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ABSTRACT 

This paper focuses on the analysis of one economic factors of sustainable development, the 

factor of accessibility to financial resources at the market in Slovakia, which represents 

possibilities of financial support of acceleration development of enterprises in agriculture. The aim 

of the paper is to show out as well at the necessity of more effective utilization multi source 

financing from different financial resources in order to encouragement developing projects in 

agriculture. The subject of the trend analysis is accessibility to long-term financial resources from 

bank sector and from EU funds in framework of Program of country development in Slovakia. In 

the end are discussed other factors of more effective utilization multi source financing in order to 

increase competitiveness of  agriculture sector and sustainable development in Slovakia. 
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ÚVOD 

Jedným zo strategických cieľov ekonomického a sociálneho rozvoja SR je výrazné zvýšenie 

konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti regiónov pri zabezpečení trvalo udržateľného 

rozvoja a zamestnanosti. V strednodobej koncepcii hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR bol pre 

poľnohospodársku politiku stanovený cieľ posilnenia efektívnosti a konkurencieschopnosti 

agropotravinárskeho sektora tak, aby sa dosiahlo primerané využitie domácich výrobných faktorov, 

ako aj výhod medzinárodného obchodu, s rešpektovaním environmentálnych a sociálnych funkcií 

poľnohospodárstva v spoločnosti. Možno poukázať na to, že spoločná poľnohospodárska politika 
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v rámci EÚ a efektívna  poľnohospodárska  politika sa stávajú kľúčovou problematikou pre 

budúcnosť SR, ale aj krajín EÚ. Pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja SR v kontexte 

globálnych ekonomických zmien je nevyhnutné neustále vytvárať priaznivé makroekonomické 

prostredie a konkurenčné investičné, finančné a podnikateľské prostredie. Jednou z úloh je aj 

vytváranie predpokladov trvalo udržateľného produkčného  stavu a rozvoja poľnohospodárstva pri 

rozširovaní mimoprodukčných funkcií, hlavne v znevýhodnených oblastiach a regiónoch SR[2, 

s.84]. Pre zabezpečenie cieľov a úloh v danej oblasti je nevyhnutná efektívna a systémová finančná 

podpora, nakoľko nedostatok finančných zdrojov je najčastejšou bariérou rozvoja podnikateľských 

subjektov. Finančné  zdroje získavajú subjekty  na finančnom trhu, kde významné postavenie v SR 

má dobre rozvinutý bankový sektor, ktorý ponúka rôzne schémy a modely financovania 

prostredníctvom návratných zdrojov z bankového sektora – špeciálnych úverov, agroúverov apod. 

Aj keď majú tieto bankové zdroje aspekt návratnosti, javí sa pravdepodobná ich ľahšia dostupnosť 

pre podnikateľské subjekty, najmä v súvislosti s nárastom bankovej konkurencie a snahou bánk 

o získanie nových klientov a poskytnutie im výhodných úrokových podmienok. Ďalšiu možnosť 

dostupných zdrojov reprezentuje značný objem externých dlhodobých finančných zdrojov z fondov 

EÚ, rôzne dotácie a granty,  ktoré vyplývajú z členstva SR v EÚ. Na jednej strane stojí atraktívny 

aspekt nenávratnosti týchto zdrojov, ale na druhej strane, aj napriek aspektu nenávratnosti zdrojov 

z fondov EÚ, ich dostupnosť je mnohonásobne zložitejšia, náročnejšia a zdĺhavejšia. Pre 

perspektívne projekty rozvoja pre subjekty podnikajúce v poľnohospodárstve je preto potrebné 

využívanie viaczdrojovej finančnej podpory, vrátane štátnej podpory z verejných zdrojov. 

 
MATERIÁL A METÓDA 

Cieľom príspevku je analyzovať zmeny v dostupnosti k finančným zdrojom na trhu a 

poukázať na nevyhnutnosť efektívnejšieho využívania viaczdrojového financovania  z rôznych 

finančných zdrojov na podporu rozvoja a rozvojových projektov subjektov aj v oblasti 

poľnohospodárstva. Pri napĺňaní cieľa boli využité štandardné vedecké metódy: trendová analýza 

vybraných ekonomických  ukazovateľov, komparácia a syntéza. Príspevok má analytický, ale aj 

praktický charakter, keď poukazuje na reálne možnosti využívania finančných zdrojov a projekty 

rozvoja pre oblasť poľnohospodárstva na trhu v SR. Podkladové údaje pre spracovanie príspevku 

boli čerpané z elektronických informačných zdrojov Štatistického úradu SR, Národnej banky 

Slovenska, EUROSTATU, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a UniCredit Bank. 

