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 Príhovor bývalého tajomníka MsO SRZ Košice

Rybárstvo na Slovensku po „COVID – 19“ musí napredovať
Predchádzajúce tri mesiace boli poznačené viacerými obmedzeniami, pričom niektoré 
z nich mali priamy dosah aj na chovateľov rýb na Slovensku. Práve na začiatku jari nás 
prekvapil vírus, ktorý výrazne všetko spomalil, ba niekde priam zastavil život okolo nás. 
A práve tieto prvé jarné mesiace každého rybárskeho roka sú pre nás chovateľov veľmi 
významné. Liahne sú plné, vyprodukované tržné ryby čakajú na export a  rybie násady 
určené pre zarybňovanie rybárskych revírov netrpezlivo očakávajú rybárski hospodári a 
členovia Slovenského rybárskeho zväzu.

Nebolo to vôbec jednoduché obdobie, ale zvládli sme to! Život rybárov sa nemôže zastaviť. 
Prišli by sme o každodenné prírastky, o odberateľov rýb a tiež o dobré meno, ktoré sme si 
každý jeden z nás roky budovali. 

	 Príhovor	výkonného	riaditeľa	ZCHRS

Príhovor výkonného riaditeľa ZCHRS 
Milana Mazáňa
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 Príhovor bývalého tajomníka MsO SRZ Košice

Počas krízy sme samozrejme aj my zaznamenali pokles tržieb. V  niektorých oblastiach 
výrazný, inde sme to takmer ani nepostrehli. Ryby a ich odberatelia museli v niektorých 
prípadoch dlhšie čakať na distribúciu, po viac ako dvoch mesiacoch sa otvoril naplno už aj 
zahraničný obchod s rybami a tak sa zdá, že nám svitá na lepšie časy. Už je to našťastie celé 
za nami a treba sa pozerať dopredu. 

Tento rok sa ukazuje, že bude znovu menej vodnatý ako ten predchádzajúci. Našťastie 
máj a prvá polovica júna bola chladná a tak majú doposiaľ naše ryby pre svoj rast opti- 
málne podmienky. Jún už priniesol aj prvé zrážky a doplnil čiastočne stav hladín podzem-
ných vôd a tiež hladín rybníkov. Voda, je zlato pre produkčných rybárov. Upozornili sme 
na to aj nového ministra Ing. Mičovského v  liste, ktorým mu Združenie chovateľov rýb 
na Slovensku stručne predstavilo hlavné problémy v našom sektore. Verím, že postupne 
sa nám podarí spoločne s ministerstvom vytvoriť vhodné podmienky na rozvoj rybárstva 
na Slovensku.

Žiaľ život so sebou prináša častokrát aj situácie, kedy musíme spomaliť a  zamyslieť sa 
nad naším bytím. Nedá mi aby som nespomenul, že 1.júna 2020 sme sa rozlúčili s man-
želmi Košťanovcami z Príboviec. Boli to osobnosti, s ktorými sa spájalo rybárstvo na Slo-
vensku viac ako polstoročie. Absolventom „Mošovskej“ rybárskej školy ostanú už len ti-
ché spomienky na Máriu Košťanovú, ktorá viacerých žiakov priviedla k Petrovmu cechu 
na Slovensku. Meno Braňa Košťana bude zase navždy spojené s chovom hlavátky v Prí-
bovciach či s jeho novými myšlienkami o  obnove ichtyofauny v  slovenských riekach, 
(o ktorých bol presvedčený) a energicky ich rozširoval v posledných rokoch svojho života. 
„Budete nám chýbať - obaja. Dávajte na nás tam z hora pozor a podporujte nás rybárov tak, 
ako ste to robili celý svoj život.“

Vraví sa, že opakovanie je matkou múdrosti. Zíde sa to z  času na čas každému jedné-
mu z nás. Preto sme pripravili v spolupráci s jedným z našich členov, Strednou odbornou 
školou pôdohospodárskou a veterinárnou v Ivanke pri Dunaji, odborný seminár pre cho-
vateľov rýb tematicky venovaný oblastiam veterinárnej starostlivosti o ryby, informáciám 
o preprave rýb na Slovensku a tiež o podmienkach pri exportoch rýb do zahraničia. Nové 
informácie prinesú odborní pracovníci z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR o aktivitách odboru živočíšnej výroby so zameraním na ryby a rybárstvo a tiež  infor-
mácie  o  podmienkach poskytovania finančných prostriedkov z  Operačného programu 
rybné hospodárstvo 2014-2020.

Stredná rybárska škola vo Vodňanoch musela presunúť 
kvôli COVID-19 oslavy 100. výročia svojho vzniku z mája 
na jeseň tohto roku. Budem rád ak sa spolu vo Vodňanoch 
v septembri tohto roku uvidíme!

Dovoľte mi popriať Vám produktívne leto, veľa dobrej 
vody, zdravé ryby a pevné zdravie priatelia!

Milan Mazáň, výkonný riaditeľ ZCHRS

 

	 Príhovor	výkonného	riaditeľa	ZCHRS
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Rybárstvo Kamenný potok - Vrútky

	 Predstavujeme	členov	Združenia	chovateľov	rýb	na	Slovensku

História Rybárstva Kamenný potok sa začala písať v roku 1991, pred 29 rokmi. 
Po absolvovaní svetovej výstavy rybárstva (r. 1990) v Dánskom Herningu s pár 
nadšencami, tiež zamestnancami Štátneho rybárstva, závodu Kláštor pod Znievom som 
si uvedomil, že nám ušiel rybársky vlak. Po  márnych pokusoch zaviesť na strediskách 
závodu Kláštor pod Znievom niektoré inovatívne spôsoby chovu rýb, ktoré boli v iných 
štátoch už bežnou rutinnou záležitosťou, som pochopil, že s vtedajším vedením tento vlak 
nikdy nedobehneme. V tej dobe  kládlo vedenie závodu v prvom rade u zamestnancov 
dôraz na ich fyzickú zdatnosť.

S týmto poznaním a s novými možnosťami, ktoré nový nastupujúci režim 
po roku 1989 ponúkal, rozhodol som sa zareagovať na inzerát v denníku Práca. Pán 
z Bratislavy, ktorý ho zverejnil hľadal využitie pre svoju zdedenú nehnuteľnosť vo Vrútkach, 
pri Kamennom potoku. Po podpísaní nájomnej zmluvy a vystavenia Živnostenského listu 
na jar roku 1992 sa začal kolotoč vybavovaní príslušných povolení. Vďaka rodičom, ktorí 
mi dôverovali a boli ochotní založiť svoj rodinný dom v prospech banky, ktorá mi poskytla 
úver, mal môj zámer finančné krytie. 

V priebehu 10 (slovom desiatich) rokov sa mi podarilo  získať príslušné povolenia 
od štátnej správy. Presne toľko mi trvalo, kým som kompetentných na úradoch presvedčil 
o tom, že rybárske slnko nesvieti iba pre Slovenský rybársky zväz, ktorý ma o tom vytrvalo 
celý čas presviedčal, aj so svojim spojencom - Okresnou veterinárnou správou v Martine.

