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Milí chovatelia, členovia a priatelia rybárstva na Slovensku.
Chcel by som začať oveľa pozitívnejšie, ale ako vieme a cítime všetci doba nie je a zrejme ani nebude v blízkej dobe
jednoduchá. Jedna kríza skončila a hneď prišla druhá.
Táto na rozdiel od prvej je však predovšetkým ekonomická. Aj napriek tomu som veľmi rád, že nás v združení neubudlo, ba naopak v súčasnosti má naše združenie
už 47 členov. Tak ako minulý rok aj tento rok sme abFoto: Ing. Michal Madžunkov, PhD. solvovali kolotoč rokovaní s rezortným ministerstvom,
Štátnou veterinárnou a potravinovou správou a rôznymi ďalšími organizáciami, aj s tými
mimovládnymi. Musím povedať, že očakávaná kontinuita práce smerom k nám a navonok
zo strany ministerstva nenastala a bola neustále prerušovaná výmenami pracovníkov, riaditeľov, generálnych riaditeľov, štátnych tajomníkov atď. Aj napriek tomu sme rokovali
v omnoho väčšej skupine čo nám pomohlo cielene si rozdeliť sily a hlavne vytrvať. Preto
ďakujem všetkým kolegom za pomoc pri rokovaniach, písaní stanovísk a hájení záujmov
rybárstva na Slovensku. Čomu sme sa venovali? Aktuálne to bola hlavne príprava a schvaľovanie strategických dokumentov ako Strategický plán rozvoja rybárstva na Slovensku
2020 – 2030 a príprave nového Programu rybné hospodárstvo 2021-2027. Pomerne veľa
času sme venovali zlepšeniu možnosti čerpania eurofondov, pričom výsledok sa dostaví
snáď už v nadchádzajúcom období. Odstráneniu duplicitných a nelogických požiadaviek,
ktoré vznikli z dôvodu prijatia európskej legislatívy zo strany ministerstva (osvedčenie
na výkon hospodárskeho chovu rýb), úprave štatistického vykazovania, fungovaniu združenia a finančnej podpore pre náš sektor, ktorá by mala byť opäť vyplatená ešte pred koncom tohto kalendárneho roka. Neviem či slovenská ,,telenovela zákon o akvakultúre“ je
Vám dostatočne známa, ale musím povedať, že posledná časť tejto telenovely je nateraz
opäť v nedohľadne. V dôsledku neustálych personálnych zmien na našom ministerstve
a určitej povedzme malej flexibilite sa pracovalo veľmi ťažko. Veselá myseľ a zadok olovený
je na túto prácu naozaj potrebná výbava.
Blíži sa naše Valné zhromaždenie. Tak ako každý rok letné obdobie je tu a Prezídium
ZCHRS pre Vás, našich členov“ pripravilo v dňoch 28. – 29.6.2022 odbornú konferenciou
s názvom „VEDA pre PRAX“ určenú predovšetkým pre chovateľov rýb a už spomínané
Valné zhromaždenie, ktoré sa opäť uskutoční „u nás“ v Ivanke pri Dunaji. Teším sa
na stretnutie s Vami ako aj s novými členmi a pevne verím, že naberieme všetci energiu
na prácu v ďalšom období.
PS: Držme si vzájomne palce, aby napršalo dostatočne pokiaľ možno na celom Slovensku
a horúčavy boli pre nás chovateľov rýb toto leto čo najmiernejšie.
S pozdravom Petrov zdar!!!
Ing. Michal Madžunkov, Ph.D.
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Predstavenie člena ZCHRS: Rybárstvo S&B, s.r.o.