V rámci metodológie článku je skúmaným problémom identifikácia faktorov, ktoré môžu zvýšiť 

dostupnosť finančných zdrojov pre podnikateľské subjekty v oblasti poľnohospodárstva a 

zefektívniť ich využívanie na rozvojové projekty.  
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Príspevok vznikol ako súčasť  riešenia  vedeckých cieľov grantového  projektu VEGA 

č.1/0403/09, riešeného na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. 

 

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Makroekonomický rámec - východiskové podmienky pre dostupnosť finančných zdrojov 

V tejto časti je premietnutá analýza základného makroekonomického ukazovateľa SR a EÚ – 

tempo rastu reálneho HDP a objem reálneho HDP, ktorý predstavuje východisko pre zhodnotenie 

makroekonomických podmienok. Pre   posúdenie faktora dostupnosti finančných zdrojov na trhu 

v SR sme vybrali sektorový ukazovateľ bilančná suma bankového sektora (aktíva celkom), kde viac 

ako 50 % tvorí podiel Úvery klientom,  a priemerná úroková miera, ktorá reprezentuje cenu 

finančných zdrojov. 

Tabuľka 1 Vývoj tempa rastu HDP v SR, EÚ 27 a EÚ 16 v % 

Rok   2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Tempo 
rastu HDP 

SR v s. 
c. v % 

4,5 5,5 6,5 8,5 10,4 6,4 -4,7 

 Index 
(i1/i0) 

  122,2% 118,2% 130,8% 122,4% 61,5% -73,4% 

EÚ 27 
v s. c.  
v % 

1,3 2,5 2 3,2 2,9 0,7 -4,2 

 Index 
(i1/i0) 

  192,3% 80,0% 160,0% 90,6% 24,1% -600,0% 

EA 16 
v s. c.  
v % 

0,8 2,2 1,7 3,0 2,8 0,6 -4,1 

 Index 
(i1/i0) 

   275,0% 77,3% 176,5% 93,3% 21,4% -683,3% 

Zdroj: spracovanie autora podľa ŠÚ SR, údajov NBS, EUROSTATU a výpočty autora 

Vychádzajúc z trendovej analýzy v tabuľke 1, makroekonomický trend vývoja v EÚ, v eurozóne 

a v SR bol do začiatku roka 2008 skôr pozitívny. Zmeny vývoja nastali v priebehu rokov 2008-2009, 

keď najmä v roku 2009 boli výrazne negatívne. V dôsledku postupujúcich dopadov globálnej krízy sa 

ekonomika EÚ dostala do recesie a hospodárska aktivita štátov výrazne poklesla. Aj SR ako malá 

a otvorená ekonomika zaznamenala v roku 2009 prudkú zmenu trendu, ktorá negatívne zasiahla takmer 

všetky odvetvia a sektory ekonomiky, vrátane bankového sektora. 

Vychádzajúc z ekonomickej teórie, rozvoj jednotlivých sektorov v rámci ekonomík krajín je 

podmieňovaný vývojom a rozvojom celej ekonomiky v globálnom prostredí. Trend vývoja bilančnej 

sumy  v bankovom sektore SR je do značnej miery podobný, závislý, prepojený s vývojom ekonomiky, 

v závislosti od ekonomického rastu, meraného rastom objemu reálneho HDP. Ak ekonomika vykazuje 

rast, je predpoklad rozvoja a rastu aj bankového sektora. A naopak, v období ekonomického poklesu je 
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predpoklad spomalenia rastu ekonomických sektorov, aj teda aj bankového sektora. Tento vzťah 

závislosti dokumentuje aj nižšie realizovaná analýza v tabuľke 2. Čo sa týka priemernej ceny 

finančných zdrojov, vzhľadom na vývoj na medzinárodných finančných trhoch a časový posun dopadov 

globálnej finančnej krízy na európsky trh nenastali na slovenskom trhu výraznejšie zmeny 

v sledovanom období. 

