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Príhovor prezidenta 
Združenia chovateľov rýb 

na Slovensku
Milí kolegovia, už druhý rok prežívame 
nie len u nás  najväčšiu pandémiu (Co-
vid - 19) za posledných 100 rokov. Dotkla 
a dotýka sa nás všetkých v pracovnom aj 
súkromnom živote. Napriek tomu sa sna-
žíme zo všetkých síl zabezpečiť  pre nás a 
našu krajinu ryby, ako jednu zo základ-
ných produktov zdravej výživy.

Máme pred sebou Vianoce, najkrajšie 
sviatky  v roku, spojené s predajom rýb 
- tradíciou, na ktorú sme na Slovensku 
hrdí.  To je znakom blížiaceho sa konca 
roka, o ktorom  sa určite nedá povedať, že 
patrí medzi tie najlepšie. Napriek tomu je 
vhodné zhrnúť čomu sme sa tento rok ve-

novali, čo sa podarilo, čo nie a na čom aktuálne pracujeme. Rok 2021 je pre nás kľúčový 
na ďalšie obdobie najmä z hľadiska, že sa nám spoločne podarilo prijať a zaregistrovať 
na Ministerstve vnútra SR novelu Stanov ZCHRS. Aktuálne sa naše združenie spolu po-
dieľa na príprave Strategického plánu na rozvoj akvakultúry do roku 2030, a na príprave 
nového Operačného programu rybné hospodárstvo pre roky 2021 - 2027. Snažíme sa spo-
ločne presvedčiť naše rezortné ministerstvo o potrebe zjednodušenia, zreálnenia a debyro-
kratizácie nového OPRH 2021 - 2027, s cieľom zabezpečiť reálne čerpanie pre chovateľov 
rýb. Nad týmto cieľom visí viac otáznikov ako odpovedi. Tento rok je opäť snaha pod-
poriť  chovateľov rýb zo strany ministerstva. Vyčlenené finančné prostriedky sa určite nám 
všetkým v tomto ťažkom období veľmi zídu na náš ďalší rozvoj. Aktívne komunikujeme 
so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR na riešení problémov, ktoré nás rybá-
rov trápia. Aktuálne sa začalo diskutovať o problematike šľachtenia a plemenitby hospo-
dárskych zvierat, ktorá sa bude dotýkať v ďalšom období nás všetkých a to aj v súvislosti 
s pripravovaným zákonom o akvakultúre. Jedným z pozitívnych krokov bude určite koniec 
dvojitého registrovania spojené s vydávaním Osvedčenia na hospodársky chov rýb, ktoré 
nahradí  jedna registrácia na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe SR. 
Na svetlo sa tak dostanú aj chovatelia, ktorí sa doposiaľ mohli vyhnúť veterinárnej kon- 
trole, čo určite sprehľadní situáciu a zrovnoprávni podmienky pre každý subjekt v tomto 
našom sektore. Chceli by sme tiež presadiť zabezpečenie podpory na chov generačných 
stád u druhov rýb využívaných v akvakultúre a na podporu pôvodných druhov rýb. Veľ-
mi pozitívnym krokom z našej strany bola určite prezentácia našej činnosti na konci roka 
v Skalici, kde sme zahájili nultý ročník “slávnostného výlovu”, spojeného s prezentáciou 
nášho sektora za účasti všetkých našich partnerov. Chcel by som sa preto ešte raz všet-
kým členom a zúčastneným poďakovať za aktívnu pomoc, prípravu a organizáciu celého 

Foto: Ing. Michal Madžunkov, PhD.

podujatia. Osobitné poďakovanie patrí našim hostiteľom Rybárstvu S&B, s.r.o. v Skalici. 
Z hľadiska vnútorného fungovania nášho združenia sa snažíme  nastaviť systém a efektivi-
tu našej činnosti tak, aby sme sa mohli rozvíjať navonok i dovnútra. Darí sa nám postupne 
navyšovať počet členov nášho združenia a už sa blížime k číslu 50. Podarilo sa nám za-
registrovať naše združenie s možnosťou využiť 2 % z daní našich členov a sympatizantov 
pre našu ďalšiu činnosť.

Dovoľte mi preto na záver roka všetkým našim členom poďakovať za spoluprácu v roku 
2021, zaželať pevné zdravie, pokojné a veselé vianočné sviatky a šťastný nový rok 2022 Vám 
aj vašim blízkym.

Petrov zdar!

Ing. Michal Madžunkov, PhD. 
prezident Združenia chovateľov rýb na Slovensku

Foto: Jadrenie siete počas slávnostného výlovu Skalického rybníka

 Príhovor prezidenta ZCHRS
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pstruhovú farmu. Spočiatku vybudoval štyri betónové sádky na tržné ryby a dva kanále 
na násadu pstruha. Neskôr boli dobudované ešte ďalšie štyri sádky. Voda na celé hospo-
dárstvo je privádzaná samospádom z mlynského náhona. Od začiatku sa tu venujeme cho-
vu tržného pstruha dúhového. Na farme sa nenachádza liaheň a všetky násady pstruha 
nakupujeme. Za zmienku stojí aj malá vodná elektráreň, ktorú otec zrekonštruoval v pries-
toroch starého mlyna, aby bol v mesiacoch s nadbytkom vody plne využitý potenciál rieky 
Nitrica.
  Nezhody na Alekšinských rybníkoch vyvrcholili až k ich predaju a otec si ponechal 
len dva rybníčky v Lukáčovciach. Tu chováme nížinné druhy rýb. Násady si z časti docho-
váme sami a z časti nakupujeme. Všetky chováme do veľkosti tržnej ryby a následne ich 
v predvianočnom období predávame na farme v Skačanoch.
 Po skončení štúdia som sa rozhodol pokračovať v rozvíjaní rodinného hospodárstva 
a do firmy priniesť trochu čerstvého vánku. Zapojili sme sa do OPRH a obnovili sme vo-
zový park. Priamo na farme vybudovali novú predajňu so spracovňou. Do prác sa zapojila 
mechanizácia a do sádok sa nainštalovali airlifty. Toto všetko nám pomohlo zvýšiť produk-
ciu tržného pstruha dúhového.
 V súčasnosti sa na pstruhovej farme venujeme hlavne chovu lososovitého pstruha 
dúhového a na rybníkoch si dochovávame vianočných kaprov a dravé ryby. Nakoľko sme 
mikro podnik, máme len jedného väčšieho odberateľa. Všetky ostatné ryby predávame 
konečným spotrebiteľom priamo na farme v Skačanoch.
 Vzhľadom na klesajúci prietok a zvyšujúcu sa teplotu vody v rieke sú vyhliadky spo-
jené s chovom pstruha neisté. A tak sa reálne pohrávame s myšlienkou vybudovania agro-
turistického areálu s možnosťou lovu rýb, ponukou pečených pstruhov a so zvieratkami a 
atrakciami pre deti.
 Verím, že sa mi podarí otcovu myšlienku rodinného rybného hospodárstva rozvíjať 
čo najdlhšie.  Patrí mu moja obrovská vďaka a obdiv za všetku tvrdú prácu a úsilie, ktoré 
vynaložil pri realizovaní svojho sna.

Ing. Tomáš Fuka
konateľ firmy RYBHOS, s.r.o.

 Predstavenie člena ZCHRS: RYBHOS, s.r.o. Skačany

Foto: Areál rybárstva v Skačanoch Foto: vľavo otec Ing. Jaromír Fuka, 
vpravo syn Ing. Tomáš Fuka

 Predstavenie člena ZCHRS: RYBHOS, s.r.o. Skačany

Predstavenie člena ZCHRS: Rybhos, s.r.o. Skačany
Firmu RYBHOS založil v roku 2000 môj otec - Ing. Jaromír Fuka a tak v minulom roku 
oslavovala 20 rokov existencie. Ale aby toho v bláznivom roku corony nebolo dosť, otec 
sa rozhodol odísť do rybárskeho dôchodku, nech si môže viacej užívať život a svoje dve 
vnučky. My rybári vieme, že pri chove rýb na vlastnej farme veľa času na rodinu a zábavu 
nezostáva a preto ho v tom plne podporujem a verím, že mi bude ako odborný poradca 
stále nablízku.
 Vrátil by som sa ale k úplným začiatkom otcovej vášne pre chov rýb. Už od malička 
sa zaujímal o všetko živé, hlavne o ryby. Nebolo dňa kedy by neprevracal kamene v poto-
ku, či nekŕmil ryby z mosta svojou školskou desiatou. Prerástlo to až do rozhodnutia ísť 
študovať na strednú rybársku školu do Vodňan. Po úspešnom ukončení štúdia pokračoval 
na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Hneď po štátniciach nastúpil v Žiline do SRZ 
ako vedúci výroby nížinných druhov rýb. Nakoľko ho ale stále lákal skôr chov rýb a práca 
v praxi, pokračoval ako vedúci strediska v Malom Záluží.  Tam som sa rybárskemu remeslu 
postupne učil aj ja. Otcova túžba mať vlastné rybárstvo sa začala napĺňať, keď sa stal spolu-
majiteľom Alekšinských rybníkov, pod ktoré patrili aj dva rybníky v obci Lukáčovce. Začal 
sa tu venovať produkcii vlastných násad kapra a chovom tržných kaprov, amurov a dra-
vých rýb. V tom čase už aj mňa plnohodnotne zapájal do práce okolo rýb.  Tak som mohol 
na vlastné oči vidieť, aké je to pracovať v jednej firme s neodbornými a nezodpovedný-
mi ľuďmi. Otec sa však nevzdával a išiel si veľkými krokmi za svojím snom rodinného 
hospodárstva. To sa mu podarilo po objavení vhodnej lokality na chov lososovitých rýb 
v obci Skačany, neďaleko Partizánskeho. Tu na pozemku so starým mlynom začal budovať 
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V prvej časti článku sme sa venovali paragrafom 97-99 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”). V ďalšej časti prinášame 
vysvetlenie § 100 – 101 tohto zákona. Cieľom tohto článku je doplniť ďalšie informácie 
o uplatňovaní si náhrady škody vzniknutej chovateľovi rýb chránenými druhmi živočí-
chov. Na záver článku prinášame najčastejšie chyby, ktoré sa objavujú pri administrácií 
žiadostí podávaných chovateľmi rýb a  tiež vyjadrenie Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR.

