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ABSTRACT 

Considering spatial character of the agricultural production and demands on the agricultural 

land, a higher concentration of the agricultural businesses is observed in the rural regions. 

Dominanting position of the agriculture on the rural employment is not suitable from the point of 

view of its further social-economic development. Besides existing loss-making activities of the 

businesses is the decrease of the employmemt the most demonstrated in these rural regions. 
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ÚVOD 

Poľnohospodárstvo a vidiek sú existenčne prepojené už historickými skutočnosťami 

a väzbami. V priebehu času sa postavenie a rola poľnohospodárstva na vidieku v rámci tohto 

prepojenia vyvíjali a menili od existenčnej nutnosti, cez trvalú produkčnú funkciu až po súčasnú 

preferenciu mutifunkčnej dimenzie. Koncentrácia poľnohospodárskych podnikov je výraznejšia vo 

veľkých vidieckych regiónoch, ktoré čelia mnohým problémom. 

 

MATERIÁL A METÓDA 

Cieľom príspevku je poukázať na ekonomickú základňu vidieckych regiónov v Slovenskej 

republike. Ekonomickú výkonnosť regiónov môžeme merať pomocou syntetických 

makroekonomických ukazovateľov, nakoľko však dané ukazovatele nie je možné v podmienkach 

SR získať na úrovni NUTS IV, ekonomická výkonnosť regiónov bola hodnotená pomocou 

podnikovej základne a odvetvovej zamestnanosti.  
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V príspevku sú použité vedecko-poznávacie metódy, t.j. analýza problematiky, syntéza 

získaných informácií a dedukcia. 

Predkladaný príspevok bol vypracovaný ako súčasť riešenia grantového projektu VEGA 

1/0403/09 “Analýza základných ekonomických faktorov a ich využitie pri reštrukturalizácii 

poľnohospodárstva a zabezpečení trvaloudržateľného rozvoja Slovenska“. 

 

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Podľa regionálnej typológie OECD, ktorá na základe podielu populácie žijúcej vo vidieckych 

spoločenstvách rozlišuje 3 typy regiónov,  diferencuje sa Slovensko takto:  

Vidiecke regióny (rural regions) -- tvori 33 okresov a žije v nich 36,2 % obyvateľstva SR.  

Prechodné regióny (semi-rural regions) -- predstavujú 37 okresov a býva v nich 50,9 % z 

celkového počtu obyvatelov SR.  

Urbanizované regióny (urban regions) -- tvorí 9 okresov (mestských častí) Bratislavy a Košíc 

s 12,9 % obyvateľov SR. Z tejto typológie jednoznačne vyplýva, že Slovensko je viac  vidieckou 

krajinou. [6] 

 

Štruktúra podnikovej základne 

K 31.12.2008 pôsobilo na Slovensku 169 900 právnických osôb a 418 221 fyzických osôb. V 

oboch prípadoch sa jedná o nárast podnikateľských subjektov. V medziročnom porovnaní sa počet 

PO zvýšil o 13,5 % a počet FO sa zvýšil o 4,6 %. [7] 

 

Bez ohľadu na typ regiónu v štruktúre PO dominovali obchodné spoločnosti. Vývoj počtu 

FO v sledovanom období sprevádzali vo všetkých troch typoch regiónov rastúce tendencie. Z 

hľadiska FO mali najvýraznejší podiel živnostníci, ktorých počet v sledovanom období v 

jednotlivých typoch regiónov narástol rôznou intenzitou. Pokles počtu podnikateľských subjektov 

nastal v skupine SHR.  

Koncentrácia poľnohospodárskych podnikov je výraznejšia vo veľkých vidieckych 

regiónoch. Ekonomické jednotky preferujú pri alokácii prechodné oblasti. Podniky pri rozhodovaní 

o umiestnení sa rozhodujú nielen na základe dobrej vybavenosti regiónu a dostupnosti informácií, 

ale tiež zohľadňujú ceny nehnuteľností, resp. výšku ich prenájmu. V urbanizovaných regiónoch sú 

v dôsledku nadmernej koncentrácie ekonomických činností a obyvateľstva cena a prenájom 

nehnuteľností niekoľko násobne vyššia ako v prechodných regiónoch. [1] 
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Hospodárenie podnikov v regiónoch 

Podniky ovplyvňujú vidiecky rozvoj nielen svojím počtom, ale aj dosahovanými 

ekonomickými výsledkami. Počty ziskových  a stratových podnikov v jednotlivých krajoch SR sú 

uvedené v tabuľke 1. 