        Tabuľka 2 Vývoj bilančnej sumy bánk a objemu  reálneho HDP (tis. EUR, mil. Eur, %) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Bilančná 
suma bánk 
tis. Eur 

29 591 709 37 993 214 39 361 491 50 920 015 65 125 644 55 787 095 

Priemerná 
úroková 
miera % 

8,43 7,3 6,74 6,9 6,83 5,53 

Objem 
HDP mil. 
Eur 

37 105,39 39 578,60 42 944,10 47 487,32 50 417,51 48 067,99 

        Zdroj: spracovanie autora podľa Analytické dáta NBS, 2004-2009, ŠÚ SR, 2004-2009 
        Metóda ESNÚ 95, stále ceny r. 2000 

 

Ako vyplýva z údajov, globálna finančná a hospodárska kríza utlmila ekonomický rast a globálny 

dopyt, utlmila nové investičné aktivity a rozvojové projekty. Zhoršila sa dostupnosť finančných 

zdrojov, najmä dlhodobých zdrojov z bankového sektora, ktorá je premietnutá v poklese bilančnej 

sumy, keď bankový sektor obmedzoval úverové aktivity, sprísňoval úverové podmienky a zabezpečenie 

úverov, najmä v roku 2009. V priebehu roka 2010 už nastáva postupné oživovanie rastu ekonomík, je 

vytvorený väčší priestor na nové rozvojové projekty a dostupnosť finančných zdrojov z bankového 

sektora, pre ekonomické subjekty, vrátane subjektov v poľnohospodárstve, sa mierne zvyšuje. Možno 

konštatovať, že aj vývoj týchto makroekonomických ukazovateľov nadobúda na význame pre 

zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja SR. 

 

Analýza dostupnosti finančných zdrojov na trhu v SR 

Finančná podpora  predpokladá  vytvorenie účinného legislatívneho  a inštitucionálneho 

prostredia na efektívne využívanie finančných zdrojov a využitie finančných zdrojov zo strany štátu 

(verejná podpora), finančného trhu, účelových finančných fondov zahraničných inštitúcií a EÚ. Na 

význame nadobúda  viaczdrojová systémová finančná podpora rozvoja aj pre subjekty podnikajúce 

v sektore poľnohospodárstva. Je vytvorený systém inštitucionálnej podpory, ktorý tvoria inštitúcie, 

ktoré pracujú na národnej a nadnárodnej úrovni. Garantom a organizátorom poskytovania finančnej 

podpory podnikom v oblasti poľnohospodárstva v SR je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR (MPaRV SR). V programovom období 2007-2013 sa môžu žiadatelia z oblasti 
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poľnohospodárstva uchádzať vo vyššej miere o financovanie svojich aktivít z európskych finančných 

prostriedkov, z fondov EÚ, ako aj z verejných zdrojov SR[1,s.183]. Celkovo je pre celé územie 

Slovenska k dispozícii približne 2,5 miliárd eur vo forme dotácií (dotácie z fondov EÚ plus dotácie 

z verejných zdrojov SR, tabuľka 3). Všetky podstatné informácie sú obsiahnuté v Národnom 

strategickom pláne rozvoja vidieka SR (NSPRV SR) pre toto programovacie obdobie. Opatrenia na 

dosiahnutie národných priorít sú spolufinancované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 

vidieka (EAFRD) a z ďalších fondov.   

Podnikateľské subjekty v sektore poľnohospodárstva  podnikajú a produkujú v rôznych 

prírodných, často nepredvídateľných a zložitých podmienkach [3]. Na úhradu vyšších nákladov 

produkcie v horších prírodných podmienkach možno poskytnúť poľnohospodárskym podnikom 

prevádzkové dotácie v rôznej forme. Diferencujú sa podľa rozdielnych výrobných podmienok a podľa 

druhov výrobkov. Diferenciácia dotácií nesmie viesť na jednej strane k znižovaniu výroby 

v najefektívnejších podmienkach, ale na druhej strane nesmie viesť k stagnácii znižovania nákladov 

a zvyšovania produkcie v podnikoch pracujúcich v relatívne najhorších podmienkach. Ako doplnkový 

zdroj investičnej časti programov intenzifikácie v poľnohospodárstve sa podnikom môžu poskytovať 

investičné dotácie na rôzne účely. Dotácie investičného charakteru sa poskytujú aj na zúrodňovanie 

pôdy. Zo strany Európskej únie sa do roku 2006 poskytovali prostriedky v rámci programu SAPARD 

na podporu modernizácie poľnohospodárstva. V súčasnosti sú zdroje z fondov EÚ a rôzne formy 

priamej a nepriamej finančnej podpory poskytované prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej 

agentúry, (PPA) v zmysle legislatívy ES a legislatívy SR. Jedná sa napr. o jednotnú platbu na plochu na 

výmeru, platby na pestovanie energetických plodín, podporu v znevýhodnených oblastiach - 

vyrovnávací príspevok, agroenvironmentálne platby, lesnícko-environmentálne platby a mnohé ďalšie. 