Pôvodný zámer, po vzore jednej Českobudejovickej  firmy, bol nakupovať 
kapra a filetami v chladenom stave zásobovať rôzne gastronomické zariadenia  v okolí. 
Na tieto účely som zo získaného úveru vybudoval sádku a v priestoroch malého rodinného 
domu spracovňu rýb. Bohužiaľ cena kapra sa vtom období natoľko zvýšila, že filety sa 
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na určité obdobie stali v tej dobe nepredajné. Pustil som sa cestou chovu lososovitých 
rýb, či už násad alebo tržných. Zriadil som malú liahničku, vybudoval sústavu štyroch 
zemných rybníkov, desiatich kruhových nádrží, založil tri generačné stáda rýb a poďho 
chovať pstruhy. Vybudoval som ďalšie stredisko na chov rýb v Strážovských vrchoch 
pri obci Gápel.  Vo Vrútkach sa vytieralo, inkubovali sa ikry a v očných bodoch sa previezli 
do odchovne v Gápli, ktorá mala kapacitu cca 350 000 ks Pdr. Vo veľkosti  5-6 cm sme 
rybičky  vysadili do asi ¾ ha veľkej a 4 m hlbokej nádrže, kde  pri dosiahnutí hmotnosti 
1 dkg sa časť predala iným chovateľom a zbytok sme „dotiahli“ na konzumnú veľkosť. Tieto 
sa v množstve 150-200 q previezli do Vrútok. Tu sa celý čas venovala zvýšená pozornosť 
koncovému zákazníkovi, vďaka čomu sme dokázali 75 % celej produkcie predať na drobno. 
Táto filozofia sa ukázala s odstupom času ako veľmi správna. Presviedčajú  nás o tom dodnes  
každý deň desiatky  spokojných zákazníkov. Tento tandem, Vrútky - Gápel fungoval 14 
rokov.

Čo sa však medzi časom udialo? Prečo tento fungujúci model zanikol?
Slovenská republika sa rozhodla vybudovať diaľnicu z Bratislavy do Košíc, ktorej súčasťou 
má byť aj známy tunel Dubná Skala – Višňové (7,8 km). V dôsledku raziacich prác 
prieskumnej štôlne, ktoré započali v septembri roku 1998, sa hydrologické pomery v blízkom 
okolí  dramaticky zmenili. V bezprostredne susediacich  dvoch dolinách potoky vyschli 
úplne (Dzuranovský a Chrapový) a povodia Kamenného potoka sa to tiež výrazne dotklo. 
V znaleckom posudku, ktorý som si dal vypracovať, jeho autor konštatuje, že z pôvodného 
množstva vody v Kamennom potoku v súčasnej dobe tečie 15 %. Toto malo za následok 
nemožnosť naďalej držať vo Vrútkach generačné ryby a prechovávať vyprodukované ryby 
z Gápla, ktoré sa tam už tiež chovať nedali. S nástupom zákazu používania malachytovej 
zelenej na konzumné ryby bol s chovom týchto rýb na ¾ ha nádrži koniec. Proti kožovcovi, 
ktorý sa tam pravidelne  každoročne vyskytoval, sa ináč ako dlhodobým kúpeľom 

Foto:	Pohľad	na	rybárstvo	Kamenný	potok

	 Predstavujeme	členov	Združenia	chovateľov	rýb	na	Slovensku
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v „malachytke“ bojovať nedalo. Z Gápla som sa stiahol a hľadal som spôsob ako výpadok 
produkcie nahradiť. Po zvážení rôznych variant a možností som sa rozhodol v roku 2010 
vybudovať recirkulačný systém na odkrm úhora. Táto voľba sa ukázala po krátkom období 
ako dobrá. Počas desiatich rokov, čo sa tejto činnosti venujeme, sa nám každoročne navyšuje 
počet záujemcov o odkŕmeného úhora.

Foto:	Novopostavená	hala	s	recirkulačným	systémom	na	chov	rýb	(RAS)

Foto:	Pohľad	do	novej	haly

Foto:	Násada	úhora	pripravená	na	zarybnenie

Sú to prevažne organizácie SRZ, kde 
majú vo vedení ľudí, ktorí rybám rozumejú 
a zodpovedne nakladajú s finančnými 
prostriedkami, ktoré im členská základňa 
zverila. Táto skutočnosť nás donútila 
vybudovať novú halu s ďalšími odchovnými 
kapacitami pre túto zaujímavú rybu, ktorá 
má nezastupiteľnú úlohu v rámci ichtyofany 
celého sveta, o čom svedčí aj jej zaradenie   
do medzinárodného dohovoru CITES. 
Určitým spôsobom však  „obdivujem 
aj odborníkov“, ktorí dokážu vysypať 
na prelome marca-apríla do vody o teplote 
5-6°C monté v hodnote 350 € za  1 kg! To 
chce veľkú dávku...(odvahy?) 
 V roku 2000 sme obnovili dva rybníky cca 
asi 3 km vzdialené od Vrútok, ktoré tam 
boli vybudované v medzivojnovom období 
a po 2. svetovej vojne zanikli. Chováme 

	 Predstavujeme	členov	Združenia	chovateľov	rýb	na	Slovensku
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tam reofilné ryby, nástražné rybičky 
pre športových rybárov a momentálne 
v dolnom rybníku sa pokúšame dochovať 
násadu ostrieža.
V roku 2004 som pozemky a nehnuteľnosti  
vo Vrútkach od pôvodného majiteľa kúpil. 
Napriek dobrým vzťahom s majiteľom 
prenajatých nehnuteľností, ktoré pretrvávajú 
dodnes, ďalšie investície po ich odkúpení 
boli podstatne odvážnejšie.

Stará liaheň ustúpila novej. 
Vybudovali sme odstavnú plochu 
pre vozidlá zákazníkov. Zmodernizovali 
sme vonkajšie priestory pre predaj rýb. 
Postavil som malý prízemný domček 
pre svoju rodinu.
 V súčasnosti tvorí pracovný kolektív 
Rybárstva Kamenný potok 5 ľudí z toho traja 
s rybárskym vzdelaním, jeden je zootechnik 
a jeden zámočník - strojár. Títo dvaja 
však vôbec  nezaostávajú, čo sa rybárskej  
odbornosti týka, naopak vzhľadom na ich 
pôvodné zameranie sú prínosom pre firmu.
Priemerný vek kolektívu je 41 rokov – 
chlapi v rozpuku. Počas predvianočného predaja rýb naše rady posilňujú rokmi overení 
brigádnici. Toto, pre rybárov hektické obdobie, zvládame v počte 20 ľudí.
   
 Rybárstvo Kamenný potok za 29 rokov svojej existencie  prešlo rôznymi obdobiami. 
Čelilo mnohým situáciám. Boli to momenty, ktoré prispeli k rozvoju a k napredovaniu 
Rybárstva Kamenný potok, avšak má za sebou aj udalosti, ktoré ho citeľne v rozvoji a 
samotnom fungovaní pribrzdili. V druhom prípade išlo väčšinou 
o vonkajšie vplyvy. Mám však za to, že najhoršie momenty má už 
za sebou a čakajú ho už len prevažne roky prosperity a  ďalšieho rozvoja. 

Petrov ZDAR 
Šlenc Miroslav
   
         
    

Foto:	RAS	na	rozkrm	monté	-	úhora

Foto:	Vonkajšie	priestory	pre	predaj	rýb

Foto:	Pohľad	do	liahne	rybárstva	Kamenný	potok

	 Predstavujeme	členov	Združenia	chovateľov	rýb	na	Slovensku
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	 Veterinárny	a	potravinový	ústav	Dolný	Kubín

Činnosť Veterinárneho a potravinového 
ústavu Dolný Kubín

Autor fotografie: Richard Štencl

Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne bol v roku 2003 autorizovaný na vý-
kon odborných činností Národného referenčného laboratória (NRL) chorôb rýb. V roku 
2018 bola činnosť NRL rozšírená o choroby kôrovcov a Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR nás menovalo ako Národné referenčné laboratórium pre choroby rýb 
a kôrovcov. 

