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1 Poľnohospodárska prvovýroba v Slovenskej republike 

Poľnohospodárska výroba patrí medzi najstaršie odvetvia hospodárstva v krajine. V súčasnom 

období globalizácie však poľnohospodárstvo postupne stráca svoje doterajšie postavenie. 

V Slovenskej republike sa poľnohospodárstvo podieľa približne tromi percentami na celkovej hrubej 

produkcii hospodárstva a jeho úroveň má v posledných rokoch klesajúcu tendenciu. K znižovaniu 

podielu poľnohospodárstva prispela aj hospodárska kríza, ktorá prepad hodnôt prehĺbila. Preto sa 

v ďalších kapitolách zameriame na charakteristiku poľnohospodárstva z pohľadu teórie, aj z pohľadu 

analýzy, kde zhodnotíme stav poľnohospodárstva cez  vybrané ukazovatele. Budeme sa zaoberať aj 

dopadom hospodárskej krízy na toto odvetvie.  

1.1 Charakteristika poľnohospodárstva z pohľadu teórie 

Poľnohospodárska výroba patrí medzi najstaršie činnosti ľudstva. Ševčík (1983) vyzdvihuje jeho 

historické miesto v štruktúre ekonomiky. Poľnohospodárska výroba predstavuje podľa Spišiaka 

(2000) vedomé a systematické využívanie prírodných síl a zdrojov, ktoré zhodnocuje biologické 

vlastnosti niektorých rastlín a živočíchov k zabezpečeniu potravy a ďalších surovín potrebných na 

uspokojenie základných existenčných potrieb človeka. Poľnohospodárska výroba ako súčasť 

poľnohospodárstva má viacero špecifických znakov, ktoré sa prenášajú do vyrábaných produktov 

a ovplyvňujú celý produkčný proces. Zaraďujeme tu nasledovné znaky (Manažment výroby, 2012): 

 Biologická podstata výroby je daná vplyvom ostatných faktorov na živý organizmus (pôdu, 

rastlinu, zviera). Tento živý organizmus prechádza rôznymi vývojovými fázami, z čoho vyplývajú 

aj rozdielne nároky na vstupy a prostredie. 

 Časový nesúlad výrobnej a pracovnej doby. Príkladom je výrobné obdobie ozimnej pšenice, 

ktoré trvá približne 300 dní, kým pracovný proces 2 až 3 dni. 

 Nízka cyklickosť výroby, ktorá vo väčšine odvetví rastlinnej výroby predstavuje jeden výrobný 

proces za jeden rok. 

 Závislosť od ročných období, ktorá je veľmi výrazná hlavne v odvetviach rastlinnej výroby. 

 Závislosť od pôdnych a klimatických podmienok, ktorá je rozdielna podľa výrobných podmienok 

Slovenska. 

 Rizikovosť výroby, ktorá je charakteristická pre odvetvia produkcie strukovín, repky a pod.         

 Vysoké materiálno-technické vybavenie, ktoré spravidla priaznivo ovplyvňuje priebeh 

biologických procesov, ale zároveň znižuje rizikovosť v poľnohospodárskej výrobe. 

 Viacprodukčnosť poľnohospodárskej výroby je daná tým, že z jednotlivých výrobných procesov 

vychádza niekoľko produktov, ktorých zber a spracovanie si vyžaduje ďalšie vstupy.  
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Teória v súvislosti s poľnohospodárskou činnosťou pracuje s viacerými pojmami špecifickými pre 

agrosektor. Nasledujúci text objasní pojmy ako prvovýroba a jej funkcie, prvotné produkty, podniky 

prvovýroby, agropodnikateľský subjekt, výrobné odvetvia, ich rozsah a väzby medzi nimi.  

Prvovýroba je definovaná v článku 3 ods. 17 nariadenia (ES) č. 178/2002 takto: „Prvovýroba  

znamená výrobu, odchov alebo chov primárnych produktov vrátane zberu, dojenia a produkcie 

hospodárskych zvierat pred zabitím. Zahŕňa tiež lov, rybolov a zber divo rastúcich produktov.“ Je to 

teda  výraz, ktorým sa opisujú činnosti na farme alebo na podobnej úrovni a zahŕňa okrem iného2: 

produkciu alebo pestovanie rastlinných produktov, napr. obilnín, ovocia, zeleniny a bylín, ako aj ich 

prepravu v rámci farmy, skladovanie a manipuláciu s produktmi (bez toho, aby sa podstatne menila 

ich povaha) na farme a ich ďalšiu prepravu do prevádzkarne, produkciu, odchov alebo chov zvierat 

produkujúcich potraviny na farme a akúkoľvek činnosť s tým spojenú, ako aj prepravu zvierat 

produkujúcich mäso na trh, na bitúnok alebo prepravu zvierat medzi farmami, produkciu, chov a 

pestovanie slimákov na farme a ich možnú prepravu do spracovateľskej prevádzkarne alebo na trh, 

dojenie a skladovanie mlieka na farme, produkciu a zber vajec v priestoroch výrobcu, avšak nie 

operácie súvisiace s balením (triedením) vajec, rybolov, manipuláciu s produktmi rybolovu (bez 

podstatnej zmeny ich povahy) na palube plavidiel (okrem mraziarenských a továrenských plavidiel) a 

ich prepravu do prvej prevádzkarne na pevnine (vrátane aukčných siení). Patrí sem aj rybolov, 

manipulácia s rybami a preprava rýb ulovených v sladkých vodách (rieky, jazerá), produkciu, odchov, 

chov a výlov rýb na farmách akvakultúr a ich prepravu do prevádzkarne, produkciu, odchov, chov, 

sádkovanie a zber živých lastúrnikov a ich prepravu do expedičného strediska, purifikačného 

strediska alebo spracovateľskej prevádzkarne, zber húb, bobuľovitých plodov, slimákov atď. vo 

voľnej prírode a ich prepravu do prevádzkarne. 

