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Sprievodným atribútom prispôsobovania agropodnikate¾skej truktúry európskym agrárnym truktúram je
kvalitatívna reprodukcia agrárneho manamentu. Zvyovanie kvalitatívnej úrovne agrárneho manamentu sa
pozitívne prejavilo v rozhodovacích procesoch a v koneènom dôsledku pri výbere úèinných rozhodnutí
v manamente agropodnikate¾kých subjektov.
Výsledky doterajích prieskumov v popredných po¾nohospodárskych podnikoch naznaèujú, e tam kde
zvyovaniu kvalitatívnej úrovne agrárneho manamentu venujú zvýenú pozornos, a kde sa postupne realizovala kvalitatívne cielená reprodukcia podnikového
manamentu, tam sa dosiahla aj vyia úèinnos manaérskej práce v agropodnikate¾skej èinnosti. Podobného názoru sú Viòovský (2000), ajbidorová (2002)
a aja (2001).
Cie¾om príspevku je preto zisti kvalitatívnu úroveò
agrárneho manamentu, sformulova silné a slabé stránky vrcholových manamentov agropodnikate¾ských
subjektov a navrhnú opatrenia na zvýenie kvality manaérskej práce v prístupovom období a po zaèlenení Slovenska do Európskej únie. V neposlednom rade zhodnoti stupeò spolupráce agrárneho manamentu s orgánmi miestnych samospráv a navrhnú niektoré opatrenia
k aktivovaniu podnikových manamentov v agrárnom
sektore.
MATERIÁL A METÓDA PRÁCE
Realizácia predznaèeného cie¾a si vyiadala uskutoèni
prieskum v súbore 1 260 agropodnikate¾ských subjektov,
z èoho bolo 64,4 % po¾nohospodárskych drustiev
a 34,1 % obchodných spoloèností. Zbytok tvorili iné formy podnikate¾skej èinnosti v po¾nohospodárstve.
Pri zisovaní údajov sme vyuili Informaèné listy MP
SR a dotazovaciu metódu, v rámci ktorej sme pouili techniku riadeného rozhovoru a dotazníka. Výsledky prieskumu sme verifikovali v súbore 195 po¾nohospodárskych
podnikov a 189 obecných úradov.
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Z obsahového h¾adiska sme prieskum zamerali na:
 zistenie kvalitatívnej úrovne a pripravenosti agrárneho
manamentu na vstup do Európskych agrárnych truktúr,
 strategické rozhodovanie vrcholových manamentov
v pecifickom prostredí,
 spoluprácu a úèas agrárneho manamentu a orgánov
miestnych samospráv na rozvoji vidieka,
 aktivovanie podnikového manamentu k rozvoju po¾nohospodárskej výroby.
Získané údaje sme sústredili do analytických tabuliek,
analyzovali, komparovali a syntetizovali do návrhov
opatrení.
DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY A DISKUSIA
Kvalitatívne zmeny a pripravenos agrárneho
manamentu na vstup do EÚ
Prebiehajúce truktúrne a procesné zmeny v po¾nohospodársko-potravinárskom komplexe determinovali tri
skupiny vrcholových manamentov, ktoré sa diferencovane podie¾ajú na podnikate¾skej úspenosti agrárnych
podnikov.
Prvú skupinu tvoria podnikové manamenty, ktoré
k napredovaniu podnikov uplatnili ofenzívne stratégie.
Ako najèastejiu formu stratégie volili stratégiu prunej
transformácie a prispôsobovania sa trhovým podmienkam, rozvojovú stratégiu a cie¾ovo-programovú stratégiu. Spoloèným menovate¾om uplatòovaných stratégií
bola zásadná prestavba výrobných, organizaèných
a personálnych truktúr v podniku. Prostredníctvom
uvedených stratégií podniky prispôsobujú výrobnotechnickú základòu poiadavkám trhu, diverzifikujú výrobu a rozirujú sortimentnú skladbu potravín. K stanoveným strategickým cie¾om pripravujú efektívne
programy a zdroje financovania. Predznaèenú skupinu
tvorí vye 30 % agropodnikate¾ských subjektov.
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Druhú skupinu tvoria vrcholové manamenty, ktoré sa
v novovznikajúcom trhovom prostredí rozhodli pre defenzívne stratégie. Ako najèastejiu uplatòujú vyèkávaciu stratégiu a stratégiu postupných krokov. Opatrnícky
prístup vrcholových manamentov sa prejavuje v postupnej modifikácii podnikových truktúr, v stagnujúcom
ekonomickom reime, v pasívnom zabezpeèovaní finanèných zdrojov a uplatòovaní agrárneho marketingu. Uvedenú skupinu tvorí vye 40 % agropotravinárskych podnikov.
Tretiu skupinu tvoria vrcholové manamenty, ktoré
neuplatòujú iadnu podnikate¾skú stratégiu. Vo veobecnosti sa riadia zásadou preitia v zmenených ekonomických podmienkach. Ich snaha vedie k uplatneniu retrikèných opatrení s minimálnym zásahom do podnikových
truktúr. Uvedenú skupinu tvorí takmer 30 % podnikate¾ských subjektov.
Z výsledkov etrení ïalej vyplýva, e takmer 57 % vrcholových manamentov k tomu vyuíva rozvojové stratégie a vye 43 % skôr neuplatòuje alebo neuplatòuje
vôbec takého stratégie. Preto prvoradou úlohou súèasného manamentu je zabezpeèi v kadom podnikate¾skom subjekte strategické plánovanie ako neoddelite¾nú
súèas plánovacej funkcie agrárneho manamentu.
Prieskum úèinnosti agrárneho manamentu v prípravnom období naznaèuje, e sú to vrcholové manamenty, ktoré musia zohra nezastupite¾nú funkciu
v transformácii agropodnikate¾skej truktúry. Ukazuje sa,
e práve v tejto oblasti má agrárny manament na Slovensku znaèné rezervy. Dokumentujú to i v tomto prípade
výsledky prieskumov, na základe ktorých vye 51,8 %
vrcholových manaérov pociuje potrebu lepej komunikácie, 47,2 % neovláda svetový jazyk a 53,3 % pociuje potrebu irieho okruhu poznatkov zo svojho odboru
a manaérskeho know-how (tab. 1).
Èiastoèným rieením sa ukazuje opätovný návrat
k cyklickému vzdelávaniu vedúcich pracovníkov rezort-