Pri škode na rybách sa náhrada škody uplatňuje za obdobie odo dňa vzniku škody, ktorý 
poškodený oznámil, po deň predchádzajúci dňu výlovu rýb, ktorý poškodený vopred písomne 
oznámil na Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, v ktorého územnom ob-
vode ku škode došlo. Právo na náhradu škody na rybách musí poškodený uplatniť písomnou 
žiadosťou doloženou dokladmi a podkladmi potrebnými na posúdenie nároku na náhradu 
škody na orgáne ochrany prírody, v ktorého územnom obvode ku škode došlo, a to najneskôr 
do jedného mesiaca odo dňa oznámeného výlovu rýb.

Komentár: Vzniknutá škoda sa tak počíta od dátumu nahlásenia vzniku škody 
po deň predchádzajúci výlovu rýb. Žiadosť o náhradu škody musí byť zaslaná do 30 
dní od uskutočneného výlovu rybníka. 

Pri škode na rybách orgán ochrany prírody uskutoční miestne šetrenie (najneskôr do  7 dní 
po oznámení), a následne najmenej raz za tri mesiace. Z miestneho šetrenia sa spíše protokol 
a zaistia sa vhodným spôsobom dôkazy. 

Komentár: Je potrebné spolupracovať s orgánom ochrany prírody tak aby táto pod-
mienka bola splnená. V praxi to vychádza min. tri miestne šetrenia počas produkčnej 
sezóny. Je to po nahlásení vzniku škody, po troch mesiacoch a najčastejšie pri výlove 
rýb.

EVIDENCIA ŠKÔD 

Základným predpokladom úspešného zvládnutia získania náhrady škody je dôsledné 
zaznamenanie a zdokumentovanie rybožravých predátorov a tiež včasné nahlásenie prí-
tomnosti chráneného živočícha na rybochovnom zariadení, ktorý spôsobuje škodu.

• Prítomnosť tohto živočícha viac ako 2-3 dni po sebe je dôvodom na začatie dokumen-
tovania  ich prítomnosti. Za dôkaz prítomnosti sa považuje fotografia, videozáznma ale 
aj prítomnosť pobytových znakov (zaznamenanie stôp, prípadne zvyškov trusu). Nutné 
je písomne oznámiť príslušnému Okresnému úradu - Odboru starostlivosti o život-
né prostredie vznik tejto škody. Toto oznámenie je možné vykonať aj osobne, vyplne-
ním predpísaného tlačiva (nie každý úrad ho musí mať k dispozícii), prípadne poslať 
list doporučenou poštou s návratkou, tak aby sme mali doklad s dátumom podania.

• Okresný  úrad by mal vykonať terénne šetrenie (do 7 dni) aj s pracovníkom Štátnej 
ochrany prírody SR. Pokiaľ sa tak nestane mal by chovateľ  Okresný úrad upozorniť 
na tento termín, ktorý je stanovený zákonom (§ 101, ods. 1). Pri kontrole orgán ochrany 
prírody uskutoční miestne šetrenie opakovane, a to najmenej raz za tri mesiace. Z mies- 
tneho šetrenia sa spíše protokol a zaistia sa vhodným spôsobom dôkazy. Je vhodné, aby 
vedúci strediska aktívne spolupracoval pri uvedených kontrolách a  prípadné otázky 
operatívne zodpovedal, aby nevznikali pochybnosti, či ku škode naozaj dochádza. Pro-
tokol z miestneho šetrenia podpisuje aj chovateľ a mal by mať kópiu tohto protokolu.

• Pracovník Okresného úradu na miestnom šetrení spisuje  „Záznam z miestneho še-
trenia“, kde vyznačí, dátum, druh zaznamenaných predátorov, ako aj ich početnosť 
v daný deň. U vydry je potrebné uviesť aj pohlavie, prípadne počet mladých vydier. 
Ďalej uvedie, či je rybochovné zariadenie nejakým spôsobom ochránené pred rybo-
žravými predátormi (u vydry to je oplotenie). Pracovník navrhne postup monitorova-
nia počtu kormoránov alebo volaviek, frekvenciu počítania a iné požiadavky zo strany 
úradu. Tu je potrebné vysvetliť spôsob obhospodarovania vodnej plochy, v súvislosti 
s požiadavkou na nahlásenie výlovu (napr. rybníka). V tomto období je vhodné aby si 
chovateľ vybral a oslovil príslušného znalca z odboru Vodné hospodárstvo, odvetvie Ry-
bárstvo a rybnikárstvo a pripravoval spolu s ním požadované podklady a prílohy potrebné 
na vypracovanie znaleckého posudku.

• Monitoring predátorov je potrebné vykonávať pravidelne. Ideálne je sledovanie 
v  denných intervaloch a do tabuľky (kalendára) vypĺňať požadované údaje a  to až 
do dňa výlovu rybníka (vodnej nádrže). Je pomerne dôležité, aby zaznamenané po-
čty predátorov chovateľom korešpondovali s  počtami zaznamenanými pracovníkmi 
Okresného úradu a štátnej ochrany prírody pri miestnom šetrení. Prípadné rozdiely 
musia byť v znaleckom posudku znalcom vysvetlené. 

• Nahlásenie dňa výlovu je potrebné vykonať (nahlásiť písomne) dopredu Okresné-
mu úradu, tak aby sa mohli uvedeného výlovu pracovníci prípadne zúčastniť. V prípa-
de, že sa jedná o priebežné odlovovanie obsádky počas roka (napr. v chove pstruha), 
je potrebné oznámiť prvý aj posledný odlov z rybníka.

Uplatnenie náhrady škody na rybách spôsobenej chránenými živočíchmi
(pokračovanie z minulého čísla)
Text: Ing. Tibor Krajč, PhD., Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Fotografie: Ing. Jaroslav Šubjak
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Žiadosť o náhradu škody je potrebné doručiť do 30 dní (do jedného mesiaca) odo dňa 
nahláseného dňa výlovu. 

Od 1. júna tohto roku platí nová vyhláška MŽP SR č. 170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva 
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďa-
lej len “vyhláška”), ktorá v § 44 stanovuje zoznam živočíchov, pri ktorých štát zodpovedá 
za podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom za škodu na rybách spôso-
benú na území Slovenska. Zoznam týchto druhov je uvedený v tab. č. 2

Tabuľka: Zoznam vybraných chránených druhov živočíchov, pri ktorých štát zodpovedá 
za škodu (§ 44 vyhlášky)

Slovenské meno Vedecké meno

beluša veľká
Ardea (Egretta) alba 

Casmerodius albus
volavka popolavá Ardea cinerea
vydra riečna Lutra lutra
kormorán veľký Phalacrocorax carbo

V § 46 vyhláška predpisuje povinnú prílohu k žiadosti o vyplatenie náhrady škody, ktorou 
je doklad o užívateľskom práve k rybníku, rybochovnému zariadeniu alebo malej vodnej 
nádrži a znalecký posudok o vzniku škody a o jej výške.

Znalecký posudok je preto nevyhnutnou prílohou žiadosti na odškodnenie chovateľa 
pri stanovení výšky škody na rybách spôsobených určenými živočíchmi. Zoznam znalcov 
je možné vyhľadať tu: https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/zna-
lec/rybarstvo

Najčastejšie chyby a nezrovnalosti pri administrácií žiadostí o náhradu škôd na rybách:

• Pomerne častým nedorozumením, ku ktorému dochádza pri podávaní žiadosti o ná-
hradu škody je to, že chovateľ si nárokuje všetky škody, ku ktorým došlo v dôsledku 
prítomnosti rybožravého predátora. Zo zákona má však chovateľ nárok iba na škody 
spôsobené usmrtením alebo poranením rýb. Ostatné škody (napr. škody na produk-
cii – t. j. rozdiel v prírastku, ktorú by ryby za normálnych okolností dosiahli) si môže 
uplatňovať (odpisovať) len v rámci svojho účtovníctva ako manká a straty.

