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ABSTRAKT 

Trh s obilninami patrí medzi najvýznamnejšie trhy slovenského poľnohospodárstva. Obilniny 

tvoria v súčasnosti približne 55% ornej pôdy a 37% hodnoty hrubej rastlinnej produkcie. 

Základnými druhmi sú pšenica, jačmeň a kukurica. Ponuku obilnín tvoria jednak domáca 

produkcia a jednak produkcia z dovozu. V roku 2018 bolo vyrobených 1928 tis. ton pšenice, 487 

tis. ton jačmeňa a 1516 tis. ton kukurice, pričom produkcia pšenice a kukurice vykazuje od roku 

2000 rastúci trend. Dovoz obilnín za rok 2018 by mal dosiahnuť 12 tis. ton pšenice, 95 tis. ton 

jačmeňa a 77 tis. ton kukurice. Dopyt po obilninách je rovnako tvorený domácim a zahraničným 

dopytom. Pre rok 2018 je odhadovaná slovenská spotreba obilnín vo výške 1001 tis. ton pšenice, 

466 tis. ton jačmeňa a 1035 tis. ton kukurice a od roku 2000 mierne poklesla. Exportovaných by 

malo byť 882 tis. ton pšenice, 86 tis. ton jačmeňa a 471 tis. ton kukurice. Priemerná cena 

potravinárskej pšenice dosiahla najvyššie hodnoty v rokoch 2007-2008 a následne ďalší vrchol 

v rokoch 2011-2012, v roku 2018 bola na úrovni 156 Eur/t. Kŕmny jačmeň sa v roku 2018 

obchodoval v priemere za 134 Eur/t, cena kukurice na zrno bola 144 Eur/t, pričom podobne aj ceny 

jačmeňa a kukurice zaznamenali najvyššie hodnoty pred a opäť po hospodárskej kríze. Vývoj cien 

na Slovensku je ovplyvnený vývojom cien na najväčšom európskom trhu s obilninami – na trhu vo 

Francúzsku, čo platí hlavne pre ceny pšenice a kukurice. 
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ÚVOD 

Poľnohospodárstvo má nenahraditeľný význam pre život každého jednotlivca a tvorí neoddeliteľnú 

súčasť ekonomických aktivít každej spoločnosti. Pravdepodobne predstavuje prvé odvetvie 

hospodárstva, ktoré sa v ľudskej spoločnosti rozvinulo a ktoré ju ďalej sprevádza v celom jej 

historickom vývoji práve preto, lebo je úzko previazané na primárne ľudské potreby a zabezpečuje 

výživu obyvateľstva. Značná časť celkovej poľnohospodárskej produkcie (globálne takmer tri 

štvrtiny) je určená na pokrytie dopytu po potravinách (FAO, 2018). Okrem zabezpečenia výživy 

obyvateľstva, plní poľnohospodárstvo aj ekonomické, sociálne a environmentálne funkcie (Van 

Huylenbroeck et al., 2007). 

Poľnohospodárska produkcia má dve hlavné zložky: rastlinnú produkciu a živočíšnu produkciu. 

Jamborová (2018) považuje obilniny za základný pilier rastlinnej výroby na Slovensku, hlavnými 

obilninárskymi komoditami sú pšenica, jačmeň a kukurica na zrno. Obilniny predstavujú 

najdôležitejšiu komoditu rastlinnej výroby jednak z pohľadu hodnoty poľnohospodárskej 

produkcie a jednak z pohľadu zastúpenia na ornej pôde. Naviac, obilniny tvoria súčasť ľudskej 

výživy už niekoľko tisíc rokov, pričom najčastejšie sa z nich využívajú zrná, ale aj obilné výhonky 

(Dallen, 2010). Predmetom záujmu nasledujúcich kapitol je preto trh s obilninami na Slovensku, 

konkrétne vývoj ponuky, dopytu a cien jednotlivých druhov obilnín. 

 

 

POSTAVENIE OBILNÍN V ŠTRUKTÚRE RASTLINNEJ PRODUKCIE  SR 

Hrubá poľnohospodárska produkcia dosiahla na Slovensku v roku 2017 hodnotu 2 160,9 milióna 

Eur, z toho tvorila rastlinná produkcia 1 294,16 mil. Eur, čo je približne 60%. Tradične zvykla 

živočíšna produkcia dominovať, rastlinná produkcia tvorí viac ako polovicu hrubej 

poľnohospodárskej produkcie len v posledných desiatich rokoch (od 2007). Rastlinná produkcia 

predstavuje pestovanie rastlinných komodít a výrobu rastlinných produktov, medzi ktorými 

významné postavenie majú obilniny. Obilniny prispievajú viac ako tretinou k celkovej hodnote 

rastlinnej produkcie a tento ich príspevok ostáva od roku 2000 až po súčasnosť takmer zachovaný. 

V roku 2000 sa obilniny podieľali 38% a v roku 2017 37% na hodnote hrubej rastlinnej produkcie, 

čo predstavovalo 473,87 mil. Eur (údaj za 2017). 
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Graf 1: Štruktúra hrubej rastlinnej produkcie (2000  a 2017) 

  
Zdroj údajov: ŠÚ SR 
 

Rastlinná produkcia je priamo naviazaná na využívanie a obhospodarovanie pôdy. Z celkovej 

výmery ornej pôdy na Slovensku sa obilniny pestujú na viac ako polovici. V období od roku 2000 

bol podiel obilnín na ornej pôde v priemere 57%, v roku 2018 sa obilniny pestovali na 743 tis. ha 

(celkovo orná pôda bola 1348 tis. ha). 

