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Zhrnutie 

Poľnohospodárstvo je kľúčovým odvetvím každej ekonomiky a v ekonomike SR má významné 

postavenie už dlhé roky. V poslednom období má však veľa problémov a prechádza recesiou. 

K prehĺbeniu problémov v poľnohospodárstve prispela aj hospodárska kríza, ktorej dopad je najviac 

viditeľný v roku 2009 a pri niektorých ukazovateľoch sa prejavuje aj v roku 2010. Nastolený trend vo 

vývoji nami analyzovaných ukazovateľoch tak bol krízou prerušený, nastal pokles v dosahovaných 

hodnotách ukazovateľov v roku 2009. Pri niektorých ukazovateľoch vidíme obnovenie nastoleného 

trendu v pokrízovom období už hneď v roku 2010, no v niektorých prípadoch ešte ani v roku 2011 

nebola dosiahnutá úroveň indikátorov z predkrízového obdobia. Čo je však dôležité, v pokrízovom 

období sa obnovuje pri nami analyzovaných ukazovateľoch trend spred roku 2009. A teda môžeme 

tvrdiť, že na základe tu uvedených údajov sa poľnohospodárstvo v SR z krízy postupne dostáva.  

V oblasti poľnohospodárstva je v poslednom analyzovanom roku dosahovaná hodnota približne 

3 % pri ukazovateli HDP na obyvateľa z celkového HDP na obyvateľa za celé hospodárstvo SR. Vývoj 

HDP na obyvateľa za poľnohospodárstvo bol v sledovanom období na približne rovnakej úrovni bez 

výrazných výkyvov. 

Pri zahraničnom obchode bol v oboch skupinách rastlinných aj živočíšnych produktov 

dosahovaný záporný výsledok platobnej bilancie. Teda viac komodít do SR dovážame ako vyvážame.  

Pri ukazovateli ľudských zdrojov je vidieť výrazný pokles priemerného počtu zamestnancov 

nielen celkovo za celé odvetvie, ale aj v podrobnejšom členení na jednotlivé profesie. Najväčší pokles 

zamestnancov v sledovanom období bol v oblasti živočíšnej výroby. V tejto oblasti je dosahovaná aj 

najnižšia priemerná mesačná mzda zamestnanca. Priemerné mesačné mzdy zamestnancov v nami 

analyzovaných profesiách poľnohospodárstva v sledovanom období rástli, no aj napriek tomu, ak 

porovnáme priemernú mesačnú mzdu všetkých zamestnancov v poľnohospodárstve s ostatnými 

zamestnancami hospodárstva SR, tak tieto mzdy sú tretie najnižšie spomedzi miezd dosahovaných 

v ostatných odvetviach hospodárstva. Čo sa týka celkovej zamestnanosti, tak v poľnohospodárstve je 

zamestnaných cca 3 % z celkovej pracovnej sily.  

Produkcia poľnohospodárskeho odvetvia mala v sledovanom období klesajúcu tendenciu 

a v poslednom analyzovanom roku dosiahla hodnotu pod 3 %. Pri podrobnejšej analýze 

poľnohospodárskej produkcie vidíme výrazný pokles v živočíšnej produkcii. Rastlinná produkcia sa 

pohybuje na približne rovnakej úrovni. Hospodársky výsledok sme analyzovali len v rokoch 2010 

a 2011, kedy v poslednom roku bol v úhrne dosiahnutý zisk 31,80 mil. EUR.  

Poľnohospodárstvo SR dosahuje v celkovom hospodárstve či už v oblasti produkcie, 

zamestnanosti, alebo produkcii HDP na obyvateľa úroveň približne 3 %. Vzhľadom na jeho vývoj a 
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historický kontext je teda nutné venovať mu zvýšenú pozornosť, snažiť sa o jeho oživenie či už 

formou prílivu zahraničného kapitálu, alebo aplikáciou nových technológií a postupov.  