• Jedna zo základných chýb, ktorú chovatelia v súvislosti s uplatňovaním si vzniknutej 
škody chránenými živočíchmi najčastejšie robia, je neskoré oznámenie prítomnos-
ti týchto predátorov príslušnému Okresnému úradu - Odboru starostlivosti o životné 
prostredie. Častokrát prítomnosť predátora oznámia s 1 – 2 týždňovým, prípadne až 
mesačným oneskorením. Spätne sa však táto škoda uplatňovať nedá.

• Určité problémy môžu vzniknúť aj pri oznámení prítomnosti predátorov Okresnému 
úradu. Tu je potrebné zdôrazniť skutočnosť, že je potrebné oznámiť všetky prítomné 

druhy živočíchov, ktoré sa na rybníku/rybochovnom zariadení vyskytujú a spôsobujú 
škody na rybách. Ak sa napríklad popri volavke popolavej neskôr objaví aj volavka biela 
(beluša), je potrebné túto skutočnosť dodatočne úradu nahlásiť.

• V minulosti platilo, že chovateľ mohol škodu nahlásiť do piatich dní odo dňa jej vzniku. 
Novelou zákona však toto ustanovenie vypadlo a dnes sa škoda počíta odo dňa nahlá-
senia na Okresný úrad. To znamená, že ak sa oznámenie pošle písomne, za deň nahlá-
senia škody sa nepovažuje deň odoslania listu, ale deň doručenia na Okresný úrad. A to 
môže byť s oneskorením aj vyše dvoch – troch dní . Z tohto dôvodu je ideálne doručiť 
oznámenie osobne na úrad a nechať si potvrdiť kópiu prevzatia pracovníkom úradu 
v podateľni.

• Významným nedostatkom sa javia tiež chyby v evidencii predátorov. Niektorí  chova-
telia po oznámení prítomnosti chránených živočíchov úradu prestávajú viesť evidenciu 
v domnienke, že po oznámení túto povinnosť na seba preberá Okresný úrad a Štátna 
ochrana prírody SR. Nie je to však tak, evidenciu si musí viesť chovateľ od začiatku až 
do konca obdobia (až po výlov), pretože škoda na rybách sa vypočítava v zmysle záko-
na na základe zaznamenanej početnosti výskytu rybožravých predátorov. Iná skupina 
chovateľov si evidenciu vedie, ale predátorov zapisuje sumárne za všetky druhy. Ak sa 
na rybochovnom zariadení vyskytuje viacero druhov živočíchov naraz (napr. volavka 
popolavá, beluša veľká a vydra), je potrebné viesť evidenciu každého živočícha samo-
statne (môže byť na jednom hárku, len v samostatnej kolónke), pretože aj škoda sa 
v znaleckom posudku vyčísľuje za každého predátora samostatne.

• Za zásadnú chybu možno považovať aj to, ak chovateľ zabudne včas oznámiť termín vý-
lovu rybochovného zariadenia. Výlovu sa totiž pracovníci úradu majú právo a aj zvyknú 
zúčastniť, pretože tam spisujú posledný záznam z miestneho šetrenia. Termín výlo-
vu sa nahlasuje písomne zhruba dva – tri týždne pred plánovaným výlovom. Termín 
na zaslanie tohto oznámenia však zákon nestanovuje. 

• V súvislosti s oslovením príslušného znalca zvyknú robiť chovatelia chybu v tom, že 
si to nechávajú na poslednú chvíľu – t. j. znalca kontaktujú častokrát až po výlove a to 
aj niekoľko dní. Nie je to veľmi šťastné riešenie, nakoľko chovateľovi po výlove začína 
plynúť 30 dňová lehota na doručenie kompletnej žiadosti o náhradu škody na úrad a 
znalec má zase zo zákona 30 dňovú lehotu na vypracovanie znaleckého posudku. Preto 
je vhodné znalca kontaktovať hneď na začiatku (keď sa objavia predátory) a dohodnúť 
sa s ním na ďalšom postupe, najmä ak ide o podklady potrebné na vypracovanie zna-
leckého posudku.

• Načo sa veľmi často zabúda, je evidencia poranených rýb. Chovatelia tomu nevenujú 
veľkú pozornosť, pričom je to nárokovateľná škoda, ktorá môže dosahovať až takmer 
50 % z hodnoty uhynutých rýb, najmä ak sa jedná o väčšie populácie predátorov, ktoré 
učia svoje potomstvo loviť ryby na predmetnom rybochovnom zariadení. Takáto ryba 
síce predátorovi ušla, ale zvyčajne do niekoľkých dní týmto poraneniam podľahne. Sta-
čí pritom zhotoviť fotografie, na ktorej bude zjavné, že ryba bola poranená a potom už 
len počítať uhynuté kusy. Pokiaľ by sa objavili poranené kusy aj pri výlove, je potrebné 
dať ich bokom a využiť prítomnosť pracovníkov Okresného úradu a ŠOP SR a uviesť 
túto skutočnosť v zápise z miestneho šetrenia.

https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/znalec/rybarstvo
https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/znalec/rybarstvo
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 Uplatnenie náhrady škody na rybách spôsobenej predátormi

Zo strategického dokumentu Ministerstva pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka SR 
(Zdroj: MPaRV SR, 2021)

V súčasnosti je chovateľ odškodnený len čiastočne, aj za cenu vysokej administrá-
cie, ktorá je so žiadosťou o náhradu škody spojená. Pre informáciu, podľa údajov MŽP SR 
celkové náhrady za škody spôsobené chránenými rybožravými predátormi v sektore akva-
kultúry dosiahli v roku 2020 sumu 553 991,70 €. Pritom náhrada škôd spôsobená volav-
kou popolavou dosiahla 324 492,20€, kormoránom veľkým 191 596,50€ a vydrou riečnou  
37 903€. Uvedené údaje neobsahujú škody rybožravých predátorov vo voľných vodách 
a rybárskych revíroch. To je však len zlomok zo škôd, ktoré sú v praxi často nepožado-
vané hlavne z dôvodu  vysokej administrácie. Preto je potrebné časť investičných zdro-
jov smerovať, ak je to možné, aj na preventívne opatrenia, týkajúce sa ochrany akvakul-
túrnych zariadení pred škodami, ktoré na obsádkach rýb spôsobujú rybožraví predátori. 
S narastajúcim množstvom rybožravých predátorov sa každoročne zvyšujú aj škody spôso-
bené akvakultúrnym podnikom. Opatrenia týkajúce sa odstraňovania environmentálnych 
záťaží na akvakultúrnych zariadeniach, zavádzania inovácií a  technológií obnoviteľných 
zdrojov energie na farmách, ako aj opatrenia na podporu biodiverzity a ochrany pred ry-
božravými predátormi sú oprávnené v súlade s ENRAF  a ich financovanie by malo byť 
súčasťou OPRH 2021 – 2027.

Všeobecne môžeme na záver povedať, že problémom pri vyplácaní náhrady škody 
chovateľom rýb býva najčastejšie zdĺhavosť celého procesu, pričom k samotnému vy-
plateniu dochádza oneskorene oproti lehotám, ktoré stanovuje príslušná legislatíva. Je 
potrebné tiež uviesť, že náhrady škôd podľa § 99 zákona č. 543/2002 Z. z., sú vyplácané 
len za priamo usmrtené ryby a poškodené ryby a teda v škode nie je zohľadnená ušlá 
produkcia chovateľa, ktorá môže predstavovať až 50% finančnej straty. Jedným z nedo-
statkov na Slovensku je tiež nekvalitná evidencia vzniknutých škôd, ako aj vyplatených 
náhrad škôd. Zaznamenali sme stav, kedy tieto dáta nie sú sumárne evidované, nie sú 
zhromaždené na jednom mieste a nie sú prístupné a prezentované verejnosti. V tejto 
oblasti je potrebné preto vykonať zmenu a skvalitniť zber informácií a údajov. Nakoľko 
sa jedná o významný problém v akvakultúrnych prevádzkach, prevencia vznikajúcich 
škôd na rybách chránenými živočíchmi v akvakultúrnych zariadeniach by mala byť 
riešená v nadchádzajúcom období prostredníctvom OPRH 2021 - 2027.
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Slávnostný výlov Skalického rybníka
Fotografie: Rudolf Schwarz

 Slávnostný výlov Skalického rybníka  Slávnostný výlov Skalického rybníka

Združenie chovateľov rýb na Slovensku zorganizovalo začiatkom novembra Slávnostný 
výlov, ktorý sa realizoval na rybníkoch spoločnosti Rybárstvo S&B, s.r.o., jedného z členov 
združenia.

