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Súčasný stav poľnohospodárstva

• slovenské poľnohospodárstvo nedostatočne využíva svoj 

produkčný potenciál

• neustále sa nám znižuje poľnohospodárska produkcia, je 

nevyvážená, rastie nám rastlinná výroba na úkor 

živočíšnej

• v agrosektore SR klesá zamestnanosť, pretože sa 

znižuje produkcia v tých odvetviach poľnohospodárstva, 

ktoré najmä generujú pracovné miesta



Zdroj: Štatistická ročenka SR 1995-2011



Zdroj: ŠU SR, SODB 2001

Zdroj: Datacube, ŠÚ SR



Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva SR, 2015, Zelená správa



Súčasný stav poľnohospodárstva

• dostali sme sa do polohy, že sme veľkými producentmi 

obilnín a olejnín. 

• tým, že nám však klesajú stavy hospodárskych zvierat, 

stali sme sa producentmi a zároveň exportérmi základnej 

suroviny

• viac ako jeden milión ton nami dopestovaných obilnín 

vyvážame za hranice a naspäť dovážame pridanú 

hodnotu v podobe potravinárskych výrobkov



Súčasný stav poľnohospodárstva

• ak chceme vo väčšom rozsahu predávať našu 

produkciu, tak musíme na svoju stranu získať 

spotrebiteľa, aby siahol po našej produkcii, po kvalitnej 

domácej potravine. 

• pokiaľ toto nedokážeme a budeme mať na slovenskom 

trhu stále z väčšej časti agroprodukciu zo zahraničia, tak 

tým pomáhame našim kolegom mimo nášho územia

• záporné saldo vo výške 1,039 miliardy eur 

v agrokomoditách za rok 2014



Súčasný stav poľnohospodárstva

• V rámci Európy stále nemáme vytvorené také 

podmienky, aby sme mohli povedať, že sme rovnocenne 

postavení vo vzťahu k ostatným krajinám a hlavne k EÚ-

15. 

• Pokračuje nevyvážený stav v otázke podpôr, ťaháme 

stále za kratší koniec pri podporách, ktoré dostávame. 

• Ak je pri voľnom pohybe tovarov v EÚ niekto dotovaný 

podstatne vyššou sumou na hektár pôdy ako my, tak to 

je jasná odpoveď na to, že naša konkurenčná schopnosť 

nemôže byť na rovnakej úrovni, ale zaostáva





Rastlinná výroba SR







Obilniny

• Sú kľúčovým odvetvím rastlinnej výroby s najväčším 

významom vo výžive obyvateľstva.

• Obilniny patria do skupiny plodín so znakmi nižších 

nákladov na jednotku plochy

• Najdôležitejšie postavenie v oseve zaujíma pšenica, 

jačmeň a kukurica.



Obilniny

• Pestovateľské plochy obilnín predstavovali v roku 2014 -

786,3 tis. ha, pričom sa zvýšila výmera všetkých plodín 

okrem raže a kukurice na zrno. 

• V žatve v roku 2014 sa pozberali obilniny z výmery 779,0 

tis. ha

• Priemerná úroda obilnín spolu z 1 ha dosiahla 6,04t/ha.

• Celková ponuka obilnín prevýšila celkové použitie o 36,7 

%

• Sebestačnosť v obilninách vyjadrená podielom

produkcie na domácej spotrebe dosiahla 183,6 %,





Obilniny

• Najrozšírenejšou obilninou je pšenica.

• Na plochách hustosiatych obilnín sa podieľa 50-55 %

• Hektárové úrody sa pohybujú okolo 4,5 tony. 

• Úrody sú rozdielne, pretože pšenica sa pestuje v 

produkčných nížinných oblastiach Slovenska, ale tiež v 

horských a podhorských regiónoch



Zdroj: Štatistické ročenky SR 1999-2012





Obilniny

• V roku 2014-15 bola pestovateľská plocha jačmeňa

138,9 tis. ha.

• Produkcia jačmeňa dosiahla 675,9 tis. ton, najmä vďaka 

zvýšenej úrode z 1 ha na rekordných 4,87 t/ha. 



