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 Príhovor bývalého tajomníka MsO SRZ Košice
 Príhovor prezidenta ZCHRS

Príhovor prezidenta Združenia 
chovateľov rýb na Slovensku

Vážení kolegovia, členovia nášho združenia,

máme za sebou prvé štyri mesiace roku 
2021 a prinášame Vám  prvé tohtoročné čís-
lo nášho časopisu Rybárstvo na Slovensku 
s viacerými aktuálnymi informáciami.

Na konci minulého roka Ministerstvo pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR po takmer 
7 rokoch vyčlenilo čiastku 300 tis. EUR 
na podporu nášho sektora. Viacerí z nás po spl- 
není podmienok stanovených výzvou získalo 
príspevok na podporu akvakultúrnych prevá- 
dzok na Slovensku.

Od začiatku roka Prezídium ZCHRS absolvo-
valo viacero Online rokovaní s pracovníkmi 
Ministerstva, ktoré pripravuje Viacročný ná-
rodný strategický plán rozvoja akvakultúry 
na Slovensku na nasledujúce desaťročné 
obdobie. Cieľom plánu je stanoviť si cie-
le a postupy, ako zlepšiť stav rybárstva 
na Slovensku a zvýšiť našu sebestačnosť. 

Ministerstvo zriadilo pracovnú skupinu pre prípravu nového Operačného progra-
mu rybné hospodárstvo na obdobie rokov 2021-2027. Nedá mi nespomenúť pri tej-
to príležitosti, že ste sa viacerí z Vás zapojili do dotazníkového prieskumu zameraného 
na nové programové obdobie. Som veľmi rád a chceme Vám poďakovať, že na základe 
100 % návratnosti sme mohli pracovníkom ministerstva zdokumentovať naše požiadavky 
na investície v ďalšom období. Aj naše združenie má v pracovnej skupine pre prípravu 
novej eurofondovej schémy dvoch svojich zástupcov a veríme, že nadchádzajúce čerpa-
nie bude úspešnejšie ako to, ktoré práve prebieha. Aktuálne informácie z príprav nového 
eurofondového obdobia Vám budeme priebežne prinášať na stránkach nášho časopisu. 
O aktuálnej situácii z čerpania finančných prostriedkov z OPRH 2014-2020 Vám prinášame 
krátku informáciu na strane 4 až 5.

V oblasti legislatívy sme prostredníctvom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej 
komory pripomienkovali vyhlášku č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Naše pripomienky Ministerstvo životného prostredia SR 
takmer všetky akceptovalo. Viaceré z nich sa týkali náhrady škôd spôsobených na rybách 
rybožravými predátormi v našich rybníkoch a rybochovných zariadeniach. V tomto čísle 
sme Vám preto pripravili  metodické usmernenie týkajúce sa žiadosti o náhradu škôd 

Foto: Ing. Michal Madžunkov
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 Príhovor bývalého tajomníka MsO SRZ Košice

spôsobených rybožravými predátormi chovateľom rýb na území SR.

Veľkú pozornosť sme venovali Štatistickému zisťovaniu o produkcii rýb za sektor akvakul-
túry. Po viacerých rokovaniach na Štatistickom Úrade SR, s MPaRV SR sa nám podarilo 
formulár RYB01 z časti upraviť. Stále však doň neboli zapracované všetky naše pripo- 
mienky, ktoré by viedli k zjednodušeniu jeho vyplňovania a výstupné súhrnné údaje by sa čo 
najviac zhodovali s realitou. Na dopracovaní všetkých, nami požadovaných zmien stále pracu-
jeme. Dôležitú úlohu pri komunikácii s našim rezortným ministerstvom má Komoditná rada 
pre akvakultúru. Na online zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo naposledy sme otvorili otázky, 
ktoré najviac trápia chovateľov rýb. Uvítali sme a poďakovali za už spomínanú podporu 
zo strany ministerstva pre chovateľov rýb a veríme, že aj  v ďalších rokoch sa bude  rátať 
s pomocou pre náš sektor. Opätovne sme riešili problematiku štatistických výkazov a ich  
správne nastavenie pre čo najreálnejší obraz sektora. Otvorili sme otázku šírenia ocho-
rení podliehajúcich hláseniu a postavenie štátu a chovateľov pri vzniku takejto situácie. 
Zhodli sme sa, že štát má stáť na strane poškodených (vrátane rybárov) a hľadať všetky 
dostupné prostriedky ako pomôcť.  Poukázali sme na (ne)čerpanie OPRH 2014 – 2020, 
ktoré bolo najhoršie v histórii existujúceho programu pre sektor akvakultúry. Sme pri-
pravení v novom období pomôcť, aby sa takáto situácia už nikdy neopakovala. Minis-
terstvo uvítalo činnosť ZCHRS  v rámci náboru nových členov a posilňovania združenia. 
Poskytovanie nových informácií medzi ministerstvom a chovateľmi rýb  je veľmi dôležité 
pre rozvoj akvakultúry na Slovensku.

Na letné obdobie pripravujeme Valné zhromaždenie nášho združenia, ktoré by sa malo 
uskutočniť 24.6.2021 v Ivanke pri Dunaji. Na začiatku roka sme prijali medzi nás 6 nových 
členov a aktuálne máme ďalšie prihlášky od nových subjektov, ktoré by sa radi stali našimi 
členmi. Na Valné zhromaždenie chceme pripraviť návrh na zmenu Stanov ZCHRS, ktoré by 
mali byť aktualizované aj z dôvodu rozšírenia počtu členov. Súčasťou Valného zhromaž-
denia bude tak ako v minulom roku Odborný seminár, nakoľko sa ukázalo, že zvyšovanie 
odbornej úrovne chovateľov rýb je veľmi dôležité. Preto, tak ako vlani, aj tento rok chce-
me požiadať Ministerstvo o dotáciu a príspevok na našu činnosť spojenú s celoživotným 
vzdelávaním našich členov.   

Na záver mi dovoľte popriať Vám úspešnú produkčnú sezónu a pevné zdravie kolegovia. 
Petrov Zdar!

Ing. Michal Madžunkov 
prezident Združenia chovateľov rýb na Slovensku

 Príhovor prezidenta ZCHRS
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Rok 2020 bol pre všetkých náročný z dôvodu ochorenia COVID-19 a následne prijatých 
striktných opatrení zo strany vlády. Pre operačný program rybné hospodárstvo považuje-
me tiež rok 2020 za náročný z pohľadu zmien ku koncu roka. Nastali zmeny s víziou lep-
šieho čerpania v najbližších rokoch až do konca programového obdobia 2023. 