Naše pozvanie na výlov najväčšieho skalického rybníka prijali vzácni hostia Mgr. Milan 
Kyseľ - štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ing. Ján Bar-
šváry – generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva pri Ministerstve pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR, pracovníci Operačného programu rybného hospodárstva 2014 - 2020, 
Odboru živočíšnej výroby pri MPaRV SR, Štátnej veterinárnej  a potravinárskej správy SR, 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Banská Štiavnica a samozrejme viacerí čle-
novia Združenia chovateľov rýb na Slovensku.

V úvodných slovách štatutárni zástupcovia ZCHRS privítali vzácnych hostí a naopak po-
zvaní hostia informovali o novinkách zo svojich oblastí pôsobenia v súvislosti s akvakul-
túrou na Slovensku. 

Štátny tajomník Milan Kyseľ vyzdvihol oblasť domácej produkcie rýb a vyjadril odhod-
lanie pomôcť sektoru a to aj v oblasti zvýšenia čerpania finančných prostriedkov z Ope-
račného programu rybné hospodárstvo. Ing. Ján Baršváry spomenul vo svojom vystúpení 
pripravovanú štátnu pomoc pre sektor akvakultúry, prípravu Strategického plánu pre roz-
voj akvakultúry do roku 2030 a tiež nového Operačného programu rybné hospodárstvo 
na roky 2021 - 2027. Jeden z konateľov firmy rybárstvo S&B, s.r.o. Ing. Róbert Sládeček 
vo svojom úvodnom vstupe predstavil Skalické rybníky a uviedol, čo budú mať možnosť 
hostia na dnešnom výlove vidieť. 

Foto: Oficiálne zahájenie slávnostného výlovu. Foto: Zľava: Ing. Michal Madžunkov, PhD., Milan 
Mazáň, Mgr. Milan Kyseľ, Ing. Ján Baršváry

Foto: Pohľad na Skalické rybníky z vtáčej perspektívy.

Foto: Všetkým hosťom bol priamo počas výlovu rýb popisovaný priebeh jednotlivých činností pri výlove rýb. 
A veru, bolo sa na čo pozerať :).
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Zúčastnení návštevníci slávnostného výlovu v Skalici mali možnosť vidieť priebeh výlovu 
rybníka, zároveň diskutovať o aktuálnych problémoch v rybárstve na Slovensku. Počas ce-
lého dňa bola pripravená pre prítomných hostí pestrá ponuka rybích špecialít a na obed sa 
podávali tradičné halászlé. Medzi kultúrne vstupy počas tejto spoločenskej akcie patrilo aj 
pasovanie do Cechu rybárskeho a ukážka spracovania sladkovodných rýb.  

Foto: Medzi rybami dominoval kapor rybničný v tržnej veľkosti, no nechýbali ani dravé druhy rýb.

Cieľom tejto spoločenskej akcie bolo stretnúť sa a porozprávať, vymeniť si svoje odbor-
né skúsenosti a diskutovať o problémoch v rybárstve na Slovensku.

Podľa vyjadrenia štatutárnych zástupcov združenia Milana Mazáňa a  Ing. Michala 
Madžunkova PhD. sa tento cieľ podarilo splniť a už teraz začínajú plánovať ďalší ročník, 
ktorý sa s najväčšou pravdepodobnosťou uskutoční znovu v Skalici.  

Združenie chovateľov rýb na Slo-
vensku spracovalo krátky film z  tej-
to spoločenskej akcie, ktorý je možné 
si pozrieť na nasledovnom odkaze: 
https://youtu.be/a2eiUnDCWbg

Ing. Tibor Krajč, PhD.
Rudolf Schwarz

Foto: Pasovanie štátneho tajomníka MPRV SR Mgr. Milana Kyseľa do Cechu rybárskeho.

Fotografie: Nechýbala ukážka spracovania rýb a samozrejme ochutnávky produktov členov ZCHRS.

Foto: Spoločná fotografia účastníkov Slávnostného výlovu Skalického rybníka.

 Slávnostný výlov Skalického rybníka  Slávnostný výlov Skalického rybníka

https://youtu.be/a2eiUnDCWbg
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 Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiace-
mu orgánu pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020 (ďalej len „RO pre OP 
RH“, resp. „OP RH“) sa v ostatnom roku podarilo „reštartovať“ OP RH. Výsledok očakáva-
ného systémového auditu č.21-007, ktorý bol úspešne ukončený v októbri tohto roku, kde 
RO pre OP RH dostalo potrebnú známku, ktorá znamená, že pre OP RH má odblokované 
platby a  deklarované výdavky zo strany žiadateľov, resp. prijímateľov sú refundovateľné 
zo strany EK. Predmetom vládneho auditu bolo overenie splnenia opatrení prijatých na ná-
pravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku z predchádzajúceho vládneho auditu 
A1017. Pevne veríme, že odblokovanie platieb a spustenie preplácania zo strany Európskej 
komisie už predložených a skontrolovaných žiadostí o platbu bude mať pozitívny dopad 
na opätovné získanie dôvery v sektore chovateľov rýb, čo pevne veríme, že bude mať po-
zitívny vplyv aj na kontrahovanie nových potencionálnych žiadateľov, ako aj čerpanie fi-
nančných prostriedkov a  eliminovanie rizika potencionálnych dekomitmenov, čiže vra-
cania časti nevyčerpaných finančných prostriedkov v zmysle pravidla N+3. Stále aktívne 
pracujeme na zjednodušení procesov predkladania ŽoNFP tak, aby sa zvýšil záujem 
o predkladanie žiadostí o NFP. Súčasne, do konca roka 2021, budeme mať vyhlásené výzvy 
vo výške 100% alokácie operačného programu, čiže pevne veríme, že záujem zo strany 
potencionálnych žiadateľov bude a spoločne sa nám podarí vyčerpať pridelené finančné 
prostriedky.

 V decemberi 2021 RO pre OP RH vyhlási novú výzvu na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok v rámci aktivity „Zavádzanie nových alebo zlepšených 
produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie“. Bude obsahovať iba podmien-

ky obligatórneho charakteru v zmysle najnovšieho Systému riadenia Európskych štruktu-
rálnych a investičných fondov EÚ. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených 
na výzvu je vyše 1,2 mil. EUR z Európskeho námorného a rybárskeho fondu, pričom 
oprávnení žiadatelia sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania pro-
duktov rybolovu a  akvakultúry. Hlavné aktivity projektu sú zadefinované a musia vec-
ne spadať do rozsahu ako sú  stavebné investície do výstavby nových spracovateľských 
kapacít alebo do rozšírenia, rekonštrukcie a modernizácie existujúcich spracovateľských 
kapacít, investície súvisiace s obstaraním nových, resp. s modernizáciou existujúcich stro-
jov, prístrojov a zariadení, techniky a technológií potrebných pre zavedenie nových alebo 
zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie, investície súvisia- 
ce s obstaraním dopravných prostriedkov (vozidiel) využívaných pri spracovaní produktov 
rybolovu a akvakultúry alebo na uvádzanie týchto produktov na trh prijímateľom alebo 
na inováciu výrobného programu.

 Prostredníctvom jednoduchých pravidiel pre žiadateľov a pri zachovaní jasných 
a transparentných podmienok je cieľom do budúcnosti skrátiť schvaľovací proces, ako aj 
prístup žiadateľa k príspevku. Dôležité je, aby hlavne malé podniky nebojovali s nedostat-
kom financií a sektor už nebol podkapitalizovaný. Na základe podnetov zástupcov oslove-
ných združení v sektore je hlavnou prioritou zjednodušiť procesy žiadania o NFP. Pevne 
dúfame a veríme, že sa zvýši záujem a s tým aj podpora odvetvia rybárstva a akvakultúry 
na Slovensku.

 VÝZVA AKTIVITA ALOKÁCIA zdroj 
EU

Vyhlásené 
výzvy PU2

Výzva OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2018-07
Výstavba novej  

akvakultúrnej prevád-
zky

1 010 321 EUR

Výzva OPRH-AKVA-2.2.-A2-2018-08

Modernizácia existuj-
úcich  

akvakultúrnych prevád-
zok

2 732 248 EUR

Výzva OPRH-AKVA-2.2.1-A5-2018-11 Obnova existujúcich  
produkčných zariadení 1 386 594 EUR

Výzva OPRH-AKVA-2.3.1-A2-2018-04  Recirkulačné systémy 
produkčných zariadení 614 304 EUR

Výzva PU5 
v príprave Výzva OPRH-PMaS-A3-2021-03 

Zavádzanie nových 
alebo zlepšených pro-

duktov, procesov alebo 
systémov riadenia a 

organizácie

1 229 636 EUR

Predmetné sumy sú vyčlenené na dopytovo orientované projekty. Viac informácií Vám 
radi poskytneme na mailovej adrese oprh@land.gov.sk a na https://www.mpsr.sk/. Spolu 
to dokážeme...

„Reštart“
Operačného programu rybné hospodárstvo 2014 - 2020

 Reštart Operačného programu rybné hospodárstvo 2014-2020  Reštart Operačného programu rybné hospodárstvo 2014-2020

mailto:oprh@land.gov.sk
https://www.mpsr.sk/
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 Ako okysličiť kade s rybami?  Ako okysličiť kade s rybami?