ného okruhu MP SR, k postgraduálnemu túdiu a intenzívnym jazykovým kurzom. Ploným zapojením vedúcich
pracovníkov do systému celoivotného vzdelávania
a systému odborného poradenstva mono vytvori podmienky kvalifikaèného rastu agrárneho manamentu
a lepej pripravenosti podnikových manaérov na vstup
do integrovanej Európy.
Kvantitatívna a kvalitatívna reprodukcia agrárneho
manamentu je procesnou súèasou prispôsobovania
agropodnikate¾skej truktúry Európskym agrárnym
truktúram.
Nároky sa stupòujú na vrcholových manaérov v oblasti
odbornej a cudzojazyènej prípravy, sociálnej komunikácie
a rýchleho si osvojenia európskych právnych noriem.
Zvyovanie kvalifikaènej úrovne vedúcich pracovníkov vak musí nadobudnú ove¾a irí základ ako bol
doteraz. Musí nadobudnú systémový charakter s cie¾om dosiahnu efektívnejie rozhodovacie procesy
a strategické rozhodnutia.
Poiadavky na osobnostné kvality podnikových manaérov rastú s ve¾kosou, koncentráciou a výkonnosou
podniku. Èím väèí podnik a zloitejie je podnikate¾ské
prostredie, tým rozhodnejí, kreatívnejí a priebojnejí
musí by podnikový manaér. Pri ich výbere a hodnotení
sa musíme vráti k osvedèeným formám profesijnej prípravy, odborného rastu a hodnotenia v pravidelných
cykloch. Vies ¾udí znamená nielen rozhodova, ale aj
pracova s podriadenými, naèúva svoje okolie a uplatòova èo najúèinnejie stimuly práce. Táto metóda je
osvedèenou cestou prekonávania problémov aj v tom
najzloitejom pecifickom prostredí.
V tejto súvislosti sa ako dominujúce kvalitatívne znaky úspeného manaéra ukazujú vnútorné kvality rozhodného, autoritatívneho, kreatívneho a riskujúceho
èloveka na strane jednej a komunikatívneho, kooperujúceho, zodpovedného a kultivovaného èloveka na strane
druhej (tab. 2).