 

Tabuľka 1: Výmera a využitie pôdy v SR (2018) 
 2018 
celková výmera pôdy 4 903 tis. ha 
vodné plochy 95 tis. ha 
pôdne plochy 4 808 tis. ha 
pôdne plochy - lesné pozemky 2 026 tis. ha 
pôdne plochy - ostatné pôdne plochy 862 tis. ha 
pôdne plochy - využitá poľnohospodárska pôda 1 920 tis. ha 
využitá poľnohosp. pôda - orná pôda 1 348 tis. ha 
využitá poľnohosp. pôda - trvalé porasty 17 tis. ha 
využitá poľnohosp. pôda - trvalé lúky a pasienky 524 tis. ha 
využitá poľnohosp. pôda - ostatné plochy vrátane domácich záhrad 31 tis. ha 

Zdroj údajov: ŠÚ SR 
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Tabuľka 2: Využitie ornej pôdy (2001, 2010 a 2018) 
 2001 2010 2018 
Orná pôda 1 409 tis. ha 1 354 tis. ha 1 348 tis. ha 
Obilniny 60,36% 52,73% 55,35% 
Strukoviny na zrno  1,14% 0,99% 0,85% 
Koreňové plodiny  4,19% 2,24% 2,25% 
Technické plodiny  13,16% 20,81% 21,22% 
Zelenina  1,00% 0,96% 0,47% 
Objemové krmoviny na ornej pôde  19,54% 19,73% 16,25% 
Ostatné poľné plodiny  0,22% 0,02% 0,22% 
Kvety a okrasné rastliny  0,04% 0,02% 0,01% 
Osivá – sadivá  0,10% 0,13% 0,02% 
Ladom ležiaca pôda  0,25% 2,37% 3,36% 

Zdroj údajov: ŠÚ SR 
 

 

TRH S OBILNINAMI 

Slovenský trh s obilninami, tak ako aj ďalšie agropotravinárske trhy, podlieha od vstupu Slovenska 

do Európskej únie reguláciám spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Spoločná 

poľnohospodárska politika EÚ (SPP) je jednou z jej najstarších politík a usiluje sa o zabezpečenie 

stabilnej ponuky potravín, dostupnosť potravín, o podporu farmárov, zlepšenie produktivity 

a zabezpečenie vhodných životných podmienok pre poľnohospodárov, o udržateľný manažment 

prírodných zdrojov, manažment prírody a krajiny a o zmiernenie dopadov klimatických zmien, 

o podporu aktivít v rurálnych oblastiach (EC, 2019). EÚ legislatívne upravuje organizáciu trhov 

s poľnohospodárskymi výrobkami najmä v Nariadení  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, 

a Nariadení Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania 

niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov 

s poľnohospodárskymi výrobkami. Ďalšia európska a národná legislatíva pre trh s obilninami je 

zosumarizovaná v Situačnej a výhľadovej správe pre trh s obilninami (NPPC, 2019). 

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ má dva piliere, prvý pilier SPP určuje priame platby 

poľnohospodárom, druhý pilier SPP sa týka rozvoja vidieka. Spoločná poľnohospodárska politika 

EÚ určuje platby na hektár pre poľnohospodárov, dotačnú podporu na vytvorenie 

environmentálnych verejných statkov (ekologizačná podpora), dodatočnú podporu mladým 

poľnohospodárom, podporu na prvé hektáre poľnohospodárskej plochy subjektov (redistributívna 
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platba), podporu pre oblasti v prírodne znevýhodnených oblastiach, dodatočnú podporu na výrobu 

z hospodárskych alebo sociálnych dôvodov, zjednodušený systém pre malých poľnohospodárov. 

Posledné štyri opatrenia sú pre členské krajiny EÚ dobrovoľné. V roku 2018 bola na Slovensku 

jednotná platba na plochu 140,37 Eur za hektár (PPA, 2019). Rovnako EÚ určuje systém opatrení 

aj pre finálnu poľnohospodársku produkciu. Napríklad pre pšenicu obyčajnú sa každoročne 

vykonáva intervenčný nákup v objeme 3 milióny ton pšenice (0 ton pri ostatných obilninách). Jeho 

úlohou je odčerpanie prebytkov obilnín z voľného trhu EÚ a pre producentov vytvára možnosť 

predať svoj tovar v prípade, že sa im ho nepodarí predať na voľnom trhu. Na Slovensku intervenčný 

nákup zastrešuje Pôdohospodárska platobná agentúra. Hodnota intervenčnej ceny je 101,31 Eur za 

tonu pšenice. Nariadenia EÚ upravujú aj zahraničný obchod s tretími krajinami, dovoz a vývoz 

obilnín podlieha dovoznému clu a je kontrolovaný pomocou dovozných alebo vývozných licencií. 

Cieľom je ochrana trhu EÚ pred lacnou produkciou z tretích krajín. (NPPC, 2019) 

 

Tabuľka 3: Podporné opatrenia SPP slovenským poľnohospodárom (2004-2018) 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Jednotná platba na plochu (Eur/ha) 58,71 69,70 81,65 84,75 96,6 121,6 
 2010 2011 2012 2013 2014  
Jednotná platba na plochu (Eur/ha) 142,4 155,4 174,0 188,5 205,6  
 2015 2016 2017 2018   
Jednotná platba na plochu (Eur/ha) 132,4 134,0 135,45 140,37   
 2015 2016 2017 2018   
Poľnohospodárske postupy prospešné 
pre klímu a životné prostredie (Eur/ha) 

70,8 70,8 70,8 70,8   

 2015 2016 2017 2018   
Platba pre mladých farmárov (Eur/ha) 60,4 60,4 60,4 60,4   

Zdroj údajov: PPA 
pozn.: údaj za roky 2004-2007 prepočítaný zo slovenských korún na Eurá konverzným kurzom 30,126 SKK/Eur 
pozn.: platby za postupy prospešné pre klímu a ŽP a platby pre mladých poľnohospodárov zavedené od roku 2015 
 

 

PONUKA OBILNÍN 

Produkcia obilnín je tradičným odvetvím rastlinnej výroby na Slovensku. Hoci sa zberové plochy 

obilnín z dlhodobého hľadiska znižujú, je tento pokles kompenzovaný zvyšujúcimi sa hektárovými 

úrodami. Výraznejšie než u iných výrobkov však úrodu a celkovú produkciu ovplyvňuje počasie. 