Na začiatku bol smutný pohľad

Dá sa zlepšiť welfare rýb pri ich výlove? Túto otázku som si položil pri výlove rybníka Str-
pský neďaleko Vodňan, dňa 9. 11. 2017. Priviedol ma k tomu pohľad na kade plné bielej 
ryby „lapajúcich po dychu“. A tiež na tie, čo už lapať prestali. Po usilovnom premýšľaní, 
pri celodennom vzorkovaní vody vypúšťanej pri výlove, sa narodila myšlienka, ako by to 
bolo možné dokázať. Vymedzil som si dve podmienky: 1. rybám je potrebné dodať kyslík, 
a to aj vtedy, keď nemám zdroj čerstvej vody na jej výmenu, 2. aeračné nebo oxygenačné 
hadice nesmú v kadi prekážať a obmedzovať jak ryby, tak i rybára pri ich lovení. Určitou 
inšpiráciou bol rozvod „plynov“ v prepravných debnách. Tie sú ale hranaté a kade guľaté. 
Zapeklitá situácia. Po chvíľke usilovného premýšľania sa naraz ukázala určitá cesta. Bolo 
však potreba vyriešiť niekoľko technických problémov. Postupne som ich v  svojej hlave 
odstraňoval. Naraz bolo po technickej stránke všetko jasné i keď tak trochu surové. Ostá-
valo len nájsť peniaze a vyskúšať to. V priebehu roku 2018 som podal a získal malý projekt 
od Kanceláie transferu technológií JU (KTT JU) v rámci „proof of concept“, ktorého roz-
počet umožňoval podať patentovanú prihlášku a vyrobiť prvý kus k otestovaniu funkčnos-
ti myšlienky. To sa podarilo po dôkladnej príprave v prvej polovičke roku 2019. Vlastné 
udelenie českého patentu prebehlo pomerne rýchlo, teda zhruba za rok, dňa 28. 5. 2020 
pod číslom 308381. V medzičase som hľadal ďalšiu možnosti pre hlbšie overenie funkč-
nosti aeračnej vložky než iba jej technickú demonštráciu. Podarilo sa nám tak podať a 

získať inovatívni projekt v rámci OP Rybářství, ktorý sa začal riešiť  od jesene 2019. Niek-
torých kolegov na fakulte tento nápad oslovil natoľko, že sa rozhodli pridať ďalšie finančné 
prostriedky z projektu „Biodiverzita“ a vykročiť smerom k získaniu Európskeho patentu. 
Na tom sa teraz pracuje.   

Ako to funguje

Pri navrhovaní  aeračnej vložky som si dal taktiež za cieľ, aby ju bolo možné využiť 
v akejkoľvek  bežne používanej rybárskej kádi, bez ich ďalších väčších úprav. Aby sa skrát-
ka vložka použila vždy, keď je potreba, a pritom sa nijako neobmedzilo bežné fungovanie 
kade. Všetky vyššie uvedené podmienky sa myslím podarilo naplniť. Aeračnú vložku je 
potrebné vyrobiť na mieru štandardne používaných laminátových nebo polypropyléno-
vých kadí, ktoré sú v rybárskych prevádzkach bežne využívané. Vložka sa do nich jedno-
ducho vloží a nepatrne sa tým zmenší objem káde. Vložka sama o sebe nie je samonosná. 
Po naplnení vodou sa pritlačí k stenám a dnu kade. Všetky rozvody plynov sú umiestnené 
na vonkajšej strane vložky, teda v priestore medzi vnútrajškom kade a vonkajškom vložky 
(obr. 3). Vďaka tomu je vnútro vložky absolútne voľné a hladké. Neobmedzuje pohyb rýb 
ani ich lovenie ručnými sieťami. Vzduch a kyslík vstupuje do priestoru s rybami iba ma-
lými otvormi v dne vložky. 

Princípom fungovania vložiek je, že vzduchovacia hadica je umiestnená v strede vložky 
(pod jej dnom) a prúd vzduchu zdvíha vodu v kádi a premiešava ju. Po obvode vložky, 
pod jej dnom je umiestená ešte oxygenačná hadica. Voda zdvihnutá vzduchom v strede 
kade sa zanoruje ku dnu v priestoru obvodu kade, práve proti stúpajúcim bublinkám kys-
líka. Tým sa zvyšuje efektivita sýtenia vody kyslíkom. Princíp fungovania vložky je zná-
zornený na obrázkoch 1 a 2. Rozvody plynov jednotlivých vložiek sú napojené na ich cen-
trálny zdroj pomocou rýchlospojok. Dávkovanie vzduchu a kyslíka je možné regulovať 
pomocou regulačných ventilov.  

Ako okysličiť kade s rybami?
Text a foto: Ing. Ján Regenda, PhD.

Foto: Jedno z prvých použití prekyslyčenia vody v kaďach počas výlovu rýb
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Všestranné uplatnenie 

Aeračné vložky nájdu pomerne široké uplatnenie v  rôznych typoch rybárskych prevá- 
dzok. Sú určené primárne k zlepšeniu kyslíkových pomerov pri krátkodobom skladovaní 
rýb v  rybárskych kadiach. Typicky vhodné je využiť pri výlovoch na vedľajšom braku 
menších rybníkov, kde nie je trvalo k  dispozícií kvalitná voda na preplachovanie kadí. 
Aeračné vložky tak udržia lepšie životné podmienky dravých rýb, lieňov, amurov, ale i 
v úvode zmienených bielych rýb. Vďaka tomu je možné očakávať nižšie straty a efektív-
nejšie využitie prepravných kapacít. Ďalšou možnosťou je nasadenie vložiek pri stánko-
vom predaji rýb. Vložky bezproblémovo udržujú dobrú kvalitu vody – dostatok kyslíka 
či už len so vzduchovaním, alebo i oxygenaciou bez obmedzovania pohybu či poškodenia 
rýb. Prevádzkovateľ naopak ušetrí náklady za spotrebu pitnej vody, ktorá sa bežne po- 
užíva k jej obmene. Navyše tím ukáže verejnosti, že robí maximum možného pre zlepše-
nie welfare predávaných rýb. Ako všetci vieme predajné stánky sú verejnosťou i médiami 
v predvianočnom čase na očiach (najmä tej veganskej). Dobrým pomocníkom môžu byť 
aeračné vložky i pri bežnom triedení rýb na sádkach či pstruhárstve, prípadne pri krát-
kodobých kúpeľoch rýb. Ich použitie sa skúšalo taktiež na rybej liahni pri predvýterovej 
príprave malých skupín menších druhov rýb. Kolegovia z Hydrobiologického ústavu AV 
ČR si tohto roku vypožičali vložky k odlovom rýb el. agregátom na vodárenský nádržiach 
a úspešne ich používali k transportu a skladovaniu rýb na lodi. Zaznamenali pri tom 
v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi výrazne nižšie straty a vložky ich vyložene nadchli. 

Fungovanie overené!

Nakoľko nás zaujímalo, ako veľmi sú prospešné aeračné vložky pre ryby pri krátkodo-
bom skladovaní a či naozaj fungujú, bol v rokoch 2019 a 2020 riešený Inovatívny projekt 
č. CZ.10.2.101/2.1/0.0/18_013/0000792 „Ověření možnosti zlepšení welfare ryb při výlovu 
rybníku“, ktorého parterom bola firma ŠTIČÍ LÍHEŇ – ESOX, spol. s r.o. V prevádzkových 
podmienkach bolo realizovaných celkom šesť pokusov ako na kaprovi (násade i tržnom), 
tak šťuke. Ako kontrola bola zvolená bežná rybárska kaďa (k) a ako pokusné varianty ae-
račné vložky len so vzduchovaním (v) a aeračné vložky s oxygenáciou (o). Testovanie pre-
biehalo v troch opakovaniach pri rôznych biomasách od 25 až po 200 kg rýb na kaďu, a 
to ako na sádkach, tak i na rybníku pri samotnom výlove (obr. 4). Pokusy v kontrole (k) 
boli ukončované obvykle po 30 až 45 minútach s ohľadom na nedostatok kyslíka. Expo-
zície rýb vo variantoch v a o trvala vždy hodinu. Meraná bola celá škála parametrov vody 
v intervale 15 minút (teplota, O2, pH, vodivosť, zákal, ORP, TDS), resp. po 30 minútach 
(N-NO2, N-NO3, N-NH4). Veľmi dôležitý bol i pohľad na fyziologický stav rýb a jeho zme-
ny v priebehu pokusu. Z každého variantu boli preto pri experimentoch odobrané vzorky 
krvi a tkanív (žiabre, mozog, sval) siedmich rýb. Hodnotené boli rozdiely medzi začiatkom 
a koncom pokusu a potom aj varianty na konci pokusu medzi sebou. Naše výsledky uka-
zujú, že aeračná vložka (varianty v i o) má pri správnom použití schopnosť preukázateľne 
nezhoršovať fyziologický stav rýb v priebehu ich skladovania. Pri pokusoch bolo taktiež 
opakovane zjistené, že pri použití aeračních vložiek dochádza k sedimentácií časti neroz-
pustených látok pod dnom vložky, vďaka čomu sa znižuje zákal vody. Na druhej strane 
sa však ukázalo, že použitie intenzívnejšej oxygenácie (nasýtenie O2 v kadi nad 150 %) 
pri nízkych biomasách uskladnených rýb (60 kg/kaďu) môže viesť ku zvýšeniu niektorých 

Súčasti systému:

1 – hrana kade a vložky, 
2 – rybárska kaďa, 
3 – vzduchovacia hadica pod 
vložkou, 
4 – oxygenačná hadica pod 
vložkou, 
5 – prívod vzduchu do vložky, 
6 – prívod kyslíku do vložky, 
11 – dno kade, 
12 – vonkajšia stena kade, 
13 – dno vložky, 
14 – vnútorná stena vložky, 
16 – otvory v dne vložky pre 
priechod vzduchu do priestoru 
kade, 
17 – otvory v dne vložky pre 
priechod kyslíka do priestoru 
kade

Obr. 2: Ukážka fungovania aeračnej vložky s oxygenáciou (A – vzduchovanie, B – oxygenácia, C – spolu).