Do konca roku 2023 je potrebné rozdeliť ešte približne 11 miliónov z verejných zdrojov. 
Vízia je hlavne snažiť sa sprístupniť finančné prostriedky pre všetkých žiadateľov. Aktu-
alizovali sme výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, aby sme 
sprístupnili možnosť si podať žiadať bez dodatočných nákladov na predkladanie žiadosti. 
Cieľom aktualizácie výzvy je úprava znenia podmienok poskytnutia príspevku vo výzve a 
spôsobu preukazovania ich splnenia s cieľom optimalizácie a vhodnejšieho nastavenia 
výzvy a z dôvodu zníženia administratívnej záťaže pre žiadateľov. Nasledujúcimi krokmi 
očakávame väčší záujem zo strany žiadateľov.

Všetky aktuálne informácie nájdete na našej stránke:

https://www.mpsr.sk/rozvoj-vidieka-a-priame-platby-rybne-hospodarstvo/op-
-rh-2014-2020/1-43-949

Taktiež nastala zmena v implementačnej časti realizácie projektov. Z poľnohospodárskej 
platobnej agentúry sme presunuli na riadiaci orgán vykonávacie funkcie pri realizácii pro-
jektov. 

Týmto krokom očakávame flexibilnejší prístup a operatívnejšiu komunikáciu k prijíma-
teľom.

Aktuálne kroky riadiaceho orgánu na zlepšenie možnosti 
čerpania z operačného programu rybné hospodárstvo.
Autor fotografie: Rudolf Schwarz

 Kroky k zlepšeniu čerpania financií z OPRH

https://www.mpsr.sk/rozvoj-vidieka-a-priame-platby-rybne-hospodarstvo/op-rh-2014-2020/1-43-949
https://www.mpsr.sk/rozvoj-vidieka-a-priame-platby-rybne-hospodarstvo/op-rh-2014-2020/1-43-949
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Nový operačný program 2021-2027

Aktívne sme začali prípravu nového operačného programu. Predpoklad schválenia ná-
vrhu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom námornom, rybárskom 
a akvakultúrnom fonde a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 508/2014 je v mesiaci máj 2021.

V rámci OP RH 2021 – 2027 bude podpora zameraná na dosahovanie cieľov 2 zo 4 Priorít 
(1. Podpora udržateľného rybárstva a ochrany vodných biologických zdrojov; 2. Podpora 
udržateľných akvakultúrnych činností, ako aj spracovania produktov rybolovu a akvakul-
túry a uvádzania týchto produktov na trh) návrhu nariadenia o ENRF 2021 – 2027. V rám-
ci uvedených priorít nariadenia o ENRF 2021 – 2027 by financovanie mohlo smerovať 
na národné projekty zberu údajov, kontroly a presadzovania a národných propagačných 
kampaní, dopytovo orientovaných projektov sektora akvakultúry a spracovateľského prie-
myslu produktov rybolovu a akvakultúry, dopytovo orientovaných projektov zameraných 
na ekosystémové služby rybníkov a podporu genofondu natívnych populácií chovaných 
rýb, či podporu inovačných výrobkov, procesov alebo zariadení v akvakultúre.

V spolupráci s pracovnou skupinou plánujeme vypracovať podklady operačného progra-
mu v priebehu tohto roka a na jeseň predložiť na schválenie na európsku komisiu.

V rámci príspevku uvádzame niekoľko bodov atraktivity budúceho OP RH 2021 – 2027.

•	 Atraktívna alokácia programu v sume 20 mil. EUR

o 15 mil. EUR z prostriedkov ENRaF

o 5 mil. EUR spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu

•	 Väčší pomer alokácie programu sa pridelí na produktívne investície do akvakultúry

•	 Možnosť získania atraktívnejšieho nenávratného finančného príspevku (grantu) 
v rámci projektov podporujúcich inovačné výrobky, procesy alebo zariadenia 
v akvakultúre až do výšky 75 % z celkových oprávnených výdavkov projektu

•	 Možnosť získania nenávratného finančného príspevku (grantu) na nové opatrenie 
- podpora zachovania genofondu a ekosystémové služby rybníkov

RNDr. Kamil Huslica, Mgr. Ján Chládok, Mgr. Ľuboš Dudáš

 Kroky k zlepšeniu čerpania financií z OPRH
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Spoločnosť DONA, s.r.o. Veľké Revištia začala svoje pôsobenie v sektore poľnohospo-
dárstva 01.10.1996 a sme veľmi radi, že tohto roku môžeme osláviť 25 rokov jej úspešné-
ho fungovania na trhu. Naša spoločnosť hospodári na cca 4300ha pôdy, ktorá je rozdele-
ná približným pomerom 50:50 ornej pôdy a trvalých trávnych porastov.

V našej firme sa zaoberáme rastlinnou a živočíšnou výrobou. V súčasnej dobe našu ži-
vočíšnu výrobu tvorí chov hovädzieho dobytka a chov rýb. V minulosti sme sa zaoberali 
taktiež chovom ošípaných, no dôsledkom nepriaznivej situácie v tomto sektore sme boli 
nútení naše odchovne ošípaných v roku 2016 zrušiť.

Po stručnom predstavení našej spoločnosti sa presuňme k meritu tohto článku. DONA, 
s.r.o. Veľké Revištia začala s chovom rýb na stredisku Rybníky – Iňačovce v roku 2000. 
Hospodárime na 26 rybníkoch s celkovou rozlohou 472,56ha vodnej plochy.

Začiatok nášho hospodárenia na tejto rybničnej sústave bol veľmi náročný. Táto rybničná 
sústava bola značne zdevastovaná, takže sme museli pristúpiť k okamžitej rekonštrukcií 
hrádzi, rozvodov vody, odvodňovacích kanálov, liahne a sádok čo nás poriadne potrápi-
lo. No nedali sme sa odradiť a všetko sme dotiahli do úspešného konca. Naše rybníky 
sa napúšťajú z riečky Okna. Táto riečka pramení vo Vihorlatských vrchoch a je to jedna 

Predstavenie člena ZCHRS: Dona, s.r.o. Veľké Revištia

Text a  foto: Ing. Martin Vaľo

 Predstavenie člena ZCHRS: Dona, s.r.o. Veľké Revištia
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z najčistejších vôd na východoslovenskej nížine. Vypúšťanie sa realizuje do riečky Čierna 
voda, ktorá následne ústi do rieky Uh.

