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ABSTRACT 

As mentioned in the article, it is obvious, that the sustainable development of the regions in 

relation to the agricultural production evokes many questions among the expert society. As the 

result of long term interference of the government into the agriculture there are an obvious 

deformation in the feed stock costs, great surplus of goods in the well developed countries of the 

world and the economic growth of backward countries suffering from import customs. 

There is a negative development obviously noticed in the agricultural pension sector. The 

annual loss has grown and the amount of profitable enterprises is decreasing.  

There were only 45 % profitable companies in 1999, 52 % profitable companies in 1996, up 

to 58 % profitable companies in 1997, 54 % profitable companies in 1998 and 52 % profitable 

companies in 1999. 
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ÚVOD 

Transformácia ekonomiky z centrálne plánovaného hospodárstva na trhové hospodárstvo je 

prakticky vo všetkých krajinách strednej a východnej Európy sprevádzaná poklesom HDP a 

poklesom priemyselnej produkcie. Pokles bol zapríčinený celým radom už známych faktorov, ako 

napríklad: deformovaná štruktúra ekonomiky, strata trhov bývalého združenia RVHP, liberalizácia 

obchodu (a s tým súvisiaca tvorba veľmi tvrdého konkurenčného prostredia). 

Moderné poľnohospodárstvo nie je možné považovať v súčasnosti za izolované odvetvie 

národného hospodárstva, ale za jeho integrovanú súčasť. V zmysle teórie sektorov patrí do 

primárneho sektora národného hospodárstva. Súčasná štruktúra rezortu pôdohospodárstva je 

výsledkom dlhodobého procesu. Dnes zahrňujeme do pôdohospodárskeho rezortu Slovenska 

poľnohospodársku prvovýrobu, potravinársky priemysel, agrárne služby, lesné a vodné 

hospodárstvo (vrátane poľovníctva a rybárstva). 

 V súčasnom období po vstupe Slovenska do Európskej únie a európskej menovej únie je 

dôležité pochopiť nastolené globalizačné, ako aj trhovo orientované trendy a faktory, ktoré by 

umožnili zvýšiť úspešnosť a prosperitu subjektov hospodáriacich na pôde a to tak, aby nebol 

narušený vzťah s okolitým prostredím z pohľadu trvaloudržateľného rozvoja daného regiónu.  

K objasneniu danej problematiky by mal prispieť aj tento vedecký článok, ktorý na základe 

historických dát a širšej diskusie domácich a zahraničných autorov objasní názory na úspešnosť 

poľnohospodárskych podnikov v trhovo orientovanom prostredí a vymedzí faktory, ktoré vplývali 

na dôchodkovosť poľnohospodárskej prvovýroby na prelome druhého tisícročia. 

 
MATERIÁL A METÓDA 

Cieľom vedeckého príspevku je poukázať na možnosti zvyšovania prosperity a efektívnosti 

v poľnohospodárskej prvovýrobe a  popísať vývoj výsledku hospodárenia vo vzťahu k dotáciám u 

subjektov hospodáriacich na pôde podľa regionálnej diferenciácie pred vstupom Slovenska do 

Európskej únie. 

Podkladové údaje boli čerpané prevažne z oficiálnych štatistických informácií SR, z 

Informačných listov MP SR, zo Štatistickej ročenky SR, z odborných časopisov, učebníc a z 

internetu za obdobie rokov 1995 až 1999. Finančno-ekonomické ukazovatele, prepočítané na ha 

poľnohospodársky využívanej pôdy, boli získané z údajov, ktoré zabezpečilo MP SR formou 

Informačných listov MP SR, uložených v CD MP SR na VÚEPP. Údaje na súhrnnú analýzu 

poskytlo 1 219 podnikov z celého Slovenska a spôsob ich výberu bol v kompetencii MP SR 

a VÚEPP. 
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Pri hodnotiacom procese boli využité štandardné matematicko-štatistické vzťahy a numerické 

výpočty. 

 

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Prosperita a úspešnosť podniku v trhovom prostredí 

Väčšina domácich ako aj zahraničných autorov vo svojich vedeckých štúdiách konštatujú ten 

fakt, že cieľovou funkciou podnikateľského subjektu v podmienkach trhovej ekonomiky je 

ekonomická prosperita1, pod ktorou sa najčastejšie chápe úhrada nákladov spojená s podnikaním 

a dosahovanie primeraného zisku, ktorý umožňuje ďalší rozvoj podniku a uspokojovanie osobných 

potrieb podnikateľa alebo majiteľa. Táto všeobecná charakteristika sa vzťahuje aj na agrárny sektor. 

Je potrebné uvedomiť si celý rad špecifík, ktoré v tomto odvetví pôsobia, napr. rozdielna kvalita 

pôdy (a s tým súvisiaca renta), diferencované prírodné (a ostatné) podmienky, neúplná trhová 

orientácia niektorých podnikov atď. Uvedené špecifiká podmieňujú značnú diferenciáciu efektov 

hospodárenia v tomto odvetví. Agrárny sektor sa zaraďuje medzi tzv. útlmové odvetvia. Jeho 

produkcia nezahŕňa možnosti sústavnej inovácie, a vznik nových produktov, ako je to napr. v 

prípade elektroniky alebo telekomunikácií. Uvedené faktory spôsobujú, že v rámci podnikateľských 

subjektov v agrárnom sektore sa prejavuje veľká diferenciácia výrobných a hospodárskych 

výsledkov, ktorá v iných výrobných odvetviach prakticky nemá obdobu. 

Ekvivalentom prosperity2 je vo všeobecnosti úspech, ktorý je v ekonomike podniku spájaný 

s výnosným hospodárením. V centre pozornosti každého podniku je hľadanie, budovanie 

a udržiavanie potenciálu úspechu, tzn., že cieľovou veličinou je dlhodobá prosperita podniku. 