Podľa dokumentu Manažment výroby (2012) plní poľnohospodárska výroba výrobnú, 

národohospodársku, ekonomickú, sociálnu, kultúrnu a ekologickú funkciu. Výrobná funkcia spočíva 

v zhodnotení prírodno-klimatických podmienok, najmä produkčnej účinnosti pôdy, efektívneho 

využitia výrobných zdrojov a existujúcej kapitálovej vybavenosti pre dosiahnutie potrebnej 

poľnohospodárskej produkcie a následného zisku. Pritom je potrebné využiť charakter trhových 

podmienok s ohľadom na miestny, regionálny, národný, resp. nadnárodný trh. Národohospodárska 

funkcia spočíva v príspevku z využívania poľnohospodárskej pôdy, ktorý je predpokladom alebo 

priamo pomáha k rozvoju iných hospodárskych odvetví. Ekonomická funkcia spočíva v príspevku 

odvetvia pri tvorbe masy HDP a tiež pri tvorbe zdrojov na akumuláciu, investície a spotrebu. Sociálna 

funkcia spočíva v prínose odvetvia pri riešení celkovej zamestnanosti a využívaní disponibilných 
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 spracované podľa: Usmerňovací dokument o implementácii určitých ustanovení nariadenia (ES) č. 852/2004 o hygiene 
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pracovných zdrojov. Nezanedbateľný je aj prínos odvetvia pri demografickej reprodukcii obyvateľstva 

a jeho vplyv na procesy migrácie a mobility obyvateľstva. Kultúrna funkcia spočíva v úlohe odvetví 

poľnohospodárskej výroby daného územia pomôcť zachovať historickú štruktúru osídlenia, 

stavebných pamiatok, sídelných spoločenstiev a pod. Ekologická funkcia je daná využívaním takej 

poľnohospodárskej pôdy a zabezpečovaním výroby, ktorá umožní udržanie reliéfu a charakteru 

krajiny, ochranu vodných zdrojov, ovzdušia i samotnej pôdy, chránených prírodných celkov 

a výtvorov a pod.  

V súvislosti s prvovýrobou sa používajú tiež pojmy prvotné produkty a podnik prvovýroby. Pojem 

prvotné produkty je definovaný v článku 2 ods. 1 bod b) nariadenia (ES) č. 852/20043 takto: „Prvotné 

produkty znamenajú produkty prvovýroby vrátane produktov z rastlinnej prvovýroby, chovu 

hospodárskych zvierat, lovu a rybolovu.“ Prvotné produkty okrem iného zahŕňajú produkty 

rastlinného pôvodu (napr. obilniny, ovocie, zelenina, byliny, huby), produkty živočíšneho pôvodu 

(napr. vajcia, surové mlieko, med, produkty rybolovu, živé lastúrniky) a produkty zberané vo voľnej 

prírode, buď rastlinného alebo živočíšneho pôvodu (napr. huby, bobuľovité ovocie, slimáky).  

Pojem podnik prvovýroby predstavuje podnik poľnohospodársky, lesný, ťažobný, energetický 

alebo podnik rybolovu. Spoločným znakom týchto podnikov je získavanie statkov z prírody vo forme 

surovín a tovaru (uhlie, ropa, vlna, ryby, obilie a pod.). Získavanie je možné prostredníctvom 

pestovania (poľnohospodárstvo a lesníctvo), lovu a rybolovu (lov zvere, lov a spracovanie rýb) a 

využívania prírodných síl (za účelom získavania energie). Podľa Kupkoviča a kol. (1999, s. 52) podniky 

prvovýroby predstavujú podniky náročné na prácu, i keď vzrastá význam mechanizovanej 

a automatizovanej práce.  

Výrobné odvetvie predstavuje časť výroby určitej poľnohospodárskej jednotky, ktorá produkuje 

jeden alebo niekoľko príbuzných výrobkov pochádzajúcich z toho istého zdroja, ktoré sa však líšia od 

iných predmetom a nástrojom práce, technológiou, organizáciou i konečným produktom. 

Prvovýrobný agropodnikateľský subjekt predstavuje súbor odvetví, ktoré sa členia z druhového 

hľadiska na skupinové odvetvia a jednotlivé odvetvia. Prehľad o druhovom členení výrobných odvetví 

a agropotravinárskom subjekte poskytuje nasledujúca schéma: 
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Schéma 1: Členenie výrobných odvetví agropodnikateľského subjektu 
Zdroj: Manažment výroby, 2012 

Okrem toho sa výrobné odvetvia podľa realizovateľnosti výrobkov členia na trhové a netrhové 

výrobné odvetvia. Trhové odvetvia sú tie odvetvia, ktorých výrobky sú realizované mimo 

podnikateľskej jednotky. Netrhové výrobné odvetvia sú tie, ktorých výrobky sú spotrebované ako 

medziprodukt v rámci výrobno-organizačnej jednotky.  

Ďalšiu stránku členenia výrobných odvetví predstavuje podiel produkcie daného odvetvia alebo 

skupiny odvetví na celkovom objeme trhovej produkcie podnikateľskej jednotky. Podľa toho 

rozlišujeme hlavné, doplňujúce sa a vedľajšie odvetvia. Hlavné odvetvia sa zúčastňujú najväčším 

podielom na tvorbe trhovej produkcie podnikateľského subjektu. Doplňujúce sa odvetvia sa 

zúčastňujú doplňujúcim podielom na tvorbe trhovej produkcie subjektu,  avšak ich dôležitosť je 

zvýraznená agrotechnickou potrebou striedania plodín a využitím vedľajších produktov v jednotke. 

Vedľajšie odvetvia sú tie, ktoré v maximálnej miere využívajú prírodné a ekonomické podmienky 

agrosubjektu a v nepatrnej miere prispievajú k zlepšeniu dôchodkovosti. (Manažment výroby, 2012) 

Napriek relatívnej samostatnosti výrobných odvetví v agropodnikateľskom subjekte sú tieto 

prepojené určitými väzbami, ktoré spôsobuje biologická podstata poľnohospodárskej výroby. Väzby 

medzi odvetviami majú svoju ekonomickú stránku a materiálnu stránku. Ekonomická stránka je daná 

tvorbou produkcie, hodnoty a zisku. V naturálne a trhovo orientovanom agrosubjekte by mal platiť 

vzťah  vlastná výroba + potrebný nákup ≥ predaj + vlastná spotreba. Materiálna stránka je daná 

biologickou, technickou a pracovnou podstatou. V podstate ju tvoria nároky výrobných odvetví na 

jednotlivé faktory výrobného procesu. Konkrétne sa to prejavuje v požiadavkách na pôdu, 

pracovníkov, prostriedky hmotného investičného majetku a výstupy z iných odvetví. (Manažment 

výroby, 2012) 

Vzťahy medzi výrobnými odvetviami, ktoré vyplývajú z nárokov odvetví na faktory výrobného 

procesu, môžu byť konkurenčné (podporujú súťaživosť), podporujúce (obojstranné pôsobenie), 
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závislé (jednostranné pôsobenie) a neutrálne. Zároveň na väzby výrobných odvetví pôsobia sily, ktoré 

spôsobujú zmeny vo výrobe. Ide o integračné sily, ktoré pôsobia v smere spájania, resp. 

kombinovania výrobných odvetví a o diferenciačné sily, ktoré spôsobujú vyčleňovanie niektorých 

odvetví z podnikateľského subjektu. 

Rozsah výrobných odvetví sa stanovuje viacerými metódami (Manažment výroby, 2012). Môže 

ísť pri tom o bilančnú metódu alebo o metódy ekonomicko-matematické. Podstata bilančnej metódy 

spočíva v bilancovaní potrieb a zdrojov jednotlivých výrobných odvetví agrosubjektu. Je to pracný, ale 

pomerne presný spôsob stanovenia rozsahu. Ekonomicko-matematické metódy (metódy lineárneho 

programovania) spracovávajú údaje pomocou modernej výpočtovej techniky. Pritom sa využíva 

Simplexová metóda, ale aj iné metódy.  