Na našich rybníkoch sa primárne venujeme chovu kapra a šťuky no chováme tiež zu-
báča, amura, sumca, tolstolobika a lieňa. Zaoberáme sa hlavne chovom násadových rýb 
na zarybňovanie rybárskych revírov ale aj chovom rýb pre konečných spotrebiteľov t.j. 
vianočný predaj kaprov alebo predaj rýb do spracovní. Na našom stredisku sa prevá- 
dzkuje umelý výter a prirodzený výter. Umelo rozmnožujeme amura, tolstolobika a šťuku 
a prirodzený výter prebieha u kapra, zubáča a sumca. Pomocou umelého výteru sme 
schopný predávať všetky vekové kategórie rýb. 

Vďaka našej rastlinnej a živočíšnej výrobe si krmivá pre ryby zabezpečujeme vo vlastnej 
réžií. To je aj našou pridanou hodnotou lebo vieme, že krmivo ktoré im podávame nie je 
chemicky upravované, takže naše ryby rastú prirodzeným spôsobom na prírodnej a im 
blízkej strave. Výlov u nás prebieha vždy na jar a jeseň kedy sme na našich rybníkoch 
v plnej pohotovosti. No s celoročným výlovom nám nechcene „pomáhajú“ aj rybožra-
vé predátori, ktoré sa vďaka susediacej národnej prírodnej rezervácií Senianské rybníky 
u nás vyskytujú vo veľkých počtoch. Hlavné zastúpenie má kormorán, volavka, čajka, ly-
žičiar a beluša.

Za prvé štvrťstoročie, ktoré uplynie tohto roku, sa naša firma stala stabilným obchodným 
partnerom na agropotravinárskom trhu a do budúcnosti želáme jej aj našim kolegom 
v rybárstve aby sme si napriek neľahkým podmienkam toto postavenie na trhu udržali.

Fotografie: Ryby z Inačovských rybníkov

 Predstavenie člena ZCHRS: Dona, s.r.o. Veľké Revištia
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Usmernenie pre chovateľov rýb v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prí-
rody a krajiny,  v znení neskorších predpisov

Rybožravé predátori spôsobujú chovateľom rýb na Slovensku každoročne význam-
né škody na obsádkach tržných a násadových rýb, ale aj na generačných rybách a tiež 
na populáciách našej pôvodnej ichtyofauny na voľných vodách obhospodarovaných 
užívateľmi rybárskych revírov. 

V zmysle §97 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“) štát zodpovedá za škodu na rybách spôsobenú rybožravý-
mi predátormi vydrou riečnou, kormoránom veľkým a volavkou popolavou (od 1.6.2021 
aj volavkou bielou - beluša). Táto škoda sa v súčasnosti priznáva chovateľom rýb, ktorý 
realizujú svoju činnosť v súlade  s § 19a zákona č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe 
hospodárskych zvierat a tiež v rybníkoch, v rybochovných zariadeniach a v malých vod-
ných nádržiach osobitne vhodných na chov rýb, ak sú tieto chovnými rybárskymi revírmi. 

Celková výška vyplatených škôd všetkým chovateľom rýb na Slovensku 
predstavuje ročne viac než 330 tis. EUR za všetky rybožravé predátori spolu. 
Podmienky pre vyplatenie náhrady škody  sú uvedené v § 97-102 zákona o ochrane prí-
rody a krajiny, pričom dôraz sa kladie na riadne zdokumentovanie početnosti týchto 
predátorov vyskytujúcich sa na konkrétnom rybochovnom zariadení a stanovenie škôd 
na odchovávaných rybách formou znaleckého posudku. 

Uplatnenie náhrady škody na rybách spôsobenej rybožravými predátormi
Text: Ing. Tibor Krajč, PhD., Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Fotografie: Ing. Jaroslav Šubjak

 Uplatnenie náhrady škody na rybách spôsobenej predátormi
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PODMIENKY ZÍSKANIA NÁHRADY ŠKODY NA SLOVENSKU

Náhradu škody na rybách možno poskytnúť, ak škoda bola spôsobená určeným živočí-
chom, ktorý sa v čase a na mieste vzniku škody preukázateľne zdržiava.

Komentár: Prítomnosť chránených živočíchov, na ktoré je možné žiadať náhradu 
škody na rybách (vydra riečna, kormorán veľký, volavka popolavá) musí jednoznač-
ne potvrdiť pracovník príslušného Okresného úradu (miestne príslušný podľa umie-
stnenia konkrétnej vodnej plochy), ktorý si pre tento účel prizve pracovníka Štátnej 
ochrany prírody SR. Tento údaj musí byť písomne zdokumentovaný a potvrdený 
Okresným úradom prípadne štátna ochrana prírody SR - ďalej v článku ŠOP SR.

V prípade výskytu vydry riečnej je potrebné, aby pracovník OÚ alebo ŠOP SR, na zá-
klade pobytových znakov alebo priameho pozorovania, zaznamenal do protokolu 
aj ich počet a pohlavie (samec, samica, mláďa).

Ak bola škoda na rybách spôsobená určeným živočíchom, ktorý je voľne žijúcim vtákom, 
náhrada škody sa poskytne, len ak v lokalite, kde došlo k vzniku škody, nebola na základe 
žiadosti orgánom ochrany prírody celoročne povolená výnimka z podmienok druhovej 
ochrany podľa § 35 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 543/2002 Z.z..

Komentár: Nárok na náhradu sa neposkytne chovateľovi, ktorý má udelenú 
výnimku podľa

§ 35 a to za účelom:

a) úmyselne odchytávať v jeho prirodzenom areáli,

b) úmyselne zraňovať alebo usmrcovať v jeho prirodzenom areáli, 

c) úmyselne rušiť v jeho prirodzenom areáli, najmä v období hniezdenia, 
rozmnožovania, výchovy mláďat,  zimného spánku alebo migrácie

Ak bola škoda na rybách v rybochovnom zariadení spôsobená určeným živočíchom, 
ktorý nie je voľne žijúcim vtákom (vydra), poskytne sa náhrada škody, len ak toto 
zariadenie s výnimkou klietok bolo v čase rozhodujúcej udalosti dostatočne oplotené a 
na prípadnom prítoku a odtoku vody opatrené mriežkami brániacimi vniknutiu určeného 
živočícha. 

Komentár: Pri novobudovaných rybochovných zariadeniach sa musia dodržať poži-
adavky na oplotenie stanovené Okresným úradom pri jeho výstavbe tak, aby bolo 
možné si nárokovať prípadnú náhradu škôd. U starších zariadení musí byť nápustné 
a výpustné potrubie opatrené mriežkou. Zároveň stredisko musí byť zabezpečené 
oplotením, prípadne elektrickým ohradníkom. Odporúčame, aby pracovník Okres-
ného úradu hneď na začiatku uviedol, či toto stredisko spĺňa uvedenú požiadavku 
pri náhrade škody spôsobenou vydrou riečnou, nakoľko inak môžu byť všetky ďal-
šie aktivity a náklady chovateľa zbytočne vynaloženým úsilím. 