Operatívne riadenie je zamerané na bezprostredné dosahovanie úspechu pri aktuálnom 

a optimálnom využití daných potenciálnych zdrojov podniku, tzn., že cieľovou veličinou podniku je 

dosahovanie zisku a udržanie likvidity. 

Podľa autorov BIELIKA, P. – GURČÍK, Ľ. 3 je ekonomická výkonnosť podnikov a ich 

finančná stabilita determinantom ďalšieho rozvoja poľnohospodárstva. Vysoký podiel podnikov, 

ktoré nedosahujú úroveň svojej produkčnej výkonnosti z predtransformačného obdobia spôsobuje, 

že ešte stále takmer 30 % podnikov hospodári so stratou. Hľadanie príčin tohto stavu je možné 

v makro- aj mikroekonomickom prostredí. Vplyv makroekonomického prostredia je nezávislý 

faktor od podnikov a jeho manažmentov a je odrazom politík, ktoré štát voči podnikom uplatňuje 

                                                   
1GRZNÁR, M., SZABO, Ľ. Niektoré determinanty úspešnosti agrárnych podnikov v SR. 
2 BIELIK, P., GURČÍK, Ľ., GAJDOŠ. I. Faktory výkonnosti a dôchodkovosti poľnohospodárskych podnikov 
v Slovenskej republike. 
3 BIELIK, P., GURČÍK, Ľ. Meranie výkonnosti podnikovej ekonomiky. 
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prostredníctvom daní, odvodov, dotácií a pod. Naopak mikroekonomické prostredie podniku je 

operačný priestor, ktorý aktívne spolupôsobí na ekonomickú výkonnosť a finančnú stabilitu 

podniku.  

Podľa KUPKOVIČA, M.4 je dosahovanie zisku a prosperity cieľom podniku. Prosperita 

podniku závisí od výšky výnosov a nákladov. Objem výnosov je daný súčinom cien a počtom 

realizovaných výrobkov. Úroveň cien vyplýva zo vzťahu ponuky a dopytu na trhu po výrobkoch 

a službách, ktoré podnik poskytuje. Objem realizovanej produkcie môže podnik ovplyvniť len 

čiastočne (v závislosti od dopytu veľkosťou a stupňom využitia výrobnej kapacity), pričom úroveň 

predajných cien svojich výrobkov (služieb) daných trhom musí rešpektovať. Z toho vyplýva, že 

jediné, na čo podnik môže priamo pôsobiť je suma nákladov. Nie je to málo, lebo vzťah úrovne 

nákladov a trhových cien pôsobí ako hlavný determinujúci faktor veľkosti ponuky. Podnik v trhovej 

ekonomike potrebuje zvyšovať svoju prosperitu a upevňovať si schopnosť konkurencie. Najlepšou 

cestou, ktorá v súčasnosti vedie k tomuto cieľu, je skvalitňovať riadenie a zabezpečiť znižovanie 

nákladov.  

BIELIK, P.5 uvádza, že prejavom ekonomickej diferenciácie v dôchodkovosti podnikov 

v súčasnom období je kritérium zisku. Medzi identifikačné znaky ziskových podnikov patrí 

reštrukturalizovaná výroba s prevahou ziskových produktov, väčšia koncentrácia pôdneho fondu 

a intenzita výroby, súlad medzi produktivitou práce a priemernými mzdami, nižšie náklady na Sk 

výkonov, resp. pridanej hodnoty, väčšia pridaná hodnota, reálny tok peňažných prostriedkov, nižšia 

úverová a úroková zaťaženosť, väčšie (prevádzkové) výnosy  a (intenzifikačné) náklady, vyššia 

materiálno-technická a strojovo-technologická vybavenosť, kreativita podnikového manažmentu 

a zbavovanie sa neproduktívnych pracovníkov. 

Podľa CHRASTINOVEJ, Z.6 je v trhovej ekonomike v prevažnej miere meradlom prosperity, 

resp. úspešnosti podniku, jeho solventnosť. Vnímanie podniku ako spoľahlivého (resp. 

nespoľahlivého) solventného partnera má veľmi pragmatické dôsledky v podobe obchodných 

podmienok za akých s ním ostatné subjekty vstupujú do komerčných vzťahov.  

Napriek mnohým definíciám, ktoré zdôrazňujú tvorbu zisku ako základného cieľa v úspešnom 

podnikaní nájdeme aj autorov, ako napr. ŽIVĚLOVÁ, I.7, čo zdôrazňujú, že pri rozpracovávaní 

tejto problematiky nie je možné pozastaviť sa len pri analýze zisku. Zisk je (a  do budúcnosti 

zostane) významnou ekonomickou veličinou, jeho dosahovanie bude stále sledované. Zisk je 

                                                   
4 KUPKOVIČ, M. Náklady podniku. 
5 BIELIK, P. Metodologické otázky merania podnikovej výkonnosti  
6 CHRASTINOVÁ, Z. Overenie metód hodnotenia bonity a tzv. „systému včasného varovania“ finančnej situácie 
poľnohospodárskych podnikov. 
7 ŽIVĚLOVÁ, I. K problematice analýzy finanční situace podniku. 
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nutnou podmienkou tvorby ďalších zdrojov potrebných na hospodárenie firmy. Objavuje sa kritika 

tradičných koncepcií merania a hodnotenia úspešnosti podniku založených na maximalizácií zisku. 

