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ABSTRACT 

This article describes theoretical determination of revenue singular regions in Slovakia, 

specifications in the processes in sensuous production as vegetal production, also it characterizes 

the development of great agricultural production in c.p.. From results comparison, it results that 

sensuous production has higher amount of revenue compared to vegetal production. To the area 

reduction comes to small cultivators, meanwhile the land area of great cultivator’s production 

increases.      
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ÚVOD 

,,Poľnohospodárstvo je umelo vytvorený ekosystém, v ktorom fungujú zložité vzťahy medzi 

rastlinami navzájom, živočíchmi navzájom, rastlinami a živočíchmi a ich neživým prostredím.“ [2] 

,, Poľnohospodárstvo je odvetvie hospodárstva, ktorého hlavnou úlohou je zabezpečenie 

výživy obyvateľstva. Táto dôležitá úloha základným pilierom samotnej existencie spoločnosti 

a ľudstva.“ [1] 

Cieľom príspevku je zhodnotiť súčasný stav postavenia poľnohospodárstva v SR, popísať 

tendencie vývoja hrubej poľnohospodárskej produkcie a vymedziť základné časti 

poľnohospodárstva. 

Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0403/09 s názvom „Analýza 

základných ekonomických faktorov a ich využitie pri reštrukturalizácii poľnohospodárstva 

a zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja Slovenska“ 
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MATERIÁL A METÓDA 

Príspevok ponúka teoretické zhodnotenie na základe využitia a spracovania súčasných 

poznatkov prevažne z domácej, ale i zahraničnej literatúry. V príspevku sú použité vedecko-

poznávacie metódy, t.j. analýza problematiky, syntéza získaných informácií a dedukcia. 

 

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Hrubá poľnohospodárska produkcia 

Hrubá poľnohospodárska produkcia v roku 2008 vzrástla v bežných cenách o 9,8 % (pri 

náraste rastlinnej produkcie o 28,9 % a poklese živočíšnej produkcie o 9,5 %) a v stálych cenách 

(roku 2000) klesla o 3,3 % (nárast rastlinnej produkcie o 10,5 % a pokles živočíšnej produkcie o 

13,1 %). Zmenila sa aj štruktúra hrubej poľnohospodárskej produkcie pri náraste podielu rastlinnej 

produkcie a poklese podielu živočíšnej produkcie. [10] 

 

Tab. 1 Hrubá poľnohospodárska produkcia  
(mil. SK) 2007 2008* Index 

2008/07 
Podiel v % 

2007 2008 
HPP 58 183 56 287 96,7 100,0 100,0 
z toho:  
hrubá rastlinná produkcia 

24 268 26 821 110,5 41,7 47,7 

hrubá živočíšna produkcia 33 915 29 466 86,9 58,3 52,3 
Zdroj: ŠÚ SR,  Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve, 2009 (VÚEPP) 
 
* 2.odhad - Definitívne údaje budú spracované v auguste až septembri vrátane odhadov 
za SHR a producentov nezapísaných v registri. 
Vypracoval : vlastné spravanie 
 
Vývoj hrubej poľnohospodárskej produkcie v roku 2005-2007 
 
Tab. 2 Hrubá poľnohospodárska produkcia za jednotlivé kraje Slovenska               (tis.Eur b.c.) 

ROK 
SR/kraj 

2005 2006 2007 2008 2009 

SR spolu 1913264,29 1926940,22 2058786,52 2 096 395 1 589 791 
Prešovský 146883,1 151 497,1 160 559 157 770 119 322 
Košický 180508,5 180 077 202615,7 212 972,2 170 636 
Banskobystrický 214963,8 218847,5 224988,4 233 784 155 669 
Žilinský 121 191 129423,1 132842,1 123 912,9 100 120 
Nitriansky 564031,1 566022,7 623846,5 626 634, 8 455 944 
Trenčiansky 188209,5 193719,7 215461,7 204 607,3 165 339 
Trnavský 404102,8 390327,3 400318,7 419 803,9 321 405 
Bratislavský 93374,49 97025,82 98154,42 116 908, 9 101 356 

Zdroj: ŠÚ SR + vlastné spracovanie 
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28 646,32

4 379,621 556,85

Obilniny

Krmoviny
Olejniny a 
ostatné

Prihlásené plochy v roku 2010

Skupina plodín‐2010

Rastlinná výroba 

Rastlinná výroba ako základná časť poľnohospodárstva je tvorená jednotlivými odvetviami 

a je limitujúcim činiteľom rozvoja živočíšnej výroby a produkcie potravín vôbec. 

