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Abstrakt:  
Predmetom skúmania boli komodity ovocia v Českej a Slovenskej republike. Komparácia sa zamerala 
na naturálne ukazovatele pestovateľských plôch sadov, produkcie, zahraničného obchodu 
s agregovanou skupinou 08 Ovocie. Ovocinárska výroba v sledovaných krajinách má dlhoročnú 
pestovateľskú tradíciu, ale aj priaznivé prírodné podmienky, kvalifikované ľudské zdroje. Za posledné 
roky v oboch krajinách dochádza k zvyšovaniu dovozu ovocia aj mierneho pásma pre ktoré máme 
vhodné podmienky pestovania. Komparácia potvrdila, že menej priaznivé naturálne a hodnotové 
ukazovatele sa zaznamenali v Slovenskej republike. Paralýza nerovnovážneho stavu na trhu 
predpokladá kvalifikovanú marketingovú analýzu a nadväzne formulovanie riešenia problémov na úrovni 
štátnej správy, podnikateľského prostredia, motivačného systému podporných prostriedkov na 
dosiahnutie primeraného  ekonomického  postavenia pestovateľov. 

 
Abstract:  
The research deals with fruit commodities in the Czech Republic and Slovakia. The comparison is 
focused on indicators of growing areas, production and foreign trade with aggregate fruit group of the 
Customs Tariff 08. Fruit production in the countries has a long tradition of cultivation, as well as 
favorable natural conditions, qualified human resources. In recent years, both countries have tended to 
increase imports fruits from the temperate climate zone for which we have suitable growing conditions. 
The comparison confirmed that the less favorable kind and value of the variables are reported in the 
Slovak Republic. Paralysis of the nonequilibrium state of the market presupposes a skilled marketing 
analysis and subsequently formulate solutions to problems at the level of government, business, 
motivational system support tools to achieve a reasonable economic status of farmers. 
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Úvod 
  Agrárny sektor v Českej republike (CZ) a Slovenskej republike(SK) prekonáva nepriaznivé 

dopady hospodárskej a ekonomickej krízy. Obe republiky patria skôr do vidieckych krajín, ale i napriek 
tomu ich domáce politiky nevenujú zeleným sektorom takú pozornosť, ako by zaslúžili. Medzi významné 
faktory udržania životaschopného prekonávania nerovnovážnosti agrárneho trhu možno zaradiť 
nestabilitu podnikateľského prostredia, silnú konkurencieschopnosť vyspelých agrárnych krajín 
Európskej únie, ktorá plynie z nerovných ekonomických podmienok hospodárskej súťaže farmárov, 
zaostávania značnej časti podnikateľských subjektov prvovýroby a spracovania agrárnych produktov 
v strojovo technologických systémoch, nízkemu prílevu podporných prostriedkov do sektorov v oboch 
republikách a celý rad ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú úspešné postavenie na trhu 
a konkurencieschopnsť39. 

       Ovocie má pre ľudstvo nezastupiteľné miesto vo výžive. Biologická hodnota je 
charakterizovaná nízkou energetickou hodnotou,  pomerne vysokým obsahom minerálnych látok, 
vitamínov a ďalších prvkov pozitívne ovplyvňujúcich fyziologické procesy ľudského organizmu40. Ovocie 
významnou mierou napomáha upevňovať zdravie ľudí už od útleho veku, ale je aj ako predmet záujmu 
ľudí najmä na vidieku, či v záhradkárskych osadách mestského obyvateľstva.  

      V Českej a Slovenskej republike máme tradície pre pestovanie ovocia ako i vytvorené 
primerané prírodné podmienky pre ovocné druhy osobitne mierneho pásma. Značný podiel obyvateľov 
pestuje ovocné dreviny pre využívanie voľného času, a najmä samozásobovanie ovocím. V podstate 
pestovanie ovocia sa realizuje prostredníctvom právnických a fyzických osôb, ako podnikateľských 
subjektov v intenzívnych sadoch a extenzívne, kde sú nízke vstupy do technologického procesu, čo sa 
prejavuje nízkym stupňom intenzifikácie a tým aj nízkou rentabilitou výroby. Značný podiel ovocia 
pestuje obyvateľstvo aj v záhradách, ktoré je pomerne zložité kvantifikovať. 