Tab. 1. Pripravenos vrcholových manaérov na podnikanie v zjednotenej Európe
Stanovisko  odpoveï
Otázka  obsah
Povaujete sa odborne pripravený na
podnikanie v zjednotenej Európe
Ovládate aktívne aspoò jeden svetový
jazyk

Spolu

nie4

áno

neviem

P

%

20,0

195

100,0

P

%

P

%

P

%

104

53,3

52

26,7

39

71

36,4

92

47,2

32

16,4

195

100,0

Pociujete potrebu lepích
komunikaèných zruèností

101

51,8

71

36,4

23

11,8

195

100,0

Zlepujete si svoje jazykové
a komunikaèné zruènosti

128

65,6

59

30,3

8

4,1

195

100,0

Oèakávate prínos zo vstupu
SR do EÚ

104

53,3

58

29,8

33

16,9

195

100,0

Poznámka: Svetový jazyk AJ, NJ, J, FJ, RJ
Prameò: Z podkladov výskumnej úlohy E  IV., 2001 a vlastných výpoètov autora
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Tab. 2. Kvalitatívne znaky úspeného manaéra
P. è.

Kvalitatívny znak

P. è.

Kvalitatívny znak

P. è.

Kvalitatívny znak

1.

dobrý odborník

6.

kooperujúci

11.

schopný riskova

2.

schopný vodca

7.

zodpovedný

12.

schopný nies vinu

3.

kreatívny

8.

rozhodný

13.

jazykovo zruèný

4.

flexibilný

9.

priebojný

14.

s prirodzenou autoritou

5.

komunikatívny

kultivovaný

15.

schopný vedie poradi

10.

Strategické rozhodovanie agrárneho manamentu
ako predpoklad dosahovania podnikate¾skej
úspenosti
Vízie agrárneho manamentu sú sprevádzané celým
radom obmedzení a nerovnováh. Tie sú nosnými prvkami pecifického prostredia, ktoré eliminuje podnikate¾skú
èinnos agropodnikate¾ských subjektov. pecifické
prostredie je netandardným prostredím podniku,
v ktorom nie sú zabezpeèené tandardné prvky ako sú
kapitálové zdroje, materiálové toky, poadovaná podnikate¾ská výkonnos a kapitálová výnosnos a celý rad
ïalích prvkov (tab. 3).
Rastúci poèet netandardných prvkov v externom
a internom prostredí podnikate¾ského subjektu podmieòuje vznik nerovnoványch stavov, krízových situácií
a rozvoj pecifického prostredia. Preto úlohou agrárneho manamentu je monitorova podnikate¾ské prostredie, kvantifikova stupeò pecifického prostredia
a stanovi postupy postupného tandardizovania podnikate¾ských podmienok a prispôsobovania sa podnikate¾ských subjektov pecifickému prostrediu.
Dôkladná znalos podnikového prostredia je nevyhnutná pre kvalifikované a efektívne rozhodovanie agrárnych manaérov. Táto je vak podmienená hlbokým
poznaním faktorov vonkajieho a vnútorného prostredia
podniku a efektívnym výberom podnikových cie¾ov,