,,Medzi najvýznamnejšie úlohy rastlinnej výroby patrí zabezpečenie dostatku kvalitných 

potravín, krmív, vláknin a ďalších surovín.“ [11] 

 

Uznávanie a skúšanie osív v SR 

V roku 2009 bolo v Slovenskej republike celkovo preskúšaných 79 213, 46 ton osiva obilnín, 

krmovín, olejnín a priadnych rastlín. Podiel preskúšaného osiva v porovnaní s rokom 2008 výrazne 

klesol, a to najmä u obilnín. Tento pokles predstavuje 52 817,35 ton, t.j. 41,4 percenta. Pokles bol 

spôsobený hlavne zostatkom zásob osiva z predchádzajúcich úrod a dovozom osiva z iných krajín 

EU. [9] 

 
Tab. 3 Prehľad preskúšaných, uznaných a neuznaných osív v porovnaní s rokom 2008 (v tonách) 

Skupina 
plodín 

Rok 2008 Rok 2009 
Preskúšané Uznané Neuznané Preskúšané Uznané Neuznané 

 
Obilniny 127 519,76 120 149,67 7 370,09 74 702,41 71 963,24 2739,17 
Oleniny 
a priadne 
rastliny 

2 388,96 1 937,03 451,93 2 167,79 1 20,51 247,28 

Krmoviny 1 973,26 1 405,04 568,22 2 343,26 1 955,92 387,34 
       
Spolu 131 881,98 123 491,74 8 390,24 79 213,46 75 839,67 3 373,79 

Zdroj: Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve, 2009 (VÚEPP) + vlastné spracovanie 
 

 
Graf 1 Prehľad uznaných plôch množiteľských       Graf 2 Prihlásené plochy v roku 2010 
porastov v roku 2007-2008,                                   

 
V roku 2007-2009 výmera uznaných množiteľských porastov bola približne na rovnakej 

úrovni, pokles bol zaznamenaný len u množiteľských plôch zemiakov a riep. Celková výmera 
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odhlásených plôch v roku 2010 predstavuje 1 199 hektárov.  [9] 

Celková osevná plocha poľnohospodárskych plodín sa v roku 2008 zvýšila o 0,9 %. 

Pokračoval však pokles plôch cukrovej repy (42,3 %), zemiakov (22,0 %), kŕmnych okopanín 

(20,0 %), zeleniny (20,0 %), strukovín (19,9 %), ďateliny červenej (12,3 %) a lucerny (2,8 %). 

Prvýkrát od roku 2004 klesla výmera kukurice na zrno (5,6 %). Zvýšil sa osev obilnín o 1,2 % 

(pšenice o 3,8 %), olejnín o 7,3 % (slnečnice o 15,3 %), kukurice na zeleno a siláž o 3,0 %. 

Počet pestovateľov cukrovej repy klesol, pretože do konca druhej etapy reštrukturalizácie 

cukrovarníckeho priemyslu nedošlo k dohode medzi cukrovarníckymi podnikmi a pestovateľmi na 

úrovni zmiešaných komisií. Časť pestovateľov sa preto rozhodla vysadiť iné plodiny ako cukrovú 

repu. [10] 

  

Tab. 4 Súpis plôch osiatych poľnohospodárskymi plodinami                                                        (v %) 
Plodina 2007 2008 2008/2007 
Obilniny spolu 59,5 59,7 0,2 
Z toho: pšenica 27,5 28,0 0,8 
Jačmeň 15,9 16,0 0,1 
Kukurica 11,9 11,1 -0,8 
Cukrová repa 1,4 0,8 -0,6 
Zemiaky 1,4 1,1 -0,3 
Repka olejná 11,7 11,2 0,5 
Slnečnica 4,9 5,6 0,7 
Strukoviny na zrno 1,0 0,8 -0,2 
Kŕmne okopaniny 0,1 0,1 0, 
Zelenina konzumná1 0,7 0,5 -0,1 