       Pestovanie ovocia v CZ a SK má dlhodobú tradíciu vo vhodných prírodných podmienkach, 
ale i odborné vedomosti a zručnosti pestovateľov, ktoré sa prenášali z generácie na generáciu pri 
výrobe, ale aj spracovaní ovocia na širokú paletu potravinárskych produktov. Pestovateľské plochy 
v intenzívnych sadoch v CZ v  roku 1994 boli na úrovni 20 288 ha s najvyšším podielom jabloní 10 170 
ha (50,1%). V  SK v roku 1994 bola plocha 19 200 ha z toho 9 773 ha označených ako intenzívne sady, 
s počtom stromov 19 816,0 tis. ks z toho jablone  s počtom 6 506 tis. ks. Do roku 1996 sa počty 
ovocných stromov v SR ešte zvýšili na 20 671,0 tis. ks 41. Postupne od tohto obdobia sa pestovateľské 
plochy a nadväzne počty ovocných stromov znižovali  v oboch republikách. 

 
      Cieľom príspevku je štúdium vybraných aktuálnych  problémov ovocinárskej produkcie, 

komparácia naturálnych a hodnotových ukazovateľov Českej a Slovenskej republiky so zameraním 
najmä na zahraničný obchod agregovanej skupiny Ovocie 08 colného sadzobníka. 

 
 

1  Metódy 
 
      Pre naplnenie predznačeného cieľa príspevku predmetom skúmania bol zahraničný agrárny 

obchod s agregovanou skupinou 08 Ovocie. Do agregovanej skupiny ovocie je zradených 14 položiek 
colného sadzobníka. Vzhľadom na rozsah príspevku sa vybrali komodity mierneho pásma pre ktoré sú 
vhodné prírodné podmienky pre pestovanie v CZ a SK. Predmetom skúmania bola celková skupina 
a vybrané komodity podľa colného sadzobníka  080810 jablká, 080820 hrušky, 080930 broskyne, 
nektarinky, 080910 marhule, 080940 slivky, a 080920 čerešne. Výskum sa uskutočnil za časové 
obdobie rokov 2008 až 2010. Sekundárne zdroje sa získali z podkladov Ústavu zemědělské ekonomiky 
a informací (ÚZEI), Českého statistického úřadu (ČSU), Ministerstva zemědělství ČR (MzČR), 

                                                      
39 Šimo, D., Rovný, P.: Agrárny marketing. Nitra SPU, 2010 1 prepracované vydanie ISBN 978-80-552-0472-7 
40 Hričovský, I.: Pomológia. Vdvateľstvo Bratislava  Nezávislosť, 2001.  405 s.  ISBN: 80-8521-764-3 
41 Hričovský, I.: Záhradnícka výroba na Slovensku. Bratislava, www.cdvuk.sk 
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Ovocnářskej unie ČR (OU ČR), Štatistického úradu SR (ŠÚ SR), Výskumného  ústavu ekonomiky 
poľnohospodárstva  
a potravinárstva (VÚEPP), Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), 
Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSUP), vedeckej a odbornej 
literatúry, vlastných prieskumov agropotravinárského trhu a ďalších zdrojov. 

      Pri spracovaní vedeckého príspevku sa využili logicko - poznávacie metódy, metódy 
deskriptívnej štatistiky, bázické indexy. 
 

 
2  Výsledky 

 
2.1   Pestovateľské plochy a produkcia ovocia 
      Problematika ovocinárstva je menej frekventovaná téma vo  vedeckých príspevkoch 

ekonomicko - manažérskeho zamerania. Ide o úzko špecializovanú problematiku, ktorá sa začína 
v odbornej verejnosti prezentovať najmä z dôvodu značného úpadku predmetného odvetvia na 
agrárnom trhu. Viaceré druhy ovocia už prestávajú  byť na trhu sezónnymi komoditami. Voľný pohyb 
tovarov v Európskej únii vytvára príležitosti na odoslanie, či prijatie ovocia mierneho, alebo južného 
pásma v celoročne42.  

V podmienkach CZ a SK má pestovanie ovocných druhov veľmi podobné, alebo takmer 
rovnaké najmä ekonomické podmienky, technicko - technologické , ale aj marketingové prístupy. 
Domáci pestovatelia len so zvýšeným úsilím prekonávajú nerovnováhu na trhu s ovocím. Faktory príčin 
daného stavu sú úž prv uvedené. Vývoj pestovateľských plôch ovocných sadov v Českej a Slovenskej 
republike je uvedený v tabuľke 3.1.1. 

