež 

dlhšiemu časovému horizontu zberu dát pre zhlukovanie. Samozrejme, na danej úrovni poznania 

nemôžeme tvrdiť, že nami prezentované výsledky sú objektívnejšie a spoľahlivejšie. Konfrontácia 

výsledkov bude predmetom ďalšieho výskumu, prezentované výsledky vnímame ako príspevok do 

odbornej diskusie k riešenej problematike.  

Konštatovanie, že južné Slovensko predstavuje najlepší potenciál pre rozvoj 

poľnohospodárskej výroby vzhľadom na najlepšie pôdno-klimatické podmienky, je nedostatočne 

exaktné až zavádzajúce. Pre posúdenie pôdno-klimatických podmienok je potrebné uvažovať 

k relevantnými ukazovateľmi, na základe ktorých je možné hodnotiť kvalitu podmienok pre rozvoj 

poľnohospodárskej prvovýroby. Vzhľadom k tomu, že úradná cena pôdy sa vytvára na základe 

bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek a tiež na základe toho, že limitujúcou hodnotou úradne 

stanovenej ceny pôdy je možné rozdeliť okresy na tie, ktoré hospodária v lepších a horších 

prírodných podmienkach, záver našej analýzy porovnáva výsledky zhlukovania okresov podľa 

parametrov zhlukovania so zaradením okresov do skupín hospodáriacich v lepších a horších 

prírodných podmienkach. 

Sledujeme, či okresy zoradené v získaných zhlukoch predstavujú homogénnu skupinu okresov 

hospodáriacich v rovnakých prírodných podmienkach (v klasifikácii podmienok na lepšie prírodné 

a horšie prírodné podmienky). 

Ako výsledky zhlukovania sme využili výstupy z prvotnej zhlukovej analýzy, kde boli okresy 

rozdelené do 4. zhlukov. Dva z týchto zhlukov sú tvorené veľmi nízkym počtom reprezentantov, 

ostatné dva sú dostatočne rozsiahle a je ich možné rozdeliť na ekonomicky výkonnejší zhluk 

okresov (s najvhodnejším reprezentantom Galantou) a ekonomicky menej výkonný zhluk okresov   

( s najvhodnejším reprezentantom Prešovom). 

V zhluku menej ekonomicky výkonných okresov sú všetky okresy (všetkých  40. 

reprezentantov zhluku) zaradené do horších prírodných podmienok. Prírodné podmienky sú tak 

výrazným determinantom pre ekonomickú výkonnosť subjektov hospodáriacich na pôde. Horšie 

prírodné podmienky predstavujú signifikantnú konkurenčnú nevýhodu, zhoršujúcu podnikanie na 

pôde. 

V zhluku ekonomicky viac výkonných okresov (26 reprezentantov zhluku) však len 14 

okresov je zaradených do kategórie lepších prírodných podmienok (takmer všetky okresy LPP) ale 

až 12 okresov hospodári v horších prírodných podmienkach.  Ak by mal v plnej miere platiť 
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predpoklad uvedený vyššie, v tomto zhluku by sa nemali vyskytovať okresy nachádzajúce sa 

v horších prírodných podmienkach. Ich prítomnosť – a nie zanedbateľná – však jednoznačne 

poukazuje na to, že samotné horšie prírodno-klimatické podmienky nemusia byť absolútne 

negatívnym determinantom hospodárenia na pôde. AJ v horších prírodných podmienkach 

nachádzame okresy, ktorých ekonomické ukazovatele v mnohých prípadoch až predčia parametre 

okresov lokalizovaných v lepších prírodných podmienkach.  

Pre úplnosť dodávame, že v treťom zo štyroch zhlukov bolo po jednom zástupcovi z HPP 

a LPP a v poslednom zhluku boli dvaja zástupcovia z LPP a traja z HPP. 

V danom prípade tak vidíme veľký priestor pre manažmenty subjektov hospodáriacich na 

pôde, aby špecifické prírodno-klimatické podmienky, v ktorých sa ich subjekty nachádzajú dokázali 

využiť ako regionálne špecifikum, ako konkurenčnú výhodu pre efektívne využitie možností 

daných podmienok. Výsledky výskumu na to jednoznačne poukazujú. 

 

ZÁVER 

V štúdii sme sa zamerali na získanie skupín okresov s podobnými vlastnosťami – výsledkami 

vybraných ekonomických a finančných ukazovateľov hospodárenia. Získané skupiny okresov sme 

komparovali s výsledkami staršej štúdie podobného charakteru. Zároveň sme zisťovali, či 

lokalizácia okresu  v oblasti s rozdielnymi prírodnými podmienkami determinuje jeho úspešnosť 

meranú vybranými indikátormi. Realizácia analýz preniesla viacero zaujímavých výsledkov: 1. 

komparácia výsledkov zhlukovej analýzy so staršou štúdiou nepotvrdila zhodu; 2.  prírodno-

klimatické podmienky sú významným faktorom ovplyvňujúcim efektívnosť hospodárenia na pôde, 

avšak nie kľúčovým. 

 

 

SÚHRN 

Prírodno- klimatické podmienky sú jedným z rozhodujúcich determinantov vplývajúcich na 

úspešnosť hospodárenia pôdohospodárskych subjektov. V predkladanom príspevku sa snažíme 

kvantifikovať ich význam, poukázať na priestorovú diferenciáciu území v závislosti od 

dosahovaných výsledkov hospodárenia. Porovnávame dosiahnuté výsledky zhlukových analýz so 

skôr publikovanými štúdiami. 
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