Zdroj: Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve, 2009 (VÚEPP) + vlastné spracovanie 
1) - na ornej pôde, bez odhadu za domáce záhradky 
 

Napriek tomu, že pestovanie zemiakov je viac-menej stabilizovaným odvetvím, ich plochy 

neustále klesajú. Klimatické zmeny, efektívnosť pestovania, znižovanie humánnej spotreby, 

pretrvávajúci nedostatok spracovateľských a skladovacích kapacít dlhodobo ovplyvňujú rozsah ich 

pestovania, ktoré sa sústreďuje na skoré odrody a presúva sa do závlahových oblastí. K znižovaniu 

plôch dochádza najmä u malých pestovateľov, zatiaľ čo výmery veľkopestovateľov vzrastajú. 

Tohtoročná celková produkcia konzumných, sadbových a škrobových zemiakov v piatich 

hlavných producentských štátoch Európy (Nemecko, Holandsko, Francúzsko, Veľká Británia a 

Belgicko) môže dosiahnuť 31,6 mil. ton. V porovnaní s minulým rokom je to pokles o 11 percent. 

Celková produkcia sadbových a konzumných zemiakov EÚ-15 predstavuje 34,6 mil. t, pričom 

štáty EÚ-5 sa na nej podieľajú 77 percentami [3] 
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Cenová prognóza  vývoja repky v roku 2007-2010 

Cena repky v mesiaci október na burze EURONEXT posilnila. Od začiatku mesiaca vzrástla 

o približne 6 percent, čo je reálny nárast o skoro 25 eur za tonu oproti začiatku mesiaca. Koniec 

mesiaca priniesol aj zmenu termínu obchodovania . Zmena termínu na február 2011 spôsobila 

nárast cien a momentálne sa repka obchoduje s hodnotou okolo 400 eur za tonu. [4] 

Osevné plochy olejnín (repky a slnečnice) vzrástli vplyvom zvýšeného dopytu na 

potravinárske a nepotravinárske použite, ako aj zvýšenia priemerných realizačných cien v roku 

2007. Opätovné výrazné zníženie výmery strukovín bolo zapríčinené vývojom klimatických 

podmienok a ekonomiky výroby. 

Napriek poklesu spotreby vstupov (priemyselných a organických hnojív, ako aj chemických 

ochranných prostriedkov) teplé počasie a rovnomerné rozdelenie zrážok v priebehu vegetácie 

priaznivo ovplyvnili priemerné hektárové úrody a výšku produkcie všetkých plodín s výnimkou 

tých, pri ktorých došlo k výraznejšiemu poklesu osevných plôch. [10] 

 

Ponuka a dopyt po rastlinných komoditách a prehľad tržieb v rastlinnej výrobe  za 

predaj poľnohospodárskych výrobkov v jednotlivých krajoch 

Ponuka väčšiny komodít, tvorená domácou produkciou, dovozom a počiatočnými zásobami 

na začiatku roka, sa zvýšila (s výnimkou zemiakov a strukovín). Najvýraznejšie vzrástol na ponuke 

podiel produkcie kukurice, jačmeňa a slnečnice v dôsledku nárastu ich produkcie. Naopak, na 

ponuke klesol podiel zemiakov, strukovín a zeleniny v dôsledku poklesu produkcie. Ponuka 

slnečnice, repky, pšenice a kukurice prevyšovala dopyt a ich produkcia bola vyššia ako spotreba. 