Z analýzy finančnej štruktúry 1401 agrárnych podnikov, ktorých účtovné údaje boli poskytnuté 

Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, možno vyvodiť záver, že v roku 2011 bol 

priemerný podiel záväzkov na celkových pasívach vo výške 44 % v rámci celého agrosektora. Najvyšší 

podiel dlhu v štruktúre pasív má Košický kraj (až 75 %); nasleduje Bratislavský kraj (58 %) 

a Banskobystrický kraj (54 %). Najmenej zadlžené sú podniky v Žilinskom kraji (31 %) a Prešovskom 

kraji (38 %). 

V priemere za celý agrosektor SR najvyšší podiel v štruktúre pasív mali v roku 2011 nasledovné 

zložky pasív: základné imanie (19 %),  kapitálové fondy (21 %), krátkodobé záväzky (20 %) a bankové 

úvery (14 %). Od týchto hodnôt výrazne vybočuje Košický kraj, ktorý v roku 2011 vykazoval podiel 

základného imania na pasívach vo výške 1 % (kým priemer za celý agrosektor je 19 %); podiel 

kapitálových fondov na pasívach vo výške 0 % (priemer za celý agrosektor je 21 %); podiel 

krátkodobých záväzkov na pasívach vo výške 54 % (priemer za celý agrosektor je 20 %) a podiel 

bankových úverov na pasívach vo výške 5 % (priemer za celý agrosektor je 14 %). Odpoveď na túto 

výraznú rozdielnosť treba hľadať vo vysokej zadlženosti, nízkej hodnote vlastného imania a neochote 

bánk poskytovať týmto podnikom bankový úver.  

Agrárne podniky môžu siahnuť tiež po dotáciách investičného alebo neinvestičného charakteru 

slúžiacich na zabezpečenie trvalo-udržateľného rozvoja poľnohospodárstva. Z výsledkov korelačnej 

analýzy realizovanej na vzorke 1065 podnikov ale možno usudzovať, že medzi priznanými podporami 

a ostatnými sledovanými finančnými ukazovateľmi (ako celkové výnosy, celkové náklady, rentabilita 

nákladov, tržby z predaja vlastných výrobkov či novovytvorené miesta) neexistuje významná 

súvislosť. Dokonca korelácia medzi priznanými celkovými podporami (resp. podporami 

neinvestičného charakteru) a tržbami z predaja vlastných výrobkov je negatívna, aj keď veľmi slabá. 

Zaujímavé je ale zistenie, že medzi podporami investičného charakteru a ostatnými finančnými 

ukazovateľmi nebola potvrdená žiadna súvislosť. Na základe tohto zistenia vyvstáva otázka, či 

poskytnuté podpory vôbec spĺňajú svoj prvotný účel. 

Z výsledkov analýzy ekonomickej situácie agrárnych podnikov SR možno urobiť určité závery, aj 

keď nemusia byť presné vplyvom niektorých okolností. Analýze podliehali len súkromné podniky 

účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré odovzdali Ministerstvu pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka potrebné výkazy. Niektoré údaje neboli kompletné, preto ich bolo potrebné pre 

účely analýzy upraviť. Preto aj výsledky vzájomného porovnania vypočítaných hodnôt podľa 

jednotlivých krajov treba brať opatrne.  
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Z analýzy rozdielových ukazovateľov vyplynulo, že čistý pracovný kapitál je vo všetkých krajoch 

kladný, čo je pozitívne, lebo tým podniky nevytvárajú nekrytý dlh. Ostatné rozdielové ukazovatele 

(čistý peňažný majetok a čisté pohotové prostriedky) vykazovali záporné hodnoty, čo znamená, že 

podniky nemajú dostatok pohotových finančných prostriedkov na úhradu svojich záväzkov. Jedným 

z dôvodov môže byť aj vysoký stav nesplatených pohľadávok zo strany odberateľov. 

