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STAV TECHNIKY V POĽNOHOSPODÁRSTVE 

 

• Inventarizácia 
poľnohospodárskej techniky 

• Stroje v rastlinnej výrobe 

• Stroje v živočíšnej výrobe 

• Prevádzkové parametre 
vybraných strojov 

 

 

 



 INVENTARIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ TECHNIKY 

• TSÚP Rovinka vykonáva inventarizáciu používanej techniky vo vybranom súbore 

poľnohospodárskych podnikov od roku 1996 (štátny projekt) 

• dotazníková metóda zberu údajov bola vypracovaná v spolupráci s MF SPU v Nitre pri začiatkoch 

týchto prác v roku 1996  

• metóda bola používaná každoročne od roku 2006 do roku 2010, od roku 2010 nebol záujem zo 

strany MPRV SR o tieto údaje a až v roku 2013 sme presadili znova riešiť túto úlohu na jeden rok 

• veková štruktúra strojov sa posudzovala v štyroch vekových kategóriách, 0 – 4 roky, 4 – 8 rokov, 

8 – 12 rokov a nad 12 rokov (nezhody so ŠÚ) 

• typy strojov sú v dotazníku rozdelené podľa charakteristických technických parametrov, napr.: 

výkonu motora, počtu pracovných orgánov, podľa mobility stroja – závesný alebo samohybný 

a podobne. 

• zisťovali sa aj údaje o skutočných prevádzkových parametroch, dosiahnutých za rok ako 

sezónna výkonnosť, spotreba PHM, náklady na opravy a ďalšie údaje.  

• inventarizácia používanej techniky sa uskutočňovala dvoma spôsobmi a to ako celoplošná, t.j. 

v rozsahu poľnohospodárskych podnikov v celej SR alebo výberová, t.j. vo vybranom súbore 

poľnohospodárskych podnikov ktorých počet spĺňa podmienku  pravdepodobnosti 95 %, to 

znamená, že výsledky vybraného súboru môžeme s pravdepodobnosťou 95 % považovať za 

výsledky súboru podnikov v SR   

• posledná inventarizácia spracovávala údaje z 98 podnikov, ktoré hospodária spolu na 78 tis. ha 

p.p. a celkovo bolo do analýzy zahrnutých 3 973 strojov  

 

 



STROJE V RASTLINNEJ VÝROBE 

• do 4 rokov je podiel strojov 10 %, 4 až 8 rokov 13 %,  8 – 12 
rokov je 10 % a nad 12 rokov  67%.  

• vo veku do 8 rokov spolu 23 %  a nad 8 rokov, čo je 
prognózovaná životnosť je 77 % strojov 

• v porovnaní s posledným sledovaným obdobím (rok 2009) 
došlo k miernemu nárastu podielu strojov v rastlinnej výrobe 
vo veku do 8 rokov o necelé 1% 



PODIEL VEKOVÝCH SKUPÍN STROJOV V RASTLINNEJ VÝROBE V% 

Rok 1998 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2013 

Do 8 rokov 13,68 12,04 12,0 10,1 12,5 13,23 21,94 19,29 23,0 

Nad 8 rokov 86,32 87,96 88,0 89,9 87,5 86,77 78,06 80,72 77,0 
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PODIEL VEKOVÝCH SKUPÍN TRAKTOROV 

Rok 1998 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2013 

Do 8 rokov 10,1 8,3 8,1 6,7 9,6 12,9 22,79 19,1 24,4 

Nad 8 rokov 89,9 91,7 91,9 93,3 90,4 87,1 77,21 80,9 75,6 
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POČTY TRAKTOROV 
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PRIEMERNÝ VEK STROJOV V RV 

stále nemôžeme byť spokojní s pravidelnosťou a najmä početnosťou novo nakúpených strojov 

 

                    

                    Rok                     1995     2000     2005     2009     2013  

                    Priemerný vek    9,99     11,64    12,55    11,31    11,55 
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STROJE V ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBE 

• podiel strojov vo vekovej skupine do 4 rokov je 9,69 %,  4 až 8 rokov je  
15,37 %, 8 až 12 rokov je podiel 30,02% a nad 12 rokov je podiel 
44,92%.  

• celkom do 8 rokov je 25,06% a nad 8 rokov je 74,94% 

• v porovnaní s posledným sledovaným obdobím došlo k poklesu podielu 
strojov v živočíšnej výrobe vo veku do 8 rokov z 37% na 25,06% 

• dochádza k výraznejšiemu zhoršovaniu vekovej štruktúry strojov v ŽV, 
čo môže byť dôsledkom zhoršujúcich sa odbytových možností 
živočíšnych produktov, najmä mäsa a mlieka. 