 Uplatnenie náhrady škody na rybách spôsobenej predátormi
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Pri škode na rybách sa uhradí len škoda, ktorá vznikla v dôsledku ich usmrtenia alebo 
zranenia spôsobeného určeným živočíchom/§ 99/.  

Komentár: Zákon striktne stanovuje, že pri náhrade škody spôsobenej rybožravý-
mi predátormi sa uhradí iba priama škoda vzniknutá priamym skonzumovaním rýb 
a tiež následná spôsobená zranením, ktoré chovateľ musí vydokladovať (zdokumen-
tovať). Výškou škody sa musí vysporiadať príslušný znalec, ktorý bude celkovú škodu 
stanovovať. Z uvedeného vyplýva, že následné škody, tzv. ušlý zisk, nie je pre chova-
teľa zo zákona nárokovateľný. 

Následné škody (okrem škôd spôsobených zranením) však môže znalec vypočítať 
a chovateľ si ich bude môcť odpísať zo základu dane ako manká a škody.

Poškodený chovateľ rýb písomne oznámi vzniknutú škodu po jej zistení Okresnému 
úradu ŽP, v ktorom územnom obvode ku škode došlo.

Komentár: Vznik škody je potrebné oznámiť po jej vzniknutí. Poslednou novelou zá-
kona bol 5 dňový termín na oznámenie tejto škody  zrušený!  Je tak na chovateľovi 
kedy škodu oznámi, avšak nárok na odškodnenie úzko súvisí práve s týmto nahláse-
ním škody. Škoda na rybách vzniká zaznamenanou prítomnosťou uvedených chrá-
nených rybožravých predátorov na rybochovnom zariadení, príp. dňom vysadenia 
násad do rybochovného zariadenia (rybníka) v lokalite, na ktorej sa uvedené pre-
dátori zdržiavajú celoročne. Je totiž logické, že prítomnosť rybožravých predátorov 
na rybníkoch s obsádkou rýb dáva predpoklad na vznik škody. (Pozn. autora: Túto 
skutočnosť potvrdzuje množstvo odborných článkov, že predátori sa vo zvýšenom 
množstve vyskytujú v blízkosti rybničných sústav s obsádkou rýb a naopak rybníky 
bez obsádky, aj keď napustené, nevyhľadávajú). 

Aktuálne minister životného prostredia SR podpísal novelu vyhlášky (nová má č. 
170/2021 Z.z.) a preto Vám aktuálne zmeny, ktoré sa budú týkať aj náhrady škôd 
na rybách spôsobených rybožravými predátormi, prinesieme v ďalšom čísle.

 Uplatnenie náhrady škody na rybách spôsobenej predátormi

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/170/20210601
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Ako som sa stal rybárom?
Môj otec Jaroslav Příhoda bol vášnivým rybárom. Ale nielen ako lovec ale aj hos-

podár. Uvedomoval si, že bez starostlivosti o vody a to predovšetkým pravidelným za-
rybňovaním nie je možné zachovať dobrú rybnatosť rybárskych revírov po ich vyrabo-
vaní po vojne, pri rastúcom počte rybárov a negatívnom pôsobení človeka na prírodu. 
Preto hľadal v okolí Trenčína možnosti vybudovania chovného zariadenia predovšetkým 
pre pstruha potočného. 

Ako vhodný sa ukázal prameň v katastri obce Kubrica, ktorý mal v tom čase výdat-
nosť 20 litrov za sekundu a stabilnú teplotu 9 °C. Ako tajomník vtedajšieho Rybárskeho 
ochranárskeho spolku pre Trenčín a okolie organizoval brigádnickú činnosť na výstavbu 
rybného hospodárstva. Samozrejmosťou bola pravidelná účasť členov rodiny na tejto vý-
stavbe. Brigády sa konali vždy v sobotu poobede (doobeda do 12,00 hodiny sa pracovalo 
a chodilo do školy) a v nedeľu. Chodili sme peši z Trenčína (6 km) a neskôr, keď začal 
premávať autobus, z Kubrej. Výstavba bola ukončená v roku 1949 a slávnostné otvorenie 
bolo 17.júla 1949 za prítomnosti MVDr. Štefana Pacáka, referenta pre rybárstvo na Pove-

MVDr. Juraj Příhoda, CSc. oslavuje

80-te narodeniny!
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reníctve poľnohospodárstva v Bratislave a Samuela Ivašku, vtedajšieho predsedu Jednot-
ného zväzu rybárov v Žiline.

Valné zhromaždenie Rybárskeho ochranárskeho spolku pre Trenčín a okolie sa dňa 
27. marca 1949 rozhodlo rybníky v Kubrici  pomenovať „PSTRUHOVÉ ODCHOVNÉ RYBNÍČ-
KY JAROSLAVA PŘÍHODU“. Hospodárstvo pozostávalo z dvanástich betónových kruhových 
rybníčkov, tzv. „amerických“ na odchov plôdika pstruha potočného, troch veľkých rybní-
kov na generačné ryby a liahne podľa vzoru Samuela Ivašku vyloženej bielymi kachličkami 
s aparátmi Rükel-Vacek rozmiestnenými vedľa seba. Matečný materiál sa odlovovoval 
elektrickým agregátom z rybárskych revírov a po výtere vypúšťal späť do potokov.

Všetkých týchto aktivít som sa pravidelne zúčastňoval a keď som ako štrnásťroč-
ný na Drietomici chytil na mušku prvého lipňa (otec na mŕtveho hlaváča nechytil nič) a 
na druhý deň na hlaváča prvého pstruha (a otec zasa nič), bol som už aj ja chytený rybár-
činou. A tak pri rozhodovaní sa o ďalšom štúdiu zvíťazilo nad Inštitútom telesnej výchovy 
(v tom čase som bol úspešným atlétom) rybárstvo, lepšie povedané ryby. Rozhodoval 
som sa medzi Prírodovedeckou fakultou, Lesníckou fakultou a otec prišiel s návrhom, že 
MVDr. Štefan Pacák je už v pokročilom veku a po jeho odchode nebude mať kto nahradiť 
„rybárskeho“ veterinárneho lekára. Nakoniec zvíťazila táto alternatíva a tak v roku 1958 
po maturite na 2. jedenásťročnej strednej škole v Trenčíne, som bol prijatý na Veterinár-
nu fakultu Vysokej školy poľnohospodárskej v Košiciach.