  



 
16 

 

1.2 Spoločná poľnohospodárska politika  

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) obsahuje množstvo ustanovení a mechanizmov, ktoré 

riadia výrobu a spracovanie poľnohospodárskych výrobkov a obchodovanie s nimi. V súčasnosti sa 

vidiecky rozvoj stáva ťažiskom spoločnej poľnohospodárskej politiky. Predstavuje jednu zo 

supranacionálnych politických oblasti EÚ. Patrí k najdôležitejším politickým oblastiam EÚ a pohlcuje 

najväčšiu časť jej rozpočtu. Spoločná poľnohospodárska politika má aj veľký symbolický význam, lebo 

to bola prvá oblasť, kde sa najviac právomocí prenieslo na EÚ. Navyše, je veľmi úzko spojená s dvoma 

kľúčovými oblasťami EÚ – vnútorný trh a hospodárska a menová únia.  

Rímska zmluva (zmluva o ES) zakotvuje v článku č. 39 druhej hlavy nasledujúce ciele SPP 

(Spoločná poľnohospodárska politika, 2012): 

 zvýšiť produktivitu poľnohospodárstva podporou technického pokroku a zabezpečovaním 

racionálneho rozvoja poľnohospodárskej výroby a optimálneho využívania výrobných faktorov, 

najmä pracovnej sily, 

 zabezpečiť týmto spôsobom primeranú životnú úroveň poľnohospodárov, najmä zvýšením 

individuálnych príjmov jednotlivcov pracujúcich v poľnohospodárstve, 

 stabilizovať trhy, 

 zabezpečiť riadne zásobovanie, 

 zabezpečiť dodávky spotrebiteľom za primerané ceny.  

V roku 1962 sa signatárske štáty dohodli na troch zásadách, ktoré platia doteraz – zjednotený 

trh, finančná solidarita a priorita spoločenstva (Spoločná poľnohospodárska politika, 2012).  

 zjednotený trh – organizácia poľnohospodárskeho trhu je pre každého rovnaká. Každý výrobok 

sa môže voľne pohybovať vo vnútri spoločenstiev, 

 finančná solidarita – náklady, ktoré kvôli organizácii poľnohospodárskeho trhu vznikajú, sú 

financované spoločným rozpočtom, respektíve Európskym poľnohospodárskym poradným a 

záručným fondom, 

 priorita spoločenstva – ochrana európskeho poľnohospodárstva clami na dovoz 

poľnohospodárskych výrobkov z tretích krajín. 

Na dosiahnutie týchto cieľov sa zaviedla spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov. V 

závislosti od daných výrobkov sa táto organizácia uskutočňuje niektorou z nasledujúcich foriem: 

spoločnými pravidlami hospodárskej súťaže, povinnou koordináciou vnútroštátnych trhových 

systémov, európskou organizáciou trhu. K spoločnej organizácii poľnohospodárskych trhov sú k 

dispozícii viaceré nástroje. Skladajú sa z dvoch pilierov (Spoločná poľnohospodárska politika, 2012): 
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 Prvý pilier obsahuje trhové mechanizmy, príspevky k príjmu a priame platby. Tieto nástroje 

existujú už od začiatku SPP: 

o dovozná prirážka - je to poplatok, ktorý sa vyberá pri dovoze výrobkov, aby sa cena výrobku 

zvýšila na úroveň ceny EÚ 

o spoločné zahraničné clo 

o intervenčné ceny - sú to garantované minimálne ceny s garanciou odbytu. Ak padne cena 

jedného druhu výrobku, kupuje EÚ prebytok, až kým sa znova dosiahne minimálnu cenu 

o Priame príspevky - sú príspevky na výrobky, ktoré sú v EÚ vyrobené len v malom množstve 

o Príspevky k príjmu - tento príspevok bol na začiatok zakotvený s rozsahom výroby, potom 

bol viac a viac odpojený od výroby a prišlo k vyrovnávacej platbe pre zmenšenú produkciu. 

 Druhý pilier vznikol s Agendou 2000 a s reformou z roku 2003 a obsahuje intenzívnu podporu 

vidieku: 

o Cross-compliance – ukotvuje výšku priamych platieb s istými štandardmi životného 

prostredia. Je fakultatívnym nástrojom jednotlivých členských krajín. 

o Zakotvenie priamych platieb na počet zamestnancov za podnik. Je to tiež fakultatívnym 

nástrojom. 

o Modulácia - skrátenie priamych platieb o 3 % (2005), 4 % (2006) a 5 % v nasledujúcich 

rokoch. Ušetrená suma sa rozdelí na členské krajiny a používa sa na opatrenia na rozvoj 

vidieku.  

Motívmi na založenie spoločnej poľnohospodárskej politiky boli spomienky na hlad počas a po 

druhej svetovej vojne. Liberalizácia poľnohospodárskeho trhu bola preto od začiatku vylúčená a 

jednotlivé nacionálne intervenčné riadenia sa museli previesť na spoločného európskeho 

menovateľa. Zásady spoločnej poľnohospodárskej politiky boli určené na konferencii v Strese v roku 

1958. Prvým poľnohospodárskym komisárom sa stal Sicco Mansholt. V roku 1960 schválili signatárske 

štáty zmluvy o EHS a mechanizmy spoločnej poľnohospodárskej politiky. V 1962 sa rada EÚ dohodla 

na prvej organizácii poľnohospodárskeho trhu a spoločná poľnohospodárska politika vstúpila do 

platnosti. Zároveň sa založil Európsky poľnohospodársky a garančný fond (EAGGF) na financovanie 

spoločnej poľnohospodárskej politiky.  

Cieľ zaistenia zásobovania bol rýchlo dosiahnutý a hnal financovanie v 80-tych rokoch do veľkej 

krízy. Finančné príspevky pre poľnohospodárov sa zameriavali na rozsah výroby. Čím viac vyrobili, 

tým vyššie príspevky dostali. Vytvorilo sa viac väčších poľnohospodárskych podnikov, produkcia silno 

stúpla a tým vznikli veľké „hory masla“, „hory obilia“, „mliečne jazerá“ atď. EÚ garantovala vysokú 

úroveň ceny skupovaním nadprodukcie (intervenčné ceny). Nadprodukcia sa skladovala a vyvážala sa 

za ceny pod cenou svetového trhu. To škodilo rozvojovým krajinám a viedlo k sporom so Spojenými 
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štátmi. Potraviny, ktoré sa dokonca nepredávali ani za dumpingové ceny, sa zničili. Pretože tento 

systém škodil zahraničným vzťahom, ekologickej rovnováhe a bol finančne neznesiteľný, došlo v 1988 

a 1992 k prvým reformám.  