Prvoradou úlohou nášho tímu je labo-
ratórna diagnostika a  identifikácia pôvod-
cov chorôb rýb a kôrovcov. Úzka spolupráca 
s  Európskym referenčným laboratóriom 
( EURL ) v  Dánsku, tréningové kurzy, 
úspešné medzilaboratórne testy spôsobilos-
tí, množstvo zahraničných kontaktov a vzá-
jomná výmena informácií nám umožňujú 
neustále sa rozvíjať a  zdokonaľovať našu 
činnosť týkajúcu sa diagnostiky na úrovni 
virologickej, sérologickej, molekulárnej, pa-
razitologickej, mykologickej, toxikologickej 
a bakteriologickej.

Foto:	Kontrolné	akvárium
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•	 V rámci sérologickej a virologickej laboratórnej diagnostiky zabezpečujeme vyšetro-
vanie vzoriek rýb na preventívne účely, ale aj pri zdravotných problémoch v chovoch. 
ŠVPS SR pripravuje každý rok Plán prevencie a ochrany štátneho územia SR, ktorý za-
hŕňa aj ochorenia vyskytujúce sa u rýb. Ide o monitoring lososovitých rýb, vnímavých 
na vírusy spôsobujúce ochorenia - Vírusovú hemoragickú septikémiu (VHSV) a Infekč-
nú hematopoetickú nekrózu (IHNV). Vykonáva sa 2x ročne, na jar a na jeseň. U kaprovi-
tých rýb vyšetrujeme v rámci monitoringu vzorky na prítomnosť  vírusov nákaz - Her-
pesviróza koi kaprov (KHV) a Spavá choroba kaprov (KSD), a to 1x ročne (v mesiacoch 
júl, august). Vylúčenie infekčného pôvodcu pri hromadných úhynoch rýb je súčasťou 
obsahu tohto plánu. 

Fotografie:	Vzorka	uhynutého	raka	(naľavo)	a	kontrola	bunkových	kultúr	(vpravo)

•	 Oddelenie molekulárno-biologických analýz participuje na virologických vyšetre- 
niach vzoriek rýb. Pri hľadaní príčin vzniku ochorení využíva metódy založené na PCR 
(polymerázové reťazové reakcie ), ktoré sú odporúčané EURL alebo OIE (Medzinárod-
ným ústavom pre choroby zvierat).

Foto:	Cieľové	orgány	pre	záchyt	vírusov

	 Veterinárny	a	potravinový	ústav	Dolný	Kubín
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•	 Veľmi častou príčinou zmeny správania sa rýb a zhoršenia ich zdravotného stavu bývajú 
parazity a baktérie. Mikroskopické vyšetrenia jednotlivých orgánov, kultivácia vzoriek 
s  vyhotovením antibiogramu predstavujú dôležitú súčasť pri diagnostike a  následnej 
vhodnej terapii.

Foto:	Parazitologické	vyšetrenie	žiabier,	pozitívny	nález
•	 Aj narastajúca potreba a snaha dosahovať, čo najvyššie maximá a výnosy z hľadiska ener-

gií a potravín, využívanie organických a anorganických látok v prírode, prehnojovanie 
pôdy a všetko, čo dnešná doba prináša, nepriaznivo vplýva na vodné organizmy. Zne-
čistenie vodného prostredia prináša havárie na vodných tokoch, hromadné úhyny a iné 
zdravotné problémy rýb. Naša 
diagnostika siaha aj do  chemic-
kej oblasti, ktorá značne pomáha 
pri odhaľovaní príčin úhynov. 

V  rámci NRL sa neustále snaží-
me zlepšovať postupy a  zavádzať 
nové metódy slúžiace na odhalenie 
pôvodu vzniku ochorení, prípad-
ne príčin úhynov. Sme pripravení 
a  ochotní poskytovať poradenstvo 
v  oblasti diagnostiky a  byť nápo-
mocní pri udržiavaní zdravých cho-
vov rýb. Foto:	Náhľad	do	časti	chemického	laboratória

	 Veterinárny	a	potravinový	ústav	Dolný	Kubín
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A na záver ešte pár viet, ktorými by som chcela spomenúť jednu veľmi dôležitú osobu – 
človeka, ktorý dal tejto práci  najviac. MVDr. Miroslava Vankúšová je práve tá, ktorá chy-
tila pod svoje krídla laboratórnu diagnostiku chorôb rýb. Je to veterinárka telom aj dušou, 
ráno, vo sviatok i o polnoci. Začiatky boli ťažké, ale ona si vždy vedela nájsť ten správny 
spôsob a cestu, ako na to. Odpoveď  „to sa nedá“, „ to neviem“, „ skúste u niekoho iného“ 
u nej neexistovala. NRL pre choroby rýb a kôrovcov stojí na pevných základoch len vďaka 
nej. Dúfam, že ju nesklameme a to, čo nás naučila, budeme ďalej rozvíjať.

Patrí jej preto naše obrovské ĎAKUJEME.

A AKO NÁS KONTAKTOVAŤ ?

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať 

- Telefonicky :  +421 43 58 37 130
- E-mail : miriam.macekova@svpu.sk

Je to najlepší spôsob, ako získať potrebné informácie čo najskôr. 

Vo všeobecnosti ( sú výnimky ) je potrebné zaslať do laboratória minimálne 3-5 ks živých 
rýb ( parazitologické, bakteriologické vyšetrenie ), 10-30 ks v závislosti od druhu rýb                    
( virologické vyšetrenie ). 

Ku vzorke je potrebné priložiť sprievodný doklad: https://www.svps.sk/Subory_na_stia-
hnutie/ziadanky-20-6.pdf 

O výsledkoch požadovaných vyšetrení sa môžete informovať aj telefonicky 

- parazitologické  - cca 1 deň
- bakteriologické v závislosti od nálezu - cca 7 dní ( aj s priloženým antibiogramom )
- virologické, PCR - cca 5- 20 dní

Uvedené časy sú len orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od prípadu.

Protokoly o skúškach Vám budú zaslané poštou. 

Ak nemáte možnosť doručiť vzorky osobne, ponúkame využitie zvozných liniek: 
http://svpu.sk/vpu-dolny-kubin/zvozne-linky

Veríme, že naša spolupráca s Vami bude viesť k spokojnosti nás všetkých.

MVDr. Miriam Maceková, MVDr. Pavlína Niníková 
Veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín

	 Veterinárny	a	potravinový	ústav	Dolný	Kubín

mailto:miriam.macekova%40svpu.sk?subject=
https://www.svps.sk/Subory_na_stiahnutie/ziadanky-20-6.pdf
https://www.svps.sk/Subory_na_stiahnutie/ziadanky-20-6.pdf
http://svpu.sk/vpu-dolny-kubin/zvozne-linky
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 Na konci mája 2020 nás všetkých zasiahla smutná udalosť, správa o odchode man-
želov Košťanovcov z Príboviec do rybárskeho neba. Nakoľko celý svoj život zasvätili rybám 
a rybárstvu na Slovensku, chceli by sme si tento výnimočný rybársky pár pripomenúť a ve-
novať im tichú spomienku.