Stotožnenie úspechu firmy s tvorbou hodnoty sa stáva stále aktuálnejším javom. Z tohto pohľadu je 

(aj) zisk chápaný len ako prostriedok na zvyšovanie hodnoty firmy. Z hľadiska koncepcie riadenia 

hodnoty je potrebné, aby bola dosahovaná určitá výška zisku. Výnosnosť kapitálu investovaného 

vlastníkmi by mala byť väčšia ako alternatívne náklady na vlastný kapitál. Až potom je podnik 

považovaný za úspešný. 

Podľa ZALAI, K.8 prosperitu podniku ovplyvňuje celý rad činiteľov, ktorý rozdelil do dvoch 

prúdov. Prvý prúd zahŕňa činitele pôsobiace na podnik z jeho okolia. Sú to činitele externé, ich 

pôsobenie je objektívne. Sú nezávislé od vôle majiteľa či „top“ manažmentu firmy, dôsledky ich 

existencie nemožno eliminovať (či len veľmi obmedzene) z vlastnej vôle. Patrí k nim napr. stav 

ekonomiky a štátne zásahy, ktoré majú podobu rôznych „politík“ štátu – daňovej, menovej, colnej 

a pod. Presadzujú sa prostredníctvom nástrojov, ktoré podnik nemôže ovplyvniť či ľubovoľne 

meniť. Druhý prúd predstavujú interné činitele. Vznikajú vo vnútornom prostredí podniku 

a vypovedajú o jeho výkonnosti; majú subjektívny charakter. Patria tu kvantitatívne výsledky 

podniku (objem výroby a tržieb) a kvalitatívne výsledky podniku [činitele vypovedajúce o úrovni 

zhodnocovacieho procesu podniku, o jeho schopnosti meniť vstupy na výstupy. Vzťah vstupov 

a výstupov sa prejavuje predovšetkým v tvorbe hospodárskeho výsledku. Ak sú výstupy (výnosy) 

väčšie ako vstupy (náklady), tvoríme zisk, ak je to naopak, tvoríme stratu]. 

Podľa BIELIKA, P.9 je možné faktory prosperity podniku deliť na vonkajšie a vnútorné, 

pričom najdôležitejšie z nich sú:   

 cenové diferenciácie materiálových vstupov a realizačných cien  poľnohospodárskych 

výrobkov, 

 vysoká platobná neschopnosť podnikov a neprístupnosť k úverovým zdrojom, 

 znižovanie investícií a nedostatok finančných prostriedkov na obnovovacie investície, 

 pomalé zmierňovanie nevyužívania výrobných kapacít a ich prispôsobovanie na iné 

(ziskové podnikateľské) účely, 

 nedostatočné vybavenie a vysoká opotrebovanosť strojov a technológií a pod. 

 

Ďalej JANOK, M.10 uvádza, že hlavnými znakmi úspešnej firmy sú ziskovosť, platobná 

schopnosť a tempo rastu zisku, ktoré sú výsledkom trhového správania firmy, ale aj výsledkom 

                                                   
8 ZALAI, K. a kol. Finančno-ekonomická analýza podniku. 
9 BIELIK, P. Komparácia výkonnosti slovenského poľnohospodárstva. 
10 JANOK, M. Ukazovatele finančnej analýzy podniku. 
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pôsobenia faktorov z vonkajšieho prostredia. Ziskovosť je hlavným parametrom úspechu firmy, 

platobná schopnosť je podmienkou prežitia firmy a tempo rastu zisku je perspektívou rozvoja firmy. 

Medzi faktory, ktoré firma nemôže priamo ovplyvniť, avšak priamo alebo nepriamo ovplyvňujú 

firmu, patria faktory makrookolia a mikrookolia. 

Faktory makrookolia: 

 politická situácia krajiny, 

 právna situácia štátu, 

 demografické vplyvy, 

 fyzikálne okolie (teplota, zrážky...), 

 životná úroveň, kultúrny vývoj krajiny, 

 štýl života, zvyk, spotreby, 

 sociálny vývoj krajiny, 

 ekonomické vplyvy krajiny, 

 ekonomické vplyvy sveta. 

 

Faktory mikrookolia: 

 konkurenti, 

 zamestnanci, 

 dodávatelia, 

 verejnosť, 

 majitelia. 

 

Mikroekonomické (vnútorné) determinanty podnikovej úspešnosti11 sú v plnom rozsahu 

v pôsobnosti podnikových manažmentov. Dominantné postavenie v skupine mikroekonomických 

determinantov podnikovej ekonomiky majú procesy hospodárnosti a efektívnosti.  

Môžeme ich zhrnúť do dvoch základných charakteristík: 

1. Ide o účelovosť, ktorá zdôrazňuje cieľové zameranie každého vynakladania nákladov, 

keď ako konečná príčina ich vzniku vystupuje určitý konkrétny výrobok, práca, alebo 

služba. 

2. Ide o užitočnosť, ktorá zdôrazňuje zmysel, ekonomickú potrebu a užitočnosť celého 

nákladového procesu a jeho výsledkov, vyrobeného sortimentu a objemu konečných 

výkonov.  

                                                   
11 BIELIK, P. Determinanty efektívnosti podnikovej sféry v procese transformácie ekonomiky. 
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Makroekonomické determinanty zahŕňajú: 

1. Cenovú politiku, ktorá determinuje dostupnosť a cenu výrobných faktorov na jednej 

strane a dôchodkovú situáciu podnikov prostredníctvom ich nákupných cien na druhej 

strane. Cenový vývoj je charakterizovaný disharmóniou (v neprospech 

poľnohospodárstva). 

2. Daňové zaťaženie, ktorým štát ovplyvňuje správanie podnikov (z hľadiska výšky daní a 

z hľadiska ich konštrukcie) je charakterizované ako vysoké. 

