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Abstrakt 

Bakalárska práca sa zaoberá analýzou spoločnosti Poľnohospodárske družstvo 

Jaslovské Bohunice  pomocou jej štatistických ukazovateľov. V teoretickej časti autor 

zhŕňa teoretické poznatky o danej problematike. V praktickej sa autor dostáva 

k samotnej analýze vybraných ukazovateľov, ktoré sú okomentované a graficky 

znázornené. Na záver, ak je to možné, snaží sa predvídať ich nasledujúci vývoj. 

 

Abstract 

 The bachelor thesis deals with analysis of Poľnohospodárske družstvo Jaslovské 

Bohunice using their chosen statistic indicators. The theoretical part is focused on the 

basic definition of each statistical method. In the practical part, the author is analyzing 

chosen indicators, which are graphically illustrated and annotated as well. In the end, if 

it is possible, the author tries to foresee the prognosis for the next period. 
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Úvod 

 

  V mojej bakalárskej práci som sa rozhodol pre analýzu Poľnohospodárskeho 

družstva Jaslovské Bohunice pomocou časových radov. Ako z názvu vyplýva, jedná sa 

o poľnohospodársky podnik, pri ktorom sa mnohokrát človek stretáva s dielom náhody. 

Ani ten najlepší manažér nedokáže ovládať počasie, na ktorom je tento typ podnikania 

tak veľmi závislý. 

 

Nakoľko som presvedčený o tom, že je potrebné v dnešných dňoch klásť čoraz 

väčší význam na efektivitu vo všetkých sférach nášho života, nepochybujem o tom, že 

hromadenie a následná analýza rôznych užitočných dát má svoje opodstatnenie. Verím, 

že v prípade tohto podniku bude po tejto analýze možné odhadnúť vplyv či už 

spomínaného počasia na prosperovanie podniku, ale aj manažérskych rozhodnutí, 

prípadne vonkajších vplyvov napríklad vo forme regulácií.  

  

  Prvá kapitola mojej bakalárskej práce sa bude zaoberať teoretickými 

poznatkami čerpanými z literatúry. Predstavím základné znalosti o časových radách 

a sledovania ich trendu, uvediem taktiež vzorce a vysvetlenia k jednotlivým finančným 

ukazovateľom, ktoré budú súčasťou finančnej analýzy. 

 

  V druhej kapitole najprv sa najprv oboznámime s poľnohospodárskym 

družstvom Jaslovské Bohunice a potom následne prejdem k praktickej časti mojej 

bakalárskej práci. Predstavím analýzu podniku vybraných ukazovateľov, počnúc 

analýzou rastlinnej a živočíšnej výroby, od ktorej sa postupne presuniem k finančnej 

analýze podniku. Na záver sa pokúsim zhrnúť výsledky, ktoré som dostal v mojej práci, 

a ponúknuť vlastný pohľad na danú situáciu. 
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Ciele práce 

 

Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce je analýza vybraných ukazovateľov 

poľnohospodárskeho družstva Jaslovské Bohunice pomocou časových radov, za 

obdobie od roku 2004 do roku 2013. Pre účely mojej bakalárskej práce som sa snažil 

vybrať tie ukazovatele, ktoré majú adekvátnu výpovednú hodnotu o situácií v podniku. 

Jednotlivé ciele, pomocou ktorých sa pokúsim dosiahnuť cieľ hlavný, by som zhrnul do 

týchto bodov: 

 

 Vybrané ukazovatele sa pokúsim charakterizovať pomocou základných 

charakteristík časových radov a zhodnotiť ich priebeh 

 

 Ďalej sa pokúsim dané ukazovatele vyrovnať a ak to bude možné, taktiež 

určiť ich nasledujúci vývoj 

 

 Nakoľko pri poľnohospodárskom družstve vplývajú na jednotlivé 

ukazovatele mnohé vplyvy, budem sa snažiť o ich zachytenie a popísanie 

vzťahov medzi nimi a samotným podnikom 

 

Počas analýzy daných ukazovateľov chcem využívať poznatky získané počas môjho 

štúdia, v spolupráci so štatistickými programami, ktoré nám boli poskytnuté pri výučbe. 

Pri každom ukazovateli, prezentovaným ako časový rad a spracovaný štatistickým 

programom, sa pokúsim určiť prognózu, minimálne logickou cestou, ak tá matematická 

nebude možná.   
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 
 

V nadchádzajúcej časti mojej bakalárskej práce sa budem venovať zhrnutiu 

najdôležitejších faktov, potrebných k analyzovaniu daných ukazovateľov pomocou 

časových rád. Všetky spomenuté vzorce boli prevzaté z literatúry (1). Táto teória je 

taktiež ďalej vysvetlená v literatúrach (2), (3), (4), (5),(6),(7). 

 

1.1  Časové rady 

 

Časovou radou rozumieme radu hodnôt určitého ukazovateľa, ktoré sú 

usporiadané z hľadiska prirodzenej časovej postupnosti. Pritom je nevyhnutné, aby 

vecná náplň daného ukazovateľa i jeho priestorové vymedzenie bolo zhodné v celom 

sledovanom časovom úseku.  

 

Nie je zložité stretnúť sa s časovými radami, nakoľko sa vyskytujú v mnohých 

oblastiach nášho života. V ekonómií ich využijeme napríklad pri sledovaní zmien vo 

vývoji výmenných kurzov medzi menami, alebo pri analýze dopytu po danom 

produkte. V spoločenských vedách sú nám užitočné pri sledovaní demografie 

obyvateľstva a v sociológií napríklad pri vývoji rozvodovosti. 

 

Podľa povahy sledovaného ukazovateľa je možné rozdeliť časové rady na 

intervalové a okamihové. 

 

Intervalové časové rady 

 

 Rozumie sa ňou rada intervalového ukazovateľa, tj. ukazovateľa, ktorého 

veľkosť závisí na dĺžke intervalu, za ktorý je sledovaný. 

 Časová rada udáva zmeny daného javu za časový interval. 

 Intervalové ukazovatele sa majú vzťahovať k rovnako dlhým intervalom – 

nie je možné porovnávať napr. výrobu za január a február, nakoľko február 

je kratší z hľadiska pracovných dní. 
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  Sčítanie údajov má pri intervalových časových radách význam, nakoľko 

môžeme tvoriť súčty či priemery za určité časové obdobie. 

 

Okamihové časové rady 

 

 Zaznamenáva hodnotu daného ukazovateľa vo vybranom okamžiku. 

 Ako príklad môže slúžiť – počet zamestnancov na konci mesiaca, výška 

pohľadávok na konci roku či stav zásob k určitému dňu. 

 Sčítanie hodnôt nemá logiku, preto pri okamihových časových radách 

počítame tzv. chronologický priemer. 

 

Grafické znázornenie časových rád  

 

Použitie grafu na znázornenie časových rád má svoj význam najmä pre 

jednoduchšie zhodnotenie terajšieho a budúceho vývoja. Pri intervalových časových 

radách rozlišujeme tri typy grafov: 

 

 Stĺpcový graf – znázornený pomocou obdĺžnikov, ktorých základne sú 

rovné dĺžkam intervalov a výšky sú rovné hodnotám časového radu 

v príslušnom intervale. 

 Pruhový graf – v strede intervalu je vynesená úsečka, ktorej výška je rovná 

hodnote časovej rady. 

 Spojnicový graf – v strede intervalu je vynesený bod vo výške hodnoty 

časovej rady a jednotlivé body sú potom spojené úsečkou. 

 

Pri okamihových časových radách používame iba spojnicový graf, kde sú 

hodnoty časového radu vynesené v stredoch príslušných intervalov ako body, ktoré sú 

potom spojené úsečkami. 
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Základné charakteristiky časových radov 

 

Pri analýze časových radov sa zvyčajne ako prvé snažíme zistiť o aký charakter 

procesu sa v tomto časovom rade jedná. Pre tento účel využívame grafické znázornenie 

a elementárne charakteristiky časových radov. Ak pracujeme s časovým radom 

okamžikového resp. intervalového ukazovateľa, jeho hodnoty v časových okamžikoch 

resp. intervaloch ti, kde i = 1, 2, ..., n, označíme ako yi. 

 

Medzi najjednoduchšie charakteristiky patria priemery časových radov. Priemer 

intervalovej rady (    vypočítame ako aritmetický priemer hodnôt časového radu 

v jednotlivých intervaloch.  