 Ing. Mária Košťanová sa narodila 4. novembra 1953 rodičom Jánovi a Afrodite Sed-
lárovej v Nitre. Vyštudovala Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre odbor zootechnic-
ký a neskôr pedagogiku. Po ukončení štúdia pracovala ako zootechnička v JRD Nededza 
na hospodárskom dvore Teplička nad Váhom a od roku 1984 v Slovenskom rybárskom 
zväze na stredisku v Príbovciach. Po vzniku prvej rybárskej školy na Slovensku v Mošov-
ciach vyučovala na tejto škole odborné predmety živočíšna a rastlinná výroba a od roku 
1993 aj odborné rybárske predmety, čím pokračovala v rodinnej tradícii – otec Ján Sedlár 
bol známy dlhoročný pedagóg na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre v odbore ry-
bárstvo. Bola spoluautorka niekoľkých školských učebníc používaných doteraz. Po odcho-
de na dôchodok sa venovala práci v záhrade a svojim vnúčatám.

 Ing. Branislav Košťan sa narodil v Žiline, dňa 22. júna 1951 rodičom Jozefovi a Ire-
ne Košťanovej. Už od útlej mladosti mal jasné životné zameranie – chov rýb. V roku 1966 
nastúpil ako študent na prázdninovú prax na rybné hospodárstvo Slovenského rybár- 
skeho zväzu na Dubnej Skale. Pýchou a  zároveň atrakciou hospodárstva bolo generač-
né stádo hlavátky. Ako sám priznal – kráľovná našich vôd ho na prvý pohľad zaujala. 
Láska k rybám a k ich chovu ho po maturite viedla na Vysokú školu poľnohospodársku 
v Nitre, kde sa pod vedením Doc. Ing. Jána Sedlára zúčastňoval na ichtyologických prie-
skumoch slovenských riek najmä rieky Hron, ale aj menších tokov (Nitry, Nitrice, Bebravy 
a pod.) a tiež výlovov a pri hospodárení na viacúčelových vodných nádržiach v okolí Nitry, 

Foto:	Ing.	Mária	Košťanová	počas	výučby	študentov	na	Strednej	odbornej	škole	v	Mošovciach
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kde získal odborné znalosti v  chove nížinných 
druhov rýb. Po promócii v  roku 1974 na vy-
sokej škole si okrem titulu inžiniera priviedol 
do Žiliny aj manželku Máriu, dcéru Jána Sedlára.  
 Do zamestnania nastúpil na sekretariát Slo-
venského rybárskeho zväzu, na Ústredný výbor 
v  Žiline na oddelenie výroby  ako odborný re-
ferent  pre chov nížinných druhov rýb. Od sa-
mého začiatku sa intenzívne pustil do rozvoja 
tejto oblasti chovu, najmä pri umelých výteroch, 
liahnutí, odchove mladých štádií rôznych dru-
hov nížinných rýb. Spolupracoval s  Ing. Šupa-
lom na liahni v  Nových Zámkoch, neskôr aj 
na novovybudovaných liahňach v  Malom Zá-
luží a Uzovskej Panici. Tu všade sa snažil a da-
rilo sa mu zavádzať moderné spôsoby chovu.  
Sedemdesiate a  osemdesiate roky minulého 
storočia boli v  Slovenskom rybárskom zväze 
v  znamení investičnej výstavby nových chov-
ných zariadení, preto bola vytvorená inves-
tičná komisia a  on bol jej aktívnym členom. 
V  tom čase sa budovali strediská na chov  ní-
žinných druhov ako Uzovská Panica, rybníky 
v  Číčove a  tiež   Paríž-Ľubá. V  rámci spoluprá-
ce Českého a Slovenského rybárskeho zväzu bol 

Foto:	Partia	kolegov,	priateľov,	rybárov...	A	medzi	nimi	takmer	nikdy	nemohol	Braňo	chýbať.

Foto:	Zúčastňoval	sa	aj	icht.	prieskumov

Foto:	Umelý	výter	hlavátky	podunajskej 
počas	praktickej	výuky	študentov
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vytvorený odbor hospodárskej činnosti, ktorého cieľom bola výmena skúseností v  cho-
voch rýb a  bilaterálne stretnutia s  rybárskymi zväzmi vtedajších socialistických kra-
jín. Aj v  tomto odbore bol Ing. Košťan jedným z trvalých slovenských zástupcov. 
 V  rámci novej investičnej výstavby pre zvýšenú potrebu násad lososovitých rýb 
pre zarybňovanie rybárskych revírov bola v  roku 1984 dokončená vý-
stavba nového strediska SRZ ako hlavátkové a  lipňové stredisko v  Príbov- 
ciach, kde na vlastnú žiadosť Branislav Košťan prestúpil zo Žiliny. Tu na tom-
to stredisku pracoval ako vedúci strediska až do jeho odchodu do dôchodku. 
 Jeho srdcovou záležitosťou boli naše pôvodné druhy lososovitých rýb – pstruh 
potočný, lipeň tymianový ale najmä hlavátka podunajská. Po jeho nástupe do Príboviec 
boli prevezené mladé generačné hlavátky zo strediska v Demänovej, ktoré tvorili základné 
generačné stádo v počte 90 ks (posledná z týchto rýb uhynula v r. 2008 – vo veku 24 rokov a 
hmotnosti 42 kg). Týmto sa podarilo uzavrieť celý produkčný cyklus, bez potreby doplňo-
vania hlavátok lovom z voľných vôd. V tom čase to bolo najväčšie stádo generačných  hlavá-
tok podunajských na svete. Podobne hľadal aj najvhodnejší spôsob odchovu generačných 
lipňov. Hlavným zameraním strediska bola produkcia násad pstruha po-
točného. V  tom čase každoročne rástli požiadavky aj na násady lip-
ňa tymianového a hlavátky podunajskej. Aj tu bolo preto potrebné hľadať 
nové spôsoby odchovu v  zhustených obsádkach najmä v  boji s  parazitmi rýb. 
 Po odchode do dôchodku sa Branislav Košťan naďalej venoval rybárstvu – ako 
dobrovoľný poradca chovateľom rýb, zúčastňoval sa rôznych odborných seminárov a 
neustále sledoval vývoj technológii a stratégii v chove rýb.

Jeho posledné slová, ktorými sa nám chcel prihovoriť boli:  

So svojím životom som spokojný, celý som ho prežil s rybami, čo som chcel od malič-
ka. Ďakujem a zbohom!!

A ako si Braňa Košťana pamätajú známe osobnosti z rybárskeho diania na Slovensku?