Obr. 1: Schéma fungovania aeračnej vložky s oxygenáciou.

Obr. 3: Umiestenie aeračnej a oxigenačnej hadice pod dnom vložky (vľavo) a regulácia rozvodu kyslíku a 
vzduchu pre jednotlivé kade (vpravo).

A B C
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indikátorov oxidativného stresu v tkanivách rýb. Tieto zmeny sú však reverzibilné a ne-
viedli k úhynu rýb. V týchto prípadoch postačuje len vzduchovanie a s oxygenáciou do-
poručujeme začať až po zvýšení biomasy rýb v kadi nad 100 kg. V prípade záujmu nájdete 
všetky výsledky v záverečnej správe projektu, ktorá je dostupná na webu OP Rybářství (tu).  

Nesúďte, ale vyskúšajte si to

Čo povedať na záver? Nebojte sa vyskúšať niečo nového. Aeračných vložiek stačí na stre-
disko / firmu iba niekoľko málo kusov. Nie je to úplne zadarmo, ale sú konštrukčne tak 
jednoduché, že ich životnosť môžeme odhadovať na viacej než desiatku rokov. Navyše sú 
jednoúčelové a vyrobené z plastu, takže sa nedá očakávať ani ich atraktivita pre zlodejov. 
Použitie aeračnej vložky k zlepšovaniu welfare rýb, napr. pri ich Vianočnom predaji môže 
byť z pohľadu rýb zmysluplnejšie než kampane, ktoré na toto téma len trepú. Odvrávať im 
nemá zmysel. Proste teraz môžete pre naše ryby niečo aktívne i urobiť.  

Ing. Ján Regenda, Ph.D. (FROV JU)

Novinka, ktorá zaujala

Aeračná vložka pre rybársku kaďu zaujala takisto i dve hodnotiace komisie. Na jar toh-
to roku prebiehal prvý ročník súťaže JU Innovation, v  rámci ktorej, mohli pôvodcovia 
nápadov – inovácií vzniknutých v rokoch 2016 až 2020 z dielne Juhočeskej univerzity po-
merať svoju originalitu, efektivitu a technickou úroveň. Aeračná vložka sa v  tejto súťaži 
umiestnila na druhom mieste. Obdobne na jeseň prebehol druhý ročník súťaže Transfera 
Technology Day 2021, ktorú usporadúva združenie Transfera.cz, ktoré spojuje kancelárie 
transferu technológií väčšiny českých univerzít a pracovísk akadémie vied. V rámci finá-
lového zápolenia, ktoré prebehlo dňa 21. októbra 2021 v Prahe si 13 vybraných nápadov 
– finalistov, celkovo z  32 podaných, pomeralo svoj komerčný potenciál pred odbornou 
komisiou zloženou z investorov a zástupcov inovačného prostredia. Za predvedený výkon 
a nasadenie pri prezentácií aeračnej vložky obdržal jej pôvodca Cenu Sympatie.

Obr. 4: Testovanie aeračných vložiek na rybníku Stará Komora pri experimente č. 5.

Foto: Autor nápadu pri testovaní aeračných vložiek
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Počas ichtyoparazitologického prieskumu na skúmaných lokalitách (Maďarsko, Poľsko a 
Slovensko)   sme zistili invázne druhy pásomníc (Atractolytocestus huronensis, Khawia ja-
ponensis a K. sinensis) pôvodom z Ázie, parazitujúce u kapra rybničniného (Cyprinus car-
pio), v rôznych chovných rybníkoch. Od apríla do novembra 2020 bolo sieťami a prútmi 
v 13 akvakultúrnych zariadeniach v Maďarsku, Poľsku a na Slovensku ulovených 195 jedin-
cov dvoj- až štvorročných kaprov obyčajných, Cyprinus carpio, s hmotnosťou 350–2 700 g. 

Taxonomické zatriedenie a stručná charakteristika študovaných pásomníc:

Trieda: CESTODA Rudolphi, 1808 (pásomnice sensu lato)

Podtrieda: EUCESTODA Southwell, 1930 (pásomnice sensu stricto)

Rad: CARYOPHYLLIDEA van Beneden in Carus, 1863

Čeľaď: Caryophyllaeidae Leuckart, 1878 

Rod: Khawia Hsü, 1935 

Druh: Khawia sinensis Hsü, 1935

Khawia sinensis bola pôvodne opísaná z kapra (Cyprinus carpio carpio) z okolia Pekingu 
v Číne. Pásomnica K. sinensis je inváznym druhom, ktorý sa rýchlo adaptuje na nové pod-
mienky a včleňuje sa do pôvodných spoločenstiev parazitov rýb. Sú známe údaje o tom, 

že v konkurenčných infekciách K. sinensis postupne vytláčala autochtónne druhy, naprí-
klad pásomnicu Caryophyllaeus fimbriceps Annenkova-Chlopina, 1919, ktorá bola v 60-
tych rokoch v Európe jediným z najčastejších parazitov kapra. Je všeobecne považovaná 
za patogénny parazitický druh s negatívnym vplyvom na zdravie rýb.

Rod: Atractolytocestus Anthony, 1958 

Druh: Atractolytocestus huronensis Anthony, 1958

Atractolytocestus huronensis je ďalším nepôvodným druhom parazita, ktorý pôvodne bol 
opísaný z  kapra v Severnej Amerike (Anthony, 1958). Avšak, je pravdepodobné, že A. hu-
ronensis bol do Ameriky introdukovaný spolu so svojím hostiteľom. Doteraz bola zistená 
v rybničných hospodárstvach a vodných nádržiach v Maďarsku, na Slovensku, v Českej 
republike a Nemecku. Doterajšie údaje naznačujú, že A. huronensis nie je epizootologicky 
významným parazitom rýb.

Druh: Khawia japonensis (Yamaguti, 1934)

Po pásomnici K. sinensis je K. japonensis ďalším inváznym druhom parazita kaprov, ktorý 
bol nedávno zistený u rybničných kaprov. Naše výsledky opätovne potvrdili výskyt tohto 
invázného druhu parazita  na  rybničnej sústave v Brzotíne, kde bol prvý krát potvrdený 
na Slovensku.  Okrem potvrdenia úspešnej introdukcie na  rybničnej sústava v  Brzotí-
ne, sme potvrdili nové lokality výskytu 
a  to na západnom Slovensku v  dvoch 
rybníkoch Skalica a Jakubov.  Možnosť 
prenosu na toto územie sme predpo-
kladali na základe informácií, ktoré 
nám poskytli chovatelia rýb o dovoze 
rýb z Českej republiky. Úplne novými 
miestami výskytu inváznej pásomnice 
K. japonesis je najväčšia rybničná sústa-
va v Maďarskej republike – Retimajor 
a druhou krajinou je rybochovné zari-
adenie Koniecpol v Poľsku. K. japonen-
sis bola zistená pri 100 % prevalencii 
a maximálnej intenzite výskytu 9 spolu 
s najviac zatúpenou K. sinensis a A. hu-
ronensis. Morfologicky sa K. japonen-
sis podobá druhu K. sinensis, ktorý je 
taktiež špecifickým parazitom kapra. 
K. japonensis je však menších rozme-
rov, nemá typický vejarovitý skolex 
a žĺtkové folikuly siahajú až k okrajom 
vaječníka.