výrobných programov, podnikate¾ských stratégií a taktík
podnikového manamentu. Len dôkladná znalos hospodárskej situácie, prijaté adekvátne rozhodnutia
a uplatnené opatrenia na realizáciu uvedených postupov
v podnikate¾skej èinnosti sú zárukou oèakávaného správania podnikate¾ského subjektu (obr. 1).
Nevyhnutným predpokladom uplatnenia úèinných rozhodnutí podnikových manaérov v podnikate¾skej èinnosti je zaradenie podnikových stratégií a taktík medzi
prvky rozhodovacieho procesu, èi postupnos krokov pri
rozhodovaní vedúcich pracovníkov. Výsledky prieskumov aj v tomto prípade naznaèujú, e èím väèiu pozornos agrárni manaéri venujú podmienkam a metódam
rozhodovania, tým úèinnejie sú prijaté rozhodnutia.
Naopak tam, kde podnikoví manaéri nevenujú dostatoènú pozornos rozhodovaniu vznikajú chybné alebo prinajmenom málo úèinné rozhodnutia.
Spolupráca a úèas agrárneho manamentu
a orgánov miestnych samospráv na rozvoji
vidieka
Stupeò spolupráce agrárnych a obecných manamentov je determinovaný typom, stupòovitosou a írkou
podnikových organizaèných truktúr. Ukazuje sa, e divizionalizáciou pôvodných väèích celkov na menie

Tab. 3. Prvky tandardného a netandardného prostredia
tandardné prostredie

Netandardné prostredie

 dostatok disponibilných finanèných zdrojov a tartovného
kapitálu

 nedostatok a neprístupnos finanèných zdrojov

 plynulé materiálové a peòané toky

 brzdené materiálové a peòané toky

 ekologické a zdravotne nezávadné prostredie

 naruené ekologické prostredie

 vhodné makroekonomické prostredie

 nevhodné turbulentné makroekonomické prostredie

 ekonomická stabilita podniku

 nízka výkonnos a podkapitalizovanie podniku

 kvalifikované ¾udské zdroje

 nedostatok kvalifikovaných ¾udských zdrojov

 plynulá reprodukcia po¾nohospodárskej výroby

 nedostatoèná reprodukcia po¾nohospodárskej výroby

 schopný a kreatívny manament

 neschopný a neefektívny manament

 efektívne rozhodovanie vrcholového manamentu

 neefektívne rozhodovanie vrcholového manamentu

 efektívna vnútropodniková klíma

 neefektívna vnútropodniková klíma

 stabilizovaný trh s agrárnymi komoditami

 nestabilizovaný trh s agrárnymi komoditami

 efektívna kooperácia so samosprávnymi orgánmi

 neefektívna kooperácia so samosprávnymi orgánmi
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Politické prostredie

Manament podniku

Ekonomické prostredie

Ekonomické zdroje

Eticko-právne prostredie

¼udské zdroje

Technologické prostredie
Sociálne prostredie

Podniková klíma

HOSPODÁRSKA

Vlastnícke vzahy

SITUÁCIA
PODNIKU

Vnútorné prostredie

Plánovania

Príprava a výber výrobných
programov

Formulovanie stratégií a taktík

Kontrolovanie

Stanovenie dlhodobých
a krátkodobých cie¾ov

ROZHODOVANIE

STRATEGICKÉ A TAKTICKÉ

Kontrolovanie

Vonkajie prostredie

Prijaté úlohy a opatrenia v oblasti

Organizácie

Vedenia

Správanie podniku

Obr. 1. truktúra strategického rozhodovania vrcholového manamentu podniku

podniky sa organizaèné truktúry agropodnikate¾ských
subjektov zotíhlili, zníil sa poèet organizaèných stupòov. Následkom toho sa vrcholové manamenty podnikov tesnejie priblíili k obciam a pootvorili sa
vonkajiemu prostrediu pri budovaní miestnych infratruktúr a podnikov miestnych samospráv. Vytvorili sa
tesnejie kooperaèné väzby a volné zdruenia.
Najèastejími oblasami spolupráce agrárnych manamentov a obecných samospráv sú:
• Zamestnanos miestneho obyvate¾stva
Je hlavným predmetom spolupráce a h¾adania pracovných príleitostí. Vo väèine prípadov je rozvinutá
v oblastiach, kde podniky aktívne rozvíjajú podnikate¾skú èinnos. Negatívnym javom sú stupòujúce sa
poiadavky na vrcholové manamenty po¾nohospodárskych podnikov na zamestnanos v okresoch, v ktorých
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je nízka nasávacia schopnos uvo¾nených zamestnancov do iných rezortov, sektorov èi odborových skupín
podnikov.
• Vyuívanie ekonomických zdrojov
Stalo sa takmer kadodennou témou rokovaní zástupcov obecných samospráv s podnikovými manamentami. Ich spoloèné úsilie smeruje k aktivovaniu miestnych
zdrojov v prevádzkarniach obcí, v obecných podnikoch
èi podnikoch miestnych samospráv. Sú to po¾nohospodárske podniky, ktoré na zaèiatku budovania miestnych podnikov podporujú podnikate¾skú èinnos na
vidieku. Predznaèená spolupráca stagnuje v okresoch,
kde sa po¾nohospodárske podniky dostali do likvidácie alebo nevytvárajú iadnu èinnos (obr. 2).
€
• Materiálno-technická pomoc
Je najèastejou oblasou spolupráce. Aj v tomto prípaAGRIC. ECON.  CZECH, "', 2003 (8): 385390
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Obr. 2. Charakteristika regionálnej nerovnováhy