3. Úverovú politiku, ktorá zohráva významnú úlohu v procese alokácie peňažných 

prostriedkov v ekonomickom priestore. Nástroje sú determinované predovšetkým 

bankovými úvermi, ich cenou a diskontnou sadzbou. 

4. Obchodnú politiku uplatňovanú prostredníctvom Štátneho fondu trhovej regulácie. 

Obchodná politika ovplyvňuje a podporuje trh s agrárnymi komoditami, ochranu 

a podporu domácich výrobcov prostredníctvom intervenčných nákupov, exportných 

dotácií, ciel, kvót, licencií a pod. 

5. Dotačnú politiku na podporu hospodárenia v horších prírodných podmienkach a rozvoj 

podnikania v poľnohospodárstve, ktorá má stimulačný a rozvojový charakter s priamym 

dopadom na podporu efektívnosti poľnohospodárstva. 

 

Podľa GOZORU, V.12 a TĹČIKA, V.13 prosperita podniku závisí primárne od ľudí, ktorí ho 

riadia, od ich schopností, zručností, vzdelanosti atď. Sekundárne sa na prosperite podniku podieľajú 

všetci jeho zamestnanci. 

Základným predpokladom úspešnosti každého podniku podľa BERVIDOVEJ, I.14 je efektívne 

využitie základných výrobných faktorov, t. j. využitie práce, pôdy a kapitálu. Za rozhodujúci 

výrobný faktor možno označiť prácu. Efektívnosť využitia práce ako výrobného faktora je 

všeobecne vyjadrovaná úrovňou produktivity práce. Ukazovatele produktivity práce spolu 

s ukazovateľmi rentability vlastného imania (ROE) a rentability celkových aktív (ROA) sú 

považované za najvhodnejšie ukazovatele na posudzovanie úspešnosti podniku.  

                                                   
12 GOZORA, V. Význam ľudského činiteľa pri dosahovaní podnikateľskej úspešnosti. 
13 TĹČIK, V. Ako ďalej pre tých čo chcú... 
14 BERVIDOVÁ, L. Produktivita práce jako faktor rozvoje podniku. 
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GRZNÁR, M. a SZABO, Ľ.15 pokladajú za faktor prosperity podnikov hospodáriacich na 

pôde racionálnu intenzifikáciu výroby. Vychádzajú z predpokladu, že podnik s vysokou úrovňou 

aplikácie intenzifikačných činiteľov dosahuje lepšie hospodárske výsledky ako podnik, ktorý sa 

o túto cestu rastu svojej výkonnosti neusiluje. Miera intenzity sa môže vyjadriť rôznymi 

ukazovateľmi, naturálnymi i hodnotovými. V našej analýze sme zvolili výšku nákladov, ktoré 

vyjadrujú stupňovanie vkladov na jednotku plochy podniku. Uskutočnená analýza potvrdila, že 

ekonomicky prosperujúce podniky sa usilujú o racionálnu intenzifikáciu svojej výroby. Zároveň 

poukazujú na skutočnosť, že príprava slovenského poľnohospodárstva na začlenenie do EÚ je 

spojená s nutnosťou zvýšiť výkonnosť a efektívnosť poľnohospodárskych podnikov, čo tvorí 

hlavný predpoklad konkurenčnej schopnosti našich poľnohospodárskych výrobkov na európskych 

i svetových trhoch. Od produkčnej výkonnosti v predvstupovom našich výrobcov období závisí do 

značnej miery aj výška budúcich kompenzačných sadzieb z rozpočtu EÚ a sila argumentov našich 

vyjednávačov v prístupovom procese. 

  

Efektívnosť podniku v trhovom prostredí 

Prosperita a efektívnosť sú neoddeliteľnou súčasťou ekonomickej praxe. Efektívnosť 

znamená, že nedochádza k plytvaniu, resp., že zdroje ekonomiky národného hospodárstva sa 

využívajú čo najefektívnejšie na uspokojovanie potrieb a požiadaviek ľudí. Presnejšie, ekonomika 

produkuje efektívne vtedy, keď nemôžeme produkovať  väčšie množstvo jedného statku bez toho, 

aby sme produkovali menšie množstvo iného statku – keď je na hranici produkčných možností.  

SOLOMON, T. A.16 poukazuje, že ekonomická teória efektívnosti uznáva nasledovné druhy 

efektívnosti: 

 Technická efektívnosť – predstavuje dosiahnutie maximálneho výnosu produktu využitím 

výrobných faktorov a danej technológie. Podnik alebo firma je považovaná za technicky 

efektívnu oproti ostatným firmám, ak dokáže vyrábať väčšie množstvo produktov pri 

rovnakom množstve vstupov ako ostatné firmy. V poľnohospodárstve je to dosiahnutie 

maximálnej úrody alebo úžitkovosti, ktoré sú dané biologickým potenciálom nejakej 

odrody alebo plemena. 

 Alokačná efektívnosť – predstavuje výber racionálnej kombinácie výrobných faktorov vo 

výrobnom procese. 

 Totálna alebo ekonomická efektívnosť – je schopnosť podnikateľského subjektu vyrábať 

dané množstvo produktu pri minimálnych nákladoch. Je to teda kombinovaný efekt 

                                                   
15 GRZNÁR, M., SZABO, Ľ. Vplyv intenzity výroby na úspešnosť poľnohospodárskeho podniku. 
16 SOLOMON, T. A. Využitie efektívnosti pri hodnotení konkurenčnej pozície ... . 



 65

technickej a alokačnej efektívnosti. 