 
Tabuľka 3.1.1: Vývoj pestovateľských plôch ovocných sadov v Českej a Slovenskej republike 

podľa rokov v ha 
 

Komodita 2008 2009 2010 Indexová zmena 
v % 2010/2008 

SK CZ SK CZ SK CZ SK CZ 
Jablone 3 426 9 035 2 745 8 986 2 683 9 026 -17,9  -0,09 
Hrušky 141 580 138 658 139 691    3,7  19,13 
Broskyne 710 977 669 846 653 798   -9,1 -18,32 
Marhule 202 1 426 221 1 407 185 1 236 -11,5 -13,32 
Čerešne 581 2 835 605 2 807 639 2 754   11,3   -2,85 
Slivky 156 1 492 208 1590 210 1 811   42,8   21,38 
Ovocie spolu 6 190 17 852 5 658 17 713 5 433 17 777    -8,9    -0,42 

Zdroj: ŠÚ SR, MPRV SR, ÚKSÚP, ÚKZÚZ Brno, odbor trvalých kultur a vlastné výpočty 
 
Pestovateľské plochy ovocných sadov  v CZ od  roku 1994  v porovnaní s rokom 2010 sa  znížili 

o – 12,4 %, čo možno pokladať za významné a plochy sadov jabloní sa znížili o -11,2%. Za sledované 
obdobie rokov 2008 a ž 2010  sa najviac zvýšili pestovateľské plochy sliviek a hrušiek. Pokles plôch sa 
zaznamenal u broskýň a marhúľ. V SK došlo k značnému poklesu pestovania  jabloní a marhúľ. Značný 
nárast pestovateľských plôch sa dosiahol pri slivkách až o 42,8 %. Priemerné hektárové úrody 
v ovocných sadoch v Českej a Slovenskej republike sú uvedené v tabuľke 3.1.2.   

 
 
 

                                                      
42 Šimo, D., Rovný, P.: Agrárny marketing. Nitra SPU, 2010 1 prepracované vydanie ISBN 978-80-552-0472-7. 
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Tabuľka 3.1.2: Priemerné hektárové úrody v ovocných sadoch v Českej a Slovenskej republike podľa rokov 
v t.ha-1 

Komodita 2008 2009 2010 Indexová zmena 
v % 2008/2010 

SK CZ SK CZ SK CZ SK CZ 
Jablone 7,28 15,31 5,82 14,25 5,42 10,57 -25,4 -31,0 
Hrušky 2,12 10,26 4,18 12,18 3,72 8,33  75,5 -18,8 
Broskyne 5,98 7,52 8,39 8,73 3,68 5,72   -38,5 -23,9 
Marhule 3,04 5,85 4,98 9,80 2,43 4,44 -20,1 -24,1 
Slivky 7,74 7,89 9,02 11,48 6,75 6,69  12,8 -15,2 
Čerešne 5,37 9,97 3,14 10,23 4,98 6,71 -13,1 -32,7 

Zdroj: ŠÚ SR, MPRV SR, MZe ČR, OU ČR, ÚKZÚZ Brno, odbor trvalých kultúr a vlastné 
výpočty 

 
Hektárové úrody ovocia ovplyvňujú viaceré faktory, ako je genetický potenciál jednotlivých 

odrôd, výživa,  hnojenie, ochrana drevín a rastlín, prírodné podmienky osobitne poveternostné vplyvy, 
ľudské zdroje ich profesne orientovaná kvalifikácia, KNOW - HOW technologických systémov a iné 
Iintenzifikačné faktory. Ročník 2010 bol z hľadiska produkcie pre CZ  v porovnaní s SK menej 
priaznivejší, i napriek tomu pestovatelia v CZ mali za sledované obdobie lepšie naturálne výsledky 
najmä pri hruškách a slivkách. Za sledované roky v CZ, ktoré bolo ovplyvnené nepriaznivými 
pestovateľskými podmienkami ročníka 2010, sa zaznamenali .významné  poklesy produkcie najmä 
u  marhúľ –57,1%, broskýň -46,3%, slivkách -40,7%, ale aj jabĺk -33,8%. V ostatných sledovaných 
rokoch sa zaznamenali vyššie úrody v porovnaní so SK43. Priemerné hektárové úrody  ovocných 
stromov  
v Českej a Slovenskej republike ú uvedené v tabuľke 3.1.3. 

