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ABSTRACT 

  Agriculture is not the highly attractive, highly productive and profitable industry in these 

days. But its importance for the country and the national economy is unquestionable. Alternative 

forms of agriculture opens up new opportunities for its implementation with a higher added value to 

the country's economy, for farmers, but also for the sustainable development of regions. This paper 

evaluates the possibilities and benefits of implementing organic and sustainable agriculture in 

Slovakia.  
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ÚVOD 

Slovenská republika je považovaná tak z hľadiska historického, ako aj z hľadiska tradícií za 

poľnohospodársku krajinu, avšak súčasný stav poľnohospodárstva, jeho nerentabilita, neefektivta a 

neatraktívnosť sa podpísali pod jeho úpadok. Slovensko sa v rámci rýchleho zapojenia do 

„modernej“ výroby zameralo na budovanie nových, pre naše regióny, často netypických 

ekonomických činností. Chýbajúca infraštruktúra a kvalitný, odborný ľudský kapitál sa podpísali 

pod pomalšie naštartovanie vybraných „nových“ hospodárskych aktivít. Tento stav nehodnotíme 

ako negatívny, nie kvôli rozširovaniu a posilňovaniu ekonomických odvetví na Slovensku, ale  ako 

negatívny hodnotíme fakt, že sa pozabudlo na ekonomický – produkčný,  sociálny, spoločenský 

a v neposlednom rade i krajinotvorný výzvam poľnohospodárstva, ktoré bolo „novými“, pre našu 

krajinu netradičnými hospodárskymi odvetviami zatlačené do úzadia. Tradičné poľnohospodárstvo 

muselo v niektorých regiónoch Slovenska ustúpiť novej, priemyselnej výrobe, pričom už 



 50

v súčasnosti vieme, že bude potrebné sa práve v tých regiónoch vrátiť k poľnohospodárskej 

produkcii, avšak v novej atraktívnejšej podobe, aby si región zachoval produktivitu, „nezávislosť“ 

a estetickú hodnotu.   

 

MATERIÁL A METÓDA 

Cieľom príspevku je na základe dostupnej literatúry a vlastných poznatkov zhodnotiť 

možnosti rozvoja poľnohospodárskej výroby v regiónoch Slovenska, pričom poukážeme aj na 

alternatívne formy poľnohospodárskej výroby ako na jednu z možností podpory ekonomicko – 

sociálneho rozvoja marginalizovaných  regiónov. Správne zvolené a realizované alternatívne formy 

poľnohospodárskej produkcie sa môžu stať jedným z rozhodujúcich faktorov vedúcim 

k ekonomicko - sociálnej stabilite a k ďalšiemu rozvoju regiónov, predovšetkým tým, ktoré sú 

v súčasnosti považované za zaostávajúce a sú pre iný typ hospodárskeho odvetia neatraktívne. 

Príspevok priblíži alternatívne formy poľnohospodárskej výroby a to ekologické a trvalo udržateľné 

poľnohospodárstvo ako jednu z možnosti rozvoja poľnohospodárstva v regiónoch Slovenska ako 

príležitosť smerujúcu k zvyšovaniu produkčných schopností regiónov, hospodárskemu 

a sociálnemu rozvoju a zvyšovaniu kvality prostredia.  

 

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Poľnohospodárska produkcia sa už historicky realizuje predovšetkým vo vidieckych 

oblastiach. Ide o regióny, ktoré sú v súčasnosti marginalizované a často nízko produkčné z hľadiska 

ich podielu na tvorbe národného produktu. Vidiecke regióny sú však oblasťami, kde aj v súčasnosti 

žije značná časť populácie. Ich hospodársky ako aj sociálny rozvoj si z toho dôvodu vyžaduje 

zvýšenú  pozornosť zo strany štátu. Zvýšenie produkčných možností regiónov ako aj zabezpečenie 

hospodárskeho rastu a rozvoja, požadovanej kvality života je tak závažným problémom, že bolo 

pretransformované aj do samostatnej časti hospodárskej politiky štátu. Súčasná regionálna politika 

by mala byť orientovaná na podporu a rozvoj základných faktorov regionálneho rozvoja, na 

ekonomicko-sociálny rozvoj, hospodársky rast a zvyšovanie kvality života i prostredia a na 

zlepšovanie možností pre  zabezpečenie udržateľného rozvoja regiónov. Nakoľko jedným zo 

základných ekonomických faktorov, ktoré ovplyvňujú podnikateľské prostredia a podnikateľské 

subjektov, poľnohospodárske nevynímajú, je aj realizované hospodárske politika štátu, v príspevku 

priblížime aj vplyv regionálnej politiky na rozvoj a trvalú udržateľnosť regiónov, predovšetkým 

nízko produkčných, zaostalých, kde sa poľnohospodárska činnosť stále i keď v nižšej miere 

realizuje a kde je nutné reštrukturalizovať jej jednotlivé procesy, alebo kde sa môže v budúcnosti po 

reštrukturalizácii realizovať  
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Medzi základné ekonomické faktory, ktoré sa priamo podieľajú na rozvoji regiónov patria: 