 

BERVIDOVÁ, L.17 vysvetľuje efektívnosť ako vzťah medzi efektom (úžitkom a výstupom) 

a vstupom, s ktorým bol dosiahnutý daný efekt. Efektívnosť podnikania je potom charakterizovaná 

ako vzťah medzi efektom podnikateľskej činnosti a faktormi, ktoré k dosiahnutiu daného úžitku 

prispeli. Ako veľkosť efektu tak množstvo použitých faktorov závisí jednak na vlastnej výrobnej 

činnosti podniku, jednak na trhovom prostredí, v ktorom podnik operuje. V prípade 

poľnohospodárstva sa pridáva ešte veľký vplyv klimatických podmienok. Podnik sám rozhoduje 

aké výrobné faktory, v akom množstve a kvalite použije a s tým potom súvisí veľkosť dosiahnutého 

efektu. Ide pritom o to, aby bol daný efekt dosiahnutý s minimom použitých faktorov, teda aby na 

jednotku použitého faktora pripadal čo najväčší úžitok. V tomto prípade možno hovoriť 

o efektívnosti technologickej ako o výsledku úrovne využitia výrobných faktorov viazaných 

v podniku. Jedná sa o vzťah medzi vyrobenou produkciou a množstvom použitých faktorov. Možno 

teda povedať, že úroveň technologickej efektívnosti plne závisí na chovaní podniku a je prvotným 

predpokladom efektívnosti podnikania. Alokačná efektívnosť je výsledok uplatnenia vyrobenej 

produkcii na trhu. Možno ju chápať ako vzťah medzi hodnotou realizovanej produkcie a hodnotou 

všetkých vynaložených faktorov, nutných pre jej vytvorenie a umiestnenie na trhu. Pre pozitívny 

vývoj efektívnosti podnikania je pritom nutné, aby úroveň alokačnej efektívnosti bola vyššia než je 

úroveň efektívnosti technologickej. 

Efektívnosťou podniku sa zaoberal aj FARELL18, podľa ktorého sa celková efektívnosť 

podniku skladá z dvoch komponentov: technickej efektívnosti (TE) označovanej  tiež ako 

manažérska efektívnosť a alokačná efektívnosť (AE) tiež zvaná ako efektívnosť využitia vstupov 

vzhľadom k ich cenám. Alokačná efektívnosť alebo efektvnosť využitia vstupov odráža schopnosť 

firmy využívať dané vstupy v optimálnom pomere vzhľadom k ich cenám.  

Keďže v transformačnom procese sa menia vstupy na výstupy je nutné pre potreby vyčíslenia 

podnikovej efektívnosti porovnávať hlavne vzájomné vzťahy medzi ukazovateľmi. Tento vzájomný 

vzťah vstupov a výstupov vypovedá následne o efektívnosti, resp. hospodárnosti reprodukčného 

procesu v podniku, ktorá by mala dosahovať primeranú úroveň pre jeho úspešný rozvoj. Pomerové 

ukazovatele, ktoré dávajú do pomeru vstupy a výstupy, môžu byť z hľadiska toho, ako tieto vstupy 

a výstupy dávajú do pomeru, vyjadrené 19: 

                                                   
17 BERVIDOVÁ, L. Efektívnosť podnikania ako predpoklad konkurencieschopnosti agrárneho sektora. 
18 COELLI, T.J. – RAO, D.S.P. – BATTESE G.E. An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. 
19 KOTULIČ, R., KIRÁLY, P., RAJČÁNIOVÁ, M. Finančná analýza podniku. 
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a) pomerom „výstup : vstup“, vtedy hovoríme o ukazovateľoch produktívnosti (napr. finančná 

produktivita práce z pridanej hodnoty = pridaná hodnota / osobné náklady), účinnosti (napr. 

účinnosť celkového kapitálu = výnosy : celkový kapitál), ale patria sem aj niektoré 

ukazovatele rentability (napr. rentabilita nákladov = výsledok hospodárenia / náklady) 

b) pomerom „vstup : výstup“, kedy ide o ukazovatele náročnosti (napr. náročnosť výroby na 

materiál, resp. materiálová náročnosť = materiál / výnosy), viazanosti (napr. viazanosť 

celkového kapitálu = celkový kapitál : výnosy) , nákladovosti (napr. nákladovosť výnosov = 

náklady / výnosy) 

c) pomerom „vstup : vstup“, vtedy ide o ukazovatele vybavenosti (napr. vybavenosť 

pracovníka dlhodobým hmotným majetkom = celkový počet pracovníkov : dlhodobý 

hmotný majetok) 

d) pomerom „výstup : výstup“ , kde patria napr. niektoré ukazovatele rentability (napr. 

rentabilita výnosov = výsledok hospodárenia : výnosy) 

 

Ukazovatele uvedené v bodoch a) a b) sa označujú ako ukazovatele efektívnosti. 

Z ekonomického hľadiska musí podnikateľská činnosť spĺňať požiadavku efektívnosti. Efektívnosť 

na rozdiel od hospodárnosti20 vyžaduje okrem racionálneho pomeru vstupov a výstupov aj účelnosť 

produkcie. V ukazovateľoch efektívnosti sa okrem hospodárnosti, ktorú kvantifikujú, prejavuje už 

aj účelnosť, pretože napríklad výnosy podniku sú prejavom akceptácie jeho produktov odberateľmi, 

ktorí za dané množstvo boli ochotní zaplatiť určitú sumu21. 

 

Možnosti zvyšovania hospodárnosti v čase 
Obrázok 1 
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Prameň: KOTULIČ, R., KIRÁLY, P., RAJČÁNIOVÁ, M. Finančná analýza podniku. 