 
Tabuľka 3.1.3: Priemerné hektárové úrody  ovocných stromov v Českej a Slovenskej republike podľa rokov 

v kg.str.-1 
 

Komodita 2008 2009 2010 Indexová zmena 
v % 2008/2010 

SK CZ SK CZ SK CZ SK CZ 
Jablone 7,28 15,31 5,82 14,25 5,42 10,57 -25,4 -31,0 
Hrušky 2,12 10,26 4,18 12,18 3,72 8,33  75,5 -18,8 
Broskyne 5,98 7,52 8,39 8,73 3,68 5,72   -38,5 -23,9 
Marhule 3,04 5,85 4,98 9,80 2,43 4,44 -20,1 -24,1 
Slivky 7,74 7,89 9,02 11,48 6,75 6,69  12,8 -15,2 
Čerešne 5,37 9,97 3,14 10,23 4,98 6,71 -13,1 -32,7 

Zdroj: ŠÚ SR, VÚEPP, MZe ČR, OU ČR, ÚKZÚZ Brno, odbor trvalých kultur a vlastné výpočty 
 
Komparácia úrod ovocia z jedného stromu poukázala na významné kvantitatívne rozdiely 

v prospech pestovateľov z CZ. U jabloní priemer rokov sledovaného obdobia bol v CZ 13,37 kg.str.-1   
a v SK 6,17 kg.str.-1 , hrušky  CZ 10,25 a SK 3,34, broskyne CZ 7,32 a SK 6,01, marhule  CZ 6,69 a SK 
3,48, slivky CZ 8,68 a SK 7,83 a pri čerešniach CZ 8,97 a SK 4,49 kg.str.-1. 

 
 
 
                                                      
43 Gálik, J.: Ročenka agropotravinárskeho zahraničného obchodu SR za rok 2009. Bratislava VÚEPP,2010 57 s. 

a 45 tabuliek a 3 obrázky. ISBN 978-80-8058-552–5. 
 



59 
 

2.2   Agropotravinársky zahraničný obchod 
 
       Celkový zahraničný obchod CZ má za posledné roky stúpajúci trend. Podiel zahraničného 

agrárneho obchodu na celkovom vývoze v roku 2009 tvoril 4,94 % a v roku 2010 to bolo 4,23 %. Podiel 
dovozu má za rovnaké obdobie klesajúcu úroveň, keď v roku 2009 to bolo 6,69 % a následný rok 5,83 
%. V SK je situácia podobná stým rozdielom, hodnoty pri vývoze sú nižšie, keď v roku 2009 to bolo 4,87 
% a v roku 2010 4,59 %. Pri dovoze komodít sú údaje vyššie. V roku 2009 to bolo 7,17 % a následný 
rok 6,65 %. Vývoj zahraničného agrárneho obchodu Českej a Slovenskej republiky je uvedený v tabuľke 
3.2.1. 

Tabuľka 3.2.1 dokazuje, že CZ za sledované obdobie rokov 2007 až 2010 v priemere doviezla 
agrárne komodity v hodnote 5 091 727 tis. €, čo na jedného obyvateľa činí 483,66 €. Pri vývoze v prie-
mere to bolo 3 993 887 tis. € a na jedného obyvateľa 380,12 €. Prepočty za SK poukazujú, že dovoz 
komodít v priemere dosiahol 2 905 116 tis. € a na  jedného obyvateľa je to  538,37 € a pri vývoze to 
bolo 2 052 006 tis. €, čo v prepočte na obyvateľa činí 380,28 €. Možno konštatovať, že pri dovoze 
agrárnych komodít CZ dosiahla o 54,71 €.ob.r -1  nižšiu čiastku, ako SK. Pri vývoze sú údaje vyrovnané. 
Saldo za sledované obdobie sa významne zvýšilo v SK na -43,57 %. Vývoj dovozu zahraničného 
obchodu Českej a Slovenskej republike vybraných komodít agregovanej skupiny Ovocia 08 je uvedený 
v tabuľke 3.2.2. 

