
 
8 

 

Úvod do problematiky 

Funkcie poľnohospodárov siahajú od výroby potravinárskych a nepotravinárskych 

poľnohospodárskych výrobkov až po krajinotvorbu, ochranu prírody a cestovný ruch. Aj keď 

poľnohospodárstvo stráca v spojitosti s prebiehajúcimi globalizačnými procesmi svoje postavenie v 

ekonomike, jeho dopad na národné hospodárstvo je bezpochyby významný. Agrárne podniky  totiž 

možno považovať za významných miestnych zamestnávateľov vo vidieckych oblastiach a dôležitých 

účastníkov vidieckeho života. Na druhej strane si ale treba uvedomiť, že agrárny podnik ako prvý 

článok potravinového reťazca netvorí dostatočne vysokú pridanú hodnotu. Na prekonanie zjavného 

handicapu agrárnych podnikov oproti podnikom pôsobiacich v iných sektoroch bola vypracovaná 

Spoločná poľnohospodárska politika, ktorej počiatky siahajú do päťdesiatych rokov minulého 

storočia.  

Podľa Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2009 (MP SR, 2010) bol výsledok 

hospodárenia poľnohospodárstva v krízovom roku 2009 po prvýkrát od vstupu Slovenskej republiky 

do EÚ záporný. Medziročne poklesol o 158,2 mil. EUR (o 289,2 %). Pokles výkonnosti podnikov vo 

vybraných skupinách sekcie A Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE rev. 2 (ďalej 

agrárne podniky) bol ovplyvnený viacerými faktormi. Popri neexistencii účinných regulačných 

mechanizmov na elimináciu výrazných prírodných a trhových vplyvov na odbyt, ceny, prípadne 

poistné náhrady poľnohospodárskym výrobcom, ďalším relevantným faktorom, ktorý negatívne 

ovplyvnil hospodárenie agrárnych podnikov, boli dopady globálnej finančnej a hospodárskej krízy. Tie 

sa prejavili vo výkonnosti agrárnych podnikov predovšetkým poklesom hrubej a čistej pridanej 

hodnoty v dôsledku poklesu celkovej poľnohospodárskej produkcie a medzispotreby. Nemenej 

dôležitým faktorom negatívne ovplyvňujúcim výkonnosť agrárnych podnikov je tiež súčasná 

diferenciácia úrovne podpôr v rámci krajín EÚ, ktorá núti agrárne podniky minimalizovať výrobné 

náklady alebo prechádzať na extenzívne poľnohospodárstvo. Negatívnu úlohu zohrávajú tiež vplyvy 

globálnych trhov s nízkymi cenami agrárnych komodít a deformované konkurenčné prostredie v 

rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.  

Agrárne podniky sú značne citlivé na vonkajšie faktory ovplyvňujúce ich výkonnosť. Je nesporné, 

že v súčasnom neustále meniacom sa trhovom prostredí zohráva konkurencieschopnosť agrárneho 

podniku omnoho dôležitejšiu úlohu než kedykoľvek predtým. Kým pre konkurencieschopné podniky 

môže byť globálna kríza výzvou, pre ostatné podniky môže znamenať ich zánik. 

Konkurencieschopnosť agrárnych podnikov pozitívne vplýva aj na konkurencieschopnosť národnej 

ekonomiky ako celku. Konkurencieschopnosť podnikovej sféry vytvárajú také parametre ako 

výkonnosť podnikov, odvetvová štruktúra a jej sofistikovanosť, dynamika exportu, výdavky na 

výskum a vývoj či investície na modernizáciu technicko-výrobnej základne. Kým kvalitu 
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podnikateľského prostredia agrárne podniky nedokážu výraznejším spôsobom ovplyvniť, svoju 

výkonnosť a stratégie áno. Agrárne podniky, obdobne ako podniky pôsobiace v iných sekciách 

národného hospodárstva, by sa mali preto zamerať predovšetkým na vnútorné fungovanie podniku a 

zvyšovanie jeho potenciálu. Efektívnosť a výkonnosť by sa teda mala stať stredobodom záujmu 

manažmentu na všetkých riadiacich úrovniach.  

V rámci riešenia vedeckého projektu GAMA/11/7 „Analýza výkonnosti agrárnych podnikov v 

súlade s teóriou riadenia hodnoty v kontexte globálnej krízy“ sa tím autorov zameral na analýzu 

agrárneho sektora Slovenskej republiky. Fundamentálnym cieľom monografie je analyzovať finančnú 

a ekonomickú pozíciu agrárneho sektora Slovenskej republiky na základe účtovných a doplňujúcich 

dát agrárnych podnikov poskytnutých Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky (ďalej informačné listy MPaRV SR).  Výsledky vedeckej práce preto zužitkujú predovšetkým 

odborníci z agrosektora. Naplnenie hlavného cieľa monografie bolo podporené nasledovnými 

čiastkovými vedeckými úlohami: 

 analýza súčasného stavu agrárneho sektora Slovenskej republiky a tendencie ďalšieho 

smerovania, 

 analýza  finančnej štruktúry agrárnych podnikov na základe informačných listov MPaRV SR, 

 analýza  príspevku podpôr pre zabezpečenie trvalo-udržateľného rozvoja agrárneho sektora na 

základe informačných listov MPaRV SR, 

 analýza ekonomickej situácie agrárnych podnikov na základe informačných listov MPaRV SR, 

 analýza finančnej výkonnosti agrárnych podnikov na základe informačných listov MPaRV SR a  

 výber kľúčových indikátorov finančnej výkonnosti agrárnych podnikov. 