Invázne druhy pásomníc kapra rybničného

Foto: Obrázok  je šikmý rez steny odklonného traktu s di-
fúznym zápalom a zhrubnutou vysoko celulárnou lamina 
propria po infiltrácii K. japonensis v mieste prichytenia. 
Zápalové bunky sú leukocyty s prevahou lymfocytovej línie 
s plazmatickými bunkami a v menšej miere s neutrofilmi 
a makrofágmi. U  Lamina epithelialis sme si všimli  veľmi 
neobvyklý „pseudostratifikovaný vzhľad“, výraznú hyper- 
trofiu a je infiltrovaná lymfocytmi. 1a: lamina epithelia-
lis sliznice. 1b: lamina propria sliznice. 2a: vnútorná vrst-
va tunica muscularis externa. 2b: vonkajšia vrstva tunica 
muscularis externa. Šípky: membrana basalis. Hviezdička: 
dná krýpt Lieberkuhna. Šípky: mierne zápalové bunky in-
filtrujú do spojivového tkaniva, ktoré je edematózne. Sekcia 
zalitá v parafíne, farbenie H&E, zväčšenie: 100x

Autor fotografie: Richard Štencl
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Khawia japonensis sa nedávno objavila v Európe a jej patologický účinok na miestnych 
hostiteľov rýb je stále nepreskúmaný, a preto poskytujeme prvý pohľad na jej patológiu 
vrátane histologického vyšetrenia. Všeobecne je patologický účinok pásomnice na hosti-
teľa ich rýb určený atribútmi, ako je reakcia na produkty vylučovania / vylučovania, spô-
sob pripojenia a zaťaženie parazitmi. Makroskopické pozorovanie čreva kapra neodhalilo 
zjavné patologické lézie, intenzita infekcie však bola relatívne nízka a zoohygienické pod-
mienky v akvakultúrnych rybníkoch boli na dobrej úrovni.. Cesta zavedenia K. japonensis 
do Európy a Severnej Ameriky nie je presne známa, pravdepodobne však súvisí s dovozom 
kapra rybničného a jeho okrasnej formy (kapor koi) z východnej Ázie. Napriek tomu ne-
kontrolovaná distribúcia zásob kapra rybničného v celej Európe určite hrá hlavnú úlohu 
pri pozorovanom zvyšovaní rozšírenia tohto druhu. Ďalšie šírenie môžu hypoteticky uľah- 
čiť vtáky žijúce v priamom prenose ako pasívny nosič vajíčok pásomníc, hoci sa niekoľko 
nami skúmaných rybníkov nachádza na chránených vtáčích miestach integrovaných 
do sústavy Natura 2000. Preto si šírenie K. japonensis tiež zaslúži našu pozornosť, aby sme 
pochopili úlohu infikovaného kapra rybničného ako potenciálneho nosiča zvieracích a 
ľudských patogénov. Zistili sme nové rozšírenie invazívnej pásomnice Khawia japonensis 
v Poľsku a Maďarsku a nové lokality výskytu K. japonensis  na území Slovenska Je alar-
mujúce, že tento parazit s negatívnym vplyvom na zdravie v priebehu niekoľkých rokov 
kolonizoval tri odlišné povodia v Európe. Histologické a histopatologické vyšetrenie čreva 
napadnuté  pásomnicou Khawia japonensis, poukazuje na možné lokálne zápalové pro-
cesy. Ich vplyv na zdravotný stav a kondíciu rýb, vyžaduje ďalšie štúdie a to predovšetkým 
v lokalitách s intenzívnou produkciou rýb na hektár, prípadne priemyselných chovov.

Veľké poďakovanie patrí mojim učiteľom, bez ktorých by tento článok nevznikol a  sa-
mozrejme aj všetkým chovateľom a  priateľom, ktorý mi umožnili odobrať vzorky rýb 
zo svojich rybníkov. Ostatní autori: RNDr. Mikuláš Oros, PhD., MVDr. Daniel Barčák, 
PhD., MUDr. Michal Miko, Phd., Mgr. Dalibor Uhrovič.

Ing. Michal Madžunkov, PhD. 
prezident Združenia chovateľov rýb na Slovensku

Foto: Patogény kapra - pásomnice. Foto: Miesta odberu vzoriek.

Morfológia pásomnice Atractolytocestus 
huronensis z kapra (Cyprinus carpio) 
z Trnavských rybníkov.

A - predná časť tela so skolexom;
B - zadná časť tela s pohlavnými orgánmi;
A,B - mikroskopické snímky.

Morfológia pásomnice Khawia sinensis 
z kapra (Cyprinus carpio)z rybníka Veľkého 
Blahova.

A - predná časť tela so skolexom s množ-
stvom nariasení a záhybov;
B - zadná časť tela s pohlavnými orgánmi;
A,B - mikroskopické snímky.

Morfológia pásomnice Khawia japonensis 
z kapra (Cyprinus carpio) z rybníka Jaku-
bov.

A - predná časť tela so skolexom s množ-
stvom nariasení a záhybov;
B - zadná časť tela s pohlavnými orgánmi;
A,B - mikroskopické snímky.
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 Ekonomika patrí k jedným z primárnych indikátorov umožňujúcich nazrieť 
na fungovanie podnikov v jednotlivých odvetviach, a teda aj v odvetví chovu rýb. Je 
na mieste položiť si otázku, ako sa týmto podnikom darí v čase? Kráčajú správnym sme-
rom?  Predaj, a teda tržby nie sú jediným ukazovateľom, podľa ktorých by sa mal majiteľ 
riadiť. Nárast tržieb neznamená automaticky konkurenčnú výhodu. Na ekonomiku sa dá 
nazerať v hlbších súvislostiach umožňujúcich dokonca predikovať aj budúci vývoj a natra-
fiť na isté riziká obmedzujúce podnikateľskú činnosť. V tomto článku venujeme pozornosť 
vývoju vybraných ukazovateľov finančného zdravia chovateľov rýb. Pri takejto analýze 
za dlhší časový rad je možné odhaliť úskalia, či predikovať možné problémy, vďaka ktorým 
by sa podnikom nepodarilo udržať svoju životaschopnosť. Do celkovej vzorky bolo za-
hrnutých 18 subjektov, chovateľov rýb, ktorých ekonomické údaje boli čerpané z verejne 
dostupnej databázy na stránke www.finstat.sk. Tento webový portál obsahuje všetky čís-
la, ktoré pomôžu po dôkladnej analýze posúdiť finančné zdravie slovenských firiem. Aby 
boli výsledky čím presnejšie, v úvahu boli vzaté prístupné údaje maximálne za posledných 
desať rokov (2010-2019). Skúmali sa kľúčové finančné ukazovatele, a síce zisková marža, 
celková zadĺženosť, vývoj aktív (majetku) a tržby, ktorých výsledky dokážu odhaliť finančné 
zdravie jednotlivých podnikov a súčasne zdravie celého sektora. Z dôvodu citlivosti údajov 
nebudú mená subjektov zverejnené. 

Tržby u chovateľov

Na základe výsledkov sme zistili viacero skutočností. Podľa počtu zamestnancov, tri pod-
niky  s ich  najvyšším počtom dosiahli aj najvyššie tržby vo výške nad 2 000 000 eur. Tržby 
od 200 000 - 700 000 eur dosiahlo sedem podnikov, ostatné dosiahli nižšie tržby. K tejto 
analýze sme dopočítali aj relatívny percentuálny ukazovateľ (o koľko percent podnikom 
narástli, resp. poklesli tržby za skúmané obdobie). Tržby rástli až u trinástich podnikoch. 
Najvyšší nárast bol zaznamenaný v astronomickej výške 260 000 000 %. Druhý najvyšší 
rast dosiahol hodnotu 3 700 000 %. Ostatný rast tržieb väčšiny podnikov dosiahol rast 
od 100-14 000 %. Záporné červené čísla sa vyskytli v piatich podnikoch, a to pokles 
od 14-100 %. Zosumarizovaním výsledkov tvrdíme, že sa chovateľom darí, tržby majú 
rastúci trend až u trinástich subjektoch. Je potrebné poznamenať, že nárast tržieb v ekono-
mike sa nerovná automaticky rastu zisku. Niektoré podniky dosahujúce nadpriemerný rast 
tržieb vykázali vo výsledku hospodárenia straty (a to buď vysokým zadĺžením, rozširova-
ním svojho podnikania a pod.). 

Vývoj aktív – majetku chovateľov

Pre tento ukazovateľ sme sa rozhodli z dôvodu zistenia, či sa chovatelia od začiatku svojej 
činnosti rozrastali, inými slovami rozširovali svoj majetok, a tým aj svoju podnikateľskú 
činnosť. Najviac sa rozrástla jedna firma, a to až o neuveriteľných 284 000 %. Na druhom 
mieste skončila firma s nárastom 8 622 %, ďalšie hodnoty sú  4 529 %, 845 % a 500 %. Osem 
firiem sa rozrástlo do 100 % a štyri firmy obstáli s miernym poklesom majetku (-23 až 
zanedbateľné 1 %). Aj v tomto prípade je vidieť, že väčšina skúmaných subjektov sa v čase 
rozrastá, čo nám naznačuje posilovanie pozície chovateľov na území nášho štátu.