Na konferencii v Bruseli 1988 sa obmedzili výdavky pre poľnohospodárstvo (78 % HNP) a bol 

pokus o obmedzenie produkciu prémiami pre zastavanie ornej pôdy a preddôchodok. V r. 1992 sa 

drasticky znížili intervenčné ceny a etabloval sa systém priamych príspevkov k príjmu.  

V rámci Agendy 2000 reformy v SPP pokračovali:  

 intervenčné ceny sa v ďalej znižovali v prospech priamych príspevkov k príjmu, 

 podpora alternatívnych možnosti príjmu a činnosti (napríklad dovolenky na gazdovstve), 

 ekologické aspekty sa stanú súčasťou cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky, 

 zlepšenie kvality potravín. (Spoločná poľnohospodárska politika, 2012). 

V roku 2003 prišlo k ďalšej veľkej reforme, ktorá zásadne zmenila intervenčný systém 

v spoločnej poľnohospodárskej politike (Spoločná poľnohospodárska politika, 2012):  

 Úplné odstránenie väzby medzi podporou farmárov a výškou ich produkcie (decoupling). 

Vyrovnanie platby sa malo uskutočniť prémiami pre ekologické štandardy, zdravie zvierat a 

rastlín, ochrana zvierat a bezpečnosť práce. Poľnohospodári sa mali navyše zaviazať udržiavať ich 

pôdu v dobrom agronomickom stave. 

 Príspevok k opatreniam, ktoré smerujú na dodržiavanie vysokých európskych štandardov.  

 Skrátenie priamych platieb pre veľkopodniky. 

 Ďalšie zmenšenie intervenčných cien. 

Nová spoločná poľnohospodárska politika sa teda orientuje viac podľa spotrebiteľov, dovoľuje 

poľnohospodárom viac slobôd a zabezpečí ekologickú a trvalú poľnohospodársku politiku.  

Momentálne je spoločná poľnohospodárska politika financovaná Európskym 

poľnohospodárskym a garančným fondom. Ten bol založený v r. 1962 a od roku 1964 sa skladá z 

dvoch častí – usmerňovacej a záručnej sekcie. Usmerňovacia sekcia predstavuje jeden zo 

štruktúrnych fondov a podporuje vidiecky vývoj a štruktúrnu reformu v poľnohospodárstve. Záručná 

sekcia predstavuje intervenčné kúpy s cieľom zaručiť odbyt. 

Na základe reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky sa má od roku 2007 zrealizovať 

financovanie SPP v novom právnom rámci. Pretvorenie rámca financovania bolo potrebné, pretože 

koncept financovania sa po mnohých reformách týkajúcich sa úloh, nástrojov a cieľov, stal 

netransparentný. Pre nový finančný koncept sa zariadili dva fondy: Európsky záručný fond pre 

poľnohospodárstvo (priame platby a výklady pre organizáciu trhu) a Európsky poľnohospodársky 

fond pre rozvoj vidieku (podporuje programy na rozvoj vidieku) (Spoločná poľnohospodárska politika, 

2012).  
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1.3 Ekologické poľnohospodárstvo 

Akčný plán rozvoja ekologického poľnohospodárstva v Slovenskej republike do roku 2010 

definuje ekologické poľnohospodárstvo ako „systém hospodárenia, ktorý podporuje a zlepšuje 

hygienu agroekosystému, vrátane biodiverzity, biologický kolobeh a pôdnu biologickú aktivitu. Kladie 

dôraz na používanie hospodárskych praktík uprednostňovaním faremných vstupov, používa pre 

životné prostredie šetrné spôsoby agronomických, biologických a mechanických metód ako protiklad 

syntetických prípravkov; v chove hospodárskych zvierat kladie dôraz na pohodu a podmienky zvierat, 

dbá na celkovú harmóniu agroekosystému a jeho biologickú rozmanitosť a uprednostňuje 

obnoviteľné zdroje a recykláciu surovín.“ (Akčný plán rozvoja ekologického poľnohospodárstva, 2005)  

Ekologické poľnohospodárstvo je súhrnný názov metód zabezpečujúcich takú výrobu produktov, 

ktorých cieľom bola minimalizácia a až úplné vylúčenie použitia  syntetických chemikálií. Ekologická 

poľnohospodárska výroba je taká výroba rastlín, v ktorej sa používajú osobitné osevné postupy, 

zelené hnojenie, hnojenie organickými hnojivami, povolenými anorganickými hnojivami, mechanické, 

fyzikálne a biologické metódy na ochranu  rastlín ako aj chov hospodárskych zvierat, pre ktoré sa 

používajú výlučne krmivá pochádzajúce z ekologickej rastlinnej výroby a ktorým sa súčasne venuje 

osobitná veterinárska starostlivosť. Ekologický výrobca je povinný pri pestovaní rastlín používať 

hnojenie organickými hnojivami, zeleným hnojením a zvyškami rastlín a prírodnými anorganickými 

hnojivami tak, aby sa zabezpečila vyrovnaná bilancia pôdnej organickej hmoty a optimálna výživa 

rastlín. V ekologickom systéme ochrany rastlín možno používať biologické prípravky a mechanické 

spôsoby regulujúce množstvo burín, škodlivých činiteľov a organizmov. Ekologickým výrobcom sa 

zakazuje paralelné pestovanie tej istej plodiny na všetkých pozemkoch, ktoré obrába. Taktiež sa 

zakazuje používanie syntetických prípravkov na ochranu rastlín a priemyselných hnojív. Bioprodukty 

sú rastlinné a živočíšne výrobky vyprodukované systémom ekologickej poľnohospodárskej výroby. 

Biopotraviny sú potraviny vyrobené z bioproduktov pri použití povolených zložiek prídavných látok 

a materiálov.  (Manažment výroby, 2012) 

Európska komisia o ekologickom poľnohospodárstve zdôrazňuje, že „Ekologické 

poľnohospodárstvo uprednostňuje obnoviteľné zdroje a recykláciu. Okrem toho, pri chove 

hospodárskych zvierat berie ekologické poľnohospodárstvo osobitný ohľad na zdravie a blaho zvierat, 

ako aj na prísne regulované používanie krmiva. Ekologické poľnohospodárstvo rešpektuje aj vlastné 

metódy životného prostredia na kontrolu škodcov a chorôb pri pestovaní plodín a chove 

hospodárskych zvierat. Zakazuje alebo obmedzuje používanie chemicko-syntetických pesticídov, 

chemických hnojív, rastových hormónov, antibiotík a genetických modifikácií. Ekologickí 

poľnohospodári používajú namiesto toho celý rad techník, ktoré podporujú ekosystémy a znižujú 

znečistenie.“ (EU agriculture, 2012)  
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Všeobecným cieľom ekologickej výroby je dosiahnutie uzavretého systému kolobehu hmoty 

a energie, v ktorom sú v podstatnej miere zohľadnené prirodzené požiadavky pôdy, rastlín, zvierat 

a ľudí. Medzi hlavné ciele ekologického poľnohospodárstva patrí (Moudrý a kol., 2007,  s. 25): 

 Trvalé udržanie a zlepšenie pôdnej úrodnosti, 

 Ochrana genofondu a udržanie biodiverzity, 

 Zachovanie krajinných prvkov a ich harmonizácia, 

 Hospodárenie s vodou, udržanie vody v krajine, ochrana povrchových a spodných vôd pred 

znečistením, 

 Efektívne využívanie energie, orientácia na obnoviteľné zdroje, 

 Snaha o maximálnu recirkuláciu a zábranu vnosu cudzorodých látok do agrosystému, 

 Produkcia kvalitných potravín a surovín, 

 Optimalizácia životných podmienok pre všetky organizmy vrátane človeka.  