Foto: Skalické rybníky z vtáčej perspektívy, autor: Rudolf Schwarz

Predstavenie člena ZCHRS: Rybárstvo S&B, s.r.o.
Naša spoločnosť Rybárstvo S&B s.r.o. patrí medzi najmladšie spoločnosti v sektore
rybárstva pôsobiace na Slovensku. Spoločenskú zmluvu sme podpísali v júni roku 2016.
Na začiatku nášho príbehu stál sen o vlastnom rybárstve. Toto odvetvie nám bolo blízke,
obidvaja zakladatelia spoločnosti sme absolventmi Strednej rybárskej školy v Ivanke
pri Dunaji a prakticky celý náš život sa točí okolo rýb. Nešli sme do úplného neznáma,
keďže praktické skúsenosti a teoretické znalosti sme si mali možnosť nazbierať na rôznych rybárstvach doma aj v zahraničí, kde sme v predchádzajúcom období pracovali.
Začiatky boli skromné, ale ambície veľké. Hospodáriť sme začali na šiestich rybníkoch
v Malackách, a venovali sme sa aj importu a exportu živých rýb. Naša spoločnosť je zameraná na produkciu nížinných druhov rýb v polykultúrnej obsádke, s maximálnym využitím prirodzenej produkcie rybníkov. V roku 2017 sa nám naskytla možnosť prenájmu
rybničnej sústavy v Skalici, patriacej mestu Skalica a miestnemu rybárskemu združeniu.
Od roku 2018 už hospodárime na jedenástich rybníkoch s celkovou rozlohou 44 ha. Dovedna s rybníkmi sme dostali k dispozícii aj bufet priamo pri rybníku, kde si návštevníci
najmä z okolia majú možnosť pochutiť na čerstvých rybích špecialitách. Bola to pre nás
veľká výzva, lebo s chovom rýb sme síce mali skúsenosti, ale s prevádzkou gastro-zariadenia sme skúsenosti nemali takmer žiadne. Museli sme si dorobiť rôzne školenia, aby sme
získali povolenie na prevádzku, ale vynaložené úsilie prináša ovocie v počte neustále sa
zvyšujúcej návštevnosti. Chceli sme naviazať na tradičné špeciality, ako je vyprážaný kapor
a pstruh, ale aj rozšíriť ponuku o filety zo sumca v pivovom cestíčku a kaprie hranolky, tak
aby si tu každý návštevník mohol prísť na svoje. Počas akcií varíme aj halászlé, paprikáš
zo sumca s haluškami, alebo fašírky z rýb. K dobrému jedlu ponúkame aj lokálne pivo
z miestneho pivovaru, alebo vína od miestnych vinárov.
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Po niekoľkých rokoch usilovnej a obetavej práce celého kolektívu sa nám podarilo z miestneho bufetu spraviť už ikonické miestečko Skalice, ktoré je obľúbenou zastávkou nielen pre domácich, ale aj zahraničných návštevníkov. Aj toto nás utvrdilo v tom, že ľudia
radi konzumujú ryby, len to musí byť spojené s kvalitnými službami a preto sa snažíme
spropagovať ryby pravidelnými akciami aj so živou hudbou.
Naše podnikanie sme sa snažili postaviť od začiatku na pevných základoch. Hlavnú časť
našich príjmov tvorí umiestnenie vlastnej produkcie na zarybnenie rybárskych revírov,
nemenej dôležitú úlohu však má export a import živých rýb, venujeme sa však aj malopredaju a to hlavne na Veľkú noc a Vianoce, a nemalý podiel na tržbách má aj už spomínaný
bufet.
Po piatich rokoch od založenia sme sa rozrástli z dvoch zakladajúcich členov na šesť stálych zamestnancov. Ryby na malopredaj máme k dispozícií celoročne na rybníkoch v Skalici a počas Veľkonočných a Vianočných sviatkov aj v Dunajskej Strede. Aktuálne v tomto
období sa snažíme rozšíriť sortiment živých rýb z tradičného kapra aj o pstruha, dravé
a bylinožravé druhy rýb. Už samozrejmosťou sa stalo čistenie rýb zákazníkom pri ich predaji. Minulý rok sme postavili v Skalici aj stánok s občerstvením a vyprážanými rybami,
aby sme čo najviac spríjemnili zákazníkom čakanie na svoju rybu. Aj v tomto segmente zaznamenávame mierne stúpanie tržieb. Snažíme sa o neustále zlepšenie chovateľských podmienok, modernizáciu strojových zariadení a skultúrňovanie prostredia. V budúcnosti nás
čaká ešte veľa výziev, bude nevyhnutné zainvestovať do rekonštrukcie rybníkov a stavieb,
ktoré len ťažko zvládneme svojpomocne. Tu očakávame aj aktívnu účasť štátu, keďže rybníky neslúžia len na rybochovné účely, ale majú aj omnoho viac a nemenej dôležitých
funkcií a to hlavne v súvislosti s aktuálnou otázkou klimatických zmien. Naša spoločnosť
Rybárstvo S&B, s.r.o. je aktívnym členom Združenia chovateľov rýb a poskytujeme možnosť praktickej výučby pre študentov rybárskej školy v Ivanke pri Dunaji.
Našim nastávajúcim, ale aj súčasným kolegom chceme odporučiť, aby sa nevzdávali a aby
sa nebáli vyskúšať nové veci. I keď súčasná doba moc nepraje veľkým experimentom, len
tak zistíme akým smerom sa oplatí vydať, keď to vyskúšame. Naša práca rybárov určite nepatrí medzi jednoduché, ale dozaista medzi tie najkrajšie, lebo ja vždy tvrdím, že toto nie
je práca ani remeslo, ale poslanie a životný štýl akým musí človek žiť.
Ing. Róbert Sládeček a Dušan Bisák

Foto: Slávnosný výlov Skalických rybníkov
(november 2021), autor: Rudolf Schwarz

Foto: z ľava: Ing. Róbert Sládeček, Dušan Bisák
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OP RH na roky 2014-2020 sa zjednodušuje

Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

sa zjednodušuje !!!
Autor fotografie: Rudolf Schwarz

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV“)
ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020 (ďalej len „RO
OP RH“) pokračuje v nastolenom prúde podpory žiadateľov o nenávratný finančný prostriedok.
Po úspešnom výsledku systémového auditu, následnom odblokovaní platieb a spustení
preplácania zo strany Európskej komisie už podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“), pracuje RO OP RH na úkonoch vedúcich k zvýšeniu čerpania
pridelených finančných prostriedkov.
S účinnosťou od 2. mája 2022 RO OP RH zaktualizoval všetky vyhlásené výzvy na predkladanie ŽoNFP. Cieľom aktualizácie výziev bolo zjednodušiť podmienky na získanie nenávratného finančného príspevku, ktoré stanovuje Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ na minimum.
Aktualizované výzvy s príslušnou alokáciu finančných prostriedkov:
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Hlavné aktivity sú zamerané prioritne na:
• investície súvisiace s výstavbou novej akvakultúrnej prevádzky,
• investície do rozšírenia, rekonštrukcie a modernizácie existujúcich akvakultúrnych
prevádzok využívaných na hospodársky chov rýb,
• investície súvisiace s obstaraním nových pracovných strojov, technologických
zariadení, prístrojov, počítačového vybavenia (vrátane softvéru) a rybárskeho náradia, využívaných pre hospodársky chov rýb,
• investície súvisiace s obstaraním dopravných prostriedkov využívaných na prepravu
produktov akvakultúry,
• investície súvisiace s modernizáciou existujúcich pracovných strojov, technologických zariadení, prístrojov a počítačového vybavenia (vrátane softvéru), využívaných
pre hospodársky chov rýb,
• investície súvisiace s odbahňovaním existujúcich produkčných zariadení,
• investície súvisiace s realizáciou preventívnych opatrení predchádzajúcich zanášanie dnových sedimentov v produkčných zariadeniach,
• investície súvisiace s výstavbou nových akvakultúrnych prevádzok na hospodársky
chov rýb využívajúcich recirkulačný systém, resp. investície súvisiace s výstavbou
recirkulačných systémov v rámci existujúcej akvakultúrnej prevádzky.
Pripájame odkaz na aktualizované výzvy:
https://www.mpsr.sk/?navID=47&sID=43&navID2=1226
Zároveň RO OP RH informuje, že nový program Rybné hospodárstvo SR 2021-2027
je v procese prípravy a bude predmetom medzirezortného pripomienkového konania a rokovaní s Európskou komisiou. Pre najnovšie informácie odporúčame sledovať webové sídlo MPRV https://www.mpsr.sk/ , sekcia Rozvoj vidieka a priame platby,
Rybné hospodárstvo, s prípadnými otázkami nás neváhajte kontaktovať na mailovú adresu:
oprh@land.gov.sk.
Veríme, že dané zmeny prispejú k zvýšenému záujmu čerpania finančných prostriedkov
z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020, a tým aj väčšej podpore odvetvia
rybárstva a akvakultúry na Slovensku.
Ing. Martin Majerech
Riaditeľ odboru
Odbor koordinácie Spoločnej poľnohospodárskej politiky a Riadiaceho orgánu Operačného programu Rybné hospodárstvo
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
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Zdroj fotografie: cs.wikipedia.org

Vychoval dve generácie československých rybárov
Rybársku školu vo Vodňanoch netreba čitateľom azda veľmi predstavovať. V bývalom Československu to bola jediná stredná škola zameraná na vzdelávanie v odbore rybárstvo,
ktorá za svoju 100 ročnú históriu vyprodukovala viac ako 150 absolventov aj zo Slovenska.
Aktuálnym riaditeľom tejto významnej školy je Ing. Karel Dubský, ktorý po skončení tohto
školského roku 2021-2022 odchádza do dôchodku, a aj preto sme sa rozhodli s ním urobiť
krátky rozhovor.
Kedy a ako ste sa dostali k rybárstvu?
Do rybářského kroužku jsem započal chodit ve 3. třídě a první povolenku jsem měl v deseti letech. O něco později jsem nevynechal většinu výlovů rybníků v okolí Vodňan a snažil
se i něco ulovit ve stokách pod rybníky. Rybky jsem pak nosil domu a snažil je uchovat
při životě a různě je zase někam vysazoval. Zajímavé je, že v té době jsem běžně nacházel
druhy jako je piskoř, slunka, mřenka, karas obecný, které jsou dnes vzácné.
Pamätáte si ešte na Vaše prvé dni a začiatky vo Vodňanoch?
Dobrá otázka. Jsem totiž vodňanský rodák a tak trochu i vodňanský patriot. Pokud jde
o volbu studia střední školy, byla rybářská škola jasně první. V té době nebylo lehké se
na ni dostat. První školní den si pamatuji zcela zřetelně. Hlavní zážitek byl, že všichni
ve třídě pocházeli z různých oblastí tehdejšího Československa, často z velkých vzdáleností.
Ve třídě tak zněla Slovenština, ale i moravské dialekty. Chvíli trvalo, než jsme si ve všem
porozuměli.
Čo považujete za svoje najväčšie životné úspechy v rybárstve?
Určitě je to má celoživotní kariera ve Střední rybářské škole Vodňany, kde pracuji 38 let.
Prošel jsem si úplně vším, třídnictvím, exkurzemi, zahraničními výměnami, byl jsem hospodářem školních revírů, vedoucím učitelem praxe, zástupcem ředitele, nyní ředitelem.
Své úspěchy spojuji tedy s prací v této škole a odměnou mi je setkávání se spokojenými
a úspěšnými absolventy. Jsem rád, že jsem mohl být autorem nebo spoluautorem něko8