   
 

  
   

 

   

  

 

Nakoľko sčítanie hodnôt nemá u okamihových časových radoch význam, 

počítame tzv. chronologický priemer (     V prípade, že vzdialenosti medzi jednotlivými 

časovými okamihmi t1, t2, ... tn, v ktorej sú hodnoty tejto časovej rady zadané, sú rovnako 

dlhé, nazýva sa neváženým chronologickým priemerom. 

 

    
 

   
 
  

 
      

  
 

   

   

   

 

Najjednoduchšou charakteristikou popisu vývoju časového radu je prvá 

diferencia, ktorá sa rovná rozdielu dvoch po sebe idúcich hodnôt časového radu. 

 

1                          

 

Pomocou koeficientov rastu môžeme zistiť rýchlosť rastu či poklesu hodnôt 

časového radu. Pre výpočet tejto charakteristiky je potrebné dať do pomeru dve po sebe 

idúce hodnoty časového radu. 
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Dekompozícia časového radu 

Hodnoty časového radu sa môžu rozkladať na niekoľko zložiek, čo má svoje 

opodstatnenie najmä v ekonomickej praxi. Poznáme štyri zložky, ktorými sú trendová, 

sezónna, cyklická a reziduálna. Avšak, nie každý časový rad musí obsahovať všetky 

štyri zložky. Dekompozíciu časového radu môžeme vyjadriť súčtom týchto zložiek 

nasledovne: 

                 

 

Trendová zložka (Ti) vyjadruje tendenciu dlhodobého vývoja sledovaného 

ukazovateľa v čase. Vzniká systematickým pôsobením síl v rovnakom smere. Zložka, 

ktorá zachytáva zmeny časového radu periodicky sa opakujúce, sa nazýva sezónna (Si). 

Tieto zmeny sa odohrávajú každoročne a sú spôsobené napríklad striedaním ročných 

období či ľudskými zvykmi a pod.  

 

Za najspornejšiu zložku je mnohými považovaná zložka cyklická (Ci). Môže byť 

dôsledkom vonkajších vplyvov, avšak nájsť príčiny jeho vzniku je veľmi zložité, 

nakoľko charakter cyklickej zložky sa môže v čase meniť. Reziduálna zložka (ei) vzniká 

po odstránení všetkých zložiek v časovej rade. Tvoria ju náhodné javy, ktoré nemajú 

jednoznačne rozpoznateľný systematický charakter. Táto zložka pokrýva chyby 

v meraniach či chyby pri vyčísľovaní. 

 

1.2   Regresná analýza 

 

  Jednou z najdôležitejších úloh je popis trendovej zložky časového radu, čo hrá 

veľmi dôležitú úlohu pri analýze daného časového radu. Okrem sledovania trendu tohto 

ukazovateľa, môžeme taktiež získať predstavu o tom, v akých hodnotách by sa mohol 

daný ukazovateľ pohybovať aj v budúcnosti. Všeobecne môžeme povedať, že v iných 

vedách sledujeme závislosť tzv. závislej premennej y (je meraná alebo pozorovaná) na 

tzv. nezávislej premennej x (pevne stanovená), výsledkom ktorých je jedna hodnota y 

pri pevne stanovenej hodnote x. 
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Vplyvom tzv. šumov, ktoré predstavujú náhodné a vopred neuvažované vplyvy 

a činitele, však nedostaneme pri opakovaných meraniach s tou istou hodnotou x, tú istú 

hodnotu y. Potom si môžeme y označiť ako náhodnú veličinu Y a to isté môžeme 

spraviť s tzv. šumom, ktorý si označíme ako náhodnú veličinu e. Ak chceme získať 

závislosť medzi x a Y, je potrebné stanoviť podmienenú strednú hodnotu náhodnej 

veličiny Y pre hodnotu x  v tvare E(Y|x), ktorú môžeme dosadiť do rovnosti s funkciou 

n(x; b1, b2,....,bp, kde b1, b2,....,bp, p > 1, sú neznáme parametre. Vzťah medzi strednou 

hodnotou a funkciou je možné napísať nasledovne 

 

                         . 

 

  Najpoužívanejším spôsobom popisovania trendovej zložky je regresná 

priamka. Jej najväčšou prednosťou je orientačne určiť smer vývoja analyzovaného 

časového radu. Regresná priamka je daná predpisom  

 

           . 

   

  kde  
 
 a  

  sú neznáme parametre a x je časová premenná. Ďalej postupujeme 

tak, že pomocou metódy najmenších štvorcov hľadáme odhady parametrov  
 
 a  

 . Oba 

koeficienty môžeme vypočítať pomocou sústavy dvoch lineárnych rovníc o dvoch 

neznámych, alebo k tomu môžeme použiť vzorce: 

 

              
      

 
      

   
  

      
  

 

V tomto prípade   a   vyjadrujú výberové priemery, pre ktoré platia 

nasledujúce vzťahy: 

  
 

 
    

 

   

    
 

 
   

 

   

 

 

Ak chceme pomocou regresnej priamky predpovedať ďalší vývoj, použijeme 

tento vzorec: 
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           . 

 

  Ďalším spôsobom popisu trendovej zložky je modifikovaný exponenciálny 

trend, ktorý patrí to tej kategórie funkcií, ktoré majú vo svojom vývoji asymptotu. 

Z tohto dôvodu tu nie je možné využiť metódu najmenších štvorcov. Modifikovaný 

exponenciálny trend je najvhodnejšie použiť vtedy, ak je funkcia ohraničená zdola alebo 

zhora a podiely susedných hodnôt prvých diferencií je zhruba konštantný. Je daný 

predpisom  

             
             . 

 

Pri zisťovaní jednotlivých koeficientov musíme použiť metódu čiastočných 

súčtov, pri ktorej si musíme zvoliť počiatočný bod i a 3 na seba nadväzujúce súčty 

o dĺžke m. 

 

      

 

   

        

  

     

         

  

      

 

 

Dôležité je uvedomiť si, že pre platnosť týchto vzorcov je nevyhnutné rátať 

s dvoma podmienkami. Počet hodnôt n musí byť deliteľný tromi, to znamená n = 3m, 

kde m je prirodzené číslo, čo nám umožňuje rozdeliť si dáta do 3 skupín o m prvkoch. 

Ak táto podmienka nie je splnená, na základe logickej úvahy vynecháme požadovaný 

počet prvkov zo začiatku alebo z konca radu. Druhou podmienkou je, že hodnoty 

argumentu x sú zadané v krokoch, ktoré majú dĺžku    , teda že             . 

 

 

 

1.3   Finančná analýza 

Majetková a kapitálová štruktúra 

 

  Pri analýze majetkovej a kapitálovej štruktúry vychádzame z rozvahy, ktorá 

patrí medzi základne dokumenty finančného účtovníctva podniku. Na jej ľavej strane sa 
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nachádzajú aktíva, ktoré definujú čo podnik vlastní a na pravej strane môžeme nájsť 

pasíva, ktoré vypovedajú o tom, komu čo patrí.  

 

  Celkové aktíva podniku predstavujú podiel jednotlivých majetkových častí, 

pričom ich veľkosť a štruktúru ovplyvňujú viaceré faktory. Medzi ne patrí napríklad 

odvetvie, v ktorom podnik realizuje svoju činnosť, technická náročnosť tejto činnosti, 

finančná politika jeho vedenia, hospodárske ciele podniku či rozvinutosť a stupeň 

daného kapitálového trhu. Celkové aktíva sa rozdeľujú na stále a obežné, pričom stále 

aktíva môžeme ďalej rozdeliť na nehmotný, hmotný a finančný majetok. Obežné aktíva 

sa delia na zásoby, pohľadávky a finančný majetok. Tretím typom aktív je časové 

rozlíšenie, ktoré predstavuje náklady a príjmy budúcich období. 

 

  Kapitálová štruktúra, alebo aj celkové pasíva, nám zobrazujú štruktúru 

dostupných zdrojov, z ktorých je financovaný samotný podnik. Jeho zloženie je pre 

každý podnik špecifické a záleží od viacerých vecí, akými sú napríklad veľkosť 

podniku, úroveň automatizácie výroby, požiadavky veriteľov, ochota manažérov 

riskovať či veľkosť a stabilita zisku. Celkové pasíva sa rozdeľujú na vlastné a cudzie 

zdroje, pričom vlastné sú tvorené kapitálovým fondom, rezervným fondom 

a nerozdeleným ziskom. Cudzie zdroje sú tvorené dlhodobými a krátkodobými 

záväzkami, rezervami a bankovými úvermi. Rovnako ako pri aktívach je potrebné brať 

do úvahy aj časové rozlíšenie, teda výnosy a výdavky budúcich období. 