 

Nový strategický prístup k rozvoju vidieka s jednoznačným zameraním na priority obsahuje už 

spomínaný dokument  NSPRV na roky 2007-2013 [ 4]. Tu sú okrem iného premietnuté  finančné zdroje 

z EÚ na čerpanie formou nenávratného finančného príspevku a verejné zdroje SR. Globálnym cieľom 

je multifunkčné poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo a udržateľný rozvoj vidieka v SR. 

Podľa NSPRV sú finančne podporované nasledovné štyri osi (tabuľka 3): 

 Os 1 Zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 

 Os 2 Zlepšenie životného prostredia krajiny a vidieka 

 Os 3 Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva 

 Os 4 Leader. 
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Tabuľka 3 Strategické finančné plány - rozdelenie zdrojov v rámci NSPRV SR 

Osi Verejný 
príspevok EÚ, 
EAFRD, € 

Verejné zdroje  
SR, € 

Celkom, € Podiel osi 
v %  
z EAFRD 

Os 1 620 366 695 215 060 455    835 427 150 31,50 
Os 2 984 709 039 257 367 135 1 242 076 174 50,00 
Os 3 265 871 440   92 168 766    358 040 206 13,50 
0s 4   59 080 542    15 442 028     74 524 570   3,00 
Technická 
pomoc 

  39 388 362    13 129 454     52 517 816   2,00 

Z toho :  
NSRV-
prevádzkové 
náklady 

 400 000   133 333    533 333 - 

NSRV – akčný 
plán 

1 600 000   533 333 2 133 333 - 

Celkom 1 969 418 078   593 167 838 2 562 585 916 100 
Zdroj: spracované podľa Národný strategický plán rozvoja vidieka, MPaRV SR [4] 

 

Finančné zdroje z bankového sektora sú dostupné vo forme špeciálnych úverových produktov. 

Dominantné postavenie pri podpore rozvoja financovania subjektov v oblasti poľnohospodárstva 

majú bankové produkty UniCredit Bank, ktorá má viacročné skúsenosti so spolufinancovaním 

projektov z fondov EÚ. UniCredit Bank spolu s MPaRV SR a v zastúpení s PPA uzatvorila v apríli 

2008 Rámcovú zmluvu  o spolupráci a poskytovaní finančnej podpory v rámci projektov Programu 

rozvoja vidieka (PRV). 

Štruktúru spolufinancovania v rámci Programu rozvoja vidieka pre roky 2007-2013 vo väzbe na 

prioritné osi a s podporou financovania s UniCredit Bank dokumentuje tabuľka 4. Spolufinancovanie 

znamená kombináciu zdrojov: nenávratný finančný príspevok EÚ a zdroje UniCredit Bank v určitom 

podiele, ktoré možno poskytnúť  na rozvojové projekty. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené iba tie 

opatrenia, ktoré sú podporované spolufinancovaním s UniCredit Bank. 

 

Tabuľka 4 Opatrenia v rámci PRV, ktoré financuje UniCredit Bank 

Osi Názov opatrenia 
PRV 

Spôsob 
financovania 

Podpora 
z oprávnených 
výdavkov (OV) 

Vlastné 
zdroje 

Výška 
OV  
na 1 
projekt, 
€ 

Celková 
výška 
podpory 
z PRV 
na 1 
podnik 

Banka 
financuje 
týmto 
produktom 

Os 
1 

Modernizácia fariem Podielové 
(refundácia) 

40  - 60 % 60 - 
40% 

3000-3 
mil. 

12 mil. áno 

 Pridávanie hodnoty do 
poľnohospodárskych 
produktov a produktov 
lesného hospodárstva 

Podielové 
(refundácia) 

50 % 50 % 3000-3 
mil. 

12 mil. áno 

 Infraštruktúra do 
rozvoja a adaptácie 

Plné 
financovanie 

100 % 0 % 10000-
1,5 mil. 