 
Tabuľka 1: Počty ziskových a stratových podnikov v jednotlivých krajoch SR  

Podniky 2007 2008 
     

Bratislavský kraj 63 18 44 34 
Trnavský kraj 198 43 158 53 
Trenčiansky kraj 86 33 63 44 
Nitriansky kraj 219 42 193 51 
Žilinský kraj 116 14 90 28 
Banskobystrický kraj 151 26 127 28 
Prešovský kraj 177 11 159 26 
Košický kraj 140 22 116 37 
spolu 1150 209 950 301 

Zdroj:[4] 
 

Zhodnotením hospodárenia podnikov v okresoch jednotlivých regiónoch sa ukazuje, že 56 % 

okresov s kladne hospodáriacimi podnikmi sa nachádza vo vidieckych regiónoch, 40 % okresov je 

v prechodných regiónoch a 3,64 % okresov sa nachádza v urbanizovaných regiónoch. Grafické 

znázornenie predstavuje graf 1. 

 

                    

Graf 1: Percentuálne zastúpenie ziskových podnikov v jednotlivých regiónoch v roku 2008 

Zdroj: [4], vlastné spracovanie 
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40 % okresov, v rámci ktorých podniky hospodárili so stratou, sa nachádza vo vidieckych 

regiónoch, 40 % týchto okresov je zastúpených v prechodných regiónoch, 20 % týchto okresov je 

z urbanizovaných regiónov (viď graf 2). 

 

           

Graf 2: Percentuálne zastúpenie ziskových podnikov v jednotlivých regiónoch v roku 2008 

Zdroj: [4], vlastné spracovanie 

 

Zo vzorky 30 okresov dosahujúcich najväčší zisk na jeden podnik za rok 2008 je 50 % 

z vidieckych regiónov, 40 % z prechodných regiónov a 10 % z urbanizovaných regiónov. 

 

Hospodárenie poľnohospodárskych podnikov 

V roku 2008 dosiahlo poľnohospodárstvo, zastúpené právnickými a fyzickými osobami 

zapísanými v obchodnom registri, podľa predbežných štatistických údajov, kladný výsledok 

hospodárenia pred zdanením vo výške 3 915 mil. Sk. Jeho úroveň medziročne vzrástla o 175,7 %. 

Bol to najvyšší výsledok hospodárenia od vstupu Slovenska do EÚ a uplatňovania SPP.  

I keď poľnohospodárstvo ako celok, nielen v roku 2008, ale aj v predchádzajúcich rokoch 

vykázalo zisk a zachováva si od vstupu do EÚ trend ziskovosti, ekonomika jeho jednotlivých 

výrobkových odvetví je značne diferencovaná a bez dotácií by väčšina z nich bola stratová.  

Rozhodujúci význam v príjmoch poľnohospodárskych podnikov mali podpory z európskych 

zdrojov. O ich využití v konečnom dôsledku rozhodoval manažment poľnohospodárskych 

podnikov, aj keď tieto podpory boli do značnej miery zamerané hlavne na udržanie životného 

prostredia na vidieku, kultúrneho rázu krajiny, t. j. na mimoprodukčné funkcie poľnohospodárstva. 

[3] 
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Nezamestnanosť  

Početnosť, odvetvová štruktúra a veľkosť ekonomických jednotiek v priestore ovplyvňuje 

ponuku pracovných miest pre obyvateľstvo a následne príjem domácnosti. 

V roku 2008 miera nezamestnanosti klesla na 9,6 percenta z 11 percent v roku 2007. Počet 

nezamestnaných sa znížil v priemere na 257.500 z 291.900 ľudí v roku 2007. V záverečnom 

kvartáli klesol na 234.400 osôb v porovnaní s 244.100 v treťom štvrťroku. Nezamestnanosť sa 

v roku 2008 znížila vo všetkých regiónoch. Najväčší pokles podielu ľudí bez práce, o 2,4 

percentuálneho bodu, zaznamenali v Žilinskom a Košickom kraji. Najvyššiu nezamestnanosť 

vykázal Banskobystrický kraj (18,2 percenta), dvojcifernú hodnotu dosiahla tiež v dvoch krajoch 

na východe Slovenska. Najmenej ľudí bez práce bolo tradične v Bratislave a okolí.  

