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VÝROBA TEXTILNÝCH VÝROBKOV, ODEVOV A KOŽIARSKYCH VÝROBKOV (SK NACE 13 až 15) 

Do tohto segmentu priemyselnej výroby patrí odvetvie „Výroba textilu“ (SK NACE 13), 

v ktorom v roku 2016 podnikalo 50 subjektov s 20 a viac zamestnancami zamestnávajúcich 

spolu 4 763 osôb s medziročným poklesom zamestnanosti 1,8 %. Tržby za vlastné výkony 

a tovar dosiahli hodnotu 308 367 544 Eur s medziročným poklesom 0,04 % a tržby z predaja 

do zahraničia 270 806 465 Eur s medziročným poklesom 0,11 %. Ďalej sem patrí „Výroba 

odevov“ (SK NACE 14) s počtom podnikov 108, v ktorých bol v roku 2016 priemerný 

evidenčný počet zamestnancov 11 060 osôb s medziročným rastom 0,56 %. Tržby za vlastné 

výkony a tovar boli 282 737 400 Eur s medziročným rastom 5,28 % a tržby z predaja 

do zahraničia 211 103 478 Eur s medziročným rastom 1,18 %. V ďalšom odvetví, ktorým 

je „Spracovanie kože a výroba kožených výrobkov“ (vrátane obuvi) podnikalo v roku 2016 

42 podnikov s 20 a viac zamestnancami s priemerným evidenčným stavom zamestnancov 

v počte 9 817 osôb pri medziročnom raste 2,2 %. Tržby za vlastné výkony a tovar dosiahli 

hodnotu 586 009 372 Eur s medziročným rastom 1,36 % a tržby z predaja do zahraničia 536 

390 477 Eur s medziročným rastom 2,3 %. 

Príspevky tejto agregácie ku vybraným ukazovateľom priemyselnej výroby sú uvedené 

v tabuľke č. 1. 

Tabuľka 1 Podiely vybraných ukazovateľov odvetví SK NACE 13 až 15 na priemyselnej 

výrobe v rokoch 2016 a 2015. 

  rok   

podiel na: 2016 2015 MRZ 
(p.b.) 

tržbách za vlastné 
výkony a tovar 1,75 % 1,75 % 0,00 

tržbách zo zahraničia 2,07 % 2,07 % 0,00 

priemernom 
evidenčnom počte 
zamestnancov 

7,01 % 7,15 % -0,14 

Zdroj: MH SR; 2017 

Produkcia v tejto agregácii sa oproti priemyselnej výrobe vyvíja výrazne horšie, čo vidieť 

z porovnania indexov priemyselnej produkcie zobrazeného na grafe č. 1. Agregácia odvetví 

SK NACE 13 až 15 v celom sledovanom období nedosahuje úroveň produkcie roku 2010, 

zatiaľ čo priemyselná výroba v tomto období vykazuje priebežný rast so spomalením v roku 

2016. Za rok 2017 na základe porovnania štvormesačných priemerov rokov 2011 až 2017 

možno očakávať hodnotu indexu priemyselnej produkcie v tejto agregácii v rozsahu 84 

až 87  % priemerného mesiaca roku 2010. 
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Graf 1 Porovnanie vývoja indexu priemyselnej produkcie výroby textilných výrobkov, odevov a 

kožiarskych výrobkov s vývojom v priemyselnej výrobe (rok 2010 = 100) 

Zdroj: MH SR; 2017 

V tabuľke č. 2 je uvedené porovnanie vybraných prepočtových ukazovateľov výroby 

textilných výrobkov, odevov a priemyselnej výroby a ich priemer medziročných zmien 

v percentuálnych bodoch. 

Tabuľka 2 Vybrané hodnoty prepočtových ukazovateľov v sektoroch SK NACE 13 

až 15 v roku 2016 a ich priemery medziročných zmien v rokoch 2011 až 2016. 

    pridaná 
hodnota/ 
spotreba 
mat_en 

pridaná 
hodnota/ 

mzdy 

rentabilita 
nákladov 

obežné 
aktíva/ 

záväzky 

vlastné 
imanie/ 

bankové 
úvery a 

výpomoci 

relatívna 
zostatková 

hodnota 
dlhod. 

majetku 

hodnota 
2016  

C 27,66 % 267,73 % 5,02 % 162,06 % 327,73 % 39,95 % 

13a14 89,92 % 187,18 % 6,80 % 178,67 % 332,23 % 34,64 % 

15 53,42 % 188,34 % 3,84 % 225,81 % 409,25 % 40,03 % 

priemerná 
medziročná 
zmena 
2011 až 
2016 (p.b.) 

C 0,59 1,16 0,36 0,79 17,23 -1,25 

13a14 1,26 2,75 0,99 3,98 31,18 -0,30 

15 1,35 -1,17 0,49 9,38 36,16 -0,96 

Zdroj: MH SR; 2017 

V roku 2016 sa v sektore SK NACE 13 a 14 obstaral dlhodobý hmotný a nehmotný majetok 

v hodnote 19 143 163 Eur pri medziročnom poklese investovania o 37,03 % (v roku 2015 bol 

zaznamenaný rast o 1,47 %). V odvetví SK NACE 15 bola hodnota obstaraného majetku 19 

722 268 Eur s medziročným poklesom 57,38 % (v roku 2015 bol rast 228,12 %). Pritom 

hodnota obstaraného majetku v odvetví SK NACE 13 bola v roku 2016 o 7,26 % vyššia 

ako odpisy, v SK NACE 14 o 20,81 % nižšia a v SK NACE 15 o 36,49 % vyššia. Nestačilo 

to však na zvrátenie klesajúceho trendu relatívnej zostatkovej hodnoty dlhodobého majetku. 
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Sektory SK NACE 13 až 15 patria v rámci priemyselnej výroby k tým, kde sa materiály 

a energia zhodnocujú výrazne vyššie ako priemer a strednodobý medziročný rast tohto 

zhodnocovania je tiež nadpriemerný. Podobný vývoj v agregácii SK NACE 13 a 14 vykazuje 

aj rentabilita nákladov. V sektore SK NACE 15 je rentabilita nákladov nižšia v porovnaní 

s priemyselnou výrobou avšak jej medziročný rast v strednodobom horizonte je mierne vyšší. 

Likvidita týchto odvetví je v porovnaní s priemyselnou výrobou vyššia a vykazuje výrazne 

vyšší medziročný rast. Na druhej strane však v oblasti zhodnotenia práce je trend opačný 

a v  sektore 13 a 14 to platí aj pre relatívnu zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku. Napriek 

znižovaniu produkcie je pozitívne, že v odvetviach SK NACE 13 a 14 zaznamenávame rast 

rentability nákladov, a že všetky odvetvia uvedeného sektora vykazujú vyššiu likviditu ako 

priemyselná výroba celkom, ako aj vyššie krytie cudzích zdrojov vlastným imaním.                            

Uvedené vytvára významnú rezervu pre zabezpečenie zdrojov budúcich možných investícií, 

ktoré budú v najbližšom období nevyhnutné, vzhľadom na vysokú opotrebovanosť 

dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. 