Osevné plochy jačmeňa v ha za roky 1991 – 2009



• Produkcia jačmeňa v tis. t. za roky 1991 – 2009





Obilniny

• Raž - V hospodárskom roku 2014-15 sa zo zberovej 

plochy 14,6 tis. ha pozberalo 53,5 tis. t zrna, čo 

znamenalo medziročný pokles o 38,1 % (o 33,0 tis. t).

• Priemerná úroda z 1 ha poklesla o 4,9 % na 3,67 t/ha.





Zdroj: Štatistické ročenky SR 1999-2012



Obilniny

Kukurica

• V hospodárskom roku 2014-15 sa z výmery 216,2 tis. ha 

pozberala rekordná úroda 1 814,1 tis. ton kukurice, čo 

znamenalo medziročné zvýšenie o 61,5 % (o 690,8 tis. t).

• Na produkcii sa podieľalo predovšetkým zvýšenie úrody z 

1 ha medziročne až o 65,5 % na 8,39 t/ha. 





Zdroj: Štatistické ročenky SR 1999-2012



Olejniny

• sú druhou najdôležitejšou trhovou skupinou odvetví 

rastlinnej výroby.

• Ich zastúpenie na ornej pôde sa po roku 1990 postupne 

zvyšovalo. 

• Významná časť produkcie olejnín je určená na export.

• Hlavnými zástupcami olejnín pestovaných na Slovensku 

sú repka olejná a slnečnica.



Olejniny

• V roku 2014 sa osiali olejniny na 243 436 ha, čo 

predstavuje podiel 17,9 % z celkovej pôdy spôsobilej na 

osev.

• produkcia dosiahla rekordný objem 738 667 t pri 

priemernej hektárovej úrode 3,06 t. 

• Dovoz olejnín sa zvýšil na 100 425 t a vývoz dosiahol 

objem 538 942 t.

• Najvyšší podiel na produkcii olejnín mala repka (60,8 %), 

nasledovala slnečnica (27,2 %), sója (11,4 %), mak, 

horčica a ľan po 0,2 %.



Olejniny

• Z analýz vyplýva, že na dosiahnutie rentability je treba 

vyrobiť 2,35 t repkového semena z jedného hektára

• Z dosiahnutej produkcie repky sa na potravinárske účely 

využije len 50 %, ostatná bude slúžiť na výrobu bionafty 

a ako komponent do kŕmnych zmesí



Zdroj: Štatistické ročenky SR 1999-2012









Zdroj: Štatistické ročenky SR 1999-2012









Cukrová repa

• Cukrová repa patrí k našim najdôležitejším technickým 

plodinám

• Ekonomicky efektívne pestovanie tejto plodiny možno 

zabezpečiť predovšetkým výkonnými odrodami, 

správnou kultiváciou a ošetrovaním porastov, 

primeranou výživou a ochranou rastlín, znižovaním 

zberových strát. 

• Správne vykonaný zber podmieňuje výšku úrody, 

cukornatosť, kvalitu repy a tým celkovú ekonomiku jej 

výroby



Cukrová repa

• Cukrová repa sa na Slovensku pestuje od 18. storočia. 

• Pred rokom 1989 spracovávali cukrovú repu cukrovary v 

Šuranoch, Sládkovičove, Trnave, Pohronskom Ruskove, 

Trenčianskej Teplej, Seredi, Trebišove, Nitre, Rimavskej 

Sobote a Dunajskej Strede. 

• Po zmene hospodárskej politiky začali postupne viacerí 

pestovatelia ustupovať od pestovania tejto plodiny. 

Dôvodom bola neefektívnosť pestovania, náklady na 

tonu produkcie sa zvyšovali, ceny klesali. 



Cukrová repa

• Ako prvé boli zlikvidované v roku 1992 cukrovary v Nitre a Pohronskom 

Ruskove. Nasledovali závody v Trebišove a v roku 1999 skončil aj najstarší, 

145-ročný cukrovar v Šuranoch. 

• Po ukončení spracovania cukrovej repy v Trebišove sa prakticky skončilo 

pestovanie tejto plodiny na východnom Slovensku. 

• V roku 2000 zanikol cukrovar v Sládkovičove, o štyri neskôr v Trnave a v 

roku 2006 skončil cukrovar v Rimavskej Sobote. 