Na „Veterine“ bol okrem iného tiež rybársky skleník, kde boli chované jednak akva-
rijné rybičky, ale tiež pre názornú výučbu naše ryby. Keďže som na katedre parazitológie 
a zoológie, pod ktorú skleník patril, pracoval ako demonštrátor, tak po druhom ročníku, 
namiesto povinnej praxe v poľnohospodárstve, nastúpil na prax v tomto skleníku. Počas 
praxe som sa stretol s Doc. Ing. Rudolfom Žitňanom, ktorý bol v tom čase externým uči-
teľom predmetu Choroby a chov rýb, ale zároveň bol výborným rybárom a členom pred-
sedníctva Ústredného rybárskeho zväzu v Žiline. Tam sa poznal s mojim otcom, ktorý robil 
predsedu revíznej komisie Ústredného výboru SRZ a tak bol môj rybársky osud spečatený. 

Všetky voľné chvíle som od tej doby trávil v jeho prítomnosti, či už na rybách 
vo vodách východného Slovenska, alebo laboratóriu patriacemu pod Helmintologic-
ký ústav SAV vedeného Akademikom Hovorkom. Z tejto spolupráce vyplynula aj moja 
diplomová práca „Helmintofauna pstruha potočného v prielome Hornádu“, ktorú som 
úspešne obhájil a v apríli 1964 promoval. V mladosti ľahká atletika, kde som sa venoval 
disciplínam ako trojboj, päťboj, desaťboj, v mládežníckej kategórii reprezentoval Sloven-
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sko v hode kladivom, chalupárčenie, záhradkárčenie, rybárstvo, ochrana prírody, ekoló-
gia, fotografovanie. 

Po skončení štúdia, keďže sa nenaskytla možnosť pracovať v obore týkajúcom sa 
rýb,  nastúpil som najskôr ako obvodný veterinárny lekár v Topoľčanoch, následne som 
absolvoval skrátenú základnú vojenskú službu na 2. vojenskom okruhu v Trenčíne, kde 
som po jej ukončení zostal pracovať ako civilný zamestnanec vo funkcii epizootológa.  
Čakal som na vhodné uplatnenie v obore zaoberajúcom sa rybami. Predpokladal som, že 
na Veterinárskej fakulte v Košiciach sa vytvorí pri katedre parazitológie oddelenie chorôb  
a chovu rýb, kde by som požiadal o prijatie. Stalo sa však niečo iné.

V roku 1968 došlo v Československu k novému štátoprávnemu usporiadaniu 
na princípe federácie. Z dovtedy existujúceho Československého rybárskeho zväzu vznikli 
dva samostatné zväzy. Vytvorenie samostatného Slovenského rybárskeho zväzu zname-
nalo vypracovať nové stanovy a vytvoriť novú organizačnú štruktúru centrálneho orgánu 
Zväzu, kde bolo okrem iných vytvorené  hospodárske oddelenie. Oddelenie pozostávalo 
z dvoch pracovníkov: 

•	 vedúceho a zároveň povereného vedením kaprových stredísk;
•	  samostatného odborného referenta pre chov lososovitých rýb a podnikového vete-

rinárneho lekára.

Na základe žiadosti som na návrh predsedníctva ÚV SRZ bol prijatý a nastúpil som 
dňa 8.1. 1969 na funkciu samostatného odborného referenta so širokou pracovnou nápl-
ňou. Samozrejme moje nadšenie prekonalo aj také „maličkosti“, že som chodieval z Tren-
čína na „týždňovky“, býval som v podkrovnej izbe s mojim vedúcim Štefanom Mikulom 
(ktorý tiež dochádzal z Trstenej) a z platu 2700 Kčs mesačne, ktorý som mal v Trenčíne 
som klesol na plat 2 300 Kčs.

Písal sa rok 1969, rok po okupácii vojskami Varšavskej zmluvy a nie všetci sme 
na tento vstup mali rovnaký názor a tak pri jednom posedení, kde som tvrdo presadzo-
val nesúhlas so vstupom a obhajoval politiku Alexandra Dubčeka, Štefan Mikula, ktorý 
bol v tom čase predsedom základnej organizácie KSS sa chystal z toho vyvodiť patričné 
dôsledky a na dlhý čas našej spolupráce mi to dal pocítiť. Zobral som si však z toho pouče-
nie, že sa nezúčastním žiadnych politických debát, hlavne nie pri posedeniach spojených 
s alkoholom. Druhým mojím mladíckym počinom bol vzdor voči tajomníkovi. Dohovoril 
som s MsO SRZ Trenčín odlov generačných rýb zo Seleckého potoka, zorganizoval som 
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lovnú skupinu zo Žiliny. Prišli sme na miesto, ale po predchádzajúcom daždi, bol potok 
tak skalený, že bolo zbytočné začať loviť a dúfali sme, že po daždi sa potok trochu vyčistí 
a budeme môcť loviť. Nič také sa však nestalo, no a kde sa dá na dedine čakať - jedine 
v krčme nazývanej pohostinstvo. Premrznutí sme si samozrejme dali čaj s rumom (a nie 
iba jeden) a vybrali sme sa bez úlovku na spiatočnú cestu. Ja som sa ešte stavil u manželky 
v Trenčíne, ktorá robila v hygienickom laboratóriu, pre nejaké laboratórne sklo. Keď sme 
prišli na dvor, vtedy ešte pri budove na Hollého 11 v Žiline, bol tam tajomník. Zahlásil som 
mu, že sme nič nechytili, lebo lialo ako z krhly a bola kalná voda. On len poznamenal „ale 
chytili, chytili“.

Takýto bol môj osobný vstup na nové vytúžené pracovisko. Je pravda, že to 
bolo trochu aj zo sklamania z prístupu k mojim odborným stanoviskám a plánom. 
 