 
Tabuľka 3.2.1: Vývoj zahraničného agrárneho obchodu Českej a Slovenskej republiky podľa rokov v tis. € 

 

Komodity 
CN 1-24 

Rok Indexová 
zmena v % 
2010/2007 2007 2008 2009 2010 

Česká republika 
Dovoz 4 872 774 4 881 276 5 039 272 5 533 589 13,56 
Vývoz 3 745 094 4 015 050 3 998 530 4 216 874 12,59 
Saldo -1 127 682 -866 226 -1 040 742 -1 316 710 -16,76 

Slovenská republika 
Dovoz 2 694 213 2 908 513 2 782 215 3 235 526 20,09 
Vývoz 1 999 847 2 036 770 1 932 798 2 238 611 11,93 
Saldo -694 366 -871 742 -849 418  -996 915 -43,57 

Zdroj: ŠÚ SR, MPRV SR, VÚEPP, MZe ČR, OU ČR a vlastné výpočty 
 

Tabuľka 3.2.2: Vývoj dovozu zahraničného obchodu Českej a Slovenskej republiky vybraných komodít 
agregovanej skupiny  Ovocia 08 podľa rokov v t 

 

Komodita 2008 2009 2010 Indexová zm. 
v %2010/2008 

SR CZ SK CZ SK CZ SK CZ 
Jablká 44 824 70 724   41 014 62 862 54 722 82 889 22,1 17,2 
Hrušky 5 426 10 308 5 035 9 701 4 850 10 670 -10,6   3,5 
Broskyne 11 112 10 550 13 452 11 159 12 284 12 903  10,2 22,3 
Marhule 905 3 823 651 5 340 673 4 718 -25,6 23,4 
Slivky 1 416 10 740 1 034 7 905 1 439 10 100  1,6  -5,9 
Čerešne 273 177 553 247 193 159 -29,3 -10,1 
Ovocie spolu 264304 540434 255293 541126 251247 621170 -4,9  14,9 

Zdroj: ŠÚ SR, VÚEPP, MZe ČR, OU ČR a vlastné výpočty. 
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Zahraničný obchod s ovocím má pre sledované krajiny mimoriadny význam pre zdravú výživu 

obyvateľstva. V domácom prírodnom prostredí sa pestuje len ovocie mierneho pásma. Naplnenie do-
pytu trhu po ovocí južného pásma sa realizuje dovozom. Za posledné roky ale značný podiel dovozov 
tvorí ovocie mierneho pásme, pre ktoré sú vhodné pestovateľské podmienky v SK44 a CZ45. Dovoz jabĺk 
v priemere za sledované obdobie bol v CZ 72 158 t, čo je 6,86 kg.ob.r -1 , hrušky 0,97, broskyne 1,09, 
a slivky 0,91 kg.ob.r -1 . Dovoz v SK dosiahol priemer pri jablkách 46 853 t a prepočte na obyvateľa 
to činí 8,68 kg.ob.r -1 , hrušky 0,94, broskyne 0,13, a slivky 0,24 kg.ob.r -1 . Vývoj vývozu zahraničného 
obchodu Českej a Slovenskej republiky vybraných komodít agregovanej skupiny Ovocia 08 je uvedený 
v tabuľke 3.2.3. 

       Ako dokazuje tabuľka 3.2.3 CZ v priemere za sledované obdobie vyviezla 59 703 t jabĺk, 
zatiaľ čo SK len 18 460 t, hrušky CZ vyviezla 1 859 t, broskyne 1 237 t, slivky 778 t, čerešne v priemere 
1 207 t a ovocie celkom 151 331 t. 

 
Tabuľka 3.2.3: Vývoj vývozu zahraničného obchodu Českej a Slovenskej republiky vybraných komodít 

agregovanej skupiny Ovocia 08 podľa rokov v t 
 

Komodita 2008 2009 2010 Indexová zm.  
v % 2010/2008 

SR CZ SK CZ SK CZ SK CZ 
Jablká 20 049 62 389 14 628 59 866 20 705 56 856   3,3  -8,9 
Hrušky 892 1 631 906 1 935 406 2 013 -54,5  23,4 
Broskyne 1 880 1 021 1 599 1 365 1 487 1 325   -20,9  29,7 
Marhule 26 276 32 307 69 271 165,4  -1,8 
Slivky 2 024 647 438 708 955 980  -52,8  51,4 
Čerešne 431 961 260 1 377 447 1 284     3,7  29,8 
Ovocie spolu 75758 140749 51534 146034 49301 167212  -34,9  18,8 

Zdroj: ŠÚ SR, MPRV SR, VÚEPP, MZe ČR, OU ČR a vlastné výpočty. 
 