 

Ukazovatele rentability 

 

  Rentabilita aktív (ROA) je miera efektívneho využívania investovaného 

majetku, bez ohľadu na to či je tento majetok financovaný z vlastných alebo cudzích 

zdrojov. Odporúčaná hodnota ROA by sa mala pohybovať na úrovni 9%. Pri počítaní 

tohto ukazovateľa dávame do porovnania zisk spoločnosti s celkovými aktívami 

vložených do podnikania.  
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  Rentabilitu vlastného kapitálu (ROE) používame v prípade, ak chceme zistiť 

koľko čistého zisku pripadá na jednotku investovaného kapitálu. Tento ukazovateľ má 

veľkú dôležitosť najmä pred akcionárov, spoločníkov a ďalších investorov. Všeobecne 

by malo platiť, že hodnota ROE je vyššia ako hodnota ROA, čo znamená pozitívne 

fungovanie finančnej páky. Optimálna hodnota ROE by mala byť na úrovni 15%. 

K výpočtu tejto hodnoty potrebujeme dať do pomeru čistý zisk a vlastný kapitál. 

 

    
          

               
 

 

  Rentabilita tržieb (ROS) nám udáva, koľko peňažných jednotiek čistého zisku 

pripadá na peňažnú jednotku tržieb. Tento ukazovateľ, nazývaný aj zisková marža, je 

považovaný za jeden z najdôležitejších ukazovateľov rentability podniku, a jeho vývoj 

by mal mať v ideálnom prípade stúpajúcu tendenciu. Do porovnávania dosadzujeme 

čistý zisk a celkové tržby. 

 

    
          

             
 

 

  Pri skúmaní rentability podniku je dôležité spomenúť aj tzv. finančnú páku, 

ktorá je výsledkom podielu celkového kapitálu k vlastnému kapitálu. Účelom tejto páky 

je zvyšovať mieru výnosnosti vlastného kapitálu.   

   

Ukazovatele likvidity 

 

Bežná likvidita nám vyjadruje, koľkokrát sme schopní splatiť svoje záväzky, 

ak premeníme všetky naše obežné aktíva na peňažné prostriedky. Doporučená hodnota 

tohto ukazovateľa sa pohybuje v rozmedzí 1,5 až 2,5. Hodnota nižšia ako 1 sa považuje 

za kritickú, nakoľko ku splateniu svojich záväzkov potrebuje firma použiť aj stále 

aktíva. 
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Ukazovateľ pohotovej likvidity sa líši od bežnej v tom, že od obežných aktív 

odrátame zásoby. Z jeho hodnoty sa dozvedáme, aké množstvo záväzkov je podnik 

schopný splatiť bez toho, aby musel predávať zásoby, ktoré sú často dôležité pre 

výrobný proces a nepovažujú sa za veľmi likvidné aktívum. Odporučená hodnota je 

v rozmedzí od 1 do 1,5. 

 

                   
                    

                  
 

 

Okamžitá likvidita má pre nás veľkú výpovednú hodnotu nakoľko nám udáva, 

do akej miery je spoločnosť schopná v danom momente splatiť svoje dlhy. Základom je 

aby daný ukazovateľ vykazoval kladnú hodnotu, ideálne aby sa pohyboval okolo 

doporučenej hodnoty 0,2. 

 

                   
                   

                  
 

 

Ukazovatele aktivity 

 

Ukazovateľom produktivity vloženého kapitálu je obrat celkových aktív, ktorý 

udáva, koľkokrát sa aktíva podniku obrátia za daný čas. Platí jednoduché pravidlo – čím 

vyššie číslo, tým je situácia lepšia. 

 

                      
     

      
 

 

Obrat stálych aktív udáva, do akej miery je sú v podniku využívané stroje, 

budovy a iné súčasti dlhodobého hmotného majetku. V prípade nízkej hodnoty je 

potrebné aby vedenie obmedzilo investície a naopak výroba začala do väčšej miery 

využívať výrobnú kapacitu. 
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Obrat zásob je hodnota, ktorá nám hovorí koľkokrát sú jednotlivé položky 

zásob premenené na iný typ obežného majetku (zväčša predajom na peňažné 

prostriedky) až po opätovné uskladnenie. 

 

            
     

      
 

 

Pomocou doby obratu zásob môžeme zistiť aká je priemerná doba, počas ktorej 

sú zásoby v podniku uskladnené až do doby ich predaja. Z tohto ukazovateľa je jasné, 

ako dlho zásoby ležia na sklade a viažu na seba finančné prostriedky, preto je dôležité 

aby tento ukazovateľ bol čo najmenší.  

 

                  
      

           
 

 

Doba obratu pohľadávok je ďalším z ukazovateľom, ktorý potrebujeme mať na 

čo najnižšej hodnote. Z jeho hodnoty totiž vyplýva, ako rýchlo sú naši odberatelia 

schopní zaplatiť svoje záväzky voči nám, resp. za aký čas sa pohľadávky premenia na 

finančné prostriedky vyplývajúce z tržieb. 

 

                       
          

           
 

 

 

Ukazovatele zadlženosti 

 

Celková zadlženosť udáva do akej miery sa cudzie zdroje podieľajú na 

financovaní celkových aktív spoločnosti. Vyššou hodnotou sa nám zároveň zvyšuje 
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riziko, že nebude možné veriteľom splatiť ich nároky v prípade likvidácie podniku. Za 

vysokú zadlženosť sa považuje hodnota okolo 50%. 

 

                   
             

              
       

 

Ďalším ukazovateľom je koeficient samofinancovania, z ktorého sa 

dozvedáme, do akej miery sú aktíva pokryté z vlastných zdrojov.  
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2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI 
 

Obchodné meno:  Poľnohospodárske družstvo Jaslovské Bohunice   

Právna forma:   Družstvo 

Rok založenia:   1990 

IČO:   00 207 896  

 

Štatutárny orgán:  Predstavenstvo 

Predseda:   Ing. Vladimír Pekár 

 

Poľnohospodárske družstvo Jaslovské Bohunice patrí medzi jedny 

z najkvalitnejších poľnohospodárskych družstiev v bližšom i širšom okolí, pravidelne sa 

umiestňujúc na popredných rebríčkoch hodnotiacich kvalitu jednotlivých 

družstiev.Vzniklo v roku 1990 so zapísaným základným imaním vo výške 220 116€. 

Najvyšším orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré ho najvyššie postaveným 

členom je predseda, ktorým od roku 2011 je Ing. Vladimír Pekár. Predstavenstvo má 

päť členov, riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých podstatných veciach. Za 

predstavenstvo jedná navonok predseda alebo jeho podpredseda. Kontrolná komisia má 

štyroch členov a je oprávnená kontrolovať akúkoľvek činnosť družstva, a je nezávislá 

na ostatných orgánoch družstva(13). 

 

Družstvo sa špecializuje na rastlinnú výrobu, z ktorej prevažujú najmä tržné 

plodiny ako sú pšenica, kukurica, jačmeň, repka či cukrová repa. Krmoviny tvoria 

veľmi malú časť celkovej produkcie rastlinnej výroby. Niečo menej ako 20% celkovej 

produkcie družstva pokrýva živočíšna výroba, ktorá sa od roku 2008 zameriava 

výhradne na chov hovädzieho dobytku. Predtým spadal do portfólia živočíšnej výroby 

aj chov ošípaných. Najmenšiu časť tvorí ostatná výroba a služby(8).  
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3 ANALÝZA VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV 

3.1 Rastlinná výroba 

 

  Hlavnou zložkou poľnohospodárskej činnosti podniku je rastlinná výroba. 

Tržby z rastlinnej výroby predstavujú zhruba 80% všetkých príjmov 

poľnohospodárskeho družstva. Produkcia rastlinnej výroby je zameraná najmä na 

pšenicu, kukuricu, repku olejnú a cukrovú repu(8).  