Juraj Příhoda, Žilina

 Branislav Košťan bol mojím dlhoročným spolupracovníkom a osobným priateľom. 
Vážil som si jeho snahu riešiť každý problém, ktorý sa mu počas rybárskej kariéry vyskytol.  
Bol vždy ochotný spolupracovať a zúčastňovať sa všetkých akcií, kde sa jednalo o ryby. Mal 
som možnosť spolu s ním spolupracovať aj na niektorých zahraničných projektoch. Spolu 
sme boli v hospodárskom odbore Československého rybárskeho zväzu v 80tych rokoch 
minulého storočia alebo sme napríklad riešili problémy intenzívneho chovu pstruha dúho-
vého  v Grafesteine v Rakúsku. Vedel som, že sa na neho môžem vždy obrátiť a požiadať 
o pomoc. Ani na dôchodku neprestal sledovať dianie v rybárstve a zúčastňoval sa mno-
hých akcii týkajúcich sa najmä problematiky lipňa, ktorý bol jeho srdcovou záležitosťou. 
Nedá mi nespomenúť, že ako chovateľ a vedúci strediska v Príbovciach vybudoval v tom 
čase najväčšie generačné stádo hlavátky podunajskej na svete.
Pri spomienke na Braňa musím však spomenúť aj jeho životnú družku Máriu Košťanovú, 
rodenú Sedlárovú, ktorá bola nielen jeho manželkou ale aj spolupracovníčkou. Po odchode 
zo strediska Príbovce učila rybárstvo a venovala tak svoj čas rybárskym nádejam na Stred-
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nej odbornej škole v Mošovciach. Pri tejto práci jej Braňo významne pomáhal. Aj ja som 
mal možnosť s Máriou spolupracovať napríklad pri vydaní  školských učebníc Rybárstvo 1, 
Rybárska technológia 1, 2 a 3. Boli sme dlhoroční rodinní priatelia, pomáhali mi aj 
pri upratovaní novostavby na Vlčincoch, keď bola moja manželka v pôrodnici s našou dcé-
rou. Trávili sme spoločne Silvestra 1975/1976 kedy som ja zahodil moju poslednú cigaretu. 
Po narodení ich syna Branislava Košťana ml. ho v prvých dňoch kúpavala moja manželka. 
Aj potom keď sa presťahovali do Príboviec som sa rád s nimi stretol u nich na „káve“ a 
vždy sme si mali čo povedať. Preto ma veľmi ťažko zasiahla správa o ich spoločnom konci.
Odišli dvaja naši rybárski odborníci, ktorí väčšinu života zasvätili rybám a preto zostanú 
žiť v našich mysliach. Česť ich pamiatke. 

Ivan Stráňai, Nitra

 Prvý krát som Braňa stretol ako študenta na Vysokej škole poľnohospodárskej v Ni-
tre koncom 60 – tych rokov. V tomto období sme spolu chodili do terénu získavať materiál 
pre diplomové  práce s jeho budúcim svokrom Jánom Sedlárom. Tu sa aj spoznal so svojou 
manželkou „Máriou“, ktorá zaslobodna chodila  na niektoré terénne výjazdy spolu s nami.
Neskôr som sa s ním stretával  každoročne, keď nastúpil na stredisko do Príboviec. 
Pri návšteve rodiny v Martine som sa vždy zastavil na hospodárstve na kus reči, kde sme  
predebatovali čo je nového v rybárstve. Okrem toho som  k nemu chodil na exkurzie 
so študentmi vysokých škôl z Nitry i zo Zvolena kde som učil rybárstvo. Vždy vedel 
o rybách  pútavo rozprávať a oboznamovať tak poslucháčov s problematikou chovu rýb 
na Slovensku.

Lubor Pavlík, Dvorec nad Turcom

 Braňa Košťana som poznal od júna 1978, kedy som prišiel pracovať na sekretariát 
Slovenského rybárskeho zväzu do Žiliny. Boli sme spolu v jednej kancelárii ako referenti 
chovu rýb. On mal na starosti nížinné druhy a ja zas lososovité. Spomínam si, že pri zaria-
ďovaní služobného bytu sme si dokonca sami spolu strihali a obšívali záclonu. 
Braňo sa vyznačoval svojským tragicko - suchým humorom, s ktorým  ma  zoznámil 
pri našich spoločných prácach v teréne a v dvoch, či troch prípravách vybavenia rybárske-
ho pavilónu na Výstavisku Agrokomplex v Nitre. Veľmi rád spomínam  na spoločný  lov 
rýb sieťou, agregátom ale i športový lov rýb s udicou na Orave, Rajčianke, Váhu, či Liptov-
skej Mare....  a samozrejme jeho komentáre ku vzniknutým situáciám.
Zhruba v rovnakom čase sme odišli zo sekretariátu na výrobné strediská. On do Príboviec 
a ja na Podsuchú pri Ružomberku, kde sme naďalej spolupracovali, a čo sa dnes až tak ne-
nosí, si aj navzájom pomáhali. Mimo profesionálnych vzťahov sme spolu často diskutovali 
v rámci našich spoločných záľub o poľovačke či psoch. Dodnes mám na jednej svojej puške 
ním predlženú pažbu. 
Ako to už ale v živote býva, mali sme medzi sebou i nezhodu, za ktorú sa mi neskôr ospra-
vedlnil. V nedávnom čase sme dokonca plánovali spoločnú výpravu do Bielowežského 
pralesa a do Karpát ku prameňom  Sanu.  Tento spoločný výlet sa nám už bohužiaľ nepo-
darí uskutočniť, čo ma veľmi mrzí.
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Ján Pika, Slovryb, a.s. Príbovce

 Pán Ing. Branislav Košťan bol dlhoročným odborným vedúcim pracovníkom našej 
akciovej spoločnosti. Od začiatku existencie strediska v Príbovciach až do svojho odchodu 
do dôchodku pracoval ako vedúci tejto rybochovnej prevádzky. Okrem podielu na ko-
merčnej produkcii trhových rýb sa zaslúžil aj o zachovanie a rozvoj genofondu rýb Sloven-
ska, potrebného pre produkciu násad pstruhov, lipňov aj hlavátok. Vychoval rybárskych 
odborníkov a svoje skúsenosti chovateľa lososovitých rýb odovzdal aj svojmu synovi, ktorý 
pokračuje v jeho práci v Príbovciach dodnes. Bol jedným z odchádzajúcej generácie rybár-
skych „srdciarov“, ktorí berú rybárstvo nielen ako zamestnanie ale aj ako svoje poslanie, 
nehľadiac na čas, ktorý sú mu ochotní venovať. Bol a zostal rybárom takpovediac „na plný
úväzok“.

Vladimír Mužík, Banská Bystrica

 Braňo bol predovšetkým celým svojim intelektom zameraný na ryby – ich chov. 
Najmä však čo sa dalo zmeniť, vylepšiť – to muselo byť otestované a vylepšené. Celá jeho 
najbližšia rodina bola tiež podriadená rybám:
•         Žena Mária – rybárska zootechnička a pedagogička na rybárskom učilišti.
•         Syn, po otcovi Branislav, po získaní diplomu v službách Slovrybu.
•         A celé to siaha až ku Doc. Sedlárovi ako tvorcovi tohto rybárskeho klanu.
Pamätám si postgraduál v Lednici, kde sme sa vzdelávali v ichtyológii, chorobách rýb, 
či hydrochémii. To všetko Braňo hltal do seba dlhými dúškami, ale vedel sa aj zabávať 
pri ohníku a dobrom vínku. Na prvý pohľad obyčajný, ale po celý život driemala v ňom 
neutíchajúca sila rybárskeho kráľa medzi svojimi rybími dvoranmi. A tam sa cítil najlepšie.
Škoda jeho skorého odchodu, slovenské rybárstvo v ňom stratilo vynikajúceho odborníka 
a svet dobrého človeka.
 
Združenie chovateľov rýb na Slovensku

 Napriek svojmu veku stále na sebe praco-
val a mal naštudované veľké množstvo odbor-
nej literatúry. Nové poznatky sa snažil zavádzať 
do praxe, či už na svojom pracovisku ale aj u kaž- 
dého chovateľa rýb, ktorý o to stál. Keď odišiel 
do dôchodku rezolútne vyhlásil, že končí s ryba-
mi. Toto mu vydržalo asi tri mesiace. Celé obdo-
bie strávené na dôchodku prežil veľmi aktívne, 
samozrejme s rybami. Navštevoval chovateľov 
rýb na Slovensku i v zahraničí. Bol vážne chorý a 
aj táto skutočnosť sa podpísala pod jeho rozhod-
nutie, ktorým šokoval celú rybársku obec.