Najvyšší nárast vývozu v CZ  sa zaznamenal pri slivkách 51,4 %, významne sa zvýšil vývoz 

čerešní a broskýň. Vývoz ovocia mierneho pásma v SK bol celkove nižší. Jablká sa vyviezli v množstve 
 18 460 t, hrušky 734 t, broskyne 1 655 t, slivky 1 139 t, čerešne  379 t a celkový vývoz agregovanej 
skupiny Ovocie 08 58 864 t. Podiel domácej produkcie, dovozu a vývozu na obyvateľa a rok pri 
agregovanej skupine Ovocie 08 v Českej a Slovenskej republike je uvedený v tabuľke 3.2.4. 

 
Tabuľka 3.2.4: Podiel domácej produkcie, dovozu a vývozu na obyvateľa a rok agregovanej skupiny Ovocie 

08 v Českej a Slovenskej republike podľa rokov. 
 

Ukazovateľ 
2008 2009 2010 Indexová 

zmena v % 
2010/2008 kg.ob.r-1 % kg.ob.r-1 % kg.ob.r-1 % 

Česká republika 
Domáca produkcia 75,89 53,9 76,31 53,8 70,20 48,5 -7,5 
Dovoz 51,43 36,6 51,50 36,4 59,12 40,6        14,9 

                                                      
44 Meravá, E.: Ovocie, Situačná a výhľadová správa 30.12.2010. Bratislava VÚEPP, Ročník XV, jún 2011, 53 s. 
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Vývoz 13,39 9,5 13,89 9,8 15,91 10,9 18,8 
Slovenská republika 

Domáca produkcia 13,81 18,0 12,80 18,4 10,88 16,4 -21,2 
Dovoz 48,90 63,7 47,31 67,9 46,56 69,9  -4,8 
Vývoz 14,03 18,3 9,55 13,7 9,13 13,7 -34,9 

Zdroj: ŠÚ SR, VÚEPP, MZe ČR, OU ČR a vlastné výpočty. 
 
Tabuľka 3.2.4 prezentuje domácu produkciu ovocia na obyvateľa, dovezenú (prijatiu a odoslanú  

z krajín EÚ) a vyvezenú na tretie trhy. Z údajov v tabuľky vyplýva, že CZ  na domácu produkciu pripadá 
v priemere za sledované obdobie 74,13 kg.ob.r-1, ale v SK len 12,49. Dovoz komodít bol  v CZ bol 54,01 
kg.ob.r-1, v SK  47,59 kg.ob.r-1. Vývoz za sledované obdobie v CZ v priemere činil 14,39 kg.ob.r-1 a v SK  
iba 10,90 kg.ob.r-1. V CZ má domáca produkcia  len mierny pokles, v SK je to trojnásobne viac. Dovoz 
a vývoz v CZ majú za posledné roky narastajúci trend v SK naopak najmä vývoz zaznamenal pokles 
 -34,9 %. Komparácia výroby a použitia ovocia v Českej a Slovenskej republike je uvedená v tabuľke 
3.3.1. 

       V tabuľke 3.3.1 sa komparovala celková ponuka a celkové použitie ovocia. Ponuka sa 
členila na domáce zdroje a dovoz. Celková ponuka v CZ z domácich zdrojov za sledované obdobie bola 
v prie-mere 76,9 %, ale v SK len 42,3%. Pri ukazovateli celkové použitie, ktoré sa členilo na spotrebu 
pre potravinárske spracovanie v CZ to bolo 15,1%, v SK bolo len 3,5 % z ponuky. Priama spotreba tvorí 
najväčší podiel z celovej ponuky v to bolo  CZ 54,7 %,  ale  v SK až 74,5 %. Vývoz v CZ tvoril  18,8 %. 