Obr. 3. Charakteristika ekonomickej nerovnováhy

de sa rozvíja v regiónoch, kde sú agropodnikate¾ské
podniky funkèné a ekonomicky dostatoène silné. Vyplýva to z poiadaviek obcí na poskytnutie techniky pri
stavebných a údrbárskych prácach, tvorbe a ochrane
ivotného prostredia, pri odstraòovaní následkov prírodných katastrof a budovaní miestnych infratruktúr.
Úmerne s rastom podnikovej ekonomickej nerovnováhy sa stupeò materiálno-technickej pomoci úmerne zniuje (obr. 3).
• Personálna oblas
Takmer strategickou oblasou spolupráce sa ukázala
personálna oblas. Nedostatok disponibilných finanèných zdrojov, eliminované materiálové a peòané toky,
vysoká nezamestnanos vidieckeho obyvate¾stva nútia obidve zúèastnené strany aktivizova spoluprácu
pri kreovaní obecných manamentov v komunálnych
vo¾bách a vrcholové manamenty agropodnikate¾ských
subjektov pri ich personálnych obmenách. Ich spoloèné úsilie smeruje k tomu, aby sa do vrcholových pozícií
agrárneho manamentu a manamentu obcí dostali komunikatívne a kooperujúce osobnosti, ktorých spájajú
spoloèné ciele a úlohy pri zabezpeèovaní trvalo udrate¾ného rozvoja vidieka.
Agrárne manamenty a orgány miestnych samospráv
aktívne ovplyvòujú tvorbu krajiny, rozvoj vidieckych sídiel a vyuite¾nos ekonomických zdrojov na rozvoj vidieka. Ich spoloèné úsilie nachádza konkrétnu podobu
v podpore miestnych infratruktúr, uplatòovania rozvojových projektov a v aktivovaní miestnych zdrojov k dosiahnutiu väèej zamestnanosti vidieckeho obyvate¾stva.
Efektívnou metódou rozvoja vidieka v prihranièných
regiónoch je medzipodniková kooperácia, cezhranièné
obchodovanie a malý pohranièný styk. Aktivovanie cezhraniènej spolupráce sa priaznivo prejavilo v rozvoji
cestovného ruchu, agroturistiky a vidieckeho turizmu
v Karpatskom a v Novohradskom euroregióne. Prvé kroky sa v tomto smere urobili v Euroregióne Dunaj  Váh 
Ipe¾. Znaèný priestor sa pre cezhraniènú spoluprácu
otvára v najmladom Beskydskom euroregióne.
Výsledky prieskumu naznaèujú, e rozvojové programy väèích územných celkov sú ete len na zaèiatku.
Výrazne zaostáva najmä rozvoj cestovného ruchu a vidieckej turistiky, ktoré sa javia diferencované pod¾a okresov, krajov a regiónov. Najväèiu váhu a vyuite¾nos
potenciálnych zdrojov vidieckej turistiky majú Preov-