Celková zadĺženosť u chovateľov

Tento ukazovateľ je pri ekonomickej analýze zvlášť dôležitý z dôvodu, že dokáže predikovať 
vývoj do budúcnosti na základe trendu z minulého obdobia. Vyjadruje, do akej miery pod-
nik financuje svoj majetok pomocou cudzích zdrojov, medzi ktoré patria napríklad úvery. 
Vypočíta sa ako „cudzie zdroje/aktíva“. Výsledná hodnota v % by nemala byť ani vysoká 
ani nízka. Ekonomická literatúra uvádza optimálnu úroveň zhruba 50-70 %, čo deklaruje 
zdravie podniku. 

 Všetkých chovateľov sme podľa výsledkov zadĺženosti rozdelili do 4 kategórií. Prvú 
kategóriu  tvoria štyria top najlepší chovatelia, u ktorých boli zistené optimálne hodno-
ty, a síce tesne medzi 50-70 % počas celého ich pôsobenia. Druhú kategóriu tvorí šesť 
spoločností, ktoré dosiahli výsledky zadĺženosti, ktoré boli pod 50 % alebo nad 70 %,  
vo väčšine prípadov zhruba od 20-50 %, a tiež od 70-90 %. Nejedná sa o zlé hodnoty, ale 
v ich vlastnom záujme by sa mali orientovať na dosiahnutie optimálnych hodnôt. Tretiu 
kategóriu tvorí jedna firma. Zaujímavosťou je fakt, že dosiahla odlišné výsledky od všet-
kých podnikov, a síce hospodári pomerne z vlastných zdrojov. Jej zadĺženosť sa blíži 
za posledné tri roky k nulovým hodnotám, čo nie je z ekonomického zdravia „šťastná voľ-
ba“. Poslednú kategóriu vytvorili firmy, ktoré sú vysoko zadĺžené, čo môže viesť k prípad-
nej likvidácii! Ide až o sedem firiem, čo je skoro 40 % zo všetkých skúmaných podnikov. 
Tieto firmy majú veľmi vysokú zadĺženosť, vo väčšine prípadov od 100-246 %! 

 Čo sa týka zadĺženosti, desať z osemnástich podnikov dosahuje priemerne prijateľné 
hodnoty, no až osem  hospodári v tomto smere neefektívne. Ide o alarmujúcu skutočnosť, 
a preto je na mieste zabezpečiť všetky kroky na minimalizáciu budúceho rizika spôsobe-
ného vysokou zadĺženosťou. 

Zisková marža u chovateľov

Zisková marža je najbežnejším používaným ukazovateľ finančného zdravia podniku. 
Pre výpočet marže sme využili vzorec „čistý zisk alebo strata/tržby“. Tento pomerový uka-
zovateľ nám udáva percentuálne vyjadrenie zisku na 1 euro tržieb. Preferovaná hodnota 
u podniku je, ak je marža vyššia a kladná. Zo sedemnástich chovateľov sa následne podľa 
výsledkov vytvorili tri skupiny. 
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V prvej skupine sa nachádzajú štyria chovatelia, ktorí za celé svoje obdobie nevykázali 
zápornú maržu, inými slovami dosahovali zo svojej činnosti bezprostredne zisk. Druhú 
skupinu tvoria chovatelia (je ich sedem), ktorí mali v začiatkoch podnikania zápornú mar-
žu, ale časom sa im podarilo dosahovať zisky a marža bola za posledné roky kladná (pod-
niky nabrali počas svojho pôsobenia rastúci trend). Zaujímavé údaje sme zistili u jedinej 
spoločnosti, ktorej sa podarilo zvrátiť záporný trend z veľmi vysokej negatívnej hodnoty 
-120 % na kladné čísla za posledné tri roky. Poslednú skupinu tvoria takí chovatelia (je 
ich šesť), ktorí dosiahli hlavne záporné marže. Najvyššia záporná marža sa približovala 
k hodnotám -300 %.  

 Pokiaľ je marža kladná, automaticky je možné podľa vzorca vydedukovať, že podnik 
dosiahol zisk, pri zápornej marži stratu. Záverom je potrebné dodať, že tento ukazovateľ 
nám tiež predostruje pohľad na ziskové hospodárenie podnikov. Aj keď niektoré podniky 
dosahovali v prvej polovici dekády straty, podarilo sa im postupom času dosahovať kladný 
výsledok hospodárenie. Táto skutočnosť je povzbudivá, pretože odzrkadľuje aj odbornosť 
a schopnosť kompetentných ôsob viesť tento druh podnikateľskej aktivity. Spolu jedenásť 
podnikov dosahuje kladné hodnoty (a tiež zisk), čo je v tomto prípade nadpolovičná väč-
šina. Žiaľ, vo výsledkoch vidíme aj horšie hodnoty v šiestich podnikoch.

Odvedená daň z príjmov

 Tiež sme sa bližšie pozreli na odvedené dane z príjmov. Aj keď sa nejedná o údaj, 
ktorý súvisí s finančnou analýzou, pre čitateľa to môže byť tiež zaujímavé číslo. Celkovo 
sa podarilo chovateľom odviesť v priemere 90 540 eur na daniach. Najvyšší nadpolovičný 
podiel mali na tom tri podniky.  

Záverom je možné skonštatovať, že sa chovateľom rýb vo všeobecnosti na trhu darí. Neza-
znamenali sme likvidácie podnikov, práve naopak. Čo sa týka aktív, skoro všetky podniky 
dokázali rozširovať svoj majetok, zníženie sa dotklo len štyroch z nich, no percentuálny 
pokles nie je štatisticky významný (pohybuje sa v malých číslach). Vynikajúce výsledky 
dosiahli podniky aj z pohľadu tržieb. Trinásť podnikov dosahuje rast tržieb. Po výrob-
koch a službách je narastajúci dopyt, čo je z pohľadu ich udržateľnosti a životaschopnos-
ti veľmi povzbudzujúca správa. Nedostatky sme zistili v celkovej zadĺženosti a u ziskovej 
marži. Aj keď polovica podnikov dosahovala optimálne hodnoty, nedá sa to zovšeobecniť 
na všetky podniky. Podniky by sa mali viac zamerať aj na sledovanie týchto ukazovateľov 
v budúcnosti, a to z dôvodu minimalizácie finančného rizika, a tiež by sa mali kompetentné 
osoby zamyslieť nad tým, ktoré negatívne kroky a prečo viedli k zlým zisteným hodnotám. 
Chovatelia rýb sa taktiež spolupodieľajú na navýšení štátneho rozpočtu odvodom daní. 
Pokiaľ budú vo všeobecnosti tieto podniky dotované a podporované aj zo strany štátu, 
budú aj naďalej odvádzať dane, a súčasne prispievať k rastu ekonomiky na našom území. 

Nabudúce rozoberieme finančné zdravie spracovateľov rýb, ktorí sú tiež súčasťou rybného 
hospodárstva na našom území, a výsledky porovnáme s finančným zdravím chovateľov.

Ing. Daniela Hricová, PhD.
spoluautorka analýzy k Operačnému programu rybné hospodárstvo na roky 2021 - 2027
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Združenie chovateľov rýb na Slovensku - ZCHRS

1. Rybárstvo Kamenný potok 
Miroslav Šlenc

2. FARMA HATE, s.r.o.
3. Rybárstvo S&B, s.r.o.
4. Rybářství Hodonín SK, s.r.o.
5. Agrofarma Budmerice, s.r.o.
6. Stupavské rybárstvo, s.r.o.
7. DAX Bratislava, s.r.o.
8. HACH LANGE s.r.o.
9. SOŠ pôdohosp. a veterinárna 

Ivanka pri Dunaji
10. Ryby, Rybky MB (SHR)
11. Provit CZ, a.s.
12. RYBÁRSTVO KARÁP, s.r.o.
13. Trouw Nutrition Slovakia, s.r.o.
14. RYBY FERO, s.r.o.
15. Slovenská poľnohospodárska 

univerzita v Nitre

16. Martin Kocian - predaj rýb
17. Viridis - Alena Mikušová
18. RYBHOS, s.r.o.
19. Siete - rybárstvo, Juraj Vicena
20. RYBÁRSTVO - Požehy, s.r.o.
21. Vladimír Harkabuz R.O.S.
22. Slovryb, a.s. Príbovce
23. BioMar Slovakia, s.r.o.
24. Rybárstvo Zemplín, s.r.o.
25. Miroslav Terek
26. Dona, s.r.o. Veľké Revištia
27. Rybárstvo Krpeľany 

Milan Mazáň
28. CHOVRÝB, s.r.o.
29. Oľga Hrabčáková
30. Farma Nižná - Jozef Magiera 

(SHR)
31. Lesy SR š.p., Banská Bystrica

32. Marián Grúber - SALMO 
33. Pstruháreň Kolačkov
34. Chov rýb Staškov
35. WTW, meracia a analytická 

technika, s.r.o.
36. Peter Janský (SHR)
37. Stanfarm, s.r.o.
38. LKX, s.r.o.
39. Rybia farma, s.r.o.
40. Ing. Andrej Píš, PhD.
41. Rybárstvo Stupava, s.r.o.
42. Miroslav Petrilák
43. EVITAL, s.r.o.
44. Levické rybníky, s.r.o.
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