Foto:	Braňov	úlovok	zubáča
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Rybožravé predátory

Rybožravé predátory spôsobujú na Slovensku každoročne významné škody na rybách ako 
na voľných vodách (potoky, rieky, štrkoviská a i.) v obhospodarovaní užívateľov rybár-
skych revírov na Slovensku, tak aj chovateľom rýb pri produkcii násadových a tržných rýb, 
ale aj na generačných rybách.
V zmysle § 97 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších pred-
pisov štát zodpovedá za škodu spôsobenú rybožravými predátormi vydrou riečnou, kor-
moránom veľkým a volavkou popolavou. Táto škoda sa v súčasnosti priznáva v hospodár-
skych chovoch rýb, tzn. v chovoch, ktoré majú Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR vydané osvedčenie na hospodársky chov rýb. V nasledujúcich riadkoch si pred-
stavíme najznámejšie rybožravé predátory vyskytujúce sa na území Slovenskej republiky.

Kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)

 Patrí azda medzi najdokonalejších rybožravých predátorov vôbec. Na prvý pohľad 
bežný, čierno sfarbený vták strednej veľkosti. V priemere dorastá do hmotnosti približ-
ne troch kilogramov, výnimočne až štyroch kilogramov (4,2 kg – Orava, hmotnosť aj 
s ulovenou korisťou).  Dĺžku tela má v rozmedzí 70 – 90 cm, rozpätie krídel do 150 cm. Je 
dokonale prispôsobený na lov rýb, svojej hlavnej koristi. Pevný, hákovito zahnutý zobák 
v spodnej časti prechádza v široko roztiahnuteľnú blanu. Umožňuje mu to prehltnúť ryby 
až s dlžkou okolo 50 cm! Takúto korisť konzumuje zväčša až v prípade  zníženej potravnej 
ponuky. Bežnou korisťou sú ryby vo veľkosti 30 – 35 cm. Denná spotreba rýb je u dospe-
lého kormorána približne pol kilogramu. Toto množstvo sa môže výrazne navýšiť, naprí-
klad v období hniezdenia, pri väčšom energetickom výdaji v čase silných mrazov, ďalekých 
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Autor textu a fotografií: Ing. Jaroslav Šubjak
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preletov alebo pri častom vyrušovaní. Kormorán totiž dokáže svoju korisť v prípade ohro-
zenia vyvrhnúť, a to dokonca počas letu! Ďalšie ryby zostávajú silno poškodené a hynú ná-
sledkom sekundárnych bakteriálnych infekcií, napadnutia plesňami, parazitmi alebo iný-
mi predátormi. Kormorán má aj výborný zrak. Dokonale vidí nielen nad hladinou, ale aj 
pod vodou. Môže sa dožiť až 25 rokov a za rok vyviesť 2 – 4 mláďatá.   Na rozdiel 
od prevažnej väčšiny iných vodných vtákov sa kormoránovi pri love perie premočí. Preto si ho 
po love suší, a to v typickom postoji, so široko roztiahnutými krídlami. Krídla mu neslúžia 
iba na lietanie, ale aktívne ich využíva aj pri pohybe pod vodou pri love koristi. Na plávanie 
mu slúžia aj silné nohy s plávacími blanami  medzi prstami. Dokáže sa ponoriť až do hĺbky 
40 m! No ani to z neho nerobí „top“ predátora medzi zvieratami. Je mimoriadne inteli-
gentný, opatrný a prispôsobivý. Svoju korisť si uloví v čistej podhorskej rieke, rovnako aj 
v prikalenej vode nížinného veľtoku, ba aj v mori. Využíva pri tom množstvo loveckých 
stratégií. Často loví koordinovane, v skupinách, a to až v počte niekoľko stoviek či tisíc 
kusov, no účinne vie loviť aj samotársky. Dokáže sa presúvať na vzdialenosti až niekoľko 
tisíc kilometrov. A práve obrovské kŕdle kormoránov, ktoré migrujú v zimnom období 
z morských pobreží do vnútrozemia, predstavujú najväčšie riziko pre populácie rýb v pod-
horských tokoch. Čím je zima chladnejšia, tým viac ich prilieta.  Na Slovensko je to každo-
ročne v počte 5000 – 8000 ks. Avšak veľkosť migrujúcej populácie v Európe sa v súčasnosti 
odhaduje až na viac ako 1,5 milióna jedincov! Kormorán tak nepredstavuje už len závažný 
problém pre produkčné chovy rýb v rybníkoch, ale prakticky znemožňuje akékoľvek hos-
podárenie na podhorských tokoch a vážne ohrozuje populácie pôvodných druhov rýb! 
Stal sa pre niektoré vody doslova ekologickou katastrofou! Po opakovaných zimných invá-
ziách kormoránov pokleslo množstvo lipňa na niektorých riekach v Rakúsku, Nemecku, 
Slovinsku až o 95 %! Rovnaký scenár sa odohral aj u nás, predovšetkým na hornom Váhu 
a na Orave. Podobne zdevastovaná bola aj obsádka rýb na Hrone, Turci, Kysuci a ďalších 
riekach.

Foto:	Kormorán	veľký	je	zdatný	lovec	a	vo	vode	sa	cíti	ako	doma
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Vydra riečna (Lutra lutra)

 Patrí tiež k mimoriadne dokonalým predátorom rýb. Je výborne prispôsobená ži-
votu vo vode. Má mrštné, hydrodynamicky tvarované telo zakončené silným chvostom. 
Pod vodou sa dokáže pohybovať maximálnou rýchlosťou až okolo 15 km/h a prekonať 
vzdialenosť aj niekoľko stoviek metrov na jeden nádych. Hmotnosť dospelého samca vydry 
môže byť až 15 kg, samice sú o niečo menšie. Samozrejme, sú tu aj výrazné individuálne 
rozdiely. Telo vydier je izolované proti vode mimoriadne hustou srsťou. Bez problémov tak 
loví aj v zime, dokonca aj pod ľadom. Veľké čeľuste a ostré zuby sú dokonalými loveckými 
nástrojmi. Na orientáciu a vyhľadávanie potravy jej slúžia veľké hmatové fúzy. Napriek 
pomerne krátkym končatinám sa vie vydra rýchlo a obratne pohybovať aj na súši a dokáže 
vyskočiť až do výšky 1,5 m! Ryby tvoria hlavnú zložku potravy vydier.  Okrem rýb to môžu 
byť aj raky, rôzne vodné bezstavovce, výnimočne mláďatá vodných vtákov, prípadne iná 
dostupná korisť. Aktívna je hlavne podvečer, v noci alebo skoro ráno, preto nie je jednodu-
ché vizuálne zistiť jej prítomnosť na toku. Dá sa to však podľa typických „pobytových zna-
kov“. Je to napríklad ich trus s množstvom nestrávených drobných kostí rýb alebo zostatky 
rýb zanechané na väčších skalách v pobreží vôd. Aj stopy vydry v snehu, piesku či bahne 
sú ľahko identifikovateľné vďaka charakteristickým plávacím blanám. Za potravou alebo 
v čase rozmnožovania podnikajú vydry aj na niekoľko desiatok kilometrov dlhé migrácie. 
Napriek tomu, že ešte v nedávnej minulosti patrila k ohrozeným druhom, v súčasnosti 
sa vyskytuje na väčšine územia Slovenska. Na väčších tokoch alebo vodných nádržiach 
s bohatou potravnou ponukou je prítomnosť vydry, ako pôvodnej zložky našej fauny, opod-
statnená. Problémy nastávajú, pokiaľ sa vydry usídlia na menších pstruhových potokoch 
alebo podhorských riečkach. Tie dokážu svojím predačným tlakom dokonale „vyčistiť“ 
prakticky od všetkých rýb. A tých už vo väčšine našich potokov nie je veľa.