Primárne zdroje dát zohrávajúce kľúčovú úlohu pre analytickú časť monografie poskytlo 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v rámci riešenia projektov 

VEGA č. 1/0403/09 “Analýza základných ekonomických faktorov a ich využitie pri reštrukturalizácii 

poľnohospodárstva a zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja Slovenska“ a VEGA 1/0541/11 

„Analýza determinantov výkonnosti subjektov hospodáriacich na pôde podľa regionálnej 

diferenciácie Slovenska“. Dáta informačných listov MPaRV SR sú každoročne dopĺňané od roku 1994.  

Analýze finančnej štruktúry bolo podrobených spolu 1401 agrárnych podnikov. Ide o všetky 

podniky, ktoré poskytli dáta Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky za 

rok 2011. Podniky výberovej vzorky patria podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností SK 

NACE rev. 2. do divízie 01 sekcie A „Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým 

súvisiace“.  Ide o súkromné podniky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva. 

Analýze príspevku podpôr pre zabezpečenie trvalo-udržateľného rozvoja agrárneho sektora sa 

podrobilo 1065 podnikov. Z analýzy boli vylúčené tie podniky, ktoré v niektorom roku (2009 až 2011) 
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nevykázali žiadne náklady. Vyradené podniky buď nevykonávali v danom roku podnikateľskú činnosť, 

prípadne (čo je viac pravdepodobné) v danom roku neposkytli ministerstvu vyplnený výkaz. Podniky 

s nulovými nákladmi boli vyradené z dvoch dôvodov – prvým dôvodom je nevykonávanie 

podnikateľskej činnosti a druhým dôvodom je delenie nulou v prípade výpočtu ukazovateľa 

rentability nákladov.  

Analýze ekonomickej situácie bolo podrobených spolu 1401 agrárnych podnikov. Pri kontrole 

účtovných dát sa ale vyskytli nepresnosti, ktoré možno dať na vrub zlyhaniu ľudského faktora pri 

prepise dát z originálnych výkazov agrárnych podnikov. Preto bolo nutné chybné dáta opraviť. 

Chybné dáta boli nahradené priemernou hodnotou príslušného ukazovateľa za kraj. 

Pri analýze finančnej výkonnosti agrárnych podnikov a pri zostavovaní kľúčových indikátorov 

finančnej výkonnosti zohrávali významnú úlohu dáta 344 agrárnych podnikov v právnej forme 

družstva, ktoré spĺňali nasledovné kritériá1: 

 podniky vykazujú kladný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (rok 2008), 

 podniky vykazujú kladné vlastné imanie (rok 2006, 2007 a 2008), 

 podniky vykazujú nenulové záväzky (rok 2006, 2007 a 2008), 

 podniky vykazujú nulové pohľadávky za upísané vlastné imanie (rok 2006, 2007 a 2008). 

Súčasťou metodologického aparátu sú popri štandardných vedeckých metódach aj metódy 

finančno-ekonomickej analýzy a matematicko-štatistickej analýzy. Tie sú sústredené v týchto 

základných oblastiach – analýza finančnej štruktúry agrárnych podnikov, analýza ekonomickej 

situácie agrárnych podnikov, analýza finančnej výkonnosti agrárnych podnikov, identifikácia 

kľúčových indikátorov výkonnosti agrárnych podnikov a posúdenie príspevku podpôr poskytovaných 

agrárnym podnikom ku rastu ich výkonnosti. 

Zo štatistických metód je popri popisnej štatistike využitá predovšetkým korelačná analýza a 

analýza časových radov. Metódy korelačnej analýzy sú použité pri zostavovaní súboru kľúčových 

indikátorov výkonnosti agrárnych podnikov. Analýza časového radu poskytuje informácie o vývoji 

vybraných ukazovateľov v čase. Zo štatistických softvérov bol zvolený softvér Statistica a softvér SPSS 

for Windows 15.0®. 

Autori radi privítajú návrhy a pripomienky, ktoré by prispeli k ďalšiemu skvalitneniu publikácie. 

 

Zuzana Závarská 

vedúca autorského kolektívu 

 

                                                           
1
 Kritériá výberu podnikov sú nastavené tak, aby došlo k minimálnemu skresleniu súvislostí medzi finančnými ukazovateľmi 

v rámci korelačnej analýzy. 