Rybárstvo na Slovensku, 01/2022

Vychoval dve generácie československých rybárov
lika odborných učebnic. Za mimořádný úspěch považuji otevření specializace Rybářství
– vodní stavby a zajištění všeho potřebného pro toto nové studijní zaměření. Také se nám
podařilo vytvořit akvarijní expozici a rybářské muzeum přístupné veřejnosti. Nutno říci,
že všechny úspěchy jsou dílem kvalitně odváděné práce výborného kolektivu mých kolegů,
pedagogů. A to vlastně považuji také za úspěch, a sice získat pro práci ve školství mladé,
erudované a zapálené pedagogy, což se, myslím, ve Vodňanech daří.
Nedávno škola oslávila 100 výročie od svojho založenia. Ako dopadla táto
významná akcia o ktorej sme informovali aj my v našom časopise?
Myslím, že akce se podařila a měla důstojný průběh. Podílelo se na tom i krásné počasí, takže oslavu provázela po celý den příjemná a uvolněná atmosféra. Vydali jsme řadu
upomínkových předmětů, včetně knihy 100 let SRŠ Vodňany ve fotografiích. Příjemná
byla vystoupení čestných hostů, včetně zahraničních partnerů školy. Velmi mě potěšil dar
dvou preparovaných hlavatek od slovenských kolegů a chovatelů ryb. Pestrý program trval
po celý den a účastnilo se ho kolem 500 osob, převážně absolventů školy. Oslavy proběhly
s ročním zpožděním a byl to vlastně malý zázrak, že jsme to dokázali ještě před nástupem
podzimní vlny pandemie. Musím poděkovat desítkám sponzorů, kteří akci finančně podpořili, zejména z řad rybářských firem a svazů, a také všem zaměstnancům školy, kteří se
na oslavách výročí podíleli.
Koľkým riaditeľom rybárskej školy vo Vodňanoch ste v poradí?
V pořadí jsem se stal teprve šestým ředitelem školy a myslím, že i to svědčí o dlouhodobé
stabilitě a kontinuitě práce této školy. Také bych chtěl alespoň symbolicky poděkovat svým
předchůdcům (ředitelům i pedagogům), kteří se v minulosti o rozvoj školy zasloužili.
Ako vnímate rybárstvo v súčasnosti?
Těžká otázka. Myslím, že v dnešní době se problémy (nejen) v rybářství akcelerují a je těžké předvídat jeho další vývoj. Pokusím se. V oblasti volných vod nejsem velký optimista.
Problémy v Čechách i na Slovensku budou podobné. Kromě negativního a zcela zásadního
dopadu vlivu přemnožených rybožravých predátorů na rybí společenstva se v posledních
letech přidalo i nebývalé sucho. Extrémně nízké průtoky ovlivňují negativně podmínky
pro výskyt a reprodukci ryb, zejména v pstruhových vodách. No a k tomu se přidává stále
větší tlak sportovního rybolovu a dokonalejší rybolovné metody rybářů. K udržení atraktivity sportovních vod je tedy potřeba extrémní úsilí při zarybňování násadami. U kapra nebo pstruha duhového
problém není a rybáři si na své přijdou. Enormní úsilí
je ale třeba věnovat druhům jako je pstruh obecný, lipan podhorní, úhoř říční, a dále druhům ohroženým
proto, aby se udržela druhová pestrost volných vod.
U produkčních rybářů (ať už zaměřených
na pstruha nebo kapra) nastává složitá doba. Různá
omezení zásahů při chovu v rybnících a opět rybožraví predátoři nejsou jedinými problémy. Zvyšující
se ceny krmiv, energií a pohonných hmot budou mít
dopad na cenu tržních ryb. Věřím, že si sladkovodní Foto: Tradičné pasovanie študentov
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ryby své postavení na trhu udrží. Je tady tradice vánoc, která odbytu pomáhá. Pokud jde
o kaprová hospodářství, učím své žáky, že rybníky a rybníkáři jsou na našem území téměř
tisíc let a že je jedna jistota, že nemohou nikam zmizet a také, že naši producenti ryb si
vždy i v těžších časech uměli poradit.
Je rybárske školstvo pripravené čeliť výzvam 21. storočia?
Mohu mluvit za naši školu. Snažíme se o to. Rybářství chápeme v co nejširším pojetí a
snažíme se ve výuce postihnout všechny jeho oblasti, tj. rybníkářství, pstruhařství, hospodaření v revírech, intenzivní chovy ryb, recirkulace, ochranu vod, státní správu ve vodním
hospodářství, zpracování ryb, uvažujeme i o rybářské gastronomii. Na pokusnictví chceme vybudovat aquaponický systém chovu ryb a pěstování rostlin. Poměrně dost sázíme
na nové zaměření vodní stavby, kde se věnujeme například okrasným jezírkům, revitalizacím, zakládání rybníků, protipovodňovým opatřením, stavbám na tocích atd. Zjednodušeně řečeno oproti dřívější době rozšiřujeme záběr učiva tak, aby i uplatnění absolventů
bylo co nejlepší.
V tomto roku končíte na pozícii riaditeľa školy? Čomu sa budete venovať?
Vždy jsem měl koníčky spojené s přírodou a cestováním hlavně po Čechách a Moravě.
Bohužel jsem je dost zanedbával. Takže si určitě chci zase občas zajít na ryby a věnovat se
více pobytu v přírodě, poznávací turistice, občas něco přečíst, fotografovat. Za sportů už
připadá v úvahu jen kolo. Máme také rozsáhlou zahradu, která potřebuje péči. V nějaké
omezené roli bych mohl být nápomocen i ve škole.
Čo by ste chceli odkázať naším čitateľom?
Především jsem mile překvapen kvalitou tohoto časopisu a také šíří členské základny Slovenského svazu chovatelů ryb. Těší mě, že řadu jmen a tváří poznávám jako své spolužáky
a žáky. Je vidět, že na Slovensku zůstal dost vysoký podíl absolventů naší školy u rybařiny,
což mě těší. Přeji nejen jim, aby se slovenským rybářům dobře vedlo.