 

                                                   
20 Hospodárnosť je jedným zo základných kvalitatívnych kritérií podnikateľskej činnosti. Snahou podniku je 
hospodárnosť zlepšovať, k čomu môže dôjsť pätorakým spôsobom, ako uvádza obrázok č.1. 
21 KOTULIČ, R., KIRÁLY, P., RAJČÁNIOVÁ, M. Finančná analýza podniku. 
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Teória efektívnosti viedla mnohých autorov k definovaniu optimálnej veľkosti podniku. Pri 

hľadaní optimálnej veľkosti podniku potom do popredia vystupujú dva problémy, ktoré sa týkajú 

transakčných nákladov a úspor z rozsahu. Pokiaľ ide o transakčné náklady tieto rastú s rastom 

veľkosti podniku. Vyššie transakčné náklady vo väčších podnikoch vznikajú v dôsledku zložitejšej 

organizačnej štruktúry a problémov súvisiacich s administratívou a kontrolou, čo vedie ku 

klesajúcej pracovnej morálke a výkonom. Úspory z rozsahu sa zvyšujú s technologickými 

inováciami, takže aj veľkosť a ekonomický rozvoj by sa mohli v priebehu času zvýšiť22. 

Argumenty v prospech veľkých fariem uvádza POLLAK, R. A.23, ktorý konštatuje, že malé 

farmy môžu byť ovplyvnené určitými nevýhodami vyplývajúcimi z charakteru rodinného 

hospodárstva, ako sú napr. konflikty vnútri rodiny ktoré sa môžu preniesť do pracovného procesu, 

rôzna pracovná etika členov rodiny, ktorá musí byť tolerovaná, schopnosti členov rodiny nemusia 

nutne naplňovať potreby farmy, limitované výhody z rozsahu a pod.  

Opačný názor zastáva DEININGER, K.24, ktorý uvádza, že jeden z najdôležitejších dôvodov, 

prečo malé (rodinné) farmy prevládajú nad veľkými (korporatívnymi) typmi fariem je ten, že 

členovia rodinných fariem sú konečnými príjemcami zisku a tak majú väčší záujem vynaložiť určité 

úsilie než námedzná pracovná sila, sú ochotní riskovať a zároveň môžu byť omnoho flexibilnejšie 

zamestnávaní ako na farme tak i mimo farmy bez toho aby dochádzalo k rastu nákladov. 

Pri rozdelení podnikov na veľké a malé KRCHO, P.25 uvádza, že malé a stredné podniky majú 

oproti veľkým tieto výhody: 

 vysoká flexibilita vo vzťahu k zmenám ekonomiky a trhu, 

 efektívna výroba malosériových produktov a schopnosť využívať lokálne obmedzené 

zdroje, 

 vytváranie pracovných príležitostí s relatívne nízkymi kapitálovými nákladmi, 

 tvorba produktov a služieb s relatívne nízkymi nákladmi a cenovo prijateľných, 

 ľahšie odbytové možnosti produkcie z dôvodu zasahovania malého segmentu trhu, 

rýchlejšie prispôsobenie sa technickému pokroku a absorbovanie zmien technológie, 

rýchlejšia a rentabilnejšia inovácia výrobného programu, 

 rýchlejší prenos informácii, lepšia koordinovanosť medzi majiteľmi podniku a ich 

výkonnými zložkami, 

 sústredenie výrobného manažmentu a kapitálu na jednom mieste, 

                                                   
22 GROENEWALD,  J. A. Returns to Size and Structure of Agriculture. Podľa SCHMITT,  G. Haushalts- und 
Betriebgrößen in der Landwirtschaft.  
23 POLLAK,  R. A. Transaction Cost Approach to Families and Households. 
24 DEININGER,  K. Collective Agricultural Production. 
25 KRCHO, P. Predpoklady rozvoja malého a stredného podnikania v poľnohospodárstve. 
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 ochota niesť riziko a schopnosť mobilizácie osobnej iniciatívy. 

 

 Analýzou efektívnosti podnikov v závislosti od ich organizačno-právnej formy podnikania. 

sa vo svojej štúdii podrobne venoval MATHIJS, E.26, ktorý porovnával efektívnosť fariem rôznej 

organizačno-právnej formy na výberových súboroch z roku 1998 v Maďarsku a Bulharsku pri 

zohľadnení väčšieho počtu výrobných faktorov. Výsledky analýzy maďarských podnikov so 

zameraním na rastlinnú výrobu ukázali, že najvyššiu priemernú mieru efektívnosti dosahujú rodinné 

farmy (58%), za nimi nasledujú obchodné spoločnosti (50%) a poľnohospodárske družstvá (44%). 

Analogická analýza v Bulharsku prezentuje ako v priemere najefektívnejšie obchodné spoločnosti 

(51%), za ktorými nasledujú rodinné farmy (44%) a družstvá (43%).  

 Ďalej MARCOUS, K. – SWINNEN, J.27 konštatujú, že súkromní roľníci (podľa vzoru 

západoeurópskych krajín) a poľnohospodárske obchodné spoločnosti, vzhľadom na priamy 

motivačný vplyv súkromného vlastníctva výrobných faktorov, dosiahli lepšie výsledky v zlepšovaní 

efektívnosti. Štúdie uskutočnené v niektorých krajinách na báze agregovaných údajov ukazujú, že 

čiastková produktivita, ako aj produktivita úhrnného faktora sa zlepšili tam, kde nastal výrazný 

posun od kolektívneho k individuálnemu hospodáreniu na pôde (Albánsko, Rumunsko) v porovnaní 

s tými krajinami, kde naďalej pretrvávajú veľké poľnohospodárske družstvá (ČR, SR, Maďarsko). 

 

Vývoj dotácií a výsledku hospodárenia poľnohospodárskej prvovýroby pred vstupom 

Slovenskej Republiky do EÚ 

Do roku 1989 bolo poľnohospodárstvo preferovaným odvetvím, čo bolo badať aj na jeho 

výkonnosti, na ktorej sa silno podieľali zdroje zo štátnych fondov. Na prelome rokov 1991 a 1992 

nastáva radikálny zlom v dotačnej politike, čo malo za následok pokles vo výške poskytovania 

dotácií na úroveň 42 % oproti roku 1989. Toto kontroverzné zníženie účasti štátu malo viditeľne 

dramatický dopad na ekonomiku subjektov podnikajúcich v poľnohospodárstve. 