PREVÁDZKOVÉ PARAMETRE STROJOV 

• vývoj poľnohospodárskej techniky smeruje 

k stále výkonnejším strojom, čo sa odzrkadlí 

samozrejme aj na ich cene 

• ale ich využívanie, spojené práve s vysokým 

výkonnostným potenciálom, je často 

pomerne  nízke  

• v krajinách EÚ je zreteľná tendencia 

k zvýšeniu celkového inštalovaného výkonu 

traktorov, ktorá vedie k prenikavému 

zvýšeniu výkonu motorov traktorov novo 

vyrábaných a k čiastočnému spomaľovaniu 

tendencie zvyšovania počtov traktorov 

• priemerný výkon novo registrovaných 

traktorov v Nemecku bol vlani 104 kW 

• je potrebné zosúladiť technické parametre 

novo nakúpených  strojov s výrobnými 

podmienkami, v ktorých budú pracovať 

• najdôležitejšou otázkou zostáva zosúladenie 

výkonu motora traktora s náradím  

 



PREVÁDZKOVÉ PARAMETRE TRAKTOROV 

Výkonová 

trieda 

v kW 

Počet 

ks 

Ročná 

výkonnosť 

Mth.rok-1 

Spotreba paliva Náklady – opravy 

l.traktor-1 l.Mth-1 €.traktor-1 €.Mth-1 

Priemer 183 986,9 11 445,2 11,60 3 056,9 3,10 



PREVÁDZKOVÉ PARAMETRE TRAKTOROV 

Výkonová 

trieda 

Výkon motora 

kW 

Doporučené 

využitie ročne 

Mth 

Priemerné skutočné využitie 

Mth 

2004 2005 2006 2008 2009 2013 

I. 40 – 59 1300 477 757 1415 767 1092 982 

II. 60 – 79 1500 788 818 1079 968 950 994 

III. 80 – 99 1700 1138 656 1005 1002 1047 1002 

IV. 100 – 119 1900 1277 1049 1203 1105 1211 1018 

V. nad 120 2000 1101 963 1328 1304 1099 992 



PREVÁDZKOVÉ PARAMETRE OBILNÝCH KOMBAJNOV A 

SAMOHYBNÝCH REZAČIEK 

• priemerná spotreba paliva u obilných 

kombajnov v roku 2009 bola 15,9 l.ha-1  

a v roku 2013 klesla na 11,54  l.ha-1. V 

porovnaní s predchádzajúcim 

monitorovacím obdobím (rok 2009) 

vzrástli náklady na opravy z 2 148 € na 

kombajn   na 3 144 € na kombajn. 

 

• ročná výkonnosť samohybných rezačiek 

v roku 2009 bola 813,8 ha  a v roku 

2013 bola 829,42 ha.   Náklady na 

opravy vzrástli z 3 051 € na rezačku v 

roku 2009 na 4 879 € na stroj v roku 

2014. Výraznejšie vzrástla spotreba 

paliva z 10,97 l.ha-1 na 16,67 l.ha-1. 



ZÁVER 

• Poznanie skutočného stavu používanej techniky je veľmi dôležitým faktorom 

v procese riadenia a rozhodovania v poľnohospodárskej výrobe  

• Obnova techniky v poľnohospodárstve SR nedosahuje požadovanú úroveň, toto 

konštatovanie sa dotýka predovšetkým rozhodujúcich druhov strojov ako sú 

traktory, kombajny, samohybné rezačky a podobne  

• Dochádza k výraznejšiemu zhoršovaniu vekovej štruktúry strojov v ŽV, čo môže 

byť dôsledkom zhoršujúcich sa odbytových možností živočíšnych produktov, 

najmä mäsa a mlieka 

• Na zlepšenie vekovej štruktúry používanej techniky sú potrebné investície do 

novej techniky v objeme okolo 300 mil. EUR ročne 

• Dlhodobý vývoj zistený výsledkami inventarizácie v minulých rokoch limitujú 

postavenie slovenského poľnohospodárstva na trhu Európskej únie   

• Pre vedenie Ministerstva pôdohospodárstva SR môžu tieto výsledky slúžiť ako 

podklady pre prijímanie strategických úloh a plánov na zvyšovanie 

konkurencieschopnosti slovenského poľnohospodárstva 
 



VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA POĽNOHOSPODÁRSKYCH STROJOV 
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