Počas obdobia rokov 2000-2018 sa na Slovensku obilniny pestovali priemerne na ploche 771,9 

tisíc hektárov, z čoho tvorili pšenica, jačmeň a kukurica 90-95%. Zberová plocha týchto troch 



DEP WORKING PAPER SERIES 
NO. 2/2019 

6   

druhov obilnín bola od 642 do 758 tisíc hektárov. V roku 2018 dosiahla produkcia obilnín 4,037 

milióna ton, čo bolo napriek zvýšeniu zberovej plochy len o 8,8% až o 58% viac ako v roku 2010. 

Historicky najvyššia produkcia obilnín bola na Slovensku zaznamenaná v roku 2016, a to 4,85 

miliónov ton (najvyššia produkcia od roku 1975). 

Takmer polovicu z celkovej produkcie obilnín tvorí pšenica. Významné miesto majú aj jačmeň 

a kukurica. Priemerné hektárové úrody od roku 2000 po 2018 boli 4,31 t/ha pre pšenicu, 3,71 t/ha 

pre jačmeň a 6,04 t/ha pre kukuricu. Medziročne však hektárové úrody z dôvodu poveternostných 

vplyvov výrazne kolíšu, čo má vplyv aj na celkovú produkciu jednotlivých obilnín. Nárast celkovej 

produkcie pšenice možno pozorovať v rokoch 2014-2016, a to hlavne v vďaka vyšším hektárovým 

úrodám. V roku 2018 dosiahla úroda pšenice 1 927,9 tis. ton. Zberové plochy jačmeňa sa v období 

2000-2018 znížili, preto aj produkcia jačmeňa mierne klesla, hoci čiastočne bol pokles plôch 

kompenzovaný rastúcimi hektárovými úrodami. Z priemernej produkcie jačmeňa 685 tis. ton 

v období 2000-2004 sa Slovensko dostalo na priemernú produkciu 571,4 tis. ton v rokoch 2015-

2018. Opačný trend vývoja ako pri jačmeni sme zaznamenali v prípade kukurice. K rastu 

zberových plôch kukurice došlo hlavne v období 2009-2011, keď sa v priebehu troch rokov jej 

plocha zvýšila o 57,8 tis. ha (o 40,1%). V roku 2018 bola zberová plocha kukurice 179 tis. ha a jej 

úroda 1515,8 tis. ton. K nárastu plôch a produkcie kukurice došlo v dôsledku rozšíreniu výroby 

biopalív približne od roku 2007 a využívaniu kukurice ako vstupnej suroviny pre bioetanol. Pre 

porovnanie, v roku 2000 bola zberová plocha kukurice 145 tis. ha a úroda 440,4 tis. ton. 

 

Graf 2: Zberová plocha vybraných druhov obilnín (2000-2018) 

 
Zdroj údajov: ŠÚ SR 
pozn.: rok reprezentuje hospodársky rok začínajúci v danom období 
 



 

7   

Graf 3: Hektárová úroda vybraných druhov obilnín (2000-2018) 

 
Zdroj údajov: ŠÚ SR 
pozn.: rok reprezentuje hospodársky rok začínajúci v danom období 
 

Graf 4: Produkcia vybraných druhov obilnín (2000-2018) 

 
Zdroj údajov: ŠÚ SR 
pozn.: rok reprezentuje hospodársky rok začínajúci v danom období 
 

Na slovenskom trhu však ponuku obilnín tvoria aj obilniny dovážané. Po vstupe Slovenska do 

Európskej únie sa zahraničný obchod s ostatnými členskými krajinami zjednodušil, čo poskytlo 

priestor aj pre dovozcov aj pre vývozcov komodít realizovať svoju produkciu na trhu ostatných 

krajín. Nakoľko domáca produkcia obilnín je pre slovenský trh postačujúca, dovoz obilnín ostal aj 

po vstupe do EÚ relatívne nízky, a to najmä u pšenice a jačmeňa, zvýšil sa v prípade kukurice. Pred 

vstupom do EÚ v roku 2003 bol dovoz pšenice na úrovni 2,4 tis. ton, jačmeňa 38 tis. ton a kukurice 

bolo dovezených 5,1 tis. ton. Následne v roku 2004, keď Slovensko vstúpilo do EÚ, bolo 

dovezených 55,3 tis. ton pšenice, 2,4 tis. ton jačmeňa a 12,2 tis. ton kukurice. Najvyšší dovoz 

pšenice bol zaznamenaný v roku 2006 (136,6 tis. ton), jačmeňa a kukurice v roku 2007 (174,1 tis. 
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ton jačmeňa a 329,1 tis. ton kukurice). V roku 2018 sa predpokladá import jednotlivých druhov 

obilnín vo výške 12 tis. ton pšenice, 94,8 tis. ton jačmeňa a 76,8 tis. ton kukurice (NPPC, 2019). 

 

Graf 5: Import vybraných druhov obilnín do SR (2000-2018) 

 
Zdroj údajov: NPPC-VÚEPP 
pozn.: rok reprezentuje hospodársky rok začínajúci v danom období, údaje o obchode pre 2018 sú odhadom NPPC 
 

 

DOPYT PO OBILNINÁCH 

Obilniny sa využívajú na zabezpečenie ľudskej výživy a výživy zvierat. Pšenica a jačmeň sa 

najčastejšie využívajú na produkciu potravín a tiež ako krmivo, kukurica sa využíva hlavne na 

kŕmne účely. Rovnako sa tieto obilniny využívajú aj na priemyselné spracovanie, jačmeň nachádza 

využitie ako surovina v sladovníctve a následne vo výrobe nápojov (piva) a kukurica sa využíva 

vo výrobe biopalív. Súhrne možno povedať, že obilniny využíva hlavne mlynský, sladovnícky, 

liehovarnícky, škrobárenský a krmovinársky priemysel (NPPC, 2019). Vyrobené produkty sa ďalej 

spracovávajú v potravinárskom priemysle, resp. sa predávajú spotrebiteľom. Produkcia obilnín na 

Slovensku postačuje na pokrytie ich domácej spotreby. 