Zamestnanosť v roku 2008 naopak stúpla, a to na 2,43 milióna ľudí z 2,36 milióna 

zamestnaných rok predtým. V posledných troch mesiacoch vlaňajška sa počet pracujúcich mierne 

znížil a dosiahol 2,47 milióna osôb. 

 

Tabuľka 2: Počet nezamestnaných v jednotlivých krajoch SR v roku 2008 

Kraj, SR 2008 

počet nezamestnaných miera 

nezamestnanosti 

v % 

spolu (tis. osôb) podiel na SR v % index 2008/2007 

Bratislavský  12,4 4,8 87,9 3,6

Trnavský 18,3 7,1 97,9 6,2

Trenčiansky 13,9 5,4 83,2 4,7

Nitriansky 31,7 12,3 84,8 8,8

Žilinský 25,9 10,1 77,1 7,7

Banskobystrický 59,5 23,1 91,7 18,2

Prešovský 48,7 18,9 94,2 13,0

Košický 47,2 18,3 86,3 13,5

SR spolu 257,5 100,0 88,2 9,6

Zdroj: ŠÚ SR, 2010 

 

V decembri 2008 bola najvyššia priemerná nezamestnanosť vo vidieckych regiónoch, okres 

s najvyššou nezamestnanosťou patril taktiež do vidieckeho regiónu. Najnižšia priemerná 

nezamestnanosť bola naopak v urbanizovaných regiónoch. Najnižšiu nezamestnanosť dosiahli 
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okresy hlavného mesta, t.j. urbanizované regióny. [5] 

 

Zamestnanosť v poľnohospodárstve 

Podľa Výberového zisťovania pracovných síl14 (VZPS) v roku 2008 bolo zamestnaných v 

poľnohospodárstve (poľnohospodárstvo, pestovanie plodín, chov zvierat, zmiešané 

poľnohospodárstvo) celkom 72,3 tisíc pracovníkov, z toho 72,6 % mužov a 27,4 % žien.  

Medziročne sa znížil počet osôb pracujúcich v poľnohospodárstve o 3,2 tis. (4,2 %). Rokom 

2008 sa zastavil dlhodobý trend maskulinizácie poľnohospodárstva (napr. v roku 2002 pracovalo v 

poľnohospodárstve 32 % žien). [3] 

 

Pokles zamestnanosti v pôdohospodárstve sa najvýraznejšie prejavil vo vidieckych regiónoch, 

kde poľnohospodárstvo tvorilo kostru miestnej ekonomiky. Využitie priestorového potenciálu 

vidieckej krajiny na pôdohospodárske účely spôsobili orientáciu vidieckych regiónov práve na 

odvetvia primárneho sektora. Pokles zamestnanosti v prechodných a urbanizovaných regiónoch 

nebol taký výrazný, nakoľko ich ekonomická základňa bola a je výrazne diverzifikovaná. [1] 

Odvetvia pôdohospodárstva, ktoré dlhodobo tvorili kostru ekonomickej základne na vidieku, 

v dôsledku zavádzania nových technologických postupov, zmeny vlastníckych vzťahov a riešenia 

pre-zamestnanosti tak uvoľňovali a stále uvoľňujú pracovnú silu. [2] 

 

ZÁVER 

Podniky ovplyvňujú vidiecky rozvoj nielen svojím počtom, ale aj dosahovanými 

ekonomickými výsledkami. Koncentrácia poľnohospodárskych podnikov je výraznejšia vo veľkých 

vidieckych regiónoch. Pokles zamestnanosti v pôdohospodárstve sa najvýraznejšie prejavuje vo 

vidieckych regiónoch, kde poľnohospodárstvo tvorilo kostru miestnej ekonomiky. Využitie 

priestorového potenciálu vidieckej krajiny na pôdohospodárske účely spôsobili orientáciu 

vidieckych regiónov práve na odvetvia primárneho sektora 

 

SÚHRN 

Vzhľadom na priestorový charakter poľnohospodárskej výroby a nárokov na 

poľnohospodársku pôdu je zvýšená koncentrácia poľnohospodárskych podnikov vo vidieckych 

regiónoch. Dominantné postavenie pôdohospodárstva na vidieckej zamestnanosti nie je však z 

hľadiska jeho ďalšieho socio - ekonomického rozvoja vhodné. Popri vyskytujúcej sa stratovosti 

podnikov sa pokles zamestnanosti najvýraznejšie prejavuje práve vo vidieckych regiónoch. 
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