• Nečakané ukončenie spracovania cukrovej repy v najmodernejšom 

cukrovare v Dunajskej Strede v roku 2007 znamenalo zánik zhruba 150 

pestovateľov a zníženie pestovateľských plôch o ďalších 10.000 hektárov. 

• Kým v roku 1989 sa cukrová repa pestovala na vyše 50.000 hektároch 

poľnohospodárskej pôdy, v sezóne 2011/2012 predstavovala výmera 

cukrovej repy 17.768 hektárov. Cukrovú repu pestovalo 186 pestovateľov.



Cukrová repa

• Po reštrukturalizácii cukrovarníckeho priemyslu zostali 

na Slovensku dve výrobné spoločnosti, Považský 

cukrovar,a.s. s výrobným závodom v Trenčianskej Teplej 

a Slovenské cukrovary,a.s. so závodom v Seredi.

• Producenti realizujú cukrovú repu na podklade zmlúv s 

cukrovarmi, ktoré sa každoročne upresňujú.

• Pretrvávajúcim problémom slovenského repárstva sú 

variabilné úrody, tiež nízka cukornatosť a výťažnosť 

repy.



Zdroj: Štatistické ročenky SR 1999-2012



Zemiaky

• Na Slovensku sú zemiaky tradičnou potravinou

• Priamo sa ich skonzumuje 90 %, spracúva sa 10 % z 

produkcie

• Z bežných poľných odvetví rastlinnej výroby pestovanie 

zemiakov je značne nákladné

• Oproti obilninám sú vlastné náklady na hektár pri 

zemiakoch vyššie 6-7 násobne. 

• Zemiaky vyžadujú aj pomerne vysoké náklady na hnojivá 

vlastné i nakúpené, tiež na chemické ochranné 

prostriedky. 

• Toto odvetvie patrí aj pracovne k najnáročnejším.



Zdroj: Štatistické ročenky SR 1999-2012





Kŕmne plodiny

• Krmivá a krmoviny majú význam vo výžive zvierat.

• Ekonomika výroby objemových krmovín je v značnej 

miere určovaná úrovňou ich plošnej intenzity, teda 

produkciou sušiny z hektára, koncentráciou a 

stráviteľnosťou živín ako aj ich plynulým skrmovaním v 

čerstvom stave počas vegetácie

• V poľnohospodárskych podnikoch je nutné analyzovať 

situáciu v krmovinovej základni a urobiť potrebné zmeny 

a zásahy do štruktúry a systému pestovania i zastúpenia 

jednotlivých kŕmnych plodín v systéme kŕmenia



Zdroj: Štatistické ročenky SR 1999-2012



Živočíšna výroba SR



Živočíšna výroba

• Živočíšna výroba má v sledovanom období svoje 

špecifiká - predovšetkým išlo o rýchly pokles výpredaja 

základného stáda hospodárskych zvierat 

• Zmena poradia výdavkov v spotrebnom koši 

obyvateľstva a neustály rast cien potravín viedli a stále 

vedú k znižovaniu spotreby hlavných produktov 

hospodárskych zvierat – mlieko a výrobky mäso 

a výrobky, špeciálna produkcia

• Tento stav na trhu a zvyšovanie vstupov vyvoláva každý 

rok znižovanie hospodárskych zvierat  



Živočíšna výroba

• Najzložitejšia situácia bola v chove hovädzieho dobytka

• Znižovala sa produkčná výkonnosť stád, veľkokapacitné 

stajne ostávajú prázdne 

• Pri nástupe trhovej ekonomiky bola kľúčová úloha 

ekonomika chovu a budovanie jeho prírodných väzieb, 

zvlášť na trvalé trávne porasty 

• Celkove sa znížila úžitkovosť 

• Požiadavky na produkty z chovu HD z pohľadu výživy 

obyvateľstva zostávajú naďalej nielen prioritou, ale aj 

dôležitým strategickým artiklom

• EÚ aj pri vysokej spotrebe mlieka a výrobkov stále 

disponuje prebytkami   



Živočíšna výroba

• Jednou z príčin úpadku živočíšnej produkcie 

v SR je hlavne nižšia podpora v porovnaní 

s členskými štátmi EÚ v minulosti. 