 
 2.3   Komparácia ponuky a použitia ovocia 
 

Tabuľka 3.3.1: Komparácia výroby a použitia ovocia v Českej a Slovenskej republike podľa rokov v % 
 

Ukazovateľ 2008 2009 2010 Indexová zm.  
v % 2010/2008 

SR CZ SR CZ SR CZ SR CZ 
Celková ponuka    170,5*  

     100,0 
334,8* 
100,0 

148,0* 
100,0 

333,4* 
100,0 

160,1*  
100,0 

270,7* 
100,0 

-6,1 -19,1 

z toho: dom. produkcia 43,7 81,8 46,6 77,6 36,6 71,5 -16,2 -12,6 
            dovoz 56,3 18,2 53,4 22,4 63,4 28,5 12,6 56,6 
Celkové použitie     100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   
z toho: prac. priemysel         3,2 19,4 3,8 14,5 3,5 11,4 9,3 0,6 
           priama spotreba       70,7 51,5 78,0 51,9 74,9 60,8 5,9 18,1 
           ostatná spotreba         8,6 9,6 5,6 15,2 5,2 9,1 -3,5 -5,2 
           vývoz      17,5 19,5 12,6 18,4 16,4 18,7 -6,3 1,0 

Kde:* tis.t 
Zdroj: ŠÚ SR, VÚEPP, MZe ČR, OU ČR a vlastné výpočty. 
Najviac sa vyviezlo jabĺk, nektariniek a višní a v  SK 15,5 %.najvýznamnejšie komodity vývozu 

boli jablká, ostatné škrupinové ovocie ((0802)  Spotreba ovocia na obyvateľa a rok v Českej 
a Slovenskej republike je uvedená v tabuľke 3.3.2. 
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Tabuľka 3.3.2: Spotreba ovocia na obyvateľa a rok v Českej a Slovenskej republike podľa rokov. 
 

Ukazovateľ 
2008 2009 2010 Index. zm. 

    v % 
2010/2008 kg.ob.r-1 % kg.ob.r-1 % kg.ob.r-1 % 

Česká republika 
Ovocie a ovoc. výrobky* celkom 89,1  90,4  91,0  2,1 
z toho: ovocie mier. pásma  51,4 100,0 54,1 100,0 55,4 100,0 7,8 
            jablká 26,5 51,5 26,7 49,3 26,8 48,4 1,1 
               južné ovocie spolu 34,0 100,0 35,0 100,0 35,0 100,0 2,9 
           banány 12,2 35,8 12,2 34,8 12,1 34,6 0,9 

Slovenská republika 
Ovocie a ovoc. výrobky* celkom 65,0  55,3  55,1  -15,2 
z toho: ovocie mier. pásma  27,3 100,0 22,6 100,0 22,2 100,0 -18,7 
            jablká 16,5 60,4 14,1 62,4 14,0 63,1 -15,1 
             južné ovocie spolu 33,3 100,0 28,4 100,0 28,1 100,0 -15,6 
            banány 9,6 28,8 9,6 33,8 9,2 32,7  -4,2 

Kde* v hodnote čerstvého 
Zdroj: ŠÚ SR, VÚEPP, MZe ČR, OU ČR a vlastné výpočty. 
 
       Spotreba ovocia a ovocných produktov v hodnote čerstvého ovocia podľa zdravotnej osvety 

pris-pieva k zdravej populácii. Do spotreby ovocia  sa započítava ovocie určené na priamy predaj 
spotre-biteľom (nespracovaná forma) a výrobnú spotrebu. Výrobná spotreba zahrňuje produkciu 
ovocných komodít vo forme tekutých, zahustených a pevných ovocných produktov (spracované 
produkty). Do spracovaných produktov sa nezahrňuje ovocie používané na výrobu alkoholických 
nápojov (víno, liehoviny a destiláty). Ako sa uvádza v tabuľke 3.3.2 spotreba sa členila na rozhodujúce 
skupiny komodít na  spotrebu celkom a spotrebu mierneho a južného pásma. Komparácia  skúmaných 
komodít dokazuje, že CZ za sledované obdobie má vyššiu spotrebu ovocia vo všetkých ukazovateľoch. 
Výrazne vyššia celková spotreby, ktorá dosiahla za sledované roky priemernú úroveň 90,2 kg.ob.r.-1, 
v porovnaní s SK ja to viac o 31,7 kg.ob.r.-1. Spotreba ovocia mierneho pásma v CZ dosiahla 53,6 
kg.ob.r.-1, čo je viac o 29,6 kg.ob.r.-1 v porovnaní s SK. Spotreba ovocia južného pásma v CZ dosiahla 
v priemere 
 34,6 kg.ob.r.-1 a v SK 29,9 kg.ob.r.-1. Komparácia spotreby ovocia poukázala na nízku konzumáciu 
ovocia v SK, ale zároveň aj značný pokles sledovaných ukazovateľov tak, ako to dokazujú výsledky 
indexovej zmeny.  