 

   Pre rok 2004 je charakteristický pohyb cien na trhu s obilninami, nakoľko po 

vstupe Slovenska do Európskej únie sa otvoril trh, čo pochopiteľne tlačí ceny, nielen 

poľnohospodárskych produktov, smerom dole. Nasledujúci rok bol priaznivý pre 

obilniny, olejniny ale najmä kukuricu, ktorej produkcia v družstve vzrástla bezmála 

o 300%. Klesli však tržby z cukrovej repy, po ktorej v súvislosti s plánovaným 

znižovaním počtu cukrovarov na Slovensku klesol dopyt. 

 

  V roku 2006 prichádza do platnosti európska smernica (ES) č.318/2006, podľa 

ktorej sa minimálna cena za cukrovú repu musí do roku 2008 znížiť zo 47,67€/t na 

29,78€/t, čo sa prejavuje v nasledujúcich rokoch miernym poklesom tržieb z cukrovej 

repy. Vplyvom zväčšenia výmery ovsených plôch, najmä u pšenice, stúpajú odbytové 

ceny čo má za následok rekordné tržby z pšenice v roku 2007. K vysokej cene taktiež 

prispeli výkyvy počasia v ostatných krajinách (prudké dažde či mrazy) čím vznikol 

nedostatok tejto obilniny. 

 

  Tržby v roku 2008 tiahli smerom hore najmä kukurica a repka olejná, obe 

z podobných dôvodov. Využitie kukurice rastie najmä pri tzv. „ostatnej spotrebe“, čím 

sa myslí hlavne výroba biopalív, ktoré začínajú byť čoraz viac populárne, čím stúpa 

dopyt po kukurici. Obdobné využitie má aj repka olejná, z ktorej sa dá získať metylestér 

repkového oleja (MERO), ktorý má využitie pri výrobe bionafty. V roku 2009 

zaznamenávame výbornú produkciu, najmä pšenice, avšak takáto veľká ponuka tlačí 

ceny smerom nadol, takže aj napriek rekordnej úrode to rekordný zisk neznamená. 

Zaujímavá situácia je na trhu s cukrovou repou, ktorá aj napriek národnému či 

európskemu trendu (oba sú klesajúce, najmä kvôli cukrovej reforme Európskej únie) 
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v našom družstve neklesá, práve naopak. Na Slovensku klesá počet pestovateľov 

cukrovej repy a na splnenie kvót je potrebný dovoz repy zo zahraničia. 

 

  Po rekordnom roku 2009 klesá produkcia v roku 2010, nakoľko pre nižšie ceny 

v minulom roku sa nezasialo toľko ako v minulom roku. K horšej úrode a výnosnosti 

z 1 hektára prispela aj nepriazeň počasia, keďže sme zaznamenali veľké zmeny počasia, 

od extrémneho sucha až po prívalové dažde. Výborné tržby však v ďalších rokoch ťahá 

spomínaná kukurica a repka olejná s ich ekologickým využitím. Olejniny vo 

všeobecnosti (v družstve okrem repky olejnej aj slnečnica) nachádzajú väčšie využitie 

v technických oblastiach, či už vo farmaceutickom, stavebníckom alebo kozmetickom 

priemysle. Dopyt po repke olejnej naďalej stúpa s jej využitím pri výrobe bionafty, ale 

najmä v krajinách ako Rakúsko či Holandsko, kde má bionafta zelenú.  

 

  V roku 2012 je pre kukuricu rekordný, najmä z pohľadu tržieb a úrody 

počítanej na 1 hektár zasiatej kukurice. Avšak pokles zaznamenali ostatné plodiny, 

najmä kvôli nedostatku vlahy spôsobeného rekordným suchom. Na znižovaní produkcie 

a príjmov z obilnín sa prejavuje aj čoraz nižší počet hospodárskych zvierat. V roku 2013 

sa aj napriek dlhej zime a neskorému príchodu jari podarilo dosiahnuť veľmi priaznivé 

čísla, nakoľko počasie sa po nástupe jari umúdrilo a bolo pre poľnohospodárstvo veľmi 

priaznivé. Naplno sa prejavilo zväčšovanie plôch pre pestovanie kukurice, ktoré bolo 

logickým vyústením zvyšujúceho sa dopytu a priaznivých klimatických podmienok(10), 

(11), (12).  
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3.1.1 Tržby z rastlinnej výroby 

 

Tržby patria medzi jeden z najdôležitejších ukazovateľov podniku, ktorý má 

veľkú výpovednú hodnotu pre celé vedenie spoločnosti. Z tohto ukazovateľa sa dá 

vyčítať či upadá alebo prosperuje, z čoho môže ďalej odvodiť kvalitu 

a konkurencieschopnosť svojich produktov či ponúkaných služieb. Na základe toho 

vedenie prijíma svoje dôležité rozhodnutia. 

Charakteristika časového radu 

 

 V nasledujúcej tabuľke som zhrnul tržby z rastlinnej výroby, ktorej tržby 

tvoria najväčšiu zložku všetkých príjmov podniku. Tržby sú zaznamenané v treťom 

stĺpci tabuľky, od roku 2004 po rok 2013, za nimi sú uvedené hodnoty prvých 

diferencií, koeficient rastu a pre potreby vyrovnania tohto časového radu sú 

v poslednom stĺpci vyrovnané hodnoty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradie 

 

 

i 

Rok 

 

 

t 

Tržby 

z rastlinnej 

výroby 

y 

Prvá 

diferencia 

 

d_1 

Koeficient 

rastu 

 

k_1 

Vyrovnané 

hodnoty 

 

   

1 2004 1 225 121 - - 1 115 308 

2 2005 1 442 109 216 988 1,1771 1 231 583 

3 2006 1 210 582 -231 527 0,8395 1 347 857 

4 2007 1 359 788 149 206 1,1233 1 464 132 

5 2008 1 569 773 209 985 1,1544 1 580 406 

6 2009 1 488 141 -81 632 0,9480 1 696 681 

7 2010 1 670 114 181 973 1,1223 1 812 955 

8 2011 2 051 617 381 503 1,2284 1 929 230 

9 2012 2 031 044 -20 573 0,9900 2 045 504 

10 2013 2 378 268 347 224 1,1710 2 294 502 

Tabuľka 1: Tržby z rastlinnej výroby (Zdroj: PD Jaslovské Bohunice(8), vlastné spracovanie) 
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Zhodnotenie časového radu 

Ako na prvý pohľad z tabuľky vyplýva, tržby z rastlinnej výroby majú za 

sledované obdobie rastúci trend. Súvisí to s celkovým rozvojom podniku, spolu 

s ktorým na tento ukazovateľ vplývalo množstvo ďalších faktorov, charakteristických 

pre tento typ podniku, spomenutých v úvodnom texte k rastlinnej výrobe. Keďže sa 

jedná o intervalový časový rad, ktorého sčítanie má zmysel, určíme si priemer 

sledovaného časového radu, ktorý dostaneme dosadením do vzorca: 

 

   
 

  
   

 
        

 

  
                     . 

 

To znamená, že priemerná tržba z rastlinnej výroby v sledovanom období bola 

v hodnote 1 642 656€. Presne okolo tejto hodnoty sa tržby pohybovali v rokoch 2008 až 

2010, od roku 2011 sú však tržby nadpriemerné a pri zachovaní stávajúceho trendu je 

samozrejmé, že budú rásť aj priemerné tržby za nasledujúce obdobia. Pre lepšie 

znázornenie výkyvov, ktoré sú charakteristické pre poľnohospodárske podniky, si 

z tabuľky č.1 vytiahneme prvé diferencie a graficky si ich znázorníme.  

 

 

Graf 1: Tržby z rastlinnej výroby - prvá diferencia (Zdroj: PD Jaslovské Bohunice, vlastné spracovanie) 

 

Hodnoty prvej diferencie nám ukazujú, aká bola hodnota medziročnej zmeny 

daného ukazovateľa. V tomto prípade vidíme, že v závislosti na veľkosti produkcie, 

raste či poklese cien plodín či celkovom dopyte po jednotlivých plodinách, tržby 
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z rastlinnej výroby klesali a stúpali nepravidelne, v niektorých rokoch dokonca až 

o necelých 400 tisíc €.  

Vyrovnanie časového radu 

 

Ako už bolo spomenuté v charakteristike tohto časového radu, v tejto časti sa 

pokúsime o prognózu daného ukazovateľa. Do grafu si na vodorovnú os dosadíme 

všetky roky sledovaného obdobia, no os zvislú zase príslušnú výšku tržieb pre daný rok. 