Vývoj poskytovaných dotácií v sledovanom období (prepočítaných na jeden hektár PP) 

poukazuje na dve etapy vývoja. Do roku 1997 sa objem poskytovaných dotácií na Slovensku 

zvyšoval. Práve v tomto roku dosiahol svoje maximum za sledované obdobie rokov 1996 až 1999, 

čo možno sledovať v tabuľke č. 1. 

 

 

 

                                                   
26 MATHIJS, E. Microeconomic Analysis of farm restructuring in East and Middle Europe. 
27 MARCOUS, K. – SWINNEN, J. Causes of Output Decline in Economic Transition. 
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Vývoj objemu dotácií do poľnohospodárstva  v rokoch 1995 až 1999 
      Tabuľka 1 

Rok 1995 1996 1997 1998 1999
Index 
99/98 

Index 
99/95 

Celkové dotácie (mil. Sk) 7178 7124 8776 8115 7644 94,2 107,3 
Celkové dotácie v Sk. ha-1 PP 

v HPP 
3550 3576 4149 3999 3872 96,8 108,3 

Celkové dotácie v Sk. ha-1 PP 
v LPP 

1965 2042 2896 2805 2414 86,1 118,2 

Prameň: Informačné listy CD MP SR, VÚEPP, vlastné výpočty 
 

V podiele objemu dotácií na jeden hektár poľnohospodárskej pôdy dosahujeme len 1/6 až 1/5 

úrovne EÚ. Zvýšiť túto úroveň (aj napriek snahám z ministerstva pôdohospodárstva) neumožňuje 

nízka výkonnosť národného hospodárstva SR. 

Viac ako polovica dotácií sa vynakladá formou systémových dotácií na reštrukturalizáciu 

v horších prírodných podmienkach. 

Dotácie zohrávali (a  budú zohrávať) pozitívnu úlohu pri stabilizácii výrobných podmienok 

v transformačnom procese poľnohospodárstva SR a pri stabilizovaní vidieka v duchu trvalo 

udržateľného rozvoja. Pozitívne sa dotácie prejavili i vo vzťahu k tvorbe dôchodku 

z poľnohospodárskej prvovýroby. 

V sledovanom období prevláda v agrosektore negatívny vývoj dôchodkovej situácie. 

Medziročne sa prehĺbila strata a poklesol počet ziskových subjektov. V roku 1995 bolo 

hospodárenie so ziskom zaznamenané iba v 45 % podnikov; v roku 1996 približne v 52 % 

podnikov; v roku 1997 až v 58 % podnikov; v roku 1998 v 54 % podnikov a v roku 1999 v 52 % 

podnikov. 

 

Vývoj hospodárskeho výsledku s dotáciami v Sk. ha-1 PP v krajoch  SR v rokoch 1995 až 1999 
      Tabuľka 2 

Sk. ha-1 Cena 
PP 

1995 1996 1997 1998 1999 
Index 
99/98 

Index 
99/95

Žilinský kraj 13 178 -800 -1455 -729 -965  -143  14,8 17,9 
Bratislavský kraj 61 294 -690 -777 280 -1037 -212  20,4 30,7 
Trenčiansky kraj 29 958 -923 -1106 -204 -482  -318  66,0 34,5 

Trnavský kraj 73 234 -826 -239 479 -1128 -573  50,8 69,4 
SR  spolu 37 913 -1 222 -923,00 -341,00 -711,00 -799,00 112,4 65,4 

Prešovský kraj 16 255 -999 -1159 -999 -592  -902  152,4 90,3 
Banskobystrický kraj 20 870 -1 825 -1332 -791 -728  -1 000  137,4 54,8 

Košický kraj 26 539 -2 303 -1216 -627 -813  -1 071  131,7 46,5 
Nitriansky kraj 68 639 -820 -186 369 -335  -1212  361,8 147,8
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Prameň: Informačné listy CD MP SR, VÚEPP, vlastné výpočty 
 

V podnikoch Žilinského kraja, kde sa hospodári v horších prírodných podmienkach, sa strata 

znížila 5,6 násobne, v Nitrianskom kraji, kde sa hospodári v lepších prírodných podmienkach, došlo 

k 1,5 násobnému zvýšeniu straty v sledovanom období rokov 1995–1999 (porovnáva tabuľka č. 2).  

V rokoch 1995–1997 sa strata postupne znižovala v krajoch, ktoré hospodária v lepších 

prírodných podmienkach. V rokoch 1998–1999 sa v Nitrianskom kraji strata zvýšila na úroveň -1 

212 Sk. ha-1 PP, čo znamená zvýšenie straty o 877 Sk. ha-1 PP (a zároveň aj predikciu vývoja 

zvyšujúcich sa strát). 

V roku 1999 sa celkový hospodársky výsledok s dotáciami (oproti roku 1998) znížil 

v priemere o 12,4 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje nárast straty o 88 Sk. ha-1 PP na  -799 

Sk. ha-1 PP, čo možno vidieť aj v grafe č. 1. 

 

     Graf 1 

 

 

V krajoch, kde podniky hospodárili  v horších prírodných podmienkach sa strata znížila, čo 

prispelo k zmierneniu rozdielu medzi krajmi, kde podniky hospodária v lepších prírodných 

podmienkach. Z predchádzajúceho výskumu28 vyplýva, že existujú značné rozdiely v úrovni 

                                                   
28 KOTULIČ, R – LIBERKO, I. Analysis of the effectiveness of the agricultural primary production under the 
conditions of the Slovak Republic at the millennium 
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nákladovosti, v objeme výnosov a v objeme pridanej hodnoty. 