Foto:	Mladý	jedinec	vydry	riečnej
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Volavka popolavá (Ardea cinerea)

 Je najhojnejšou európskou volavkou. Veľkosť jej populácie v Európe sa odhaduje 
na takmer 200 000 párov, na Slovensku je ich údajne okolo 500 – 700  párov. Veľkosťou sa 
podobá bocianovi, patrí teda medzi pomerne veľké vtáky. Dĺžku tela má asi 1 m, hmot-
nosť 1 – 1,5 kg a rozpätie krídel do 1,75 m. Na rozdiel od bociana má počas letu esovito 
zahnutý krk. Jej sfarbenie je sivé – popolavé, konce krídel tmavé. Brucho je biele, na krku a 
nad očami má čierne pruhy končiace za hlavou predĺženými „ozdobnými“ perami.  Volav-
ka nie je vo výbere koristi príliš vyberavá. Jej potravu tvoria prevažne ryby, ale nepohrd-
ne ani obojživelníkmi – predovšetkým žabami, menšími cicavcami, vtákmi alebo väčším 
vodným hmyzom. Pri love väčšinou nehybne stojí na okrajoch vodných nádrží, rybníkov 
alebo riek a číha na korisť. Pri útoku sa jej krk vymrští ako pružina a dodá tak ostrému 
zobáku úžasnú rýchlosť a silu. Väčšinou mieri tesne za hlavu, do ostatných častí tela menej. 
Najlepšie o tom svedčia hlboké poranenia v chrbtovej svalovine rýb. Menšie rybky nena-
bodáva, ale ich vezme zobákom podobne ako pinzetou. Skutočnú pohromu predstavuje 
pre malé pstruhové potoky, najmä v zimnom období. 

POKRAČOVANIE v ďalšom čísle ...
 Prinesieme Vám postup pri dokumentovaní náhrady škôd na rybách v rybníkoch a 
rybochovných zariadeniach a možnosti získania  náhrady škôd pri hospodárskom chove 
rýb.

Foto:	Volavka	popolavá	si	hravo	poradí	aj	s	väčšími	rybami
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Na návšteve u výrobcu rybárskych sietí v Čechách
Zastavili sme sa v  Českej republike, asi 20 km  od hlavného mesta, v Jílovém u Prahy. 
Chceli by sme Vám predstaviť firmu, ktorá vyrába rybárske siete a náradie pre rybárske 
prevádzky v Čechách. Rozhovor nám poskytol pán Petr Dobeš, zakladateľ a majiteľ firmy.

Akú tradíciu má Vaša firma? Pamätáte si na Vaše začiatky s podnikaním po roku 
1989?

 Naše firma vznikla v roce 1993, a tak je to už 27 let. Tehdy jsem nevěděl nic o eko-
nomice, řízení firmy, o práci se zaměstnanci. Začátek byl opravdu těžký, navíc absolutně 
bez kapitálu. Dnes už na vše vzpomínám s úsměvem. Ve firmě je nás 13, máme své vlastní 
dílny a sklady a obchodujeme v 8 zemích Evropy.

Prečo ste sa začali venovať 
práve výrobe náradia a 
sietí pre rybárov ? To je 
dosť špecifický odbor?

 Protože jsem rybář, mám 
českou rybářskou školu, 
v chovu ryb jsem profesně 
i lidsky vyrůstal, mám rád 
ryby jako tvory a navíc 
mám tuto práci velmi rád. 
Vzhledem k 15ti leté praxi 
v chovu ryb, dokážu  vyro-
bit a nabídnout nářadí, které 
ušetří lidem práci. To je 
hlavní idea všeho, co děláme.

Foto:	Pohľad	do	dieľne	firmy	počas	výroby
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Predstavte nám prosím čo všetko viete rybárom ponúknuť?

 V první řadě jsou to lovné a chovné rybářské sítě. Vyrábíme na zakázku rozměry 
tažných i podložních sítí pro rybníkáře, pro odchyty na jezerech a řekách. Závěsné i plo-
voucí klece pro chov i uskladnění ryb, sítě pro ichtyologický průzkum, vrhací sítě, výtěrové 
a chovné klece z kalibrovaných nylonových sítí. Spoustu různých krycích sítí proti ry-
božravým ptákům.

Dále nabízíme více jak 80 typů keserů z nerezu, včetně náhradních nylonových výpletů a 
násad z jasanového dřeva. Na výplety používáme velmi odolné masivní síťoviny

Kamkoliv po Evropě jsme schopni dodat a nainstalovat ochranné sítě proti kormoránům 
a volavkám bez omezení velikosti. Na tyto sítě z PE je záruka 5 let, životnost 10let +. 
Vyrábíme i nosné sloupy, ale přeprava je velmi nákladná.

Dodáváme též hliníkové a ocelové pracovní lodě, hliníkové a plastové přepravní bedny 
včetně rozvodů O2, různé velikosti PE kádí od 150 do 1500 l, různé typy chovných žlabů 
z PP.

Z pracovních pomůcek gumové kabáty pro rybníkáře, holinky, kalhoťáky, zástěry i ruka-
vice.

Na celý sortiment bohužel nemáme prostor, ale rád bych pozval všechny na naše stránky 
www.dobes-site.cz. Tam najdou všechny potřebné informace.

Zaujalo ma Vaše heslo ,, …, že pro-
stredníctvom Vašich výrobkov chcete 
ušetriť ľuďom prácu ”. Ako ste to 
mysleli?

 To je velmi jednoduché. Každý 
člověk potřebuje na práci klid a to vel-
mi úzce souvisí s kvalitou nářadí, které 
ke své práci používá. Pokud je nářadí 
nefunkční, nebo je třeba ho neustále 
opravovat, spotřebujete spoustu času a 
peněz zbytečně. A tomu se snažíme za-
mezit. Vyrábíme nářadí na míru, snažíme 
se mluvit s těmi, kteří ho opravdu použí-
vají. Pokud máte zájem, napište nám.

	 Na	návšteve	u	výrobcu	sietí	v	Čechách

http://www.dobes-site.cz
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Jedným zo spôsobov posudzovania vývoja produkcie v sektore poľnohospodárstva 
a spotreby rýb na Slovensku je štatistické zisťovanie. Aj v oblasti rybárstva existujú niektoré 
štatistické formuláre, ktoré po ich vyplnení respondentmi (chovateľmi rýb) a vyhodnotení 
prinášajú zaujímavé údaje na základe ktorých, je možné vyhodnotiť a medziročne porov-
návať trend niektorých vybraných ukazovateľov týkajúcich sa rybárstva na Slovensku.

Medzi chovateľmi rýb na Slovensku je dobre známy štatistický formulár Ročný vý-
kaz o výlove rýb (označovaný ako „RYB 1-01“), ktorý distribuuje v jarnom období (pre-
lom februára a marca) medzi jednotlivých respondentov Štatistický úrad SR. Oslovenými 
subjektmi sú hlavne chovatelia rýb, držitelia Osvedčení na hospodársky chov rýb, ktoré 
vydáva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ale tiež zaevidované subjekty 
v registroch jednotlivých Regionálnych veterinárnych a potravinových správ na Slovensku, 
ktoré realizujú svoju činnosť so živými sladkovodnými rybami na území SR. 