Vyprodukované obilné zrno predávajú prvovýrobcovia obchodným a spracovateľským 

organizáciám. Zvyšná časť produkcie je buď priamo predaná na trhoch (slovenských alebo do 

zahraničia) alebo sa využije na vlastnú spotrebu či predaj naturálií členom a zamestnancom 

výrobnej jednotky. (Jamborová, 2018). Matošková et al. (2015) potvrdzujú, že gro produkcie 

obilnín ide na predaj, distribuujú sa spracovateľským alebo obchodným organizáciám alebo sa 

exportujú. Na farme sa obilniny využívajú ako osivo pre budúcu úrodu a krmivo pre hospodárske 

zvieratá. Väčšina osiva však pochádza z dovozu alebo z nákupu od certifikovaných predajcov. 
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Tabuľka 4: Domáca produkcia a spotreba vybraných druhov obilnín (2000-2018) 
 Pšenica Jačmeň Kukurica 

 
Domáca 
produkcia 
(tis. t) 

Domáca 
spotreba 
(tis. t) 
(po, os, kr, ost. *) 

Domáca 
produkcia 
(tis. t) 

Domáca 
spotreba 
(tis. t) 
(po, os, kr, ost. *) 

Domáca 
produkcia 
(tis. t) 

Domáca 
spotreba 
(tis. t) 
(po, os, kr, ost. *) 

2000 1254,3 N/A 396,7 N/A 440,4 N/A 

2001 1800,1 1682,3 
(31, 6, 51, 12) 

613,3 626,5 
(41, 6, 42, 11) 

616,0 571,4 
(27, 2, 67, 4) 

2002 1554,5 1530,8 
(38, 5, 48, 9) 

695,0 659,8 
(52, 6, 41, 2) 

753,8 630,9 
(36, 1, 56, 6) 

2003 930,4 1115,6 
(48, 8, 37, 7) 

804,2 815,2 
(46, 7, 44, 3) 

601,4 653,9 
(31, 4, 58, 8) 

2004 1764,8 1357,8 
(39, 8, 41, 12) 

915,9 741,0 
(50, 8, 37, 5) 

862,4 667,3 
(34, 4, 55, 7) 

2005 1607,9 1314,2 
(41, 8, 42, 9) 

739,3 543,9 
(60, 10, 29, 2) 

1074,0 493,1 
(38, 4, 56, 1) 

2006 1342,7 1140,3 
(42, 9, 40, 9) 

641,8 562,7 
(59, 10, 28, 3) 

838,3 645,5 
(32, 3, 45, 20) 

2007 1379,6 1083,6 
(45, 9, 35, 10) 

659,6 622,5 
(50, 9, 23, 17) 

623,9 671,9 
(33, 3, 47, 17) 

2008 1819,5 1293,6 
(36, 8, 36, 20) 

891,3 647,9 
(50, 9, 23, 17) 

1260,6 833,9 
(27, 6, 54, 14) 

2009 1537,9 1024,1 
(42, 10, 31, 17) 

675,5 575,4 
(46, 8, 29, 17) 

988,1 593,9 
(40, 8, 34, 18) 

2010 1185,3 1060,2 
(49, 10, 27, 15) 

361,4 525,8 
(46, 8, 32, 13) 

921,3 724,1 
(44, 9, 31, 16) 

2011 1631,1 1041,6 
(48, 10, 29, 13) 

525,0 551,5 
(56, 8, 24, 12) 

1444,4 842,0 
(37, 8, 41, 14) 

2012 1275,3 1037,5 
(45, 10, 36, 9) 

470,5 459,3 
(61, 8, 20, 12) 

1170,4 1023,7 
(32, 2, 36, 30) 

2013 1684,3 1090,3 
(41, 9, 36, 14) 

446,0 439,8 
(64, 6, 20, 10) 

1123,3 1063,1 
(33, 5, 32, 30) 

2014 2072,4 1160,8 
(39, 10, 36, 16) 675,9 505,9 

(54, 6, 27, 13) 
1814,1 891,8 

(36, 5, 27, 32) 

2015 2082,1 1239,8 
(37, 9, 40, 14) 

668,6 645,7 
(48, 5, 36, 10) 

929,2 746,0 
(44, 3, 41, 12) 

2016 2434,2 1210,7 
(37, 9, 41, 13) 

584,6 510,0 
(61, 7, 21, 11) 

1710,2 733,6 
(41, 2, 42, 16) 

2017 1770,7 973,9 
(42, 11, 39, 8) 

545,3 514,2 
(60, 6, 24, 10) 

1066,2 963,9 
(33, 2, 39, 26) 

2018 1927,9 1001,4 
(40, 10, 35, 15) 

486,9 466 
(67, 7, 22, 4) 

1515,8 1035,4 
(30, 0,01, 35, 35) 

Zdroj údajov: NPPC-VÚEPP 
* - v zátvorke sú uvedené podiely použitia: potravinárske použitie, osivárske použitie, kŕmne použitie a ostatné (súčet 
týchto podielov sa môže odchyľovať od 100% z dôvodu zaokrúhlenia) 
pozn.: rok reprezentuje hospodársky rok začínajúci v danom období, údaje o spotrebe pre rok 2018 sú odhadom NPPC 
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Spracovateľský priemysel, hlavne mlynský priemysel, má nezastupiteľnú úlohu v potravinárskom 

využití obilnín. Najvýznamnejším potravinárskym výrobkom z obilnín sú múky, v prípade 

jačmeňa slad. V roku 2018 bolo vyrobených 318 089 ton pšeničnej múky a 292 656 ton sladu 

(NPPC, 2019). 