Foto: Trofejná hlavátka od zástupcov Združenia chovateľov rýb na Slovensku pri príležitosti 100. výročia
SRŠ Vodňany, zľava: Ing. Michal Madžunkov, PhD., Miroslav Šlenc, Ing. Karel Dubský
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Autor fotografie: Rudolf Schwarz

XIV. Snem

Slovenského rybárskeho zväzu sa blíži !!!
Na jeseň tohto roku (15.-16.10. 2022) sa uskutoční XIV. SNEM Slovenského rybárskeho
zväzu, kde sa okrem tradičného programu uskutočnia aj voľby štatutárnych zástupcov SRZ
a tiež voľby členov Rady SRZ a členov Kontrolnej komisie. Nakoľko Slovenský rybársky
zväz je od roku 2020 členom Združenia chovateľov rýb na Slovensku, oslovili sme známych
kandidátov na pozície prezidenta a tajomníka SRZ a položili sme im niekoľko rovnakých
otázok. Zo šiestich oslovených kandidátov nám svoje odpovede zaslali Ing. Juraj Staško,
Ivan Orovčík a Ing. Bohuš Cintula. Ich odpovede Vám prinášame v pôvodnom znení tak,
ako nám boli doručené.
1. Predstavte sa naším čitateľom, povedzte nám niečo o sebe aby Vás čitatelia lepšie
spoznali. Uveďte, ktorá OZ SRZ Vás nominovala ako delegáta na nadchádzajúci SNEM
SRZ.

Ing. Bohuš Cintula
12

Volám sa Ing. Bohuš Cintula, mám 37 rokov. Pochádzam
z okresu Trenčín a momentálne bývam v Ružomberku. Som
ženatý a mám dve malé deti. Som absolventom Mendelovej univerzity v Brne. Tu som vyštudoval rybárstvo a hydrobiológiu. Predtým som absolvoval štúdium na Strednej škole
poľnohospodárskej v Ivanke pri Dunaji. Odmalička mám rád
prírodu, ku ktorej ma viedli rodičia, tým že otec bol lesník. Naskytla sa mi možnosť ísť študovať rybárstvo, ktorú som využil a
pri rybách pracujem dodnes. Momentálne som zamestnancom
firmy Slovryb a. s., kde pracujem na pozícii technicko-výrobný námestník riaditeľa spoločnosti. Ako delegáta na snem ma
nominovala OZ SRZ Ružomberok.
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Ivan Orovčík

S rybárčením som začal ako desaťročný a drží ma to dodnes.
Od 30 rokov pracujem vo výbore MO SRZ Stará Ľubovňa.
Začínal som ako športový referent a cez funkciu tajomníka
(10 rokov) som skončil pred 12 rokmi ako predseda. Mám
rád jemné techniky rybolovu, feeder, plávanú, jemnú prívlač
a dominuje muškárenie , v ktorom som aj aktívne súťažil.
Každý funkcionár v SRZ, by mal mať vzťah k niektorej disciplíne lovu rýb, aby mal záujem zabezpečiť rybárom dostatok
rýb. 12 rokov pracujem aj v Rade SRZ. Na Snem ma nominovala MO SRZ Stará Ľubovňa.

Som dlhoročný člen SRZ, viac volebných období som bol
členom výboru MsO SRZ Žilina, v rôznych funkciách od investičnej komisie, podpredsedu a predsedu MsO, túto
funkciu zastávam aj v súčasnosti. Jedno volebné obdobie
som bol členom Rady SRZ a podpredsedom disciplinárnej
komisie Rady SRZ. Som delegátom na nadchádzajúci Snem
SRZ za našu OZ.
Ing. Juraj Staško
2. Ako vnímate v dnešnej dobe rybárstvo na Slovensku? Poznáte činnosť Združenia
chovateľov rýb na Slovensku?
Ing. Bohuš Cintula:
Rybárstvo ako celok, nielen na Slovensku, vnímam ako neoddeliteľnú súčasť prírody a poľnohospodárskej prvovýroby. Rybárstvo je z veľkej časti založené na kvalitnej vode. A ako
sa hovorí voda je základom života. Bez kvalitnej vody teda nemôže fungovať ani rybárstvo.
Preto si myslím, že s meniacou sa klímou stojí rybárstvo pred veľmi vážnymi rozhodnutiami. Slovenský rybársky zväz by mal byť preto organizáciou, ktorá na tieto zmeny dokáže rýchlo a efektívne reagovať. Činnosť združenia chovateľov rýb poznám veľmi dobre.
S viacerými jeho členmi sa osobne poznám a niektorí z nich sú odberateľmi našich produktov.
Ivan Orovčík:
Rybárstvo na Slovensku vnímam obzvlášť citlivo, nakoľko mi záleží na živote v našich tokoch, bez SRZ by to boli prázdne vody. Bohužiaľ ani SRZ neovplyvní teplotné a hydrologické pomery na Slovensku. Činnosť Združenia chovateľov rýb na Slovensku dôverne
poznám vďaka pôsobeniu v spoločnosti Slovryb, a.s. a som presvedčený, že zohráva dôležitú funkciu pri zabezpečovaní násad rýb i pri výžive obyvateľstva. Obdivujem chovateľov
pre ich činnosť v náročných podmienkach, bez nároku na voľno a oddych v neustálej závislosti na počasí...bez vody sa chovať nedá!
Rybárstvo na Slovensku, 01/2022