Podiel spotreby na celkovom použití sa zvýšil iba u strukovín, zemiakov a mierne u slnečnice 

spracovanej na potravinárske účely za súčasného zvýšenia jej vývozu. Ponuka obilnín na 

potravinárske účely bola na domácom trhu dostatočná. Spotreba obilnín na humánnu výživu tvorila 

22 % z celkovej ponuky. Z celkovej potravinárskej spotreby podiel pšenice predstavoval 44,3 %, 

jačmeňa 31,1 % a kukurice 20,5 %. Ponuka ovocia sa medziročne zvýšila v dôsledku nárastu 

produkcie (66,1 %). Jej podiel na ponuke vzrástol, napriek tomu podstatnú časť ponuky tvoril 

dovoz. Podobná situácia bola aj pri zelenine. [10] 
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Tab. 5 Prehľad komoditných správ v SR 

 
Zdroj: Komoditné situačné a výhľadové správy,            Graf  3 Prehľad ponuky rastlinných komodít 
VÚEPP-Bratslava                                                            Zdroj: VUEPP-Bratislava+ vlastné spracovanie 

 

 
Prehľad tržieb v rastlinnej výrobe za predaj poľnohospodárskych výrobkov 

v jednotlivých krajoch 

Z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy zaberá orná pôda 42,8%, z ktorej 47% pôd je menej 

produkčných. Najvyššie tržby za predaj poľnohospodárskych výrobkov uvedené v grafe č. v období 2003-

2007 boli v Nitrianskom kraji. Prešovský kraj sa na tržbách v rastlinnej výrobe podieľal v roku 2007 ( 

5,65%).  

 

 
Graf. 4 Tržby v rastlinnej výrobe za predaj poľnohospodárskych výrobkov za jednotlivé kraje (tis. Eur b.c.) 

Zdroj: ŠÚ SR + vlastné spracovanie 

 
 

Produkcia rastlinných komodít v Českej republike 

 

Pšenica 

Pšenica je jedna z rozhodujúcich komodít, ktoré profilujú rastlinnú výrobu vo všetkých 

členských krajinách. Rozhodujúcimi producentmi sú Francúzsko, Nemecko a Veľká Británia, 

Jačmeň
15%

Pšenica
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Kukurica na 
zrno
28%

Repka 
olejná
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Slnečnica
3%

Zemiaky
5%

Ovocie
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Štruktúra ponuky rastlinných komodít v 
hospodárskom roku 2008-2009 v SR
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Poľsko. Z hľadiska postavenia štátov EU-25 vo svetovej produkcie pšenice, nedošlo k výrazným 

zmenám. Podiel EU-25 sa pohybuje zhruba na úrovni 20% (rozpätie 19-22%) celkovej svetovej 

produkcie. Z prehľadu  o vývoji produkcie v jednotlivých krajinách na základe bázického indexu, 

kde  rok 1993 je rokom základným pre navádzajúce prepočty, možno odvodiť, že rozhodujúci 

producenti  v zásade zachovávajú rozmer a dokonca mierme zvyšujú produkciu danej komodity 

práve po roku 2004. 

 

Okopaniny 

Podiel krajín EU-25 na celkovej produkcii zemiakov o svete sa však pomerne výrazne znížil. 

Oproti roku 1993, kde produkcia uvedených európskych krajín vo výške 93,7 mil. ton tvorila 

takmer tretinu (31,11%) celkovej svetovej produkcii, v roku 2007 to bolo len 18% (pri produkcii 

EU 58,2 mil. ton). 

  

Repka 

Celková produkcia repky vo svete i v EU-25, ako aj podiel na jej raste sa v skutočnosti 

zvyšuje. V roku 1993  sa na svetovej produkcii 26 mil. ton repkového semena krajín EU-25 

podieľa 29%. Súčasná úroveň svetovej produkcie predstavuje 49,5 mil. ton, zaisťujú krajiny EU 

z viac ako jednej tretiny,(17,9mil.ton) t.j 36% objemu svetovej produkcie. (ekonomika) [7] 

 

Živočíšna výroba 

 

Prehľad chovu hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny na Slovensku  

Hovädzí dobytok 

Chov hovädzieho dobytka zaznamenal v roku 2008 degresívny trend. Počet dobytka naďalej 

klesal a opäť sa zhoršili niektoré reprodukčné a úžitkové parametre. 