 Prírodné zdroje a kvalita životného prostredia 

 Obyvateľstva a jeho skladba štruktúra  i kvalitatívne charakteristiky 

 Ekonomické vzťahy a ich sila v regióne a štruktúra podnikateľských subjektov  

 Infraštruktúrna a technická vybavenosť regiónov 

 

Kým v predchádzajúcom období, bolo prvoradé zabezpečenie hospodárskeho rastu a bol 

kladený jednoznačný dôraz na neustále zvyšovanie produkcie,  bez zohľadnenia produkčných 

možností krajiny, či regiónov, v súčasnosti sú ekonomické aktivity limitované podmienkou 

udržateľnosti rozvoja. Ekonomické aktivity sa vyvíjali za účelom zabezpečenia hospodárskeho 

rastu, ale i rozvoja, pričom sa často do úvahy nebrali predovšetkým dlhodobé vplyvy, ktoré táto 

činnosť zanechala v prostredí. Kvantitatívne a produkčné ukazovatele boli dôležitejšími, ako 

ukazovatele kvalitatívne. Z toho dôvodu nadmerné hospodárske aktivity v minulosti, v určitých 

oblastiach zanechali trvalé stopy na kvalite prostredia regiónov. V súčasnosti sa viac prihliada na 

potreby budúcich generácii a vo výrobných procesoch sa viac zohľadňujú dopady na životné 

prostredie i udržateľnosť produkcie.   

Udržateľnosť regiónov Slovenska, však nie je podmienená len vyššie uvedenými základnými 

faktormi regionálneho rozvoja, ale je založená predovšetkým na dvoch z nich. Prírodné zdroje, 

ktoré sú priamym a základným predpokladom pre realizáciu pôdohospodárskej činnosti sa spolu s 

obyvateľstvom môžu stať „novým (obnoveným)“ faktorom ďalšieho rozvoja regiónov Slovenska, 

a to aj v dobe, keď sú mnohé z regiónov orientované na priemyselnú výrobu a služby. Práve pre 

regióny, v súčasnosti označované ako zaostávajúce, problémové, či regióny s pretrvávajúcimi 

ekonomicko – sociálnymi problémami sa môže regulovaný rozvoj poľnohospodárstva stať jednou z 

možností ich budúceho ekonomicko – sociálneho rastu a rozvoja.  

Nakoľko klasická forma konvenčného poľnohospodárstva sa v niektorých regiónoch javí ako 

neatraktívna a nerentabilná a predsa je nutné udržiavať a obhospodarovať krajinu, je vhodné 

v týchto oblastiach orientovať sa niektorú z alternatívnych foriem poľnohospodárskej produkcie. 

Jednou z nich je aj ekologické poľnohospodárstvo, ako cesta k zabezpečeniu udržateľnosti 

regiónov.   

Na dosiahnutie cieľov a zásad ekologického poľnohospodárstva boli vypracované všeobecné 

postupy, ako aj samostatný právny predpis a to Zákon č. 421/2004 Z.z. o ekologickom 



 52

poľnohospodárstve, ktorých cieľom je minimalizovať ľudský zásah do prostredia a zabezpečiť, aby 

poľnohospodársky systém pracoval čo najprirodzenejšie.  

Špecifické postupy ekologického poľnohospodárstva zahŕňajú:  

 viacročné striedanie plodín ako predpoklad účinného využitia miestnych zdrojov, 

 veľmi prísne limity pre používanie syntetických pesticídov a hnojív, antibiotík, prídavných 

látok do potravín a pomocných technologických látok a iných vstupov,  

 absolútny zákaz používania geneticky modifikovaných organizmov, 

 využívanie miestnych zdrojov, akými sú maštaľný hnoj alebo krmivo vyrobené na 

predmetnej farme,  

 výber druhov rastlín a zvierat odolných voči chorobám, ktoré sa vedia prispôsobiť miestnym 

podmienkam,  

 chov hospodárskych zvierat vo voľných plochách, plochách pre pohyb na čerstvom vzduchu 

a ich kŕmenie biokrmivom,  

 používanie chovateľských postupov primeraných pre rôzne druhy hospodárskych zvierat. 