13

Rozhovor s kandidátmi na tajomníka / prezidenta SRZ
Ing. Juraj Staško:
Moje vnímanie rybárstva je v čase rýchlej klimatickej zmeny viac o ochrane biotopov a
vyváženosti záujmov športových rybárov s ochranou a podporou pôvodných druhov
rýb. Činnosť Združenia chovateľov rýb poznám cez kontakty s jednotlivými chovateľmi,
od ktorých nakupujeme násady do našich odchovných potokov a lovných revírov, ale
s ktorými aj diskutujeme na odborné otázky a aj vzťahy medzi nimi a SRZ. Vidím rezervy
v tejto spolupráci. Pri otázke problémov v rybárstve na Slovensku musíme oddeliť veci ako
štátna podpora chovu rýb, nedostatočná zákonná ochrana rybích spoločenstiev, úbytok
vody v krajine a podobne. O vnútornom stave SRZ ako najväčšieho občianskeho združenia
SR nehovoriac.
3. Ktoré problémy považujete dnes v rybárstve na Slovensku za najvýznamnejšie? Kde
vidíte hlavné príčiny tohto stavu?
Ing. Bohuš Cintula:
Každá oblasť rybárstva má svoje špecifiká. Problémy rybárstva sú meniaca sa klíma a s tým
spojené otepľovanie vôd, nevyrovnané hydrologické prietoky počas roka, kvalita pritekajúcej vody a rybožravé predátori, ktoré decimujú obsádky tak na lovných rybárskych revíroch, ako aj v chovných rybníkoch. Kým tie prvé faktory ovplyvniť nevieme, v oblasti eliminovania škôd na rybách spôsobených rybožravými predátormi sme dnes málo efektívni.
Rybárstvo ako také, bude stáť aj pred ďalšou výzvou a to sú ľudské zdroje, pretože mladí ľudia o prácu v rybárstve nemajú veľký záujem a staršie generácie nám odchádzajú
do dôchodku.
Neriešených problémov je dnes však veľmi veľa a aj preto si myslím, že nadišla chvíľa aby
sme si vyhrnuli rukávy. Aj preto som sa rozhodol kandidovať na pozíciu tajomníka SRZ.
Ivan Orovčík:
Rybárstvo vždy zápasilo s problémami, ale klimatické zmeny, nedostatok vody, jej prehrievanie, alebo prudké návaly vody sú problémom posledných rokov. A keď všetko klape,
tak stavy rýb devastujú kormorány, volavky, čajky, vydry a ďalšie predátori, na ktoré rybári
majú minimálny dosah. Zlyháva komunikácia s ministerstvami, či už v rezorte poľnohospodárstva, alebo životného prostredia a riešenia sú tak v nedohľadne. Povolenie na odstrel
kormorána stavia za dôležitejší nepôvodný druh a obetuje pôvodnú aj chránenú ichtyofaunu. Nakoľko SRZ nedokáže pokryť požiadavky na produkciu násad z vlastných zdrojov, je
určite na mieste bližšia komunikácia so Združením chovateľov rýb na Slovensku
Ing. Juraj Staško:
Rybárstvo spolu s poľovníctvom a poľnohospodárstvom bolo a je súčasťou kultúry krajiny
a rýchle spoločenské a klimatické zmeny sa na ňom negatívne prejavujú. Schopnosť vyrovnať sa so zmenenými podmienkami bude určujúca pre dobré pokračovanie. SRZ je len
časťou slovenského rybárstva a snahou musí byť kontinuita s našimi lepšími obdobiami.
Na Záver: V ďalšom čísle Vám prinesieme ich odpovede na ďalšie otázky.
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Ako odstrániť bahno a zvýšiť kyslík v rybníkoch
a jazerách? Baktériami!
Ide o úplne bezpečný a 100% prírodný produkt bez chemických látok.
Reálne dosahované priemerné výsledky pomocou bakteriálnej zmesi PTP PLUS:
» zníženie množstva organického bahna v priemere o 20 cm a viac za rok
» stabilizácia rozpusteného kyslíka vo vode na hodnote min. 4 mg/l a viac aj v letných mesiacoch
» minimalizovanie tvorby škodlivých plynov sírovodíka a amoniaku na minimum
» odbúranie siníc z vodného prostredia
» stabilizácia hodnôt ORP vo výrazne kladných hodnotách aj pri dne
» neznižuje množstvo zooplanktónu

Úbytok bahna sa na veľkých vodných plochách meria pomocou
sonaru a GPS bodov. Na menších
vodných plochách pomocou bambusových tyčí. Na mieste je
možné okamžite zmerať pH vody,
ORP, vodivosť, teplotu alebo
rozpustený kyslík.
Aplikácia na Slovensku
V roku 2011 bola prvýkrát skúšobne
testovaná bakteriálna zmes PTP PLUS
na 12 ha vodnej ploche Boričky v katastri
MO SRZ Holíč. Na vodných plochách
v Štúrove a Žiari nad Hronom testovali
ichtyológovia SRZ bakteriálnu zmes PTP
PLUS s vynikajúcimi účinkami najmä
na likvidáciu organických usadenín
a zlepšenie kyslíkových pomerov. Bolo to
potvrdené meraniami pri aplikácií
bakteriálnej zmesi v rybníku Mecom
Lučenec, pri údržbe jazera na golfových
ihriskách Green Resort Hrubá Borša a
ďalších desiatok rybníkov na Slovensku.
Štrbské Pleso
a Slnečná jazera Senec
V roku 2016 a 2017 prebehla veľmi
úspešná revitalizácia Štrbského Plesa
ležiaceho v 5. ochrannom pásme
Vysokých Tatier pomocou bakteriálnej
zmesi PTP PLUS. Výsledkom bolo
zásadné zlepšenie kvality vody, priehľadnosť vody sa zvýšila z 0,5 m na 8 m.
V roku 2017 začala postupná revitalizácia Slnečných jazier v Senci, kde celkovej
ploche 97 ha došlo k úbytku bahna o cca