Humánna spotreba obilnín v hodnote zrna dosiahla na Slovensku v roku 2018 535,3 tis. ton, čo 

predstavuje 98,3 kg na obyvateľa. Spotreba obilnín v hodnote múky dosiahla 418,7 tis. ton, čo je 

v priemere 77 kg na obyvateľa. Samotná spotreba pšeničnej múky bola 66 kg na obyvateľa. 

Spotreba finálnych výrobkov z obilnín ako sú chlieb alebo pšeničné pečivo v roku 2018 

v porovnaní s rokom 2017 mierne poklesla, chleba sa v roku 2018 spotrebovalo 35 kg na obyvateľa 

a 29 kg/obyvateľa sa spotrebovalo pšeničného pečiva, čo predstavuje pokles o 1,7% v prípade 

chleba a o 3,9% v prípade pečiva. Spotreba cestovín vyrábaných z obilnín ostala v posledných 

dvoch rokov nezmenená a dosahuje 7 kg na osobu. 

 

Graf 6: Spotreba obilnín v hodnote zrna a v hodnote múky (2010-2018) 

  
Zdroj údajov: ŠÚ SR 
 

Rovnako ako na strane ponuky, aj na strane dopytu nevytvárajú dopyt po obilninách len domáci 

spracovatelia a spotrebitelia, ale aj zahraničné subjekty. Slovenská produkcia obilnín prevyšuje 

domáci dopyt, a teda je možné časť produkcie vyvážať za účelom pokrytia dopytu v zahraničí. 

V pšenici je Slovensko plne sebestačné, v každom zo sledovaných rokov produkcia pšenice 

prevyšuje jej domáce použitie (index 1,4 v priemere za obdobie 2001-2017), preto sa pšenica zo 

Slovenska vyváža. Po vstupe Slovenskej republiky do EÚ sa vývoz zintenzívnil, v rokoch 2013-

2017 sa v priemere vyviezlo 49% pšenice vypestovanej na Slovensku. Aj v prípade jačmeňa 

dokázala domáca produkcia pokryť domácu spotrebu takmer v každom sledovanom roku 
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(výnimkou sú roky 2001, 2003, 2010, 2011), a preto sa jačmeň vyváža. Podobný stav možno 

pozorovať na trhu s kukuricou, ktorej sa každoročne vyvezie viac ako dovezie (v zahraničnom 

obchode s kukuricou bolo záporné saldo zaznamenané len v roku 2007, kedy sa vyviezlo 212,9 tis. 

ton a doviezlo 329,1 tis. ton). Podľa odhadov NPPC (2019) by mal vývoz obilnín v roku 2018 

dosiahnuť 881,6 tis. ton pre pšenicu, 85,6 tis. ton pre jačmeň a 471,3 tis. ton pre kukuricu. 

 

Graf 7: Export vybraných druhov obilnín zo SR (2000-2018) 

 
Zdroj údajov: NPPC-VÚEPP 
pozn.: rok reprezentuje hospodársky rok začínajúci v danom období, údaje o obchode pre 2018 sú odhadom NPPC 
 

 

CENY OBILNÍN 

Trhová cena obilnín nezávisí len od vzťahov medzi ponukou a dopytom na slovenskom trhu, 

prípadne od štátnych regulácií. Vďaka voľnému obchodu v rámci EÚ ovplyvňuje ceny obilnín 

situácia na trhu v celej EÚ. Celková ponuka obilnín na slovenskom trhu je tvorená domácou 

produkciou a dovozom, celkový dopyt po obilninách je tvorený domácou spotrebou a zahraničným 

dopytom, teda vývozom (trhovú bilanciu jednotlivých komodít dopĺňa ešte zmena stavu zásob, 

nakoľko sú ale zmeny stavu zásob obyčajne len malé, nebudeme sa im osobitne venovať). 

 

V období rokov 2000-2018 vykazovali ceny obilnín kolísavý priebeh. Bežné ceny obilnín boli 

v roku 2018 takmer na úrovni cien spred desiatich rokov. Pre pšenicu dosiahla priemerná cena 

potravinárskej pšenice v roku 2018 155,75 Eur/t, priemerná cena priemyselnej pšenice bola nižšia, 

na úrovni 140,44 Eur/t. Pri jačmeni dosahuje najvyššie hodnoty cena sladovníckeho jačmeňa – 

174,54 Eur/t, nasleduje potravinársky jačmeň 150,13 Eur/t a cena kŕmneho jačmeňa bola 134,03 
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Eur/t. Priemerná cena jednej tony kukurice na zrno bola v roku 2018 143,88 Eur. Uvedené hodnoty 

predstavujú ceny výrobcov obilnín pri predaji prvému odberateľovi bez dane z pridanej hodnoty 

(teda ide o produkciu určenú na ďalšie spracovanie alebo predaj). 

 

Graf 8: Priemerné ročné ceny výrobcov obilnín v SR (bez DPH) (2000-2018) 

 
Zdroj údajov: ŠÚ SR 
 

Ako sme spomenuli, vývoj cien obilnín na slovenskom trhu je ovplyvnený situáciou na trhu 

s obilninami v celej Európskej únii. Jamborová (2018) potvrdzuje, že vývoj cien obilnín na 

Slovensku súvisí s cenovou volatilitou na európskych a svetových trhoch. Kaliská (2019) 

poukazuje na previazanosť slovenského a európskeho trhu aj tým, že v roku 2019 by mala viac ako 

polovica slovenskej úrody pšenice smerovať na export. Keďže je pšenice v EÚ dostatok, očakáva 

pomerne nízku cenu pšenice, na ktorú navyše vplýva nadprodukcia v Európskej Únii, najmä vo 

Francúzsku (ktoré predbežne v roku 2019 dosiahne druhú najvyššiu úrodu pšenice v histórii). 