(http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-organic_sk) 

 

V nasledujúcej tabuľke (Tabuľka 1) uvádzame celkovú výmeru poľnohospodárskej pôdy, ktorá 

je zaradená do systému ekologického poľnohospodárstva, jej percentuálny podiel z celkovej 

výmery poľnohospodárskej pôdy na Slovensku, ďalej počet fariem realizujúcich svoju produkciu 

systémom ekologického poľnohospodárstva a tiež priemernú veľkosť ekologickej farmy. Údaje sme 

čerpali z Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, na základe 

spracovania Prokovej, Mališovej, H., uverejnených na stránke 

(http://www.ekologika.sk/prispevky/prispevky/ekologicke-polnohospodarstvo-na-slovensku.html), 

ktoré boli doplnené o vlastné výpočty spracovanie.  
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Tabuľka 1 Základne ukazovatele ekologického poľnohospodárstva na Slovensku za obdobie rokov  
1991 – 2008 

 
Rok 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Index 
2008/2000

Výmera p.p. 
v ekologickom 
poľnohospodárstve 
v ha 

58466 58706 49999 54479 53091 93591 121956 123918 136669 2,34 

Podiel z celkovej 
výmery p.p.v SR 

2,39 2,40 2,05 2,20 2,18 4,93 6,42 6,52 7,24 - 

Počet fariem         
v ekologickom 
poľnohospodárstve 

88 81 76 88 - 205 256 280 349 3,97 

Priemerná výmera 
farmy                    
v ekologickom 
poľnohospodárstve 

664,4 724,8 657,9 640,9 - 456,5 460,2 444,2 389,1 0,59 

Zdroj: UKSUP, spracovala Helena Proková Mališová (http://www.ekologika.sk/prispevky/prispevky/ekologicke-polnohospodarstvo-na-
slovensku.html) + vlastné výpočty a spracovanie; Pozn.: p.p. – poľnohospodárska pôda 

Ďalším typom moderného prístupu k poľnohospodárskej produkcii v zmysle rešpektovania 

zásad jej biologickej povahy je aj trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, resp. udržateľné 

poľnohospodárstvo.   

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo - Predstavuje systém, ktorý je ekonomicky 

životaschopný, nepoškodzuje životné prostredie, je technologicky možný a sociálne akceptovateľný 

(Dlouhý). Zohľadňuje sociálne potreby farmárov a podporu vidieckych komunít, ako aj nárok 

budúcich generácií na zdravú pôdu a zdravé potraviny. 

(http://www.biospotrebitel.sk/slovnik/vyznam-slova/7/trvalo-udrzatelne-polnohospodarstvo.htm) 

Je potrebné pripomenúť, že akákoľvek forma poľnohospodárskej výroby by mala za účelom 

dlhodobého zvyšovanie produktivity rešpektovať jednak zásady biologičnosti ako aj 

zásady udržateľnosti tejto výroby.  

Udržateľné poľnohospodárstvo je založené na princípe, že poľnohospodárstvo je biologický 

proces a ako taký by mal v praxi napodobňovať kľúčové charakteristiky prírodného ekosystému. 

Snaží sa priviesť diverzitu do agroekosystému, efektívne cyklovať živiny a zachovať prioritu 

slnečného žiarenia ako zdroja energie pre agroekosystém. Udržateľné poľnohospodárstvo je možné 

charakterizovať z hľadiska troch základných aspektov, ako to uvádza Demo, M. – Hronec, O. – 

Tóthová, M. et al. (2007): 

 Ekologické aspekty – sú zamerané na udržanie kvality a vitality celého agroekosystému, na 

udržanie zdravia pôdy, plodín i zvierat, pričom sa kladie dôraz na to, aby prírodné prostredie 

nebolo znečisťované a zdôrazňuje sa tu i význam obnoviteľnosti zdrojov.  
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 Ekonomické aspekty – predpokladajú, že poľnohospodárstvo produkuje dostatok produktov 

pre spoločnosť, pokrýva vynaložené  náklady a vytvára zisk. Ekonomika je pritom zameraná 

nielen na primárnu produkciu, ale aj na ochranu zdrojov a minimalizáciu rizík podnikania. 

Práve ekonomické aspekty realizácie udržateľného poľnohospodárstva, môžu mať, podľa 

nášho názoru, dôležitý vplyv na podporu rozvoja regiónu. Aktívne hospodáriaci farmár 

vytvára hodnotu nielen vo forme produktov, ale vplýva aj na tvorbu pracovných miest (aj 

formou sebazamestnania) a samotnou produkciou sa môže spolupodieľať na zlepšovaní 

ekonomicko-sociálnych podmienok nielen seba a svojej rodiny, ale aj obyvateľstva regiónu, 

či už trvalo alebo sezónne.  