- áno 
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poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva 

 Zvýšenie hospodárskej 
hodnoty lesov 

Podielové 
(refundácia) 

50 % 50% 1000- 
400000 

12 mil. áno 

 Odbytové organizácie 
výrobcov 

Paušálna 
platba 

100 % 0 % - 100000 
1. a 2. 
rok, 
80000 
3r., 
60000 
4.r. 

áno 

Os 
2 

Obnova potenciálu 
lesného hospodárstva 
a zavedenie 
preventívnych opatrení 

Podielové 
(refundácia) 

100% 0% 1000-
700000 

- áno 

Os 
3 

Diverzifikácia smerom 
k nepoľnohospodárskym 
činnostiam 

Podielové 
(refundácia 

50 % 50% 3000- 
3 mil. 

12 mil. áno 

 Podpora činností 
v oblasti vidieckeho 
cestovného ruchu 

A/Podielové 
(refundácia) 
B/plné 
financovanie 

50 % 
 
B/100% 

50% 
 
0% 

A/2600- 
200000 
B/1500- 
80000 

12 mil. áno 

Zdroj: Opatrenia v rámci Programu rozvoja vidieka SR pre roky 2007-2013 [5] 

 

Tri základné schémy financovania agroúverov (návratné zdroje), ponúkané UniCredit Bank, sú: 

 Krátkodobý úver na prefinancovanie časti nákladov vynaložených na obstaranie dlhodobého 

majetku v rámci PRV 

 Strednodobý investičný úver na obstaranie hmotného majetku, predovšetkým na nákup hnuteľného 

majetku a menších modernizácií v rámci PRV 

 Kombinovaný investičný úver na obstaranie, nadobudnutie hnuteľného a nehnuteľného majetku 

v rámci PRV ( napr. na ucelené projekty – na výstavbu a modernizáciu fariem, budovanie 

ekofariem, nákup inovatívnych technológií alebo strojov) 

V ponuke UniCredit Bank sú pre podnikateľské subjekty aj špeciálne agroúvery, napríklad: 

 Prevádzkové úvery EÚ priame platby Revolving 

 Prevádzkové úvery EÚ priame platby 

 Krátkodobé úvery na nadobudnuté záložné listy skladiskových záložných listov ai. 

UniCredit Bank poskytuje úvery na financovanie vstupov do prvovýroby na prevádzkové potreby 

príjemcom podpory z EÚ prostredníctvom PPA, do obdobia obdržania podpory na priame platby EÚ na 

tzv. dotačný účet.  

       Možno poukázať na to, že pre realizáciu perspektívnych rozvojových projektov, ktoré spĺňajú 

podmienky PRV, sú finančné zdroje adekvátne dostupné, vrátane komplexného projektového 

poradenstva UniCredit Bank. Je však dôležité aj správne načasovanie spracovaného projektu ku 

konkrétnej výzve na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. 
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ZÁVER 

         Článok sa zameriaval na analýzu dostupnosti finančných zdrojov pre subjekty podnikajúce 

v oblasti poľnohospodárskeho sektora. V rámci analýzy boli zosumarizované faktory, ktoré by pomohli 

zefektívniť a zvýšiť využívanie finančných zdrojov, ktorými sú: efektívny a funkčný podporný 

mechanizmus finančnej podpory, adekvátne makroekonomické, legislatívne a inštitucionálne prostredie, 

komplexne spracované a kvalitné projekty udržateľného rozvoja, ktoré spĺňajú podmienky, stanovené 

v PRV, s projektovou podporu UniCredit Bank, a efektívnejšie využívanie systémovej viaczdrojovej 

finančnej podpory. Môžeme konštatovať, že dostupnosť dlhodobých finančných zdrojov z fondov EÚ 

sa zlepšila, nakoľko plynú SR z jej členstva v EÚ, ale podľa aktuálnych údajov v roku 2010 je ich 

reálne čerpanie v praxi SR veľmi nízke. Pre oblasť rozvoja poľnohospodárstva má prioritný význam 

dokument NSPRV SR. Z finančného aspektu majú v súčasnosti hlavný význam dva fondy EÚ, ktoré sú 

významným finančným nástrojom podpory: Európsky poľnohospodársky  záručný fond – EAGF 

a EAFRD, Európsky poľnohospodársky fond rozvoja vidieka. Dostupnosť finančných zdrojov z 

bankového sektora  v nadväznosti na oživovanie rastu ekonomiky sa postupne zlepšuje, kde 

dominantný význam majú zdroje a špeciálne úverové produkty UniCredit Bank. Výsledkom analýzy je 

poznatok o nevyhnutnosti efektívnejšieho využívania viaczdrojového financovania nenávratných 

a návratných finančných zdrojov v SR – kombinácia externých dlhodobých finančných zdrojov 

z fondov EÚ, ako aj zdrojov z bankového sektora, ktoré ponúka UniCredit Bank, za účelom zvýšenia 

konkurencieschopnosti agrárneho sektora a trvalo udržateľného rozvoja SR. 