V roku 2008 bolo na Slovensku 488,4 tis. ks hovädzieho dobytka, čo bolo o 2,4 % menej ako 

v roku 2007. Počet kráv spolu klesol o 2,0 %, z toho priemerný počet dojníc o 2,8 %. Priemerný 

počet dojčiacich kráv sa zvýšil o 4,8 % a tým vzrástol aj ich podiel na celkovom počte kráv na 17,7 

%. Počet hovädzieho dobytka vo výkrme sa medziročne znížil o 13,9 %. 

Reprodukčné ukazovatele sa zlepšili len v pripúšťaní jalovíc, ale zhoršilo sa pripúšťanie kráv. 

Pozitívne bolo, že sa znížilo brakovanie i hynutie kráv. Klesol prevod jalovíc do kráv. 

Odchov teliat klesol o 0,8 ks na 100 kráv. [10] 

 



 102

Kravské mlieko 

Súčasná situácia v prvovýrobe kravského mlieka sa v porovnaní s minulým rokom na 

Slovensku zlepšila. Dôvodom zlepšenia situácie je zvýšenie priemernej ceny za surové kravské 

mlieko. Situáciu na trhu s mliekom však naďalej komplikuje celkové zníženie výroby mlieka, 

dôsledky tohtoročných záplav a náročné podmienky na odbyt mliečnych výrobkov. [5] 

Výroba kravského mlieka na Slovensku v roku 2008 klesla o 1,6 % a dosiahla 1 057,2 mil. 

kg. Celkove sa od prvovýrobcov v roku 2008 nakúpilo 945,6 tis. t kravského mlieka, čo bolo o 1,9 

% menej. [10] 

Bravčové mäso 

Saldo v zahraničnom obchode Slovenskej republiky s jatočnými ošípanými bolo za prvé tri 

mesiace tohto roku kladné a dosiahlo 2 milióny eur. Minulý rok Slovensko dosiahlo záporný 

ukazovateľ zahraničného obchodu na úrovni 2 milióny eur. Začiatkom roka 2008 bol chov 

ošípaných v kríze, kde  ceny jatočných ošípaných začali rásť až v júni 2008. Tento vývoj sa 

prejavil v zmiernení tempa poklesu prasníc i ošípaných spolu. Ďalej možno konštatovať, že v 

priebehu roka 2008 sa znížil počet ošípaných (o 21,4 %) a dosiahol 748 tis. ks, z toho 44,5 tis. 

prasníc, ktorých počet sa znížil o 28,2 %. Vo výkrme ošípaných na konci roka 2008 bolo 295,9 tis. 

ks, t. j. o 29,0 % medziročne menej. Počet ošípaných do 20 kg bol nižší o 21,9 %. V organizáciách 

zapísaných v Registri fariem ŠÚ SR bolo odchovaných o 29,6 % menej odstavčiat. V prepočte na 

jednu prasnicu dosiahol odchov 17,87 ks prasiat, čo bolo o 0,49 ks viac. 

Jatočné ošípané sa na Slovensko doviezli len zo štátov EÚ. Najvýznamnejší dovozca je 

Česka republika, z ktorej sme doviezli zvieratá v hodnote 1,6 milióna eur. Naopak viac ako dve 

tretiny 

(3,8 milióna eur) slovenského vývozu smerovalo do Maďarska. 

Hodnota salda SR, v zahraničnom obchode s bravčovým mäsom, za prvé tri mesiace tohto 

roku bola záporná a dosiahla 35 miliónov eur. [10] 

Najväčšími dovozcami bravčového mäsa na Slovensko sú Nemecko (9,8 mil. eur) a Česká 

republika (9,5 mil. eur). Hlavnými destináciami, kam smerovalo bravčové mäso zo Slovenska boli 

susedné Maďarsko (4,8 mil. eur) a Česká republika (2,2 mil. eur). [6] 
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Graf 5, 6.  Prehľad chovu hovädzieho dobytka, ošípaných V SR (2008) 
Zdroj: ŠÚ SR, vlastné spracovanie, (VÚEPP-2009) 

 
Hydina 

Na domáci trh sa pod tlakom dovozov umiestňuje čoraz menej slovenskej hydiny. Vlani 

medziročne klesla o 15 percent a po viac ako desiatich rokoch spadla na hranicu 90-tisíc ton. Po 

tom, čo Slovensko stratilo sebestačnosť vo výrobe bravčového mäsa, prichádza o ňu aj v hydine. 