Po dosadení do rovnice dostaneme taktiež vyrovnané hodnoty pre každý rok, v grafe 

znázornené červenou farbou. Dosadzujeme do vzorca: 

            

 

 

Graf 2:Tržby z rastlinnej výroby –vyrovnanie a prognóza (Zdroj: PD Jaslovské Bohunice(8), 

vlastné spracovanie) 

 

  Časový rad tržieb z rastlinnej výroby sme vyrovnali regresnou priamkou. 

Dostali sme vyrovnané hodnoty a taktiež po použití vzorca aj prognózu pre rok 2014, 

ktorá vyzerá nasledovne: 

 

                                     

 

Ak budeme uvažovať, že podmienky sa v nasledujúcom období nebudú meniť, 

podľa predpovede regresnej priamky by hodnota tržieb z rastlinnej výroby mala v roku 

500 
700 
900 

1100 
1300 
1500 
1700 
1900 
2100 
2300 
2500 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

y 
; 

η
 

Ti
sí

ce
 

t 

Tržby z rastlinnej výroby - vyrovnanie a 
prognóza 

Zadané hodnoty Vyrovnané hodnoty 



28 

 

2014 dosiahnuť hodnoty 2 293 580€. To či budú zachované rovnaké podmienky závisí 

najmä od kľúčového faktoru, ktorým je počasie, nakoľko s veľkou účinnosťou dokáže 

hýbať s celkovou produkciou ale aj cenou, za ktorú sa budú jednotlivé plodiny rastlinnej 

výroby predávať na trhu. 

 

3.1.2 Podiel jednotlivých plodín  

 

  Na nasledujúcom grafe môžeme vidieť, do akej miery vplývali počas 

sledovaného obdobia jednotlivé plodiny do celkových tržieb podniku. Do grafov som sa 

rozhodol zaradiť najvýznamnejšie plodiny, ktorými sú pšenica, kukurica na zrno, 

kukurica na osivo a cukrovú repu. Pod položkou „ostatné“ sa nachádza repka olejná (tá 

tvorí jej drvivú väčšinu), slnečnica, jačmeň a triticalle. 

 

 

Graf 3:Podiel plodín na celkových tržbách z rastlinnej výroby (Zdroj: PD Jaslovské Bohunice(8), vlastné 

spracovanie) 

 

Z daných plodín som si ďalej vybral kukuricu osivo, pri ktorej môžeme 

v posledných piatich rokoch pozorovať stúpajúci trend a tým pádom sa ju môžeme 

pokúsiť vyrovnať exponenciálnym modifikovaným trendom. 
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Charakteristika časového radu 

V tabuľke číslo 2 sú uvedené tržby z kukurice osivo v období od roku 2004 do 

roku 2013. Rovnako ako v predošlom prípade, tržby sú uvedené v treťom stĺpci, za 

ktorými nasledujú hodnoty prvých diferencií a koeficient rastu. V poslednom stĺpci sú 

hodnoty vyrovnané modifikovaným exponenciálnym trendom, avšak len od roku 2008, 

nakoľko pre potreby vyrovnania a prognózy tohto časového radu, boli vhodné len 

hodnoty od roku 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhodnotenie časového radu 

Ako môžeme vidieť, do roku 2008 je trend tržieb z tejto plodiny relatívne 

kolísavý, takže z toho dôvodu pri vyrovnávaní tohto časového radu budeme používať 

hodnoty od roku 2008. Tie v nasledujúcich rokoch vykazujú stúpajúcu tendenciu, 

ovplyvnenú najmä zvýšeným dopytom po tejto plodine, ktorú spôsobilo rozrastajúce sa 

využitie tejto plodiny na výrobu biopalív. Nakoľko sa jedná o intervalový časový rad, 

opäť si môžeme vypočítať priemernú hodnotu v sledovanom období: 
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1 2004 267 874    

2 2005 374 560 106 685 1,3983  

3 2006 82 453 -292 107 0,2201  

4 2007 104 859 22 406 1,2717  

5 2008 345 947 241 087 3,2991  

6 2009 321 132 -24 815 0,9283 327 562 

7 2010 466 391 145 259 1,4523 433 312 

8 2011 432 017 -34 374 0,9263 515 165 

9 2012 608 541 176 524 1,4086 625 518 

10 2013 874 416 265 875 1,4369 774 291 

Tabuľka 2: Tržby z kukurice osiva (Zdroj: PD Jaslovské Bohunice(8), vlastné spracovanie) 
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Priemerná hodnota tržieb z tejto plodiny bola v sledovanom období v hodnote 

387 819€. Okolo tejto hodnoty sa tržby pohybovali vo väčšine rokov, s výnimkou 

neúrodného roku 2006 a posledných dvoch rokoch, kedy tržby nabrali vysoké tempo 

rastu. 

Vyrovnanie časového radu 

Pri pokuse o prognózu ďalšieho vývoja tohto ukazovateľa, som sa rozhodol zvoliť 

modifikovaný exponenciálny trend pre dosiahnutie tohto cieľa. Ako som už spomenul, 

použijeme len hodnoty od roku 2008 do 2013, nakoľko tieto vykazujú pomerne stabilný 

trend. Pri vyrovnávaní jednotlivých hodnôt a ich prognóze budem využívať nasledovný 

vzorec: 

             
             

 

 

Graf 4: Tržby z kukurice osiva (Zdroj: PD Jaslovské Bohunice(8), vlastné spracovanie) 

 

Časový rad sme vyrovnali modifikovaným exponenciálnym trendom a taktiež 

máme predpovedanú hodnotu pre rok 2014, ktorá vznikla: 

 

                                       

 

Ak sa roku 2014 zachovajú súčasné podmienky a regresná priamka bude aj 

naďalej ukazovať priebeh časovej rady, hodnota tržieb z kukurice osiva by v roku 2014 

mala dosiahnuť hodnoty 974 993€. Keďže využitie tejto plodiny stále stúp, 

predpokladám, že je reálne aby tržby z tejto plodiny dosiahli predpovedanú úroveň. 
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3.2 Živočíšna výroba 

 

Živočíšna výroba patrí medzi ďalšie hospodárske činnosti prevádzkované 

týmto družstvom. Avšak v porovnaní s rastlinnou výrobou je výroba živočíšna niekoľko 

násobne menšia a nepredstavuje takú významnú časť družstva. Jej podiel na celkových 

tržbách sa pohybuje zhruba okolo 10 percent. V súčasnosti ju tvoria výlučne len býci, 

v našich časových radoch sa však objavia aj ošípané, ktoré družstvo chovalo do roku 

2007. 

 

 Od roku 2004 klesala produkcia aj tržby za ošípané, čo malo za následok, že sa 

vedenie družstva rozhodlo zrušiť chov ošípaných, najmä pre ich dlhodobú nízku 

rentabilitu. Od roku 2004 do roku 2009 taktiež vidíme stagnáciu tržieb z predaja býkov, 

čo je hlavne v prvých rokoch spojené s výskytom choroby BSE, ktoré odradilo do istej 

miery domáceho spotrebiteľa od nákupu hovädzieho mäsa. V ďalších rokoch nestúpali 

tržby tiež z toho dôvodu, že zákazník sa začal viac orientovať na vyššie triedy 

hovädzieho mäsa, ku ktorým mal väčšiu dôveru. Nárast tržieb môžeme potom 

pozorovať od roku 2010, keď sa vedenie družstva manažérskymi rozhodnutiami 

rozhodlo prispôsobiť tomuto trendu a začalo sa orientovať na kvalitnejšie triedy 

hovädzieho mäsa.  