 Sociálne aspekty – sociálna spravodlivosť predpokladá, že distribúcia zdrojov pokrýva 

základné potreby všetkých členov spoločnosti, sú zabezpečené práva na rovnaké využívanie 

pôdy, kapitálu, rovnaký prístup k trhu apod. V udržateľnom poľnohospodárstva sa aktivity 

ľudí zameriavajú na zachovanie základných zásob neobnoviteľných zdrojov a na zabránenie 

degradácie agroekosystémov. Prispievajú k zabezpečeniu spravodlivosti v rozdeľovaní 

zdrojov samotnou produkciou a realizáciou udržateľného poľnohospodárstva sa prispieva k 

zabezpečeniu sociálnej spravodlivosti, možnosťou podieľať na zlepšení vlastných životných 

podmienok.  

 

Poľnohospodárstvu sa v súčasnosti okrem jeho základnej produkčnej funkcie pripisuje okrem 

nemenej dôležitej mimoprodukčnej, krajinotvornej aj funkcia sociálna. A práve sociálna funkcia 

spolu s jeho produkčnou funkciu je rozhodujúca z hľadiska zmierňovania regionálnych disparít. Už 

v minulosti táto funkcia (sociálna) mala zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých, rovnakú 

životnú úroveň, v súčasnosti je táto funkcia modifikovaná a je orientovaná skôr na zmierňovanie 

ekonomicko – sociálnych rozdielov medzi jednotlivými regiónmi, ako aj medzi mestskými a 

vidieckymi oblasťami, ktoré sa stále vyznačujú nerovnakou produktivitou a nevyrovnaným 

hospodárskym rozvojom.  

Modifikované, alternatívne formy poľnohospodárskej produkcie môže zabezpečiť posilnenie 

pôsobenie produkčných funkcií, dosahovanie zisku a vyššiu efektívnosť produkčného procesiu, 

avšak bez obmedzenia mimoprodukčných funkcií poľnohospodárstva. V tomto vidíme jedinečnosť 

ekologického i trvalo udržateľného poľnohospodárstva, ako aj jeho možnosť rozvoja.  

 

ZÁVER 

Význam udržateľnosti poľnohospodárstva je nespochybniteľný predovšetkým na regionálnej 

úrovni. Nesprávne realizovanými poľnohospodárskymi aktivitami boli niektoré oblasti Slovenska 
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poškodené, predovšetkým sa jednalo o negatívne prejavy v marginálnych regiónoch Slovenska, 

oblasti, ktoré sa nachádzali vo vyšších nadmorských výškach, kde sa za účelom výroby obilním 

rozorávali lúky a pasienky, čím sa narušila stabilita krajiny. Štruktúra pestovaných plodín bola 

orientovaná predovšetkým na vysoko rentabilné plodiny (obilniny, olejniny) bez rešpektovania 

prirodzených výrobných podmienok, čo v konečnom dôsledku malo negatívny vplyv na rozvoj 

poľnohospodárstva v takýchto regiónoch, predovšetkým na udržateľnosť takejto výroby. To, čo sa 

javilo ako vysoko (krátkodobo) rentabilné, bolo v končenom dôsledku dlhodobo neudržateľné.  

Zdravá a vyvážená poľnohospodárska krajina, ktorej súčasnou je i pôda, plní významné 

produkčné ale aj mimoprodukčné funkcie. Pestrosť poľnohospodárskej krajiny, ako to uvádza 

Hronec, nie je samoúčelná. Tradičné formy hospodárenie dávnejšej minulosti prispievali k ochrane 

tak krajinnej a biologickej diverzity.  

Jednou z možností ako podporiť rozvoj ekonomicky slabších regiónov Slovenska je zamerať 

ich produkčné možností na využitie v procese budovania udržateľného poľnohospodárstva.  

Príspevok vznikol ako súčasť riešenia projektu VEGA 1/0403/09 „Analýza základných 

ekonomických faktorov a ich využitie pri reštrukturalizácii poľnohospodárstva a zabezpečení 

trvaloudržateľného rozvoja Slovenska“  a projektu GAMA/10/07 „Využitie indikátorov trvalo 

udržateľného rozvoja pre komplexné hodnotenie stavu a vývoja trvalo udržateľného rozvoja vo 

vybraných regiónoch na úrovni NUTS III pre manažment regionálneho“. 

 

SÚHRN 

Poľnohospodárstvo v súčasnosti nepatrí medzi vysoko atraktívne, vysoko produkčné a 

rentabilné odvetvia. Jeho význam pre krajinu a ekonomiku je však nespochybniteľný. Alternatívne 

formy poľnohospodárstva prinášajú nové možnosti na jeho realizáciu s vyššou pridanou hodnotou 

tak pre ekonomiku krajiny, pre poľnohospodárov, ale aj pre udržateľný rozvoj regiónov. Príspevok 

hodnotí možnosti a prínos realizácie ekologického a trvalo udržateľného poľnohospodárstva 

v podmienkach Slovenska. 
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