Kladný hospodársky výsledok sa síce dosiahol vo všetkých právnických subjektoch, ale len 

v mimoriadnych činnostiach. Najlepšie sa darilo obchodným spoločnostiam, ktoré v roku 1999 

zaznamenali kladný prevádzkový hospodársky výsledok vo výške 291 Sk. ha-1 PP (aj keď nižší 

oproti iným rokom sledovaného obdobia). Ako varovný signál je nutné hodnotiť skutočnosť, že 

tendencia vo vývoji hospodárskeho výsledku z prevádzkovej činnosti sa oproti roku 1995 zhoršila 

o 35 %. 

 

K tejto nepriaznivej tendencii negatívneho vývoja hospodárenia na pôde prispieva najmä 

medziročný pokles produkcie vplyvom: 

 nepriaznivých klimatických podmienok, 

 vysokej materiálovej a finančnej náročnosti výroby, 

 nízkej efektívnosti a nízkej produktivity práce, 

 nízkeho zhodnocovania produktov a nízkej pridanej hodnoty, 

 prehĺbenia cenovej disparity spôsobenej poklesom cien produktov poľnohospodárskej 

výroby a rastom cien vstupov do výroby, 

 deformácie konkurenčného prostredia v dôsledku neprepracovanej dotačnej a subvenčnej 

politiky, 

 odkladania riešenia starého bloku úverov. 

 

ZÁVER 

Zmena efektívnosti môže mať pôvod vo vnútri podniku (t.j. v zmene hospodárnosti – napr. 

zvýšenie produktivity práce, dokonalejšie využitie výrobných faktorov, zefektívnenie organizácie 

práce apod.) alebo môže byť výsledkom vonkajších faktorov, ako je napr. zvýšenie cien, zvýšenie 

odbytu produkcie podniku apod. Počas obdobia, v ktorom podnik aplikuje špeciálne stratégie, ako 

je napr. investovanie do nových technológií, zvyšovanie podielu na trhu, presadzovanie nového 

produktu na trhu apod., môže byť cieľ zvýšenia hospodárnosti porušený. Ide zväčša o dočasné 

obdobie, po ktorom sa očakáva zvýšenie efektívnosti, a to väčšie ako bez uplatnenia danej stratégie. 

Metódy založené na hodnotení efektívnosti podnikov budú mať preto v nadchádzajúcom období 

veľký význam, hlavne čo sa týka objektívneho prerozdeľovania štrukturálnych fondov z Európskej 

únie, ako aj domácich dotácií a subvencií. Neprimeraná a neadekvátna alokácia takýchto finančných 

zdrojov, by mohla negatívne pôsobiť na budúci rozvoj v danom odvetví (vytvorenie výrob 
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a rôznych prevádzok len kvôli dotáciám a subvenciám) a z dlhodobého pohľadu zmeniť ráz 

jednotlivých regiónov v negatívnom zmysle slova29. 

Udržateľnosť regiónov chápaná vo vzťahu k poľnohospodárskej výrobe vyvoláva v radoch 

ekonomických odborníkov viacero otáznikov. Rímska zmluva zakladajúca Spoločnú 

poľnohospodársku politiku v roku 1957 definovala snahu vlád zabezpečiť dotáciami primeranú 

životnú úroveň poľnohospodárskeho spoločenstva, najmä zvýšením individuálnych príjmov osôb 

pracujúcich v poľnohospodárstve, stabilizovať trhy, či zabezpečiť riadne zásobovanie. Systém 

dotácií, ciel a intervenčných nákupov vznikol v presvedčení jednotlivých vlád, že bez ich zásahu by 

trh s poľnohospodárskymi produktmi skolaboval a ľudia by trpeli hladom. Výsledkom dlhodobých 

zásahov vlád do poľnohospodárstva sú deformované a (v mnohých prípadoch) neúmerne vysoké 

ceny potravín, ale aj obrovské prebytky komodít v hospodársky vyspelých krajinách sveta.  

Ekonomický vývoj subjektov hospodáriacich na pôde analyzovaný podľa regiónov Slovenska 

naznačuje, že systém tvorby udržateľného prostredia pre vidiek prostredníctvom súčasných 

agrárnych hospodársko-politických koncepcií vedie k obrovskej deformácii konkurenčných 

podmienok.  

 

SÚHRN 

Udržateľnosť regiónov chápaná vo vzťahu k poľnohospodárskej výrobe vyvoláva v radoch 

ekonomických odborníkov viacero otáznikov. Výsledkom dlhodobých zásahov vlád do 

poľnohospodárstva sú deformované a (v mnohých prípadoch) neúmerne vysoké ceny potravín, ale 

aj obrovské prebytky komodít v hospodársky vyspelých krajinách sveta. 

V sledovanom období prevláda v agrosektore negatívny vývoj dôchodkovej situácie. 

Medziročne sa prehĺbila strata a poklesol počet ziskových subjektov.  

V roku 1995 bolo hospodárenie so ziskom zaznamenané iba v 45 % podnikov; v roku 1996 

približne v 52 % podnikov; v roku 1997 až v 58 % podnikov; v roku 1998 v 54 % podnikov a v roku 

1999 v 52 % podnikov. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

 Efektívnosť. Prosperita. Ekonomické zhodnotenie. Poľnohospodársky subjekt. Výsledok 

hospodárenia.  

 
 
 
 
 

                                                   
29 KOTULIČ, R., KIRÁLY, P., RAJČÁNIOVÁ, M. Finančná analýza podniku.  
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