 

Charakteristika časového radu 

 

V tabuľke číslo 3 sú uvedené tržby zo živočíšnej výroby za obdobie od roku 

2004 do roku 2013. Za nimi sa v treťom resp. štvrtom stĺpci nachádzajú hodnoty prvých 

diferencií a taktiež hodnoty koeficientu rastu.  
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Zhodnotenie časového radu 

 

Ako už bolo spomenuté vyššie, príjmy zo živočíšnej výroby jednak netvoria 

podstatnú časť príjmov družstva, a jednak ich trend je mierne klesajúci. To sa dá 

samozrejme hlavne povedať o období po roku 2007, keď podnik prestal s chovom 

ošípaných. Nakoľko sa počas sledovaného obdobia zmenili podmienky, nie je možné 

tento časový rad vyrovnať, ani určiť jeho prognózu. Pre lepšie znázornenie poklesu 

tržieb a následnú stagnáciu tohto ukazovateľa, si okrem grafu celkových tržieb zo 

živočíšnej výroby, taktiež vyberiem hodnoty prvých diferencií a graficky ich 

znázorním. 
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výroby 
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Prvá 

diferencia 

 

d_1 

Koeficient 

rastu 

 

k_1 

1 2004 423 023 - - 

2 2005 310 628 -112 395 0,7343 

3 2006 378 078 67 450 1,2171 

4 2007 294 264 -83 814 0,7783 

5 2008 223 162 -71 102 0,7584 

6 2009 195 608 -27 554 0,8765 

7 2010 223 409 27 801 1,1421 

8 2011 271 145 47 736 1,2137 

9 2012 233 404 -37 741 0,8608 

10 2013 235 717 2 313 1,0099 

Tabuľka 3:Tržby zo živočíšnej výroby (Zdroj: PD Jaslovské Bohunice(8), vlastné spracovanie) 
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Tabuľka 4: Tržby zo živočíšnej výroby (Zdroj: PD Jaslovské Bohunice, vlastné spracovanie) 

 

Ako je možné vidieť na tomto grafe, počas rokov 2004 až 2007 boli 

zaznamenané relatívne veľké medziročné zmeny v hodnotách tržieb zo živočíšnej 

výroby. Tie postupne nabrali klesajúci tendenciu, čo bolo spojené so zmenšovaním 

objemu živočíšnej produkcie. Od tohto roku máme medziročné zmeny podstatne 

menšie, čo je spôsobené tým, že družstvo sa zameralo výhradne na chov býkov 

a nedochádza k zmenám podmienok tohto časového radu.  

 

 

Graf 5:Tržby zo živočíšnej výroby (Zdroj: PD Jaslovské Bohunice(8), vlastné spracovanie) 
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3.2.1 Tržby z býkov 

 

Ak sa chceme pozrieť na zmysluplný časový rad, týkajúci sa chovu živočíšnej 

výroby, pozrieme sa na tržby z býkov za sledované obdobie, nakoľko tieto mali počas 

celého sledovaného obdobia rovnaké podmienky. 

Charakteristika časového radu 

 

Do nasledujúcej tabuľky som zhrnul tržby z chovu býkov za sledované obdobie 

od roku 2004 do roku 2013. Okrem tržieb z býkov tabuľka taktiež obsahuje prvé 

diferencie, koeficienty rastu a v poslednom stĺpci aj vyrovnané hodnoty, ktorými sme 

tento časový rad vyrovnali.  
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1 2004 199 462   216 569 

2 2005 187 977 -11 485 0,9424 216 569 

3 2006 223 063 35 086 1,1867 216 569 

4 2007 172 741 -50 322 0,7744 216 569 

5 2008 223 163 50 422 1,2919 216 569 

6 2009 195 608 -27 555 0,8765 216 569 

7 2010 223 409 27 801 1,1421 216 569 

8 2011 271 145 47 736 1,2137 216 569 

9 2012 233 404 -37741 0,8608 216 569 

10 2013 235 717 2313 1,0099 216 569 

Tabuľka 5: Tržby z býkov (Zdroj: PD Jaslovské Bohunice, vlastné spracovanie) 
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Zhodnotenie časového radu 

 

Živočíšnej produkcii týkajúcej sa býkov patrila počas celého sledovaného 

obdobia približne rovnaká pozornosť a priorita, čo je vidieť aj na tržbách, ktoré 

nezaznamenávajú príliš veľké výkyvy a s menšími odchýlkami sa pohybujú okolo 

priemernej hodnoty. Priemerná hodnota, ktorou sme tento časový rad aj vyrovnali, sme 

dostali po dosadení do vzorca nasledovne: 

 

   
 

  
   

 

   

     
 

  
                   

 

Priemerná hodnota tržieb za sledované obdobie bola vo výške 216 569€. 

S výnimkou dvoch sezón, najhoršej v roku 2007 a najlepšej v roku 2011, sa tržby 

s malými odstupmi pohybovali okolo tejto hodnoty. Dá sa zároveň predpokladať, že 

tržby v budúcom roku sa tiež budú pohybovať okolo tejto hodnoty. 

 

 

Graf 6: Tržby z býkov (Zdroj: PD Jaslovské Bohunice(8), vlastné spracovanie) 
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3.3 Finančná analýza 

3.3.1 Výsledok hospodárenia 

 

  Výsledok hospodárenia je jedným z najkľúčovejších ekonomických 

ukazovateľov v podniku(7). Získame ho tak, že od celkových tržieb odpočítame celkové 

náklady. Výsledkom, ako vidíme aj v našom prípade, môže byť účtovný zisk alebo 

účtovná strata. Výsledok hospodárenia spoločnosti klesal a stúpal relatívne 

nepravidelne, čo je rozhodne spôsobené najmä nepredvídateľnosťou 

v poľnohospodárskom odvetví.  

 

  Ako sme už spomenuli, najväčším zdrojom príjmov je rastlinná výroba, takže 

môžeme v podstate ľahko vidieť súvis medzi výsledkom hospodárenia a jej tržbami. 

Príkladom sú roky 2006 a 2007, kde sa pod nižšie príjmy podpísalo okrem cenových 

výkyvov jednotlivých plodín taktiež zlé počasie, ktoré okrem znižovania tržieb zároveň 

zvyšuje náklady družstva. V týchto prípadoch išlo najmä o zvýšenú spotrebu tepla 

a elektrickej energie. Roky 2008 a 2009 sú ukážkovým protikladom, nakoľko po 

rekordnom zisku v sledovanom období prišla o rok rekordná strata. Zatiaľ čo v roku 

2008 priali prevádzke priaznivé klimatické podmienky a situácia na trhu s plodinami 

(najmä rast cien pšenice či využitie repky olejnej na bionaftu), v roku 2009 nastala 

opačná situácia keď ceny šli prudko nadol. Družstvu stúpli náklady na nákup 

chemikálií, zvýšila sa spotreba energií a taktiež stúpli náklady na financovanie 

investičného úveru(8), (9). 

   

  Zmena vývoju a nastolenie trendu kladných čísel môžeme pozorovať od roku 

2010 až po súčasnosť. Družstvo v tomto období prežíva mierny progres, so stúpajúcimi 

nákladmi na výrobu však stúpajú aj tržby. Na strane výnosov zohral dôležitú úlohu trh 

s biopalivami, kde je stále žiadaná repka olejná a iné olejniny, po ktorých neustále rastie 

dopyt. Z nákladovej stránky treba spomenúť zefektívnenie fungovania družstva 

a mierne zníženie počtu zamestnancov po roku 2009 či lepšia platobná disciplína 

odberateľov, ktorá znížila dobu obratu pohľadávok, ako uvidíme nižšie. Taktiež klesla 

zadlženosť družstva, keďže neboli potrebné prevádzkové a investičné úvery v takej 

miere ako doteraz(8), (9). 
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k1 

1 2004 100 876   

2 2005 92 677 -8 199 0,9187 

3 2006 -153 555 -246 232 -1,6569 

4 2007 -58 686 94 869 0,3822 

5 2008 164 231 222 917 -2,7985 

6 2009 -200 711 -364 942 -1,2221 

7 2010 62 683 263 394 -0,3123 

8 2011 162 743 100 060 2,5963 

9 2012 31 463 -131 280 0,1933 

10 2013 83 474 52 011 2,6531 

Tabuľka 6:Výsledok hospodárenia (Zdroj: PD Jaslovské Bohunice(8), vlastné spracovanie) 

 

   

V časovom horizonte od roku 2004 do roku 2013 bol priemerný výsledok 

hospodárenia družstva v hodnote 28 520€. Nakoľko sledovaný ukazovateľ nevykazuje 

jednoznačný trend, nebude v tomto prípade vhodné ho vyrovnávať. Taktiež na celkový 

výsledok hospodárenia vplývajú viaceré faktory, keďže je akýmsi zhrnutím celého 

sledovaného obdobia. Konečný výsledok závisí jednak od miery výnosov v danom 

roku, ale taktiež od výšky nákladov, do ktorých sa môžu premietnuť neočakávané 

náklady na údržbu počasím zničených plodín alebo chorobou zasiahnutým dobytkom. 
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Graf 7:Výsledok hospodárenia (Zdroj: PD Jaslovské Bohunice(8), vlastné spracovanie) 

 

3.3.2 Analýza majetkovej a kapitálovej štruktúry podniku 

 

  Majetková štruktúra podniku znázorňuje podiel jednotlivých majetkových 

súčastí na celkovom majetku firmy (6). Na jej finálnu podobu vplýva viacero faktorov 

ako napríklad veľkosť firmy a jej charakter činnosti, takže je pre každú firmu 

špecifická. Pri jej analýze dochádza k porovnávaniu podielu stálych a obežných aktív na 

celkovej výške aktív spoločnosti, z ktorého sa tiež dozvedáme, do akého majetku 

podnik v danom období investoval.  