Starostlivosť o preparáty rýb

Po mojom príchode na Zväz sme sedeli v budove na ulici Hollého 11, naše oddele-
nie i oddelenie pre tečúce vody v jednej veľkej miestnosti, kde na čelnej stene oproti dve-
rám boli police s valcami formalínových preparátov rôznych druhov rýb. Myšlienkou bolo, 
že po dostavaní novej budovy na Šafárikovej ulici 20 (dnešnej Kmeťovej) sa zriadi múze-
um, ktorého súčasťou budú všetky druhy rýb žijúcich v slovenských vodách. Nevýhodou 
formalínových preparátov bolo, že ryby v nich stratili svoje typické zafarbenie. Pokúšal 
som sa nájsť vhodné fixačné prostredie, kde by boli zachované prirodzené farby. Žiaľ to 
sa mi nepodarilo. Slabou náplasťou bola kyselina nikotínová, ktorá v liehovom prostredí  
zachovávala červenú farbu. Hľadal som tiež v možnosti zalievania do metylmetakrylátu. 
Tu bolo však možné zalievať iba malé, odvodnené organizmy a tak ryby neprichádzali 
do úvahy. Ukázalo sa, že jedinou vhodnou metódou sú suché preparáty vypchatých rýb 
domaľovaných farbami. Preto som ďalej nepokračoval v tejto činnosti a s mokrými prepa-
rátmi sa ďalej nepokračovalo.

Moja rybárska škola

Napriek tomu, že som bol teoreticky pripravený na chov i choroby rýb, chýbala mi 
prax. Možnosť sa mi naskytla na stredisku Dubná Skala. Janko Andok bol veľký zlepšo-
vateľ a rybársky výmyselník. Mal postavené rôzne bazény, akvária, liaheň s vertikálnymi 
inkubátormi ikier a recirkuláciou vody s riadením teploty a pod. Na stredisku sa chovali 
matečné ryby  pstruha potočného, pstruha dúhového ale hlavne generačné stádo hlavá-
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tok. Janko Andok však nebol na rybárske práce ako sú triedenie rýb, výtery, vyberanie 
a čistenie ikier a podobné práce. Na to si najímal dobrovoľníkov z radov rybárov, ale 
najmä svoju manželku. V  čase môjho nástupu na Zväz však pani Andoková už odišla do 
dôchodku a mne sa naskytla možnosť vyskúšať si v praxi svoje vedomosti a získať nové 
poznatky. Bola to vynikajúca škola. Prakticky som sa naučil vytierať ryby s pomocníkmi aj 
bez nich, oplodňovať ikry, sledovať inkubáciu ikier, vyberať uhynuté ikry pinzetou s očkom, 
vyskúšať prístroj na vyberanie ikier s pipetou. Samozrejme som začal aj s evidenciou, po-
čtom a veľkosťou ikier, vyskúšal som rôzne metódy počítania ikier ako – podľa Bayerovej 
tabuľky, objemovou metódou, evidenciou strát, denným meraním teploty a mnoho ďal-
ších úkonov.

Výnimočnou akciou a doslovne spoločenskou udalosťou bol výter hlavátok. Feno-
logickým ukazovateľom doby začínajúceho výteru na Dubnej Skale bolo tiahnutie žiab, 
najmä ropúch zelených (Bufo viridis ) cez vozovku a kvitnutie zlatého dažďa (Forsythia).  
Hlavátkový rybník sa úplne vypustil, ryby zostali iba v lovisku a zriadila sa tam výterová 
stanica pozostávajúca s nádrží na prechovávanie rýb, výterového stola a stola na prísluš-
né potreby. Ryby sa lovili individuálne do ohnútky a nosili v nosítkach z pogumovanej cel-
toviny. Matečné hlavátky sa individuálne donášali priamo na vytierací stôl, čo bol vlastne 
válov z pogumovanej celtoviny umiestnenej na skladacej štvornožke. Tu sa ryba nechala 
„vytrepať“ a po upokojení sa zisťovala zrelosť. Nezrelé ryby sa dočasne dávali do nádrže, 
z ktorej sa potom vracali späť do loviska. Samce sa ponechávali v osobitnej nádrži  na 
viac výterov. Zrelé samice sa vytierali pomocou troch pracovníkov, nakoľko sa jednalo o 8 
až 15 kg exempláre. Jeden držal hlavátku pomocou navlhčenej handry za hlavou, druhý 
taktiež pomocou navlhčenej handry za steblo chvosta naplocho a tretí vytieral. Vytieral 
do plastovej misky, ktorú držal ďalší pracovník, aby pri pohybe hlavátky bol schopný rých-
lo misku s ikrami odtiahnuť. Pretože sa jednalo o veľké exempláre do jednej misky sa 
vytierala iba jedna samica, ktorá sa zväčša oplodňovala mliečom dvoch samcov. Samce sa 
vytierali obdobným spôsobom ako samice a mlieč sa aplikoval priamo na ikry. Po výtere 
sa ryby zmerali (celková dĺžka, dĺžka tela, dĺžka hlavy, kraniálna výška, kaudálna výška) 
a zvážili na presnosť 1 gramu. Zároveň sa vo valci zmeralo objemové množstvo vytretých 
ikier. Vytreté samice sa potom umiestnili do povýterového rybníka, kde sa v prípade po-
treby dotreli, aby nezostali v dutine telovej ikry, ktoré po vstrebaní obsahu ikier mohli 
zo šupiek ikier vytvoriť zátku, ktorá by sťažovala výter v nasledujúcom roku.

Takýto postup výteru som zaznamenal v prvých rokoch môjho pôsobenia na Zväze. 
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Nepáčila sa mi príprava rýb pred výterom, najmä to „vytrepanie“, čo bolo vlastne pri-
dusenie rýb aj keď oxid uhlíka z ovzdušia pôsobí mierne narkotizačne. Preto som hľadal 
vhodný prostriedok. Bol mi známy narkotizačný prostriedok MS 222 od firmy Sandoz, 
ale ten bol nielen drahý, ale aj ako zahraničný prostriedok za koruny nedostupný. Preto 
v rámci spolupráce, ktorú som nadviazal z Výskumným ústavom veterinárnych liečiv SPO-
FA v Jílové u Prahy sme vyskúšali a do praxi zaviedli s Ing. Jozefom Králom narkotizačný 
prostriedok anglickej proveniencie PROPOXAT a po ďalšom vývoji aj československý 
prípravok MONOKAIN. Samozrejme, že s narkotizovanými rybami sa pracovalo omnoho 
pohodlnejšie a bezpečnejšie.