Nízke ceny pšenice aj pri dobrých výsledkoch slovenských poľnohospodárov vedú 

k neuspokojivým ekonomickým výsledkom. Porovnanie vývoja slovenských cien obilnín a cien 

obilnín v EÚ zobrazuje nižšie uvedený graf. Ceny obilnín na trhu EÚ zastupuje cena obilnín vo 

Francúzsku. Francúzsko bolo zvolené ako reprezentant európskych cien z dôvodu, že je najväčším 

pestovateľom obilnín v EÚ, a teda má vplyv na celoeurópsky trh a ceny obilnín. Francúzsko sa 

podieľa 16% na zberovej ploche a 21% na produkcii obilnín v EÚ (údaj za 2018; Eurostat 2019). 

V roku 2018 vyprodukovalo viac ako štvrtinu pšenice, pätinu jačmeňa a 18% kukurice v EÚ (v 

roku 2018 síce prvenstvo v produkcii kukurice zaznamenalo Rumunsko, no dlhodobo najväčším 

pestovateľom aj tejto komodity bolo Francúzsko). Slovenské a francúzske ceny sú zachytené na 

báze mesačných cenových indexov od mája 2004 (kedy Slovensko vstúpilo do EÚ) do decembra 
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2018 pre potravinársku pšenicu, jačmeň kŕmny a kukuricu (komodity zvolené na základe 

dostupnosti údajov). Najvyššie ceny pšenice, jačmeňa aj kukurice boli zaznamenané na 

slovenskom aj na francúzskom trhu na prelome rokov 2007/2008 nasledované poklesom a ďalším 

vrcholom v roku 2011 a koncom roku 2012. V období 2014-2018 ceny obilnín už nedosiahli také 

výrazné cenové výkyvy, došlo len k miernemu poklesu nasledovanému miernym rastom. 

 

Graf 9: Index cien výrobcov vybraných druhov obilnín v SR a vo Francúzsku (máj 2004-
december 2018) 
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Graf 9 – pokračovanie: Index cien výrobcov vybraných druhov obilnín v SR a vo 
Francúzsku (máj 2004-december 2018) 

 
Zdroj údajov: EC 
pozn.: cenový index: priemerná cena za rok 2015 = 100, 
pozn.: údaj vyznačený na horizontálnej osi reprezentuje začiatok daného roka (t.j. január daného roka) 
 

Podobný vývoj cien pšenice (potravinárskej), jačmeňa (kŕmneho) a kukurice (kŕmnej) na 

Slovensku a vo Francúzsku naznačuje prepojenosť slovenského a európskeho trhu s obilninami. 

Štatistickým testovaním bola potvrdená kointegrácia slovenského a európskeho trhu v prípade 

pšenice a kukurice, pre jačmeň nebol výsledok testovania jednoznačný (výsledky sú uvedené 

v prílohe). To znamená, že francúzske ceny obilnín ovplyvňujú vývoj cien obilnín na Slovensku. 

 

 

ZÁVER 

Na základe analýzy vývoja na trhu s obilninami možno ako pozitívum hodnotiť sebestačnosť 

Slovenska v obilninách. Ponuka obilnín na slovenskom trhu je tvorená hlavne domácou 

produkciou. Základnou pestovanou obilninou je pšenica, ďalšími dôležitými obilninami sú jačmeň 

a kukurica. Dovoz týchto troch obilnín bol pred vstupom Slovenska do Európskej únie minimálny 

a ani po pristúpení do Spoločenstva netvoria komodity z dovozu významnú časť ponúkaného 

množstva obilnín na slovenskom trhu (výnimkou je kukurica). Dopyt po obilninách tvorí hlavne 

spracovateľský priemysel, ktorý ich následne dodáva do potravinárskeho priemyslu. Rovnako sa 

vyprodukované obilie využíva aj priamo v poľnohospodárskom sektore na kŕmne použitie. 

V prípade kukurice sa približne tretina produkcie využíva na energetické účely. Časť slovenskej 

produkcie obilnín slúži aj na pokrytie zahraničného dopytu. Hlavne po vstupe Slovenska do 

Európskej únie začali slovenskí producenti využívať možnosť realizovať svoju produkciu na trhoch 
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iných krajín. Zjednodušenie zahraničného obchodu zároveň vytvorilo priestor pre prepojenie cien 

domáceho a zahraničného trhu (zahraničné ceny na trhu EÚ boli aproximované francúzskymi 

cenami, keďže Francúzsko je najväčším producentom obilnín v EÚ), čo sa potvrdilo pre trh pšenice 

potravinárskej a kukurice kŕmnej, pre jačmeň kŕmny sa vplyv zahraničných cien na slovenské ceny 

nepotvrdil, čo môže byť preto, že v prípade jačmeňa je pre Slovensko dôležitejšou obchodnou 

komoditou sladovnícky jačmeň. 

Aj keď je Slovensko otvorenou ekonomikou prepojenou na trhy Európskej únie, produkcia obilnín 

je pre slovenské poľnohospodárstvo dôležitá z pohľadu príjmov farmárov a udržania 

ekonomických aktivít vo vidieckych oblastiach. Pre udržanie produkcie obilnín odporúčame okrem 

systému dotácií a podpôr zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (ktorých výška by sa mala 

vyrovnať ostatným krajinám EÚ) podporiť slovenské poľnohospodárstvo aj ďalšími nástrojmi. 

Rastlinná produkcia je výrazne závislá od počasia, preto by funkčné mechanizmy kompenzácie 

príjmov poľnohospodárov v prípade nepriaznivých podmienok mohli zmierniť riziko podnikania 

v tomto sektore (napr. prostredníctvom poistenia, fondov) a motivovať mladých alebo malých 

farmárov na vstup do odvetvia. Rovnako dôležitá je aj podpora lepších technológií a kapitálového 

vybavenia, aby boli slovenskí farmári konkurencieschopní voči farmárom zo zahraničia. 