Prehľad o vývoji počtu subjektov zapojených do zberu údajov vo formulári „RYB 1-01“  
prináša graf č. 1.

Štatistický zber údajov o produkcii rýb 
a množstve privlastnených úlovkov 
športovými rybármi na Slovensku
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Počet subjektov medziročne kolíše. Za rok 2019 vyplnilo predložený formulár „RYB 
1-01“ 114 subjektov. Jedná sa prevažne o  subjekty s  dlhoročnou históriou chovu rýb 
na Slovensku, ale tiež o nových chovateľov s vy-
daným Osvedčením na chov rýb s minimálne 
ročnou históriou chovu. V neposlednom 
rade sa jedná o respondentov, užívateľov ry-
bárskych revírov, ktorí evidujú vo formulá-
ri zaznamenané úlovky športových rybárov 
na základe vydaných povolení na lov rýb.

Formulár „RYB 1-01“ zbiera údaje 
o produkcii rýb, o  počte rybochovných za-
riadení u jednotlivých chovateľov, o pro-
dukčnom objeme rybochovných zariadení, 
o produkčnej ploche rybníkov na Slovensku, 
ale napríklad aj o pracovnej sile v sektore 
Rybárstvo.

  Z uvedených hodnôt je možné tak na-
príklad zistiť, že aktuálne v roku 2019 praco-
valo v rybárstve na pozíciách vedúcich a stá-
lych zamestnancov 359 osôb, súkromných 
podnikateľov vrátane spoločníkov, ktorí nie 
sú zamestnancami tvorilo 38 osôb a  sezón-
nych zamestnancov bolo 468 osôb.

Zdroj:	Štatistický	úrad	Slovenskej	republiky

Autor	fotografie:	Richard	Štencl

	 Štatistika	o	produkcii	a	úlovkoch	rýb	na	Slovensku



26 Rybárstvo na Slovensku, 02/2020

Azda najväčší záujem z tohto formulára je o  informácie o dosahovanej produkcii 
(výlove) rýb na Slovensku. V tejto oblasti sa z hľadiska štatistického zisťovania uskutoč-
nilo v  posledných rokoch viacero metodických zmien. Ich cieľom bolo spresniť získa-
né údaje a napr. aj vedieť oddeliť produkciu trhových rýb od produkcie násad určených 
na zarybnenie rybárskych revírov.

Zo získaných štatistických údajov je možné napr. vyčítať, že úroveň ukazovateľa výlov 
trhových rýb v posledných rokoch mierne stúpa. Jedným z dôvodov prečo je tomu tak, je 
okrem navýšenia samotnej produkcie rýb u jednotlivých existujúcich chovateľov, aj vznik 
niektorých nových recyrkulačných prevádzok s  chovom rýb a došlo pravdepodobne aj 
k spresnenie zozbieraných údajov a k minimalizovaní chýb pri vypĺňaní formulárov. Popri 
náraste produkcie primerane stúpajú automaticky aj tržby za predaj trhových rýb (graf č. 2). 

Z poskytnutých údajov je možné sa dozvedieť, že v roku 2019 výlov trhových rýb na Slo-
vensku dosiahol aktuálne viac ako 2,5 mil. kilogramov. Po pripočítaní množstva 1,9 mil. 
kilogramov privlastnených rýb športovými rybármi z  rybárskych revírov dosahuje táto 
celková produkcia pri prepočte na jedné-
ho obyvateľa Slovenska podiel približne 
0,82 kg. 

Z celkovej produkcie trhových rýb na Slo-
vensku pripadá takmer 38 % na pstruha 
dúhového, 36 % na sumčeka afrického 
a viac ako 23 % na kapra.  

Vývoj zaznamenaných úlovkov športový-
mi rybármi na Slovensku je znázornený 
v grafe č. 3.

Zdroj:	Štatistický	úrad	Slovenskej	republiky

Foto:	Pstruh	dúhový,	naša	najprodukovanejšia	ryba
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Z vývoja úlovkov zaznamenaných športovými rybármi na Slovensku je možné po-
zorovať takmer nemenný objem vylovených rýb z rybárskych revírov.  Mierny pokles úlov-
kov v roku 2019 je spôsobený pravdepodobne novoprijatými legislatívnymi úpravami na 
úseku rybárstva platnými od 1.1.2019. Jedná sa hlavne o zníženie maximálneho denné-
ho limitu povoleného množstva privlastnených úlovkov zo 7 kg na 5 kg, ale tiež prija-
tým ročným limitom maximálneho množstva privlastnených úlovkov na jedno povolenie 
na rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu. V neposlednom rade sa 
jedná aj o skutočnosť, že postupne pribúdajú rybári, ktorí si ulovené ryby ne-
privlastňujú a teda takéto úlovky sa neprejavia v štatistických výkazoch. Taký-
to trend znižovania množstva privlastnených úlovkov rýb bude pravdepodobne 
pokračovať aj v ďalších rokoch. 

Dominantným privlastňovaným druhom rýb športovými rybármi na Slovensku je 
jednoznačne kapor rybničný, ktorý tvorí viac ako 75 % z celkovej hmotnosti privlastne-
ných rýb na rybárskych revíroch. Ďaleko za ním je na druhom mieste pstruh dúhový.

 Uvedeným príspevkom sme chceli priniesť niektoré aktuálne informácie o výsled-
koch zo zberu údajov o štatistickom vyhodnocovaní produkcie rýb na Slovensku.

Máme záujem informovať  o produkcii rýb na Slovensku a to konkrétne 
aj po jednotlivých druhoch rýb, sledovať trendy a prijímať opatrenia 
na podporu rybárstva na Slovensku.

Cieľom Združenia chovateľov rýb na Slovensku je, aby štatistický zber dát nadmerne  
nezaťažoval chovateľov rýb a aby na základe dosahovaných výsledkov bola možnosť 
podporovať sektor rybárstva na Slovensku.

Spracoval: Ing. Tibor Krajč, PhD.

Zdroj:	Štatistický	úrad	Slovenskej	republiky
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Združenie chovateľov rýb na Slovensku - ZCHRS

1. Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina
2. Juraj Příhoda, Žilina 
3. Rybárstvo Kamenný potok - Miroslav Šlenc
4. FARMA HATE, s.r.o.
5. Rybárstvo S&B, s.r.o.
6. Rybářství Hodonín SK, s.r.o.
7. Agrofarma Budmerice, s.r.o.
8. Stupavské rybárstvo, s.r.o.
9. DAX Bratislava, s.r.o.
10. SOŠ pôdohosp. a veterinárna Ivanka pri Dunaji
11. Ryby, Rybky MB (SHR)
12. Provit CZ, a.s.
13. RYBÁRSTVO KARÁP, s.r.o.
14. Trouw Nutrition Slovakia, s.r.o.
15. RYBY FERO, s.r.o.
16. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

17. Martin Kocian - predaj rýb
18. Viridis - Alena Mikušová
19. RYBHOS, s.r.o.
20. Siete - rybárstvo, Juraj Vicena
21. RYBÁRSTVO - Požehy, s.r.o.
22. Vladimír Harkabuz R.O.S.
23. Slovryb, a.s. Príbovce
24. BioMar Slovakia, s.r.o.
25. Rybárstvo Zemplín, s.r.o.
26. Miroslav Terek
27. Rybárstvo Krpeľany - Milan Mazáň
28. Dona, s.r.o.
29. CHOVRÝB, s.r.o.
30. Farma Nižná - Jozef Magiera (SHR)
31. Oľga Hrabčáková
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