Začiatky práce v rybárstve

Na začiatku práce v rybárstve bolo potrebné zistiť veterinárnu situáciu v jednot-
livých chovoch a zaviesť opatrenia vyplývajúce zo zákona o veterinárnej starostlivosti 
v chove rýb na dodržiavanie hygieny prostredia, výživy, ošetrovania a plemenitby. Sta-
noviť opatrenia pri výskyte ochorení, navrhnúť spôsoby prevencie a liečenia, vypracovať 
ozdravovacie plány v súlade s veterinárnymi predpismi. Pretože, v tom čase aj záujem 
zo strany štátnej veterinárnej služby bol o chov rýb minimálny, navrhol som Štátnej veteri-
nárnej správe formu štátneho dozoru nad chovom rýb. Toto vzájomne prepojenie a stály ve-
terinárny dozor v chovoch rýb Slovenského rybárskeho zväzu a štátnej veterinárnej služby 
mal za cieľ zabrániť rozvlečeniu prípadných ochorení pri zarybňovaní rybárskych revírov po 
celom území Slovenska. Spoločná práca vyvrcholila výskumnou úlohou Hlavátka podunaj-
ská, ktorá bola riešená v celej šírke od výskytu až po umelý chov a zdravotný stav. V rokoch 
1984 – 1985 na odporúčanie Mongolskej akadémie vied si ma vyžiadalo Ministerstvo les-
ného a drevospracujúceho priemyslu Mongolskej republiky na expertízu zavedenia chovu 
lososovitých rýb Mongolska - najmä tajmena, lenoka a lipňa sibírskeho v oblasti Ulan Ba-
taru. V spolupráci s programátormi sme vypracovali počítačové programy na výpočet pro-
dukcie lososovitých rýb v rybníkoch, hospodárenie na kaprových rybníkoch, ktoré slúžia 
na modelovanie konkrétnych situácii. Po zhodnotení veterinárnej situácie na strediskách 
Slovenského rybárskeho zväzu vyplynula aj kandidátska dizertačná práca, ktorú som za-
meral v tom čase na najvážnejšie protozoárne ochorenie lososovitých rýb - myxobolózu. 
Praktickým dôsledkom bola likvidácia tohto ochorenia v chovoch lososovitých rýb na Slo-
vensku. Keďže ochorenia sú prakticky dôsledkom porušenia homeostázy, teda biologickej 
rovnováhy, vyplynula mi z toho potreba zamerať pozornosť na celý životný cyklus chova-
ných rýb, snažiť sa o jeho optimalizáciu v celom priebehu. Prvotnú pozornosť som venoval 
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matečným rybám a vypracoval som kritéria výberu a chovu matečných lososovitých rýb 
na jednotlivých strediskách SRZ a zaviedol špecializáciu ich chovu podľa podmie-
nok. Koniec šesťdesiatych a sedemdesiate roky boli v znamení intenzifikácie chovu lo-
sosovitých rýb. Prechádzalo sa na odlišné spôsoby chovu, preto som na základe li-
terárnych podkladov a zahraničných návštev vypracoval intenzifikačné chovateľské 
zámery pre väčšinu stredísk Slovenského rybárskeho zväzu. Na základe môjho od-
porúčania sa zaviedlo kŕmenie granulovanými kŕmnymi zmesami vlastnej receptú-
ry, odchov na žľaboch, klietkový chov a celé technologické postupy chovu, najmä 
pstruha dúhového a sivoňa na tržné účely. Získané poznatky som mohol ďalej uplat-
ňovať pri investičných zámeroch a budovaní nových produkčných stredísk, ako boli Prí-
bovce, Ružomberok - Biely Potok, ktoré sú v súčasnosti najväčšie produkčné chovy lo-
sosovitých rýb na Slovensku. Veľmi rád spomínam na moje detstvo v nádhernej prírode 
v okolí Trenčína. Nezabudnuteľné pre mňa zostanú priateľstvá, ktoré sa vytvorili. Veľmi 
rád spomínam na moje vysokoškolské štúdiá, kde som mal to šťastie, že ma učili vynikajú-
ci pedagógovia a na vysokej škole som spoznal aj svoju budúcu manželku a najkrajšie mo-
menty boli keď sa nám narodili deti a vnúčatá. Vo svojej profesii hľadám vždy nové veci, 
ktoré sa snažím presadiť do praxe. Neustále štúdium a pracovné pôsobenie v zahraničí 
ma posúva dopredu. Mojou zásadou je, že každý problém sa dá vyriešiť, len treba hľadať 
riešenie. Veľmi si vážim mojich rodičov za ich láskavú výchovu a podporu, obzvlášť si vá-
žim môjho otca, ktorého odborné rady o chove rýb a láske k prírode boli pre mňa veľkým 
prínosom. Jedno veľké ďakujem patrí mojej manželke, za jej nesmiernu podporu, lásku a 
trpezlivosť. Nesmierne si vážim, že vždy stála pri mne a príkladne sa starala o našu rodinu, 
aby som sa ja mohol venovať svojej práci. Z profesnej oblasti si veľmi vážim akademika 
Jána Hovorku, ktorého odborné rady boli pre mňa veľkým prínosom. Nezabudnuteľný 
pre mňa zostane aj Rudolf Žitňan, ktorému som vďačný za našu spoluprácu a priateľstvo. 
Poďakovanie patrí tajomníkovi SZR Ondrejovi Budajovi, ktorý mi dal možnosť presadiť 
svoje pracovné aktivity. V živote som mal možnosť spolupracovať s výnimočnými odbor-
níkmi a som vďačný každému za odborné rady, pomoc a priateľstvo, ďakujem všetkým 
bývalým aj súčasným spolupracovníkom. Aktuálne pracujem v poradenstve výstavby, re-
konštrukcie a modernizácie chovných zariadení rýb najmä pri zavádzaní recirkulačných 
systémov. 

MVDr. Juraj Příhoda, CSc.

 80-te narodeniny MVDr. Juraja Příhodu, CSc.
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Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne rozšíril svoju laboratórnu diagnostiku 
o vyšetrenie vzoriek rýb a kôrovcov a od roku 2003 vystupuje ako Národné referenčné 
laboratórium (NRL) pre choroby rýb a kôrovcov. Diagnostika je zameraná na identifikáciu 
pôvodcov chorôb rýb a kôrovcov na úrovni virologickej, sérologickej, molekulárnej, para-
zitologickej, mykologickej, toxikologickej a bakteriologickej.

MONITORING VÍRUSOVÝCH OCHORENÍ  RÝB  V ROKU 2021

Podľa Plánu veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia SR na rok 2021 (VPO 
2021), sa odoberajú vzorky rýb na virologické vyšetrenia podľa stanoveného harmono-
gramu (posielaný e-mail. formou na príslušné RVPS). Pre potvrdenie týždňového rozpisu, 
kontaktujeme zainteresované RVPS v príslušný týždeň  (dohodnutie konkrétneho termí-
nu).

Aj v tomto roku 2021 sme pripravili harmonogram odberov vzoriek rýb na monitoring 
vírusových ochorení. 