K zlepšeniu ekonomických výsledkov poľnohospodárov môže prispieť aj diverzifikácia výroby. 

Najväčší podiel na pôde aj na produkcii obilnín majú pšenica, jačmeň a kukurica, no vzhľadom na 

nové požiadavky spotrebiteľov by sa mohla rozšíriť paleta pestovaných obilnín aj o menej tradičné 

druhy, nové odrody, prípadne (čiastočné) spracovanie primárnej produkcie do výrobkov s vyššou 

pridanou hodnotou už priamo na farme. V neposlednom rade je dôležitá podpora slovenských 

výrobkov a zvyšovanie povedomia spotrebiteľov. Podpora trhu s obilninami a ďalších 

agropotravinárskych trhov by mala byť predmetov záujmu relevantných aktérov aj vzhľadom ich 

nenahraditeľnú úlohu pri zabezpečovaní potravy obyvateľstva. 
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PRÍLOHA 

Test kointegrácie slovenského a európskeho (francúzskeho) trhu s pšenicou potravinárskou, 
jačmeňom kŕmnym a kukuricou kŕmnou 
 
Použité údaje: mesačné indexy cien analyzovaných komodít za máj 2004 až december 2018, t. j. 
176 pozorovaní (viď graf 9) 
 
A) Stacionarita časových radov 
Podmienkou pre analýzu kointegácie trhov je stacionarita rovnakého stupňa pre analyzované 
časové rady cien príslušnej komodity v oboch krajinách. Testovanie stacionarity sme uskutočnili 
Dickey-Fuller testom a KPSS testom (Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, Shin test). Nižšie uvádzame 
výsledky finálnych testov (časové rady cien boli vyhodnotené ako nestacionárne, ale časové rady 
v prvých diferenciách boli vyhodnotené ako stacionárne, preto sa uvedené výsledky testovania 
vzťahujú na časové rady cien v prvých diferenciách). 
 
Trh so pšenicou 
 
Ceny pšenice na Slovensku 
D.wheat_SK 

 
 

H0: časový rad má jednotkový 
koreň; nestacionarita 
Keďže |TS| > |1% kritická 
hodnota|, odmietame H0, 
a teda časový rad cien pšenice 
na Slovensku v prvých 
diferenciách je stacionárny. 

 
 

H0: stacionarita 
Keďže |TS| < |1% kritická 
hodnota| pre všetky posunuté 
hodnoty (lag13 až lag0), 
neodmietame H0, a teda 
časový rad cien pšenice na 
Slovensku v prvých 
diferenciách je stacionárny. 
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Ceny pšenice vo Francúzsku 
D.wheat_FR 

 
 

H0: časový rad má jednotkový 
koreň; nestacionarita 
Keďže |TS| > |1% kritická 
hodnota|, odmietame H0, 
a teda časový rad cien pšenice 
vo Francúzsku v prvých 
diferenciách je stacionárny. 

 
 

H0: stacionarita 
Keďže |TS| < |1% kritická 
hodnota| pre všetky posunuté 
hodnoty (lag13 až lag0), 
neodmietame H0, a teda 
časový rad cien pšenice vo 
Francúzsku v prvých 
diferenciách je stacionárny. 

 
Časový rad cien pšenice potravinárskej na Slovensku aj časový rad cien pšenice potravinárskej vo 
Francúzsku je stacionárny v prvých diferenciách, to znamená, že obe premenné (slovenská cena 
pšenice a francúzska cena pšenice) sú stacionárne stupňa jedna, I(1). 
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Trh s jačmeňom 
 
Ceny jačmeňa na Slovensku 
D.barley_SK 

 
 

H0: časový rad má jednotkový 
koreň; nestacionarita 
Keďže |TS| > |1% kritická 
hodnota|, odmietame H0, 
a teda časový rad cien 
jačmeňa na Slovensku 
v prvých diferenciách je 
stacionárny. 

 
 

H0: stacionarita 
Keďže |TS| < |1% kritická 
hodnota| pre všetky posunuté 
hodnoty (lag13 až lag0), 
neodmietame H0, a teda 
časový rad cien jačmeňa na 
Slovensku v prvých 
diferenciách je stacionárny. 
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Ceny jačmeňa vo Francúzsku 
D.barley_FR 

 
 

H0: časový rad má jednotkový 
koreň; nestacionarita 
Keďže |TS| > |1% kritická 
hodnota|, odmietame H0, 
a teda časový rad cien 
jačmeňa vo Francúzsku 
v prvých diferenciách je 
stacionárny. 

 
 

H0: stacionarita 
Keďže |TS| < |1% kritická 
hodnota| pre všetky posunuté 
hodnoty (lag13 až lag0), 
neodmietame H0, a teda 
časový rad cien jačmeňa vo 
Francúzsku v prvých 
diferenciách je stacionárny. 

 
Časový rad cien jačmeňa kŕmneho na Slovensku aj časový rad cien jačmeňa kŕmneho vo 
Francúzsku je stacionárny v prvých diferenciách, to znamená, že obe premenné (slovenská cena 
pšenice a francúzska cena jačmeňa) sú stacionárne stupňa jedna, I(1). 
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Trh s kukuricou 
 
Ceny kukurice na Slovensku 
D.maize_SK 

 
 

H0: časový rad má jednotkový 
koreň; nestacionarita 
Keďže |TS| > |1% kritická 
hodnota|, odmietame H0, 
a teda časový rad cien 
kukurice na Slovensku 
v prvých diferenciách je 
stacionárny. 

 
 

H0: stacionarita 
Keďže |TS| < |1% kritická 
hodnota| pre všetky posunuté 
hodnoty (lag13 až lag0), 
neodmietame H0, a teda 
časový rad cien kukurice na 
Slovensku v prvých 
diferenciách je stacionárny. 
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Ceny kukurice vo Francúzsku 
D.maize_FR 

 
 

H0: časový rad má jednotkový 
koreň; nestacionarita 
Keďže |TS| > |1% kritická 
hodnota|, odmietame H0, 
a teda časový rad cien 
kukurice vo Francúzsku 
v prvých diferenciách je 
stacionárny. 