Z výsledkov pomerových ukazovateľov bolo zistené, že rentabilita podnikov sa vyvíjala v rokoch 

2009 až 2011 v rámci krajov rozdielne. V roku 2009 bola väčšina podnikov vďaka finančnej kríze 

v strate, čo ovplyvnilo všetky ukazovatele rentability negatívne. V ďalších rokoch sa podarilo prepad 

prekonať, aj keď hodnoty nie sú veľmi vysoké. Aj v roku 2011 vykazujú podniky v Trenčianskom, 

Žilinskom a Prešovskom kraji záporné hodnoty pri rentabilite tržieb a nákladov, čo svedčí o vysokej 

nákladovej náročnosti na 1 EUR tržieb. 

Pri analýze ukazovateľov likvidity sme zistili, že v sledovanom období došlo k zlepšeniu hodnôt 

ukazovateľov likvidity, ale napriek tomu je stále nízka a odporúčané hodnoty dosahujú len podniky 

v Trnavskom, Žilinskom a Košickom kraji.  

Zadlženosť jednotlivých podnikov v rámci krajov klesá, až na Banskobystrický kraj, čo môžeme 

hodnotiť pozitívne. Z hľadiska úrokového krytia je situácia horšia, väčšina podnikov nemá dostatočný 

zisk na to, aby ním vedela pokryť nákladové úroky.  

Ukazovatele aktivity sa vyvíjajú priaznivo. V priebehu analyzovaného obdobia sa zvýšil obrat 

celkových aktív, aj keď stále dosahuje ešte nízke hodnoty. Výrazne sa znížila doba obratu zásob, čo 

má samozrejme vplyv aj na obrátku zásob, ktorá sa zrýchlila. Doba obratu pohľadávok klesla 

výrazným spôsobom, aj  keď hodnoty v roku 2011 sú ešte stále vysoké a nedosahujú optimálne 

hodnoty. Doba obratu peňazí sa zrýchlila, čo môžeme hodnotiť pozitívne. Je to hlavne vďaka zníženiu 

doby obratu pohľadávok, pretože doba obratu záväzkov je nízka, t. z. že podniky nemajú problémy so 

splácaním krátkodobých záväzkov.  

V skupine prevádzkových ukazovateľov je potrebné znížiť nákladovosť výnosov a materiálovú 

náročnosť výroby a efektívnejšie využívať neobežný majetok, ktorý viaže značnú časť finančných 

prostriedkov. 

Výsledky korelačnej analýzy realizovanej na súbore 344 podnikov14 v právnej forme družstva 

a účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva ukazujú, že najväčšiu vypovedaciu schopnosť o vývoji 

finančnej výkonnosti má vývoj nasledovných finančných ukazovateľov: 

 EBIT/A – produkčná sila podniku daná pomerom hrubého zisku pred platením úrokov ku 

celkovým aktívam podniku, 

 EBIT/Re – rentabilita tržieb daná pomerom hrubého zisku pred platením úrokov ku tržbám, 

                                                           
14

 Vstupnými dátami boli účtovné dáta za rok 2008. 



 
72 

 

 ROE – rentabilita vlastného imania daná podielom čistého zisku na vlastnom imaní podniku,  

 PH/Re – podiel pridanej hodnoty na celkových tržbách podniku, 

 Re/A – obrat aktív daný podielom tržieb na celkových aktívach podniku, 

 EVA/NOA – podiel ekonomickej pridanej hodnoty na čistých operatívnych aktívach podniku, 

 celková likvidita daná pomerom obežného majetku ku krátkodobým záväzkom podniku a  

 platobná neschopnosť daná pomerom záväzkov a pohľadávok. 

Aj keď výberová vzorka podnikov patrí do primárneho sektora ekonomiky, obdobné vzťahy 

medzi finančnými ukazovateľmi možno očakávať aj v prípade iných podnikov. Preto sledovanie vývoja 

a riadenie týchto kľúčových indikátorov finančnej výkonnosti môže byť prínosom aj pre podniky 

z iných odvetví národného hospodárstva. Navyše, podniky v právnej forme družstva, s kladným 

výsledkom hospodárenia, s kladným vlastným imaním a pôsobiace v divízii „Pestovanie plodín a chov 

zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace“ môžu hodnoty jednotlivých finančných ukazovateľov 

porovnať s popisnou štatistikou podnikov výberovej vzorky. 

 

 

  