Nasledujúca tabuľka uvádza zásadné rozdiely medzi konvenčným a ekologickým 

poľnohospodárskym systémom.  

Tabuľka 1: Rozdiely medzi konvenčným a ekologickým poľnohospodárstvom 

Konvenčné poľnohospodárstvo Ekologické poľnohospodárstvo 

Priorita kvantity produkcie  Priorita kvality produkcie  

Špecializovaná výroba Mnohostranná výroba 

Jednoduchý osevný postup  Pestrý osevný postup 

Priemyselné hnojivá Organické hnojivá 

Pesticídy  Regulácia škodlivých činiteľov 

Ustajnenie zvierat  Voľný chov zvierat 

Meliorácia pôdy  Uchovanie úrodnosti pôd 

Ekonomická rentabilita a zisk  Biologická rovnováha 

Využívanie prírodných zdrojov  Ochrana prírody 

Väčšie materiálové vstupy  Vyššie pracovné náklady 
Zdroj: Kováč, K. a kol.: Ekologické hospodárenie na pôde. Piešťany: VÚRV, 199,. s. 9 

 

Medzi najdôležitejšie pozitíva ekologického poľnohospodárstva patria (Šarapatka a kol., 2006, s. 31):  

 ochrana životného prostredia a biodiverzity (EP je vhodné pre obhospodarovanie zvlášť 

chránených území (NP, CHKO), 

 ochrana zdrojov podzemných vôd, zníženie znečistenia povrchových vôd, 

 úspora energie z neobnoviteľných zdrojov, 

 zníženie nadprodukcie, 

 zlepšenie kvality potravín a zdravotného stavu populácie, 

 zavedenie nového perspektívneho produktu (biopotraviny) pre domáci aj zahraničný trh, 

 udržanie prírodného rázu krajiny a stability osídlenia.   
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1.4 Analýza súčasného stavu agrárneho sektora a tendencie ďalšieho 

smerovania 

Poľnohospodárstvo SR sme analyzovali prostredníctvom vybraných ukazovateľov. Niektoré 

hodnoty ukazovateľov sme porovnávali s hodnotami v ostatných odvetviach, ako aj s priemernou 

úrovňou dosahovanou v danom roku v hospodárstve SR. Sledovali sme vývoj v období rokov 2003 až 

2011. Sústredili sme sa najmä na rok 2009, kedy prepukla hospodárska kríza a na následný vývoj 

v ďalšom období po kríze. Pre lepšiu orientáciu a prehľadnosť sme rok 2009 v tabuľkách zvýraznili. 

Sledovali sme tieto vybrané ukazovatele: 

 vývoj HDP,  

 vývoj salda zahraničného obchodu, 

 vývoj zamestnanosti, 

 vývoj priemernej mesačnej mzdy, 

 vývoj poľnohospodárskej produkcie, 

 vývoj výsledku hospodárenia.  

Hrubý domáci produkt mal v sledovanom období rastúcu tendenciu, s výnimkou roku 2009, kedy 

jeho hodnota oproti predchádzajúcemu roku mierne poklesla. Aj vývoj tvorby HDP v odvetví 

poľnohospodárstva mal v sledovanom období rastúcu tendenciu, s výnimkou rokov 2005 a 2009, 

kedy sme zaznamenali pokles. Ako môžeme vidieť z tabuľky 2, odvetvie poľnohospodárstva 

vyprodukovalo v roku 2011 cca. 370 € na obyvateľa. Celkové HDP na obyvateľa bolo v danom roku 

okolo 12 690 €.  

Tabuľka 2: Hrubý domáci produkt podľa ekonomických činností (SK NACE Rev. 2) 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Hospodárstvo spolu v mil. 
EUR b.c. 

40 612 45 161 49 314 55 002 61 450 66 842 62 795 65 743 69 058 

A Poľnohospodárstvo, 
lesníctvo a rybolov v mil. EUR  

1 628 1 647 1 591 1 767 2 234 2 505 1 781 1 877 1 988 

Priemerný stav obyvateľstva 
(tis.) 

5 379 5 382 5 387 5 391 5 397 5 406 5 418 5 430 5 441 

HDP na obyvateľa v b.c. (tis. 
EUR) za hospodárstvo spolu 

7,55 8,39 9,15 10,2 11,39 12,36 11,59 12,11 12,69 

HDP na obyvateľa (tis. EUR) 
za Poľnohospodárstvo, 
lesníctvo a rybolov 

0,30 0,31 0,30 0,33 0,41 0,46 0,33 0,35 0,37 

Zdroj: ŠÚ SR a vlastné prepočty 
 

V nasledujúcej tabuľke sme analyzovali dovoz a vývoz živočíšnych a rastlinných výrobkov. 

V rokoch 2003 a 2004 prevyšoval vývoz živých zvierat a živočíšnych výrobkov ich dovoz, a teda 

bilancia zahraničného obchodu bola kladná. Avšak od roku 2005 až do posledného nami 

analyzovaného roku 2010 bola bilancia zahraničného obchodu v tejto komoditnej oblasti záporná 

s výrazne vyššími hodnotami v posledných troch analyzovaných rokoch. V oblasti rastlinnej výroby 
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bolo v sledovanom období okrem roku 2009 zaznamenané pasívne saldo zahraničného obchodu. 

Zaujímavé je, že v období prepuknutia krízy sme v rastlinnej výrobe vyviezli tovary s väčším objemom, 

ako sme na Slovensko doviezli.  

Tabuľka 3: Celkový dovoz a vývoz podľa tried harmonizovaného systému 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Dovoz  (tis. EUR b.c.) 

  I. Živé zvieratá,  
živočíšne výrobky 

177 935 273 555 482 739 486 284 512 157 607 136 604 680 745 248 

  II. Rastlinné výrobky 328 392 397 510 450 812 555 274 695 130 762 809 676 726 781 799 

Vývoz (tis. EUR b.c.) 