 

SÚHRN 

Príspevok sa zameriaval na analýzu jedného z ekonomických faktorov trvalo udržateľného 

rozvoja,  a to na faktor dostupnosti k finančným zdrojom na trhu v SR, ktoré predstavujú možnosti 

finančnej podpory na akceleráciu rozvoja subjektov podnikajúcich v oblasti poľnohospodárstva. 

Cieľom príspevku bolo poukázať na nevyhnutnosť efektívnejšieho využívania viaczdrojového 

financovania  z rôznych finančných zdrojov na podporu  rozvojových projektov subjektov v oblasti 

poľnohospodárstva. V nadväznosti na globálny ekonomický vývoj a globálne zmeny je 

posudzovaný   vplyv na  zlepšovanie alebo zhoršovanie dostupnosti dlhodobých zdrojov 

z bankového sektora. Prostredníctvom trendovej analýzy bol analyzovaný vzťah závislosti medzi 

vývojom bilančnej sumy (aktív) bankového sektora a ekonomickým rastom SR, meraný vývojom 

objemu reálneho HDP. Predmetom analýzy je aj dostupnosť  k zdrojom EÚ v rámci Programu 

rozvoja vidieka v SR a možnosti čerpania pre podnikateľské subjekty v oblasti poľnohospodárstva. 

V závere sú diskutované faktory efektívnejšieho využívania viaczdrojového financovania v 

kombinácii externých dlhodobých finančných zdrojov z fondov EÚ, ako aj zdrojov z bankového 
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sektora, ktoré ponúka UniCredit Bank, za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti agrárneho 

sektora a trvalo udržateľného rozvoja SR. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

 Finančné zdroje. Trendová analýza. Viaczdrojové financovanie. EÚ fondy. Bankový sektor. 

 
LITERATÚRA 

[1] ADAMIŠIN, P. Prínos vo využívaní štrukturálnych fondov v zaostávajúcich regiónoch SR. In 

ANNO 2007, Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky. [elektronický zdroj] 

 http://www.pulib.sk/elpub/FM/Kotulic5/index.html. ISBN 978-80-8068-657-3. 

[2] KOTULIČ, R. Agriculture in relation to the national economy of the Slovak Republic at the 

end of the second millennium. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: „Podnikanie 

a inovácie podnikateľských aktivít II.“. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2007, s.81-85. 

ISBN 978-80-7165-625-8.  

[3] KOTULIČ, R. Ekonomika poľnohospodárstva - Slovenské poľnohospodárstvo a jeho 

ekonomický vývoj na prelome milénia. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2007. ISBN 

978-80-8068-618-5. 

[4] Národný strategický plán rozvoja vidieka SR. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR. Dostupné na: 

http://www.rrasi.sk/images/stories/kniznice/Narodny_strategický_plán_rozvoja_vidieka_SR.p

df. [cit. 2010-11-08]. 

[5] Opatrenia v rámci PRV SR pre roky 2007-2013, ktoré financuje UniCredit Bank. Dostupné 

na: http://www.unicreditbank.sk/index.php?www=Polnohospodarstvo_rozvoj_vidieka  

[cit. 2010-11-08]. 

 
* Príspevok bol prezentovaný na vedeckom seminári „Analýza základných ekonomických faktorov a ich 

využitie pri reštrukturalizácii poľnohospodárstva a zabezpečení trvaloudržateľného rozvoja Slovenska“, ktorý 
sa konal 15.11.2010 (Prešov, Slovenská republika). 

 
** Príspevok vznikol ako súčasť riešenia grantového projektu VEGA 1/0403/09. 
 
*** Pozvaný príspevok 

 

KONTAKTNÁ ADRESA 

Ing. Dana Kiseľáková, PhD., Fakulta Manažmentu PU, ul. 17. novembra č.1, 080 01 Prešov, 

email: kiselakova@unipo.sk 

 