•	 Jarný a jesenný monitoring -  je zameraný na vyšetrenie lososovitých rýb, dia-
gnostikujeme prítomnosť pôvodcov ochorení : Vírusová hemoragická septikémia 
a Infekčná hematopoetická nekróza. Odoberá sa 30 ks živých rýb, uprednostňujú 
sa slabšie jedince s prípadnou klinikou a vo vekovej kategórii do 1 roka (ak je to 
možné)

•	 Letný monitoring – je zameraný na vyšetrenie kaprovitých rýb  ( predovšetkým 
kaprov, koi kaprov a ich hybridov ). Diagnostikujeme prítomnosť pôvodcov ocho-
rení : Herpesvírus koi kaprov a Spavá nemoc. Odoberá sa 10 ks jedincov do veku 1 
roka , uprednostňujú sa slabšie jedince s prípadnou klinikou (ak je to možné), tep-
lota vody by mala byť minimálne 17-18 oC, ryby sa nesmú mraziť.

Činnosť NRL pre choroby rýb a kôrovcov
- monitoring, úhyny, odber vzoriek.

 Autori textu:
 MVDr. Dáša Hojová, MVDr. Miriam Maceková 
 VPÚ v Dolnom Kubíne

Foto: Parazitologické vyšetrenieFoto: Laboratórium PCR

 Činnosť NRL pre choroby rýb a kôrovcov
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Jedným z najzávažnejších problémov v oblasti chovu rýb je ich hromadný úhyn. 
S hromadným úhynom rýb sa stretávame skoro počas celého roka, ale predsa len vyš-
šie počty zaznamenávame v jarnom období. Príčiny bývajú rôzne. Najčastejšie sa jedná 
o znečistenie vodného prostredia spôsobeného splaškami poľnohospodárskych  hnojív, 
výtokmi odpadových vôd, haváriami počas transportu chemických látok, nedostatkom 
kyslíka na vodných tokoch, prípadne pôsobením infekčného agensu. Na miesto hromad-
ného úhynu rýb by mali byť privolaní zástupcovia : Policajného zboru, príslušnej Regio- 
nálnej veterinárnej a potravinovej správy a Slovenskej inšpekcie životného prostredia, 
ktorí zabezpečia čo najrýchlejšie doručenie odobratých vzoriek do nášho laboratória.

Čo je potrebné vedieť o odbere a spôsobe doručenia vzoriek do laboratória? 

1. Jedna vzorka rýb by mala obsahovať aspoň 10 kusov  (podľa možnosti), ktoré sa 
musia zamraziť a do 24 hodín doručiť do laboratória. Ryby vo vysokom štádiu roz-
kladu nie sú vhodné na vyšetrenie.

2. Spolu so vzorkou rýb odporúčame doručiť aj vzorku vody. Je opodstatnené odobrať 
vzorku vody nad aj pod miestom podozrivým zo znečistenia vodného toku vzorka 
vody  = 1,5 l ( napr. plastová fľaša z minerálky, prepláchnuť ju vodou, ktorá sa bude 
vyšetrovať, vyliať ju z fľaše a opäť naplniť po hrdlo, označiť a chladiť po celý čas 
do doručenia do laboratória)

 
      

3. K zasielaným vzorkám je potrebné priložiť aj žiadanku na laboratórne vyšetrenie 
a uviesť  anamnézu a kontaktné údaje. 

4. Odporúčané vyšetrenia pri hromadných úhynoch :
A. virologické a stanovenie hladiny amoniaku v žiabrach ( povinné pri hromad-
nom úhyne rýb, priložená Žiadanka na laboratórne vyšetrenie, podpísaná veteri-
nárom príslušnej RVPS – hradené z VPO odpočtu)
B. patologicko –anatomická pitva, poprípade iné ukazovatele, ktoré vyplývajú 
z anamnézy – vyšetrenie hradí majiteľ, resp. objednávateľ.

Fotografie: Príklady odobratých vzoriek

 Činnosť NRL pre choroby rýb a kôrovcov
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A ešte jeden dôležitý bod na záver – v prípade zistenia hromadného úhynu rýb je potreb-
né  kontaktovať aj pracovníkov laboratória a tak zabezpečiť spoluprácu medzi všetkými 
zúčastnenými stranami, ktoré sa podieľajú na odhaľovaní príčin takýchto havárií.

Kontakty : 

ŠVPÚ Dolný Kubín, VPÚ v Dolnom Kubíne

MVDr. Miriam Maceková, MVDr. Dáša Hojová  

tel.č. :  043 / 58 37 130,  043 / 58 37 111

e-mail :  miriam.macekova@svpu.sk, dasa.hojova@svpu.sk

foto : internet, vlastné zdroje

Na fotografii: Štátny veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne 
zdroj fotografie: Web

 Činnosť NRL pre choroby rýb a kôrovcov
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Na príprave aktuálneho čísla sa podieľali:
Ing. Michal Madžunkov, RNDr. Kamil Huslica, Mgr. Ján Chládok, Mgr. 
Ľuboš Dudáš, Ing. Martin Vaľo, Ing. Tibor Krajč, PhD. , Miroslav Šlenc, 
MVDr. Juraj Příhoda, MVDr. Miriam Maceková, MVDr. Dáša Hojová. 
Aktuálne číslo pripravili: Ing. Tibor Krajč, PhD., Rudolf Schwarz
Kontakt: zchrs@zchrs.sk

www.zchrs.sk

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. HACH LANGE s.r.o.
11. SOŠ pôdohosp. a veterinárna Ivanka pri Dunaji
12. Ryby, Rybky MB (SHR)
13. Provit CZ, a.s.
14. RYBÁRSTVO KARÁP, s.r.o.
15. Trouw Nutrition Slovakia, s.r.o.
16. RYBY FERO, s.r.o.
17. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
18. Martin Kocian - predaj rýb
19. Viridis - Alena Mikušová

20. RYBHOS, s.r.o.
21. Siete - rybárstvo, Juraj Vicena
22. RYBÁRSTVO - Požehy, s.r.o.
23. Vladimír Harkabuz R.O.S.
24. Slovryb, a.s. Príbovce
25. BioMar Slovakia, s.r.o.
26. Rybárstvo Zemplín, s.r.o.
27. Miroslav Terek
28. Dona, s.r.o. Veľké Revištia
29. Rybárstvo Krpeľany - Milan Mazáň
30. CHOVRÝB, s.r.o.
31. Oľga Hrabčáková
32. Farma Nižná - Jozef Magiera (SHR)
33. Lesy SR š.p., Banská Bystrica
34. Marián Grúber - SALMO 
35. Pstruháreň Kolačkov
36. Chov rýb Staškov
37. WTW, meracia a analytická technika, s.r.o.
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