 
 

H0: stacionarita 
Keďže |TS| < |1% kritická 
hodnota| pre všetky posunuté 
hodnoty (lag13 až lag0), 
neodmietame H0, a teda 
časový rad cien kukurice vo 
Francúzsku v prvých 
diferenciách je stacionárny. 

 
Časový rad cien kukurice kŕmnej na Slovensku aj časový rad cien kukurice kŕmnej vo Francúzsku 
je stacionárny v prvých diferenciách, to znamená, že obe premenné (slovenská cena pšenice 
a francúzska cena kukurice) sú stacionárne stupňa jedna, I(1). 
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B) Kointegrácia trhov. 
Kointegrácia vyjadruje existenciu vzťahu dlhodobej rovnováhy medzi skúmanými premennými. 
Trhy sú kointegrované v prípade, že cena z európskeho trhu (francúzska cena) je štatisticky 
významným determinantom cien danej komodity na slovenskom trhu. 
Pre každý trh sme uskutočnili kointegračnú regresiu, kde závisle premennou bola slovenská cena 
príslušnej komodity a nezávisle premennou francúzska cena tejto komodity. Či ide alebo nejde 
o vzájomnú integráciu trhov sme testovali Dickey-Fuller testom pre reziduá z kointegračnej 
regresie a CRDW testom (cointegrating regression Durbin-Watson test). 
 
Trh so pšenicou 
 
kointegračná regresia: cena pšenice na Slovensku = f (cena pšenice vo Francúzsku) 

 
 
wheat_res 

 
5% critical value = -3,34 (Verbeek, 2004) 

H0: časový rad má jednotkový 
koreň; nestacionarita 
Keďže |TS| > |5% kritická 
hodnota|, odmietame H0, 
a teda rad rezíduí 
kointegračnej regresie cien 
pšenice je stacionárny, čo 
naznačuje vzájomnú 
kointegráciu trhov. 

 
5% critical value for 100 observations = 0,38  
5% critical value for 200 observations = 0,20 (Verbeek, 2004) 
→ 5% kritická hodnota pre 176 pozorovaní je medzi 0,20 a 0,38 

H0: nestacionarita 
Keďže |TS| > |5% kritická 
hodnota|, odmietame H0, 
a teda rad rezíduí 
kointegračnej regresie cien 
pšenice je stacionárny. 

 
Na trhu s pšenicou potravinárskou existuje dlhodobý vzťah medzi európskymi (francúzskymi) 
cenami a slovenskými cenami pšenice, trhy sú kointegrované. 
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Trh s jačmeňom 
 
kointegračná regresia: cena jačmeňa na Slovensku = f (cena jačmeňa vo Francúzsku) 

 
 
barley_res 

 
5% critical value = -3,34 (Verbeek, 2004) 

H0: časový rad má jednotkový 
koreň; nestacionarita 
Keďže |TS| < |5% kritická 
hodnota|, neodmietame H0, 
a teda rad rezíduí 
kointegračnej regresie cien 
pšenice je nestacionárny, čo 
naznačuje, že trhy nie sú 
navzájom kointegrované. 

 
5% critical value for 100 observations = 0,38  
5% critical value for 200 observations = 0,20 (Verbeek, 2004) 
→ 5% kritická hodnota pre 176 pozorovaní je medzi 0,20 a 0,38 

H0: nestacionarita 
Keďže |TS| > |5% kritická 
hodnota|, odmietame H0, 
a teda rad rezíduí 
kointegračnej regresie cien 
pšenice je stacionárny, čo 
naznačuje vzájomnú 
kointegráciu trhov. 

 
Dva testy použité na testovanie kointegračného vzťahu medzi cenami na trhu s jačmeňom kŕmnym 
poukazujú na rôzne výsledky, preto neprijímame jednoznačný záver o tom, či na trhu s jačmeňom 
kŕmnym existuje dlhodobý vzťah medzi európskymi (francúzskymi) cenami a slovenskými cenami 
jačmeňa. 
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Trh s kukuricou 
 
kointegračná regresia: cena kukurice na Slovensku = f (cena kukurice vo Francúzsku) 

 
 
maize_res 

 
5% critical value = -3,34 (Verbeek, 2004) 

H0: časový rad má jednotkový 
koreň; nestacionarita 
Keďže |TS| > |5% kritická 
hodnota|, odmietame H0, 
a teda rad rezíduí 
kointegračnej regresie cien 
kukurice je stacionárny, čo 
naznačuje vzájomnú 
kointegráciu trhov. 

 
5% critical value for 100 observations = 0,38  
5% critical value for 200 observations = 0,20 (Verbeek, 2004) 
→ 5% kritická hodnota pre 176 pozorovaní je medzi 0,20 a 0,38 

H0: nestacionarita 
Keďže |TS| > |5% kritická 
hodnota|, odmietame H0, 
a teda rad rezíduí 
kointegračnej regresie cien 
pšenice je stacionárny, čo 
naznačuje vzájomnú 
kointegráciu trhov. 

 
Na trhu s kukuricou kŕmnou existuje dlhodobý vzťah medzi európskymi (francúzskymi) cenami 
a slovenskými cenami kukurice, trhy sú kointegrované. 
 
 
Súhrn 
Európske (francúzske) ceny významne ovplyvňujú slovenské ceny pšenice potravinárskej 
a kukurice kŕmnej (slovenský a francúzsky trh pšenice sú kointegrované a slovenský a francúzsky 
trh kukurice sú kointegrované). Pre jačmeň kŕmny nie je možné prijať jednoznačný záver 
o kointegrácii slovenského a európskeho (francúzskeho) trhu a existencii dlhodobého 
rovnovážneho vzťahu medzi slovenskými a francúzskymi cenami jačmeňa. 
 