 

  Po spracovaní kapitálovej štruktúry podniku sa dozvedáme, aký je podiel 

jednotlivých zložiek zdrojov financovania vo vzťahu k celkovým aktívam spoločnosti. 

Dozvedáme sa či je podnik schopný financovať svoj majetok z vlastných zdrojov alebo 

je nútený použiť viac cudzieho kapitálu. Najlacnejšou variantou financovania podniku 

je využitie krátkodobých cudzí zdrojov, tie však so sebou prinášajú riziko zníženia 

likvidity podniku.  
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Graf 8:Štruktúra celkových aktív (Zdroj: PD Jaslovské Bohunice(8), vlastné spracovanie) 

 

  Ako nám z grafu vyplýva, podiel obežných a stálych aktív je pomerne 

vyrovnaný, čo je príznačné pre typ podniku, akým poľnohospodárske družstvo je. 

Podstatnú časť stálych aktív tvorí dlhodobý hmotný majetok (až 99%), najmä budovy  

(sklady, hospodárske stavby pre zvieratá) a pochopiteľne pozemky. Tento majetok je 

základom majetkovej štruktúry, ktorý spoločnosť plánuje vlastniť dlhodobo a slúži 

k tomu aby vytváral zisk.  

 

  Najväčší podiel na obežných aktívach majú zásoby, ktoré tvoria v priemere 

70% z nich, čo je v súlade s charakterom činnosti spoločnosti. V posledných štyroch 

rokoch si môžeme všimnúť mierny nárast podielu obežných aktív, čo je dôsledkom 

rozrastajúcej sa realizácie rastlinnej výroby a produkcie ako takej.  
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Graf 9:Štruktúra celkových pasív (Zdroj: PD Jaslovské Bohunice(8), vlastné spracovanie) 

 

  V priemere niečo viac ako 70% svojho majetku je družstvo schopné financovať 

zo svojich vlastných zdrojov. Je to dôležitý signál pre okolie, najmä poskytovateľov 

cudzieho kapitálu, že podnik je ochotný zapojiť do financovania majetku svoje vlastné 

prostriedky. Vlastný kapitál je po celú sledovanú dobu tvorený najmä kapitálovými 

fondmi a taktiež nerozdeleným ziskom minulých rokov, čo svedčí o tom, že vedenie 

preferuje investovanie zisku do ďalšieho rozvoja spoločnosti pred jeho rozdelením.  

 

  Do roku 2010 cudzie zdroje vykazujú relatívne nejednoznačný trend, od tohto 

momentu je však viditeľný pravidelný úbytok, čo je následok stále menšej a menšej 

potreby financovať chod podniku cez bankové úvery. Záväzky spoločnosti sú do veľkej 

miery tvorené krátkodobými záväzkami, a to sú prevažne záväzky vyplývajúce 

z obchodného styku, čiže záväzky k svojim dodávateľom. Rezervy podnik tvorí len 

zákonné krátkodobé, ktoré však predstavujú iba niečo menej ako 4% celkových 

záväzkov podniku. 

 

  Zaujímavým ukazovateľom pri analyzovaní majetkovej a kapitálovej štruktúry 

podniku je tzv. „zlaté bilančné pravidlo“, ktoré hovorí o tom, že dlhodobý majetok 

spoločnosti by mal byť financovaný vlastným kapitálom (6). Cieľom tejto analýzy je 
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zistiť či podnik našiel optimálnu výšku kapitálu, takže si do porovnania dáme dlhodobý 

majetok podniku a vlastný kapitál. 

 

Graf 10:Pomer vlastného kapitálu k dlhodobému majetku (Zdroj: PD Jaslovské Bohunice(8), vlastné 

spracovanie) 

 

  Počas celej sledovanej doby je zjavné, že podnik má podstatne viac vlastného 

kapitálu, čiže ho môžeme označiť ako prekapitalizovaný. Takto nastavený systém 

svedčí o tom, že podnik využíva vlastný kapitál aj k financovaniu obežných aktív, čo na 

jednej strane znižuje mieru rizika a neistotu, no taktiež sa môže odzrkadliť v nižšej 

rentabilite aktív.  

 

3.3.3 Rentabilita podniku 

 

 

 

 

  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Dlhodobý majetok 1427 1542 1501 1520 1594 1648 1370 1338 1343 1271 

Vlastný kapitál 2122 2189 2016 2080 2259 2023 2051 2193 2197 2248 
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 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROA (%) 3,5 2,92 -5,17 -3,23 4,93 -6,15 2,10 5,55 1,07 2,75 

ROE (%) 4,75 4,23 -7,61 -4,56 7,27 -9,92 3,06 7,54 1,43 3,71 

ROS (%) 4,58 3,95 -6,71 -3,86 5,74 -8,86 2,42 5,66 1,15 2,99 

Fin. páka 1,36 1,45 1,47 1,41 1,48 1,47 1,45 1,36 1,34 1,35 

Tabuľka 7:Ukazovatele rentability podniku (Zdroj: PD Jaslovské Bohunice(8), vlastné spracovanie) 
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  Rentabilita celkových aktív (ROA) má relatívne kolísavý vývoj, čo je 

spôsobené jej závislosťou od zisku, v niektorých rokoch hovoríme dokonca o strate. 

K odporúčanej hodnote, ktorá je zhruba 9%, sa podnik najviac priblížil v roku 2011, 

keď rentabilita aktív dosiahla hodnoty 5,55%. Ako už bolo spomenuté, nižšia hodnota 

ROA môže byť dôsledkom prekapitalizovania podniku. 

 

  Ukazovateľ rentability vlastného kapitálu má taktiež nejednoznačný vývoj 

a dosahuje záporné hodnoty, spôsobene záporným výsledkom hospodárenia v daných 

rokoch. Optimálnych 15% síce nedosahuje, avšak potešujúci je fakt, že vo všetkých 

sledovaných rokoch platí odporúčané pravidlo ROE > ROA, čo odzrkadľuje kladné 

pôsobenie finančnej páky. 

 

3.3.4 Likvidita podniku 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bežná 8,51 6,52 3,37 2,98 5,53 6,87 6,92 5,02 4,31 4,94 

Pohotová 4,19 3,45 1,01 0,75 1,45 2,24 1,81 1,39 1,32 2,18 

Okamžitá 1,55 1,28 0,34 0,12 0,30 0,35 0,02 0,28 0,63 0,76 

Tabuľka 8:Ukazovatele likvidity podniku (Zdroj: PD Jaslovské Bohunice(8), vlastné spracovanie) 

  Hodnoty bežnej likvidity sa v celom sledovanom období pohybuje výrazne nad 

minimálnou odporúčanou hranicou, ktorá je 2,5. Sledovaný podnik nemá teda problém 

uhradiť svoje záväzky bez toho, aby musel pristúpiť k predaju zásob. Na druhej strane 

vysoké hodnoty bežnej likvidity môžu svedčať o nie príliš produktívnom využívaní 

peňažných prostriedkov. 

 

  Podmienku, že pohotová likvidita by sa mala pohybovať v rozmedzí od 1 do 

1,5, nesplnil podnik len v roku 2007, kedy zásoby tvorili podstatne vyššiu časť 

obežných aktív ako tomu bolo v rokoch ostatných. Výška zásob je zároveň aj 

zodpovedná za veľké rozdiely medzi bežnou a pohotovou likviditou. 

 

  Odporúčaná hodnota okamžitej likvidity, ktorá odzrkadľuje schopnosť podniku 

vykryť svoje bežné potreby peňažnými prostriedkami, sa rovný hodnote 0,2. 

S výnimkou rokov 2004 a 2005 sa okamžitá likvidita pohybuje zhruba na podobných 
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úrovniach, v priemere okolo 0,35. Pre podnik najkritickejšia situácia nastala v roku 

2011, keď sa hodnota okamžitej likvidity prepadla na úroveň 0,02, čo bolo spôsobené 

drastickým znížením krátkodobých finančných prostriedkov, medziročne o zhruba 75%. 