170.000 m3. Podľa európskej klasifikácie vôd na kúpanie došlo na päťstupňovej
škále k postupnému zlepšeniu zo štvrtého stupňa na druhý.
Aplikácia v ČR
V roku 2018 sa začalo s pilotným projektom na rybníku v Příbore. Výsledok bol aj
napriek zlým klimatickým podmienkam
vynikajúci. Priemerný úbytok organických usadenín dosahoval 14 cm
a prírastky rýb boli o 20 % vyššie. Odvtedy bola bakteriálna zmes aplikovaná
na stovkách vodných plôch v ČR o veľkosti 0,25 - 27 ha.
Spolupráca
Prakticky od začiatku prebieha spolupráca s odborníkmi v oblasti čistoty vôd a
rybničnej hydrobiológie. Po ich vlastných
testoch bakteriálnej zmesi PTP PLUS
bolo vydané kladné znalecké stanovisko,
ktoré je k dispozícii na našich stránkach
v sekcii referencie PTP PLUS.
Ďalej spolupracujeme s Fakultou rybárstva na Mendelovej univerzite v Brne
a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.
Referencie a cena
Zo všetkých vyššie popísaných aplikácií
bakteriálnej zmesi PTP
PLUS sú k dispozícii referencie na
www.baktoma.sk/referencie. Tu nájdete
aj zoznamy realizovaných zákaziek na
Slovensku aj v ČR. Cena za odbahnenie
rybníka o veľkosti 1 ha vodnej plochy

Pred aplikáciou prípravku

vychádza na cca 2.400 EUR bez DPH.
Bager alebo baktérie?
Pri bagrovaní rybníkov je nutné zaistiť
laboratórne testy bahna na toxické látky,
ťažké kovy či PCB, aby vôbec bolo
možné vyťažené bahno vyviezť. Ďalej je
nutné zaistiť prístupové cesty, odkalovacie nádrže, vypustiť rybník, odloviť ryby
atď.
Pri použití bakteriálnej zmesi PTP PLUS
vyššie uvedené problémy odpadajú.
Na aplikáciu je potrebná len malá loďka.
Z vodnej nádrže sa nič neodváža, nemusia sa robiť rozbory na ekotoxicitu.
Pri celkovom porovnaní, teda pri porovnateľnom úbytku usadenín, vychádza
použitie bakteriálnej zmesi PTP PLUS
min. 15x lacnejšie ako bagrovanie
v závislosti na konkrétnych podmienkach.
Legislatíva
Bakteriálna zmes PTP PLUS má všetky
schválenia na predaj a aplikáciu vrátane
ekotoxicity na vodné prostredie.
Chcete sa nezáväzne dozvedieť viac?
Informácie nájdete na:
www.baktoma.sk
tel.: +421 907 500 510
email.: info@baktoma.sk
Technické poradenstvo
a spracovanie cenovej ponuky
je poskytované ZADARMO.

Po aplikácii prípravku
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Ekonomické ukazovatele spracovateľov rýb
Autor fotografie: Rudolf Schwarz