 
    

3  Diskusia 
 
       Problematiku produkcie ovocia, odbytu a jeho spotreby treba pokladať za aktuálnu tému 

súčasného agropodnikateľského marketingového prostredia46. Za posledné roky dochádzalo 
k znižovaniu pestovateľských plôch sadov  ovocia mierneho pásme, osobitne v SK.47 Produkcia ovocia 
v CZ je významne vyššia z jednotky plochy a úrody z jedného stromu48. Na základe predchádzajúcich 
výskumov možno uviesť, že znižovanie plôch sadov je dôsledok nízkej intenzity pestovateľských 
procesov, vysokej nákladovosti na produkciu, nízkeho podielu prostriedkov na podporu trhu, ale aj  
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konkurencieschopnosti pestovateľov v porovnaní s vyspelými agrárnymi krajinami EÚ49. Zahraničný 
obchod s ovocím za sledované roky 2008 až 2010 poukázal na značné dovozy osobitne pri komoditách 
nahraditeľných druhov ovocia mierneho pásma 50. V oboch krajinách máme pre pestovanie skôr dobré 
podmienky pre pestovanie ovocia, ale i kvalifikované ľudské zdroje, dlhodobé pestovateľské tradície 
 a iné vhodné požiadavky. Aj napriek tomu sa ovocie mierneho pásme dováža zo zahraničia. Spotreba 
ovocia má nenahraditeľné miesto vo výžive ľudí. V SK spotreba ovocia je veľmi nízka v porovnaní 
s odporúčanou potravinovou dávku. Za sledované roky sa v SK zaznamenala skôr vyššia spotreba 
ovocia južného pásma, ako ovocia mierneho pásma, ktoré sa môže dopestovať v našich 
podmienkach51. Riešenie vybraných aktuálnych odborných problémov ovocinárstva na ktoré sa zameral 
príspevok predpokladá kvalifikovanú marketingovú analýzu odvetvia s identifikáciou rozhodujúcich 
faktorov úspešného postavenia na trhu. Riešenie uvedených problémov má makroekonomický 
a mikroekonomický rozmer, čím skôr sa budú riešiť, tým dopady budú  na  pestovateľov miernejšie. 

 
Záver 

 
       Ovocinárstvo sa zaraďuje do špeciálnej rastlinnej produkcie, ktoré má svoje pestovateľské 

zvláštnosti. Ovocie patrí medzi základné potravinárske zdroje ľudskej výživy, je neodmysliteľným 
predmetom uspokojovania  potrieb ľudí nielen na vidieku, ale aj pre obyvateľov miest v záhradkárskych 
osadách pri využívaní voľného času. Výsledky skúmania komparácie zahraničného obchodu s ovocím 
v CZ a SK poukázali na viaceré spoločné odborné problémy, ktoré treba v najbližšom období riešiť. 
Pestovateľské plochy sadov sa za posledné obdobie znižujú. Produkcia najmä v SK nedosahuje úroveň 
v CZ. Primerane rovnaké sú  celkové dovozy ovocia, ktoré sa zvyšujú rýchlejšie ako a vývozy ovocia. 
Viac sa dováža ovocie do SK ako do CZ. Spotreba ovocia je vyššia v CZ ako v SK, kde ovocie južného 
pásma (banány a citrusové ovocie) vykazuje vyššiu spotrebu ako ovocie domácej produkcie (jablká, 
broskyne...). Návrhy opatrení na paralýzu súčasného nerovnovážneho stavu v zahraničnom obchode 
najmä s ovocím s prívlastkom nahraditeľné, treba smerovať na riešenie makroekonomických problémov 
vplyvu štátu,  do  marketingového  podnikateľského  prostredia, efektívneho  využívania 

 odbytových organizácií výrobcov, zdravotnej osvete zameranej na zvýšenie spotreby ovocia už 
od mladého  veku  detí  a ďalších  opatrení. 
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