  I. Živé zvieratá,  
živočíšne výrobky 

185 182 291 393 454 625 456 323 500 165 511 303 389 451 526 742 

  II. Rastlinné výrobky 239 657 301 020 409 137 544 348 591 582 672 991 681 754 669 539 

Saldo zahraničného obchodu 

  I. Živé zvieratá, 
 živočíšne výrobky 

7 247 17 838 -28 114 -29 961 -11 992 -95 833 -215 229 -218 506 

  II. Rastlinné výrobky -88 735 -96 490 -41 675 -10 926 -103 548 -89 818 5 028 -112 260 
Zdroj: Slovstat 

 

Zamestnanci v poľnohospodárstve sa delia do viacerých oblastí, a to na robotníkov v oblasti 

rastlinnej výroby, v oblasti živočíšnej výroby, na remeselníkov a opravárov a na technických 

a administratívnych pracovníkov. Popri stálych zamestnancov sú v odvetví poľnohospodárstva 

využívaní pracovníci pracujúci na dohodu. Tento stav je spôsobený najmä sezónnosťou, ako jedným 

zo špecifických znakov poľnohospodárstva.  

Počet všetkých trvale činných zamestnancov sa v sledovanom období znižoval. V poslednom 

analyzovanom roku 2010 dosiahol hodnotu 31 685 osôb, čo predstavovalo zníženie o 46 % oproti 

roku 2003. Najvýraznejší pokles bol zaznamenaný v oblasti živočíšnej výroby, kde bol pokles trvalých 

zamestnancov v roku 2010 o 47 % oproti roku 2003. Aj pri prácach na dohodu sa v sledovanom 

období znížil počet osôb takto pracujúcich.  

V oblasti výšky miezd je v sledovanom období vidieť nárast priemernej mzdy zamestnanca za 

mesiac. V sledovanom období je vidieť nárast miezd všetkých trvale činných zamestnancov o 67 % na 

úroveň 612 € za mesiac. Mzdy v celom sledovanom období rástli, no v období najväčšieho vplyvu 

hospodárskej krízy je vidieť dočasné zastavenie rastu miezd, príp. aj pokles priemernej mzdy v oproti 

predchádzajúcemu roku. Najvyššie priemerné mesačné mzdy sú dosahované v oblasti vedúcich 

technických a administratívnych zamestnancov. Naopak, najnižšie priemerné mesačné mzdy sú 

u robotníkov v živočíšnej výrobe.  
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Tabuľka 4: Zamestnanci a mzdy podľa hlavných profesií v poľnohospodárstve 1. časť 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Trvale činní zamestnanci spolu 

Priemerný evidenčný počet 
zamestnancov (osoby) 

58 892 49 938 48 362 44 630 41 723 38 370 35 023 31 685 

Mzdy a náhrady mzdy 
zamestnancov (tis. EUR) 

258 416 247 503 258 761 259 646 267 520 270 844 247 042 232 583 

Priemerná mzda zamestnanca 
za mesiac (v EUR) 

366 413 446 485 534 588 588 612 

Trvale činní robotníci v rastlinnej výrobe 

Priemerný evidenčný počet 
zamestnancov (osoby) 

9 750 8 586 8 772 8 172 7 757 7 273 6 786 5 824 

Mzdy a náhrady mzdy 
zamestnancov (tis. EUR) 

40 010 40 575 44 408 44 693 46 996 48 645 45 780 41 320 

Priemerná mzda zamestnanca 
za mesiac (v EUR) 

342 394 422 456 505 557 562 591 

Trvale činní robotníci v živočíšnej výrobe 

Priemerný evidenčný počet 
zamestnancov (osoby) 

16 821 14 033 13 333 12 378 11 586 10 634 9 473 8 749 

Mzdy a náhrady mzdy 
zamestnancov (tis. EUR) 

71 176 65 424 66 948 67 596 69 167 69 507 61 741 58 771 

Priemerná mzda zamestnanca 
za mesiac (v EUR) 

353 389 418 455 497 545 543 560 

Zdroj: ŠÚ SR a vlastné prepočty 
 

Tabuľka 5: Zamestnanci a mzdy podľa hlavných profesií v poľnohospodárstve 2. časť 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Trvale činní remeselníci a opravári 

Priemerný evidenčný počet 
zamestnancov (osoby) 

7 906 6 897 6 701 6 078 5 387 4 933 4 423 4 126 

Mzdy a náhrady mzdy 
zamestnancov (tis. EUR) 

34 032 33 536 35 160 34 634 33 898 34 825 30 667 29 552 

Priemerná mzda zamestnanca 
za mesiac (v EUR) 

359 405 437 475 524 588 578 597 

Trvale činní vedúci technickí a admin. zamestnanci 

Priemerný evidenčný počet 
zamestnancov (osoby) 

11 636 10 277 10 034 9 342 8 920 8 266 7 660 7 019 

Mzdy a náhrady mzdy 
zamestnancov (tis. EUR) 

66 083 66 526 70 532 71 114 75 179 76 602 69 651 66 670 

Priemerná mzda zamestnanca 
za mesiac (v EUR) 

473 539 586 634 702 772 758 792 

Osoby pracujúce na dohodu 

Priemerný evidenčný počet 
zamestnancov (osoby) 

34 353 31 458 31 307 26 464 24 987 24 940 23 331 22 382 

Mzdy a náhrady mzdy 
zamestnancov (tis. EUR) 

13 152 9 920 8 752 8 138 8 791 10 989 10 597 10 567 

Zdroj: ŠÚ SR a vlastné prepočty 
 

Ak však porovnáme úroveň priemernej mesačnej mzdy zamestnanca poľnohospodárstva 

a zamestnancov ostatných odvetví (tab. 6), tak vidíme, že v oblasti poľnohospodárstva je dosahovaná 

tretia najnižšia priemerná mesačná mzda. Nižšie mzdy sú v oblasti ubytovacích a stravovacích služieb 

a v stavebníctve. Najvyššie priemerné mesačné mzdy v roku 2011 boli dosiahnuté v oblastiach 
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informácií a komunikáciách a v oblasti finančných a poisťovacích činností. Tam bola úroveň 

priemernej mesačnej mzdy skoro 2,5 krát vyššia ako u zamestnancov poľnohospodárstva.   