Prakticky celý výpadok výroby kurčiat vykryli dovozy, ktoré medzi rokom 2007 až 2009 stúpli zo 

44-tisíc na 58-tisíc ton. [8] 

Tendencia poklesu počtu chovanej hydiny z predchádzajúcich rokov na Slovensku 

pokračovala aj v roku 2008. Klesol celkový počet hydiny o 12,8 %, z toho počet chovaných nosníc 

o 3,7 %, kurčiat na chov o 21,6 %, kurčiat na výkrm o 20,1 %, moriek o 21,3 %, husí o 21,6 % a 

kačíc o 19,2 %.  

Najvýraznejšie v kusoch klesol predaj kačíc (26,7 %), moriek (10,2 %) a kurčiat (10 %). 

Predané kusy spolu predstavovali 103,4 tis. t jatočnej hydiny, čo bolo medziročne menej o 7,9 %.  

 

 
 

Graf 7. Prehľad chovu  hydiny v SR(2008) 
Zdroj: ŠÚ SR, (VÚEPP) + vlastné spracovanie 
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Produkcia slepačích vajec spolu (konzumných i násadových), v dôsledku nižších stavov 

nosníc a nižšej úžitkovosti, klesla (1,5 %). Na základe toho a produkcie násadových vajec sa 

medziročne znížila ponuka konzumných vajec na našom trhu (15,1 %), čo sa prejavilo i na 

predpokladanej nižšej spotrebe na obyvateľa za rok (10,2 %). [10] 

Európska komisia stanovila ukončenie klietkového chovu nosníc k 1.1.2012.  

Španielsko, Francúzsko, Taliansko a Poľsko na začiatku októbra oznámili, že sa im nepodarí 

dodržať lehotu ukončenia klietkového chovu nosníc, ktorá bola stanovená na 1. január roku 2012. 

Podľa názoru expertov 20 až 25 percent francúzskych výrobcov do roku 2012 nebude schopných 

splniť túto povinnosť. Španieli oznámili, že sa im podarí splniť požadované úlohy až za štyri roky. 

Taliansko a Poľsko síce žiadne čísla neuviedli, ale zreteľne vyhlásili, že lehotu tiež nemôžu 

dodržať. Poľsko požaduje predĺženie lehoty na zákaz klietkových chovov z roku 2012 na rok 2017. 

V opačnom prípade by podľa nich došlo k ohrozeniu existencie poľských výrobcov hydiny a vajec. 

Európska komisia ale na dodržaní časového plánu trvá. [6] 

Chov oviec pokračoval v pozitívnom vývoji predchádzajúcich rokov. V priebehu roka 

nedošlo k žiadnym dramatickým výkyvom, počet zvierat mierne vzrástol a ani v mliekovej 

a vlnovej úžitkovosti nedošlo k výrazným negatívnym zmenám. Chovalo sa 361,6 tis. ks oviec 

(viac o 4,2 %) a z toho bolo 248,1 tis. ks bahníc (viac o 7,4 %).  

Chov kôz bol stabilný, bez výrazných výkyvov. Mierne klesol stav kôz a capov na 37,1 tis. 

ks, (o 2,1 %) a stavy kôz - matiek klesli o 1,0 %.  

 

Ponuka a dopyt po živočíšnej produkcii a prehľad tržieb v živočíšnej výrobe  za predaj 

poľnohospodárskych výrobkov v jednotlivých krajoch 

 

Produkcia živočíšnych výrobkov v SR 

Celková ponuka všetkých druhov mias v roku 2008 bola 390 tis. t. a medziročne klesla o 5,6 

%. Dopyt bol nižší ako ponuka o 2,3 %. Najvyšší rozdiel bol pri hydinovom mäse, kde bola 

ponuka vyššia o 4,4 % ako dopyt. Celková domáca produkcia mäsa sa na celkovej ponuke 

podieľala len 52,5 % a v porovnaní s rokom 2007 klesla o 11,8 %.  
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Tab. 6  Prehľad živočíšnej produkcie v SR (2008) 