• To sa následne odráža v technickej zaostalosti 

slovenských podnikov. 

• Najhoršie je na tom chov hovädzieho dobytka, 

ošípaných a hydiny



Hovädzí dobytok

• Chov dobytka by mal plniť dve funkcie: produkčnú 
a mimoprodukčnú. Mimoprodukčná by sa mala 
realizovať hlavne v regiónoch so zvýšeným podiel TTP

• V súčasnosti sa chová na Slovensku cca 450 tis. 
hovädzieho dobytka (r. 2015),  z toho kráv aj 226 tis. 
ks z toho dojných 198 tis. Ks

• Regionálne je najväčší podiel mliečneho dobytka z HD 
v regióne Kysúc, Horehronia a SV Slovenska, kde sa 
podiel pohybuje od 45 do 70 ks kráv na 100 ks HD

• najvyššiu intenzitu vo vzťahu k poľnohospodárskej pôde 
vykazujú regióny Liptova, Oravy, severného Spiša 
a taktiež aj niektoré nížinné oblasti – Dunajská  Streda, 
Trebišov    



Hovädzí dobytok

• Hovädzí dobytok v konečnom dôsledku chováme pre 

mäso. (každý dobytok - má merateľnú jatočnú hodnotu)

• Reprodukčná schopnosť a mliečna produkcia kráv sú 

ekonomicky najvýznamnejšie úžitkové vlastnosti – to 

platí tak pre dojný, ako aj pre mäsový dobytok. 

• Chov hovädzieho dobytka okrem mäsa a mlieka -v 

minulosti aj ťažnej sily, produkuje aj ďalšie merateľné 

hodnoty, ktoré pre chovateľa môžu znamenať príjem a z 

hľadiska národného hospodárstva sú významné. (napr.: 

koža, pastevná schopnosť , krajinotvorná funkcia, atď.)
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Chov HD v SR v r. 2017



Priemerná ročná dojnosť na 1 kravu (l)
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Chov ošípaných

• medzi prednosti tohto chovu možno zaradiť hlavne:

▪ dostatok vhodných ustajňovacích kapacít, čo spôsobilo, 

že nebolo treba investovať do základných prostriedkov,

▪ nižšie tempo poklesu domáceho dopytu ako u produktov 

HD,

▪ vysoká úroveň tržieb na 1 pracovníka v chove 

ošípaných,

▪ dostatočne doriešené otázky plemennej skladby



Chov ošípaných

• Kým v r. 1989 bolo na Slovensku 2 708 tis. ks ošípaných 
do r. 2001 ich pokleslo na 1 470 tis. Ks, 2009 – 700 tis.

• Na poklese sa podpísalo viacero faktorov, ale jeden dosť 
významný - v r. 1993-1999 bolo niekoľko fáz klasického 
moru ošípaných, v dôsledku čoho bolo zlikvidovaných 
cca 151 tis. ks 

• V rámci regionálnych rozdielov najnižšiu intenzitu chovu 
vo vzťahu k ornej pôde môžeme nájsť v pohraničných 
oblastiach bez rozdielu morfológie terénu – región 
severného Spiša, región Gemera, región Horného 
Zemplína. Zaujímavá je nízka intenzita oblasti v zázemí 
Bratislavy 



Chov ošípaných

• Chov ošípaných je na Slovensku jedným z 

najvýznamnejších odvetví živočíšnej výroby.

• Konzumácia bravčového mäsa a výrobkov z 

neho má dlhodobú tradíciu a tvorí vyše 

polovičný podiel na celkovej spotrebe mäsa.

• Na Slovensku má chov ošípaných svoju dlhú 

tradíciu. Táto skutočnosť vychádza aj z toho, že 

spotreba bravčového mäsa je u nás ešte stále 

na úrovni 28,2 kg na obyvateľa, čo predstavuje 

takmer 50 % zo všetkých druhov mäsa.





Chov ošípaných

• Výrazný pokles spotreby bravčového mäsa 

môže súvisieť s rastúcimi spotrebiteľskými 

cenami, s nezamestnanosťou a s tým súvisiacou 

nižšou kúpyschopnosťou obyvateľstva.