Tabuľka 6: Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca podľa ekonomických činností (SK NACE 
Rev. 2) v EUR 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Hospodárstvo spolu 476,8 525,3 573,5 622,7 668,7 723,0 744,5 769 786 

A Poľnohospodárstvo, lesníctvo a 
rybolov 369,9 413,4 444,7 482,9 532,9 578,2 585,1 592 620 

B,C,D,E Priemysel spolu 508,7 561,0 602,2 643,1 683,8 735 754,1 795 824 

B Ťažba a dobývanie 539,4 587,9 627,8 667,9 737,6 837,9 860,9 861 943 

C Priemyselná výroba 491,9 542,1 583,2 623,5 663,7 714,0 731,8 771 800 

D Dodávka elektriny, plynu, pary a 
studeného vzduchu 783,8 900,6 983,1 1 047 1 140 1 227 1 187 1 268 1 372 

E Dodávka vody, čistenie a odvod 
odpadových vôd, odpady a služby 
odstraňovania odpadov 475,6 518,8 570,3 621,1 652,3 714,1 764,3 805 811 

F Stavebníctvo 398,5 434,6 460,6 483,5 516,9 555,7 558,8 579 603 

G Veľkoobchod a maloobchod; 
oprava motorových vozidiel a 
motocyklov 479,9 538,6 582,2 624,6 665,7 730,2 722,1 743 753 

H Doprava a skladovanie 523,2 581,0 628,7 669,2 728,8 766,8 768,3 784 798 

I Ubytovacie a stravovacie služby 392,3 410,0 436,2 465,1 495,4 518,1 480,3 503 508 

J Informácie a komunikácia . . . . . 1 372 1 413 1 450 1 576 

K Finančné a poisťovacie činnosti 948,8 1 086 1 149 1 252 1 332 1 396 1 396 1 425 1 545 

L Činnosti v oblasti nehnuteľností 576,4 642,8 702,1 775,0 820,2 880,5 854,1 905 923 

M Odborné, vedecké a technické 
činnosti 573,4 638,8 697,7 772,1 819,4 889,1 919,3 938 932 

N Administratívne a podporné 
služby 533,0 598,2 651,3 705,7 760,5 839,0 914,5 908 904 

O Verejná správa a obrana; 
povinné sociálne zabezpečenie 581,2 638,7 698,7 795,2 851,0 925,7 972,0 990 980 

P Vzdelávanie 396,1 425,5 468,7 512,4 552,0 599,4 643,2 659 662 

Q Zdravotníctvo a sociálna pomoc 402,1 416,4 451,2 490,2 569,4 636,4 670,8 698 722 

R Umenie, zábava a rekreácia 369,6 409,4 441,9 468,3 511,0 559,9 595,7 599 626 

S Ostatné činnosti 383,8 422,9 452,4 485,7 520,6 567,8 599,6 582 582 
Zdroj: Slovstat 

Počet všetkých zamestnancov v poľnohospodárstve sa v sledovanom období znižoval. Celkovo 

odvetvie poľnohospodárstva zamestnávalo v roku 2011 viac ako 3 % všetkých zamestnancov. 

Hospodárska kríza sa tu prejavila až v roku 2010, kedy bol zaznamenaný výraznejší pokles v počte 

zamestnancov v poľnohospodárstve.  

Tabuľka 7: Celková zamestnanosť (ESNU95) podľa ekonomických činností (SK NACE Rev. 2) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Hospodárstvo spolu 

  osoby 2 060 466 2 055 726 2 088 909 2 132 387 2 176 968 2 247 139 2 203 158 2 169 822 2 208 313 

A Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 

  osoby 100 291 96 476 95 050 85 918 82 785 81 834 76 007 69 096 71 442 

% 4,87 4,69 4,55 4,03 3,80 3,64 3,45 3,18 3,24 
Zdroj: ŠÚ SR a vlastné prepočty 
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Keď bližšie analyzujeme štruktúru priemernej nominálnej mesačnej mzdy, tak vidíme, že podiel 

základnej mzdy je vyšší v odvetví poľnohospodárstva, kde je približne na úrovni 70 % z celkovej mzdy. 

Na druhej strane, výrazne nižší podiel na celkovej mzde v odvetví poľnohospodárstva majú príplatky 

a doplatky. Tie sú v poľnohospodárstve v priemere na úrovni 4,5 %, v hospodárstve je ich hodnota 

cez 7 % z celkovej mzdy. Ostatné položky sú v oboch prípadoch na približne rovnakej úrovni.  

Tabuľka 8: Štruktúra priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca podľa ekonomických 
činností  (SK NACE Rev. 2) 

 2008 2009 2010 2011 

Hospodárstvo SR úhrnom 

  Priemerná hrubá mesačná mzda - spolu (EUR) 773,02 803,33 831 855 

  Základná mzda (%) 64,83 66,86 67,43 67,60 

  Príplatky a doplatky (%) 7,33 7,00 7,59 7,07 

  Prémie a odmeny (%) 12,43 10,51 10,62 10,80 

  Náhrady mzdy (%) 11,53 11,86 10,99 11,13 

  Priemerná hrubá mesačná mzda - muži (EUR) 873,60 913,08 941 966 

  Priemerná hrubá mesačná mzda - ženy (EUR) 664,21 681,86 709 732 

  Priemerná čistá mesačná mzda - spolu (EUR) 592,81 635,17 659 665 

A Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 

  Priemerná hrubá mesačná mzda - spolu (EUR) 613,80 617,28 648 690 

  Základná mzda (%) 69,03 70,91 70,93 69,87 

  Príplatky a doplatky (%) 4,63 4,31 4,54 4,76 

  Prémie a odmeny (%) 11,81 9,84 10,12 10,91 

  Náhrady mzdy (%) 11,81 12,60 11,64 11,59 

  Priemerná hrubá mesačná mzda - muži (EUR) 643,44 645,76 675 723 

  Priemerná hrubá mesačná mzda - ženy (EUR) 540,84 547,85 577 602 

  Priemerná čistá mesačná mzda - spolu (EUR) 484,63 502,16 529 550 
Zdroj: ŠÚ SR 

 

V nasledujúcej tabuľke je uvedený objem hrubej produkcie v hospodárstve SR a následne aj za 

odvetvie poľnohospodárstva. V sledovanom období vidieť nárast hrubej produkcie v hospodárstve, 

no počas dopadov hospodárskej krízy v roku 2009 bol zaznamenaný pokles, a aj v roku 2010 ešte 

nebola dosiahnutá úroveň spred krízy. Taký istý vývoj ako v hospodárstve bol aj v odvetví 

poľnohospodárstva. Objem hrubej produkcie v poľnohospodárstve rastie, no v tomto odvetví ani 

v roku 2011 ešte neboli dosiahnuté hodnoty hrubej produkcie spred krízového obdobia. Čo je však 

zaujímavé, je klesajúci podiel poľnohospodárskej produkcie na celkovej produkcii hospodárstva SR 

v celom sledovanom období. Čiže, aj keď sa produkcia v poľnohospodárstve zvyšuje, tempo rastu je 

v konečnom dôsledku pomalšie ako rast produkcie v celkovom hospodárstve SR.  