 

3.3.5 Aktivita podniku 

 

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

OCA 0,76 0,74 0,77 0,84 0,86 0,69 0,87 0,98 0,93 0,92 

OSA 1,54 1,52 1,52 1,61 1,79 1,37 1,89 2,18 2,04 2,19 

Obrat 

zásob 
2,99 3,09 2,23 1,73 2,23 2,09 2,19 2,50 2,49 2,86 

DOZ 120,57 116,44 161,51 155,36 161,11 172,49 164,69 143,99 144,78 126,07 

DOP 73,56 82,22 45,87 43,94 44,98 70,34 57,12 43,59 32,95 64,97 

Tabuľka 9:Ukazovatele aktivity podniku (Zdroj: PD Jaslovské Bohunice(8), vlastné spracovanie) 

   

Požadovaná hodnota obratu celkových aktív 1,5 nebola v sledovanom období 

dosiahnutá, čo svedčí o horšej efektivite využívania aktív. Čo je však potešujúce, až 

s výnimkou roku 2009, kde prišlo k výrazne zápornému výsledku hospodárenia, má 

tento ukazovateľ stúpajúci vývoj. Lepšie je na tom podnik pri využívaní stálych aktív, 

nakoľko sú hodnoty obratu stálych aktív o niečo vyššie a taktiež vykazujú stúpajúci 

trend, čo znamená, že podnik efektívne využíva svoje zariadenia, stavby či pozemky. 

 

  Priemerná doba obratu zásob sa medzi rokom 2004 a 2013 pohybovala na 

úrovni 145 dní. Čím nižšie je toto číslo, tým efektívnejšie dokáže podnik riadiť svoj 

sklad a nemusí na neho vynakladať nadmerné finančné prostriedky, avšak 

u poľnohospodárskeho podniku sú tieto hodnoty v norme. Od roku 2010 môžeme 

pozorovať istý pokles tohto ukazovateľa, ktorý bol pri zachovaní podobnej hodnoty 

zásob, spôsobený nárastom tržieb podniku. 

 

  Doba obratu pohľadávok klesla v posledných rokoch pod hodnotu 70, ktorá je 

označovaná za akúsi maximálnu prípustnú hranicu (7) pre tento ukazovateľ. Hodnota 

tohto ukazovateľa závisí od zloženia dodávateľov, resp. ich schopnosti platiť za svoje 

záväzky včas. Podľa vývoja posledných rokov však môžeme konštatovať, že sa zlepšila 
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platobná disciplína odberateľov a spoločnosť má lepšiu pozíciu pri vymáhaní svojich 

peňazí.  

 

3.3.6 Zadlženosť podniku 
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22 28 29 27 31 32 27 24 24 23 

K. 

samofinancovani

a (%) 

74 69 68 71 68 62 69 74 74 74 

Tabuľka 10:Ukazovatele zadĺženosti podniku (Zdroj: PD Jaslovské Bohunice(8), vlastné spracovanie) 

   

Pozitívnou správou pre podnik je, že celková zadĺženosť podniku sa pohybuje 

v odporúčanom rozmedzí medzi 30-timi a 70-timi percentami, čo signalizuje dobré 

finančné zdravie podniku. Podnik nepotrebuje financovať svoj chod pomocou veľkého 

množstva úverov, takže menej využíva cudzie zdroje, ako sme mohli vidieť vyššie pri 

analýze kapitálovej štruktúry podniku. Priaznivá je aj hodnota koeficientu 

samofinancovania, ktorý svedčí o tom, že podnik je naklonený navyšovaniu vlastného 

kapitálu za účelom financovania prevádzky podniku.  
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4 ZÁVER 
 

Táto bakalárska práca sa venovala analýze vybraných ukazovateľov 

Poľnohospodárskeho družstva Jaslovské Bohunice za roky 2004 až 2013. V mojej práci 

som sa venoval niekoľkým ukazovateľom, ktoré som sa snažil spracovať tak ako som si 

predsavzal v cieľoch mojej práce. 

 

V prípade analýzy výkonnosti podniku som si rozdelil výrobu na rastlinnú 

a živočíšnu. Nakoľko tržby z rastlinnej výroby tvoria zhruba 80% celkových tržieb 

družstva, prikladal som im väčšiu pozornosť. Určil som ich základné charakteristiky 

a pokúsil sa ich vyrovnať regresnou priamkou, pomocou ktorej sme dostali aj 

predpoveď pre budúci rok. Ako je však zrejmé z môjho popisu vývoju rastlinnej výroby 

od roku 2004 do 2013, na výslednú produkciu a tržby vplývalo mnoho faktorov. 

Spočiatku to boli regulácie po vstupne do EÚ, v pravidelných intervaloch sa striedali 

vyšší a nižší dopyt po plodinách, spôsobený výkyvmi počasia, ktorý hýbal s celkovými 

cenami. V neposlednom rade sa k tomu v posledných rokoch pripisuje technologický 

rozvoj, vďakabohu v tom pozitívnom smere. 

 

Okrem iného som si graficky znázornil zastúpenie jednotlivých plodín na 

tržbách za sledované obdobie, a následne si vybral kukuricu osivo, ktorá vykazovala 

v poslednom období stúpajúci trend. Ten bol spôsobený jej využitím na výrobu 

biopalív, preto si myslím, že bola z hľadiska vyrovnávania časového radu a určovania 

prognózy, zaujímavým ukazovateľom. Predpokladám, že prognóza, ktorá nám vyšla po 

vyrovnaní regresnou priamkou naplní budúci rok svoje hodnoty, nakoľko jej využitie na 

tomto trhu ešte nepovedalo svoje posledné slovo. 

 

Oblasť živočíšnej výroby bola poznamenaná skutočnosťou, že od roku 2008 

družstvo prestalo s chovom ošípaných, preto daný časový rad nemohol byť vyrovnaný. 

V tom prípade si dovoľujem tvrdiť, že bolo rozumné vyčleniť iba tržby z býkov 

a pokúsiť sa popísať tie. Keďže živočíšna výroba nemá v podniku také výrazné 

zastúpenie, považujem za logický krok družstva, že sa uchýlilo k tomuto rozhodnutiu 

v roku 2008. Časový rad som vyrovnal priemernou hodnotou, okolo ktorej sa v celom 
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sledovanom období pohybujú spomínané tržby. Myslím si, že súčasná situácia 

zodpovedá tomu, čomu sa chce družstvo venovať, preto predpokladám, že vývoj týchto 

tržieb bude zodpovedať mojej prognóze.  

 

Vo finančnej analýze sme už síce nepoužívali charakteristiky časových radov, 

ale nakoľko išlo o finančné zhodnotenie podniku, takto nastavený systém bol 

vyhovujúci. V úvodnej časti sme zistili štruktúru aktív a pasív, ktoré podľa môjho 

názoru zodpovedajú súčasnej situácií družstva. V štruktúre aktív začínajú prevažovať 

obežné aktíva, ktoré súvisia s rozširovaním výroby, na strane pasív zase vlastný kapitál. 

Nakoľko sa družstvu darí pomerne dobre, nie je toľko potrebný cudzí kapitál, čo 

vytvára pocit bezpečia, avšak na druhej strane  by bolo možno rozumné porozmýšľať 

nad tým či by nebolo vhodné znížiť výšku vlastného kapitálu. Je to z toho dôvodu, že 

v ďalšej časti finančnej analýzy sme prišli k záveru, že je podnik prekapitalizovaný, čo 

znižuje jeho rentabilitu. 

 

 Z analýzy rentability je zrejmé, že nakoľko jednotlivé ukazovatele závisia na 

výsledku hospodárenia, je ich vývoj rovnako divoký ako celkový zisk podniku. 

V analýze aktivity je potešujúce zistenie, že podnik efektívne využíva svoje zariadenia 

či stavby, čo vyplýva z pozitívneho ukazovateľa obratu aktív.  

 

Na základe vyššie uvedeného by som rád konštatoval, že zvolené ukazovatele 

som s dôrazom preskúmal, a tým bol naplnený hlavný cieľ mojej bakalárskej práce. 

Pevne verím, že výsledky tejto práce budú mať reálny prínos pre Poľnohospodárske 

družstvo Jaslovské Bohunice, a ja budem istotne sledovať či príde k naplneniu mojich 

prognóz. 
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