• Pre zabezpečenie dostatku bravčového mäsa v 

SR je potrebný dovoz, ktorý stúpol z 89895,7 t v 

roku 2005 na 115000,9 t v roku 2011. 

• V súčasnosti domáca produkcia bravčového 

mäsa pokrýva už len necelých 43 % celkovej 

ponuky tohto mäsa na Slovensku.



Stav ošípaných na Slovensku za obdobie 

1991 - 2009 (v tis. ks) 
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rok ošípané

1991 2428

1992 2269

1993 2179

1994 2037

1995 2076

1996 1985

1997 1810

1998 1593

1999 1562

2000 1488

2001 1517

2002 1554

2003 1443

2004 1149

2005 1108

2006 1105

2007 952

2008 748

2009 741

Zdroj: štatistické ročenky Slovenskej republiky 1996 – 2010; [online] dostupné na internete: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=15949

Tab.1

Graf 1

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=15949








Chov hydiny

• V období po roku 2002 nastal postupný pokles 

výroby hydiny. Výraznejšie sa prejavil po roku 

2004 – po vstupe Slovenska do EÚ. 

• V roku 2000 sme boli sebestační v produkcii 

hydinového mäsa – vyrobili sme 23,3 kg hydiny 

na obyvateľa. 

• Dnes vyrábame iba 10,5 kg hydiny na obyvateľa 

pri spotrebe hydinového mäsa na úrovni 20 kg. 

Teda polovicu našej spotreby dovážame zo 

zahraničia. Výsledkom bolo výrazné zníženie 

počtu chovateľov a spracovateľov hydiny.



Chov hydiny

• Po desiatich rokoch každé druhé kurča, ktoré Slováci 

skonzumujú, je z dovozu. Slovensko má pritom dosť 

obilia, vyváža ho však a dováža kurence z celého sveta.

• Z desiatich kombinátov špecializujúcich sa na 

spracovanie hydiny zostali tri a z chovateľov kurčiat 

prežili šiesti. 

• Krajina sa v európskom rebríčku producentov 

hydinového mäsa prepadla na samé dno. Slovensku 

patrí posledné miesto spolu s Maltou.



zdroj: www.statistics.sk



Chov hydiny v SR v roku 2017



Chov oviec

• Ovčiarstvo na Slovensku aj začiatkom 21. stor. plní dve 
základné úlohy: produkčnú, mimoprodukčnú 

• Produkčná úloha spočíva v dopĺňaní surovinovej 
základne, obohacuje výživu a poskytuje pracovné 
príležitosti obyvateľstvu. Mimoprodučná úloha spočíva 
v tom, že chov oviec významne prispieva k tvorbe krajiny 
a ekológie 

• Chov oviec vždy ovplyvňoval úroveň chovateľského 
prostredia a hlavne vhodné makroekonomické 
podmienky. 

• Tieto vplyvy sa výrazne podpísali na transformácii 
ovčiarstva na Slovensku. 

• Vplyvom nadprodukcie poklesli ceny ovčej vlny na 
svetových trhoch. 
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Vývoj počtu oviec na Slovensku

Zdroj: datacube, ŠÚ SR



Chov oviec v SR v roku 2017



Chov oviec

• Nepriaznivá situácia sa na Slovensku prejavila 
v postupnom znižovaní počtu oviec

• V súčasnosti sa chová cca 400 tis. ks oviec, z toho 
bahníc 225 tis. ks. Z plochy 256 tis. ha lúk a 556 tis. ha 
pasienkov sa využíva na chov oviec len asi 200-250 tis. 
ha. 

• Prevažne ide o horské a podhorské regióny, ide 
v podstate o regióny zemiakárske, zemiakársko-ovsenné 
a horské  

• Liberalizácia nákupných cien a možnosť doviesť 
lacnejšiu vlnu zo zahraničia spôsobili zmenu dôležitosti 
poradia hlavných produktov z chovu oviec:

▪ do r. 1989: 1. vlna, 2. mlieko, 3. mäso,

▪ po r. 1989: 1. mäso, 2. mlieko, 3. vlna.



Zdroj: Štatistické ročenky SR 1999-2012

(2011)