Tabuľka 9: Hrubá produkcia podľa ekonomických činností (SK NACE Rev. 2) v mil. EUR bežných cien 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Hospodárstvo spolu 
96 

427 
101 
824 

110 
695 

127 
611 

142 
178 

156 
950 

139 
006 

151 
992 

163 
739 

A Poľnohospodárstvo, lesníctvo a 
rybolov 3 544 3 652 3 702 4 097 4 563 4 957 3 791 4 217 4 500 

% podiel 3,68 3,59 3,34 3,21 3,21 3,16 2,73 2,77 2,75 
Zdroj: ŠÚ SR a vlastné prepočty 
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Keď sa pozrieme bližšie na produkciu iba poľnohospodárstva, vidíme, že sa ďalej člení na 

rastlinnú, živočíšnu produkciu, produkciu poľnohospodárskych výrobkov a služieb a produkciu 

nepoľnohospodárskych vedľajších činností. Najväčší podiel na poľnohospodárskej produkcii má 

produkcia výrobkov. Tá vykazuje v sledovanom období objem na približne rovnakej úrovni, no tiež 

bola zasiahnutá hospodárskou krízou, a tak v roku 2009 je jej úroveň výrazne nižšia a dosiahla 

najnižšiu úroveň v sledovanom období. Vývoj druhej najväčšej produkcie sa v sledovanom období 

menil. V rokoch 2003 a 2005 bola objemovo druhou najväčšou poľnohospodárskou produkciou 

živočíšna produkcia a v rokoch 2004, 2006 – 2010 bola na druhom mieste rastlinná produkcia. Objem 

produkcie poľnohospodárskych služieb je nízky, čo svedčí o tom, že to nie je hlavnou produkčnou 

činnosťou poľnohospodárstva.  

Tabuľka 10: Produkcia poľnohospodárstva v členení 
 v mil. EUR bežných cien 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

10  Rastlinná produkcia 867 1 268 964 980 1 067 1 150 851 868 

13  Živočíšna produkcia 1 100 1 015 981 965 997 1 077 813 805 

14  Produkcia poľnohospodárskych výrobkov 1 967 2 283 1 945 1 945 2 064 2 228 1 664 1 673 

15  Produkcia poľnohospodárskych služieb 88 80 89 86 93 106 76 88 

16  Poľnohospodárska produkcia 2 055 2 363 2 034 2 031 2 157 2 333 1 740 1 761 

17  Nepoľnohospodárske vedľajšie činnosti 
(neoddeliteľné) 178 116 135 157 103 111 118 125 

18  Produkcia poľnohospodárskeho odvetvia 2 233 2 479 2 169 2 188 2 260 2 445 1 858 1 887 
Zdroj: ŠÚ SR 

 

Pri bližšej analýze hrubej živočíšnej produkcie podľa komodít vidíme, že sa v sledovanom období 

znižuje jej objem. V roku 2003 bol objem produkcie ošípaných dvakrát taký veľký ako objem 

produkcie hovädzieho dobytka. Avšak v roku 2010 ako v poslednom analyzovanom roku bola 

produkcia oboch týchto komodít na rovnakej úrovni. Je teda vidieť, že objem produkcie ošípaných sa 

výrazne znížil, zatiaľ čo produkcia hovädzieho dobytka sa ustálila na približne rovnakej úrovni.    

Tabuľka 11: Hrubá živočíšna produkcia podľa komodít 

  mil. EUR b.c. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hrubá živočíšna produkcia spolu 1 078 1 031 999 981 1 022 989 766 841 

Zvieratá 605 552 533 503 495 450 350 414 

Hovädzí dobytok spolu 148 134 145 139 133 137 117 149 

Ošípané spolu 317 287 260 239 220 179 146 143 

Ovce a kozy spolu 11 10 10 10 9 12 7 9 

Živočíšna výroba spolu 474 480 466 478 527 540 416 428 
Zdroj: ŠÚ SR 

 

Pri analýze počtu hospodárskych zvierat môžeme potvrdiť predchádzajúce tvrdenie o výraznom 

poklese v produkcii ošípaných. Počet ošípaných sa znížil od roku 2003 na polovicu, t.j. z hodnoty 1,15 

mil. ks v roku 2003 na 0,58 mil. ks v roku 2011. Počet kusov hovädzieho dobytka a kráv sa tiež 

v sledovanom období mierne znížil. Hydina sa pohybuje s miernymi výkyvmi na približne rovnakej 
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úrovni. Zaujímavý je fakt, že v období 2003 – 2011 vidíme zvýšenie počtu oviec. V roku 2009 sa 

v dvoch oblastiach vyskytlo zvýšenie stavu hospodárskych zvierat, a to pri ovciach a pri hydine.  

Tabuľka 12: Stavy hospodárskych zvierat k 31.12. 

 v kusoch 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Hovädzí dobytok 
spolu 540 146 527 889 507 820 501 817 488 381 471 965 467 125 463 358 

Kravy spolu 231 874 229 607 218 653 215 659 211 316 204 133 204 386 201 307 

Ošípané spolu 1 149 282 1 108 265 1 104 829 951 934 748 515 740 862 687 260 580 393 

Ovce spolu 321 227 320 487 332 571 347 179 361 634 376 978 394 175 393 927 

Hydina spolu 13 713 239 14 084 079 13 038 303 12 880 124 11 228 140 13 583 284 12 991 916 11 375 603 

Zdroj: ŠÚ SR 
 

V období po roku 2009 dochádza k pozitívnemu trendu výsledku hospodárenia.  Prispel k tomu 

rýchlejší rast výnosov ako nákladov. Zvýšené výnosy boli ovplyvnené narastajúcimi cenami 

poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sa premietli do zvýšenia tržieb. V roku 2010 bol výsledok 

hospodárenia v odvetví poľnohospodárstva záporný, no v ďalšom roku už bol na úrovni 31,80 mil. €. 

Je nutné však spomenúť, že tento výsledok hospodárenia je tvorený úhrnom, a teda, nie všetky 

poľnohospodárske podniky dosahovali v danom zisk.  

Tabuľka 13: Výsledky hospodárenia v mil. EUR 
Ukazovateľ 2010 2011 

Výnosy  2 019,00 2 167,30 

Náklady  2 032,90 2 135,50 

Výsledok hospodárenia -13,90 31,80 
Zdroj: Zelená správa 2011 

 

Kladný výsledok hospodárenia ovplyvnili viaceré faktory, ale najmä:  

 pozitívny vývoj poľnohospodárskej produkcie, najmä rastlinnej, kde sa výrazne zvýšili ceny o 23,2 

%, ale aj vyprodukované množstvá niektorých plodín,  

 cenový vývoj s rýchlejším nárastom cien poľnohospodárskych výrobkov (16,7 %) ako cien 

vstupov do poľnohospodárstva (11,0 %),  

 ďalšie znižovanie pracovných síl a tým úspora pracovných nákladov,  

 priaznivý priebeh počasia vo väčšine mesiacov roka. (Zelená správa, 2011) 

  