 
Zdroj: ŠÚ SR, Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve, 2009 (VÚEPP)  
 

 

Celkovo sa spotrebovalo 303,6 tis. t mäsa. Spotreba mäsa bola pokrytá z vlastných zdrojov na 

67,5 %. Produkcia hovädzieho a ovčieho mäsa, ktorá prevyšovala domácu spotrebu, vytvárala 

priestor na vývoz jatočných zvierat i mäsa, Na druhej strane sa zvýšila závislosť od dovozu 

bravčového, hydinového a konského mäsa. 

Ponuka kravského mlieka sa zvýšila a prevyšovala dopyt o 2,8 %. Domáca produkcia sa 

podieľala na ponuke 73,7 % a spotreba mlieka tvorila z domácej produkcie 76,2 %.Domáca 

produkcia vajec klesla a súčasne došlo k poklesu ponuky, dopytu i spotreby konzumných vajec. Z 

domácej produkcie vajec v roku 2008 sa spotrebovalo 92,6 %. [10] 

 

Prehľad tržieb v rastlinnej výrobe za predaj poľnohospodárskych výrobkov 

v jednotlivých krajoch 

Pri tržbách v živočíšnej výrobe bol na prvom mieste v roku 2003-2007Nitrianský kraj 

s hodnotou 194981,1 tisíc EUR. Prešovský kraj sa na tržbách v živočíšnej výrobe podieľal 

hodnotou 67649,21 tis. EUR, čo predstavovalo 8,83% na tržbách Slovenska. Najvyššie tržby 

v rámci Slovenskej republiky za predaj poľnohospodárskych výrobkov boli v roku 2003 t.j. 

819 225,89 tis. EUR. 
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Graf. 8 Tržby v jednotlivých krajoch v živočíšnej výrobe za predaj poľnohospodárskych výrobkov  

(tis.Eur b.c.) Zdroj: ŠÚ SR, Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve, 2009 (VÚEPP) 
 
 

ZÁVER 

Príspevok popisuje teoretické vymedzenie tržieb v jednotlivých regiónoch Slovenska (2003-

2007) špecifiká v procese živočíšnej ako aj rastlinnej výrobe a taktiež sa zameriava na vývoj hrubej 

poľnohospodárskej produkcie v b.c. Z porovnaní výsledkov vyplýva, že živočíšna výroba prináša 

vyšší objem tržieb v porovnaní s rastlinnou výrobou. K znižovaniu plôch dochádza najmä u malých 

pestovateľov, zatiaľ čo výmery veľkopestovateľov vzrastajú. Analýza je uskutočnená prevažne zo 

súborov štatistického úradu a výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. 

 

SÚHRN 

Predkladaný príspevok rieši problematiku postavenia slovenského poľnohospodárstva v rámci 

národnej ekonomiky. Hrubá poľnohospodárska produkcia v roku 2008 vzrástla v bežných cenách o 9,8 % (pri 

náraste rastlinnej produkcie o 28,9 % a poklese živočíšnej produkcie o 9,5 %). Celková osevná plocha 

poľnohospodárskych plodín sa v roku 2008 zvýšila o 0,9 %, pokračoval však pokles plôch cukrovej 

repy (42,3 %), zemiakov (22,0 %). Napriek tomu, že pestovanie zemiakov je viac-menej 

stabilizovaným odvetvím, ich plochy neustále klesajú. Európska komisia stanovila ukončenie 

klietkového chovu nosníc k 1.1.2012. Španielsko, Francúzsko, Taliansko a Poľsko na začiatku 

októbra oznámili, že sa im nepodarí dodržať lehotu ukončenia klietkového chovu nosníc.  

Poľnohospodárstvo zohráva v ekonomike každej krajiny nezastupiteľnú úlohu, plniac mnohé 

významné funkcie. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

 Ponuka a Dopyt. Poľnohospodárska produkcia. Rastlinná výroba. Živočíšna výroba. 
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