ský, Bansko-Bystrický a Trenèiansky kraj. Najniia vyuite¾nos sa ukazuje v Koickom, Trnavskom
a Nitrianskom kraji.
Aktivovaním cudzieho kapitálu, efektívnejím vyuitím
miestnych zdrojov a vstupom Slovenska do integrovaných Európskych truktúr mono zvýi úroveò cestovného ruchu a rozvinú vidiecku turistiku ako determinujúcich èinite¾ov trvalo udrate¾ného rozvoja vidieka.
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Aktivovanie podnikového manamentu k rozvoju
po¾nohospodárskej výroby
Výrazná ekonomická diferenciácia výrobcov potravín
iniciuje agrárny manament k realizácii opatrení, ktoré
úèelovo smerujú do podnikovo-hospodárskej praxe
a intitucionálnej sféry. Predznaèené opatrenia mono
konkretizova nasledovne:
 Prehodnoti doterajie integraèné procesy v podnikovohospodárskej základni a iniciova vetky dostupné formy horizontálnej a vertikálnej integrácie v pôdohospodárstve. Integraèné procesy vyui efektívne pri oivovaní majetku neèinných a ekonomicky zaostávajúcich
podnikov. V tejto súvislosti je potrebné oivi vetky
uvádzané neèinné podniky a to zdruovaním podnikov,
fúziou èi akvizíciou majetku.
 V marginálnych a na ekonomické zdroje chudobných
podmienkach výraznejie podporova po¾nohospodárske a spracovate¾ské subjekty, lesné a vodohospodárske podniky. V tejto súvislosti vyui metódu kreovania
tátnych podnikov, obchodných spoloèností, agrokombinátnych foriem podnikania s úèasou tátu
k dosiahnutiu väèej zamestnanosti a kúpyschopnosti
vidieckeho obyvate¾stva.
 Zvýi produkènú výkonnos pôdy a chovov hospodárskych zvierat so zrete¾om na efektívnejiu výivu
a ochranu rastlín, hospodárskych zvierat a exploatáciu
dubiózneho majetku.
 Uplatni pruné organizaèné truktúry výroby a riadenia
podnikov ako neoddelite¾nej súèasti prechodných podnikate¾ských truktúr PPoK. Výkonnos podnikate¾ských truktúr zvýi efektívnejími makroekonomickými nástrojmi a stimulmi.
 Zamedzi ivelnému a nekoordinovanému vstupu zahranièných investorov do spracovate¾ských podnikov
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a obchodných reazcov. V tejto súvislosti umoni domácim prvovýrobcom potravín vstúpi do trhových
truktúr a obchodných reazcov.
 Budova spoloèné obchodné jednotky a výrobno-obchodné zdruenia na zabezpeèenie rýchlejích a bezpeènejích odbytových kanálov. Aktivovaním podnikate¾ských truktúr mono dosiahnu lepie odbytovanie výrobkov a vytvorenie stabilnejích trhových
truktúr.
 Rozvíja mimoprodukèné funkcie po¾nohospodárstva,
podporova rozvoj remesiel a zamestnanos vidieckeho obyvate¾stva. V tejto súvislosti iniciova mocenské
a politické truktúry na podporu trvalo udrate¾ného
rozvoja vidieka, ako jedného z prístupových kritérií do
Európskej únie.
 Skvalitni a zvýi výkonnos agrárneho manamentu,
zlepi komunikaèné a kooperaèné zruènosti, vytvori
dokonalé právne a etické prostredie pre podnikate¾skú
èinnos.
 Pretrvávajúcim negatívnym javom v obchodných vzahoch je záporné saldo v medzinárodnej obchodnej bilancii s agrárnymi komoditami. Postupné odstránenie
pasívneho salda je vak podmienené uplatnením systémovo-cielených opatrení smerujúcich k podpore exportu potravín a ochrane domáceho trhu potravín prostredníctvom licenènej politiky a dovozných kvót.
 Uvedené opatrenia sú len èiastoènými námetmi na zvýenie výkonnosti a konkurencieschopnosti po¾nohospodársko-potravinárskeho komplexu. K týmto opatreniam treba pripísa vetky námety a pripomienky,
s ktorými prichádza vedecko-výskumná základòa a pokroková prax.
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