V predchádzajúcom čísle sme si stručne vysvetlili, prečo nepovažujeme zisk
za primárny ukazovateľ finančného zdravia podniku i v oblasti rybolovu (jednalo sa
o chovateľov rýb). Samozrejmosťou by mala byť koncentrácia pozornosti na finančné
zdravie v širšom kontexte, a to nepretržitým sledovaním vývoja ekonomických hodnôt
podniku v čase. Pre každého majiteľa je dôležité sledovať viacero ukazovateľov, zamerať sa
na ich rast, poprípade pokles, a až následne podľa dôslednej analýzy výsledkov vykonávať
nápravné opatrenia. I touto cestou je možné predĺžiť životný cyklus podniku, odhaliť úskalia,
či predikovať možné problémy, vďaka ktorým by sa podarilo udržať životaschopnosť
podniku.
V tomto článku venujeme pozornosť vývoju vybraných ukazovateľov finančného
zdravia v oblasti spracovania rýb. Do celkovej vzorky bolo zahrnutých 17 subjektov
z kategórie spracovatelia rýb, ktorých ekonomické údaje boli čerpané z verejne dostupnej
databázy na stránke www.finstat.sk. 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 zadlženosť, vývoj aktív (majetku)
a tržby, ktorých výsledky dokážu odhaliť finančné zdravie jednotlivých podnikov a
súčasne zdravie celého sektora. Ku koncu každej kapitoly je stručné porovnanie výsledkov
s výsledkami chovateľov.
Tržby u spracovateľov
Prihliadnuc na počet zamestnancov sa tržby vyvíjali priamoúmerne aj pri tomto skúmanom
súbore. Podnik s najvyšším počtom zamestnancov 250-499 dosiahol aj najvyššie tržby
v roku 2019 vo výške 98 mil. eur! Ide o jedného spracovateľa. Nad 10 mil. eur v roku 2019
vykazujú tržby dve spoločnosti. Ostatných osem podnikov dosiahlo tržby v rozmedzí 1 až
10 mil. eur. Najnižšie tržby od 100 do 700 tis. eur vykázalo 6 spracovateľov.
K tejto analýze sme dopočítali aj absolútny ukazovateľ, o koľko eur sa podnikom
podarilo navýšiť, resp. ponížiť tržby za skúmané obdobie (za dekádu). Na vybranej vzorke
možno urobiť záver, že záujem o ich produkty narastá. Rapídny nárast sledujeme v štyroch
16
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podnikoch (jednému z nich sa dokonca podarilo navýšiť tržby až o 27 500 %)! Len dvom
zo 17 ich podnikov tržby za sledované obdobie poklesli.
Je potrebné poznamenať, že nárast tržieb v ekonomike sa nerovná nárastu zisku.
Niektoré podniky dosahujúce nadpriemerný rast tržieb vykázali vo výsledku hospodárenia
straty z rôznych interných dôvodov jednotlivých firiem (horšie hospodárenie, investovanie,
rozširovanie výroby, diverzifikácia portfólia a pod.). Čo sa týka porovnania, obe jednotky,
a síce chovatelia a spracovatelia dosiahli rastúci trend tržieb.
Vývoj aktív – majetku spracovateľov
Podrobný rozbor aktív obsahuje vo výsledku percentuálne vyjadrenie „o koľko percent“
sa majetok znížil, resp. zvýšil. U spracovateľov vidíme, že sa majetok nepatrne znížil len
u štyroch z nich. Mierny, 5 % - ný pokles majetku je evidovaný v rozvahe jedného podniku,
v inej spoločnosti je to 6 % - ný pokles, ďalšie dva podniky znížili svoj majetok do 15 %.
Ostatné podniky sa rozrastajú. Šesť z nich zvýšili svoje aktíva až do 150 %, jeden podnik
do 700 %! V násobku niekoľkých tisíc sa podarilo navýšiť majetok až piatim spracovateľom
(hodnoty až do neuveriteľných 280 tis. %)!
Aj pri tomto jave zaznamenávame zhodu s vývojom aktív u chovateľov. Podniky
sa snažia (niektoré aj na úkor nákladov) navyšovať svoju konkurenčnú pozíciu na trhu
s cieľom navýšenia zisku v budúcich obdobiach (ku príkladu nemenovaná spoločnosť
navyšuje enormne svoj majetok, pričom jej zadĺženosť zaznamenala vysoké hodnoty,
a tiež zisková marža nadobudla záporné hodnoty, čo znamená že podnik dosahoval straty).
Každý podnik má iné dôvody a argumenty, prečo sa zadlžuje viac či menej a či dlh, resp.
strata má súvis s rozširovaním výroby, alebo sú v tom iné problémy (ovplyvniteľné – vysoké
predajné ceny, nezáujem demografickej populácie o ich výrobky, vysoká konkurencia,
alebo neovplyvniteľné – počasie, suchá, dažde a pod.).
Celková zadlženosť u spracovateľov
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
podnik financuje svoj majetok pomocou cudzích zdrojov, medzi ktoré patria napríklad
úvery. Vypočíta sa ako „cudzie zdroje/aktíva“. Ekonomická literatúra uvádza optimálnu
úroveň zhruba 50-70 %, čo deklaruje zdravie podniku. Aj u tohto ukazovateľa vznikli
3 skupiny spracovateľov rýb.
Kategória A - najlepšie, a teda optimálne výsledky dosiahli tri podniky. Zaujímavé
je podotknúť, že všetci traja sa venujú aj chovateľskej činnosti. Druhú kategóriu B tvorí
až 10 podnikov. V porovnaní s chovateľmi z predchádzajúceho porovnania (viď minulý
článok), dosiahli všetky tieto spracovateľské podniky vynikajúce výsledky, ktoré sa
od optimálneho intervalu (50-70 %) líšia len štatisticky nevýznamne. Jedná sa o najviac
opakujúce sa hodnoty dosahujúce úrovne zhruba k 50-im % alebo tesne k 80-im %.
V červených číslach skončili iba tri podniky (kategória C), ktorých zadĺženie presahuje
100 %, dokonca v niektorých prípadoch sa hodnoty približovali k hodnote až 8 000 %!
Vo všeobecnosti si nadpolovičná väčšina spracovateľov udržiava podobné hodnoty, ktoré
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Ekonomické ukazovatele spracovateľov rýb
nedosahujú v posledných rokoch ani rastúci a ani klesajúci trend vývoja zadlženosti.
Vývoj je nielen konštantný počas pôsobenia na trhu, ale zadlženosť u všetkých 13-ich
firmách (kategória A a B) je skoro identická! Čo sa týka porovnania, je možné konštatovať,
že v porovnaní s chovateľmi je situácia s celkovou zadlženosťou horšia.
Zisková marža u spracovateľov
Zisková marža je najbežnejším používaným ukazovateľ finančného zdravia podniku.
Pre výpočet marže sme využili vzorec „čistý zisk alebo strata/tržby“. Tento pomerový
ukazovateľ nám udáva percentuálne vyjadrenie zisku na 1 euro tržieb. Preferovaná hodnota
u podniku je, ak je marža vyššia a kladná.
Zo sedemnástich podnikov sa následne podľa výsledkov vytvorili štyri skupiny.
Prvú kategóriu A tvoria podniky, ktoré nedosiahli počas celého životného cyklu ani raz
zápornú maržu. Patrí tam prekvapivo až 6 podnikov z celkového počtu 17-ich. Najvyššia
dosiahnutá marža bola vo výške 14 %. Do druhej kategórie B sa zaradili podniky, ktoré
za posledné roky vykazujú kladnú maržu, čiže dosahujú kladný výsledok hospodárenia, ale
počas minulých rokov dosahovali aj straty. Patria tu 4 podniky. Tretiu kategóriu C tvoria
podniky, ktoré majú slabú maržu, v záporných hodnotách, a to hlavne za posledné tri roky.
Z toho vyplýva, že sa ich činnosť nezlepšuje, ako u podnikov v predchádzajúcej kategórii B,
no práve naopak nedokážu generovať kladné hodnoty. Najhoršie výsledky dosiahli podniky
v kategórii D, ktoré dosiahli výrazné záporné marže v hodnotách až do -300 %. Jedná sa
o 4 nemenované podniky.
Pokiaľ je marža kladná, automaticky je možné podľa vzorca vydedukovať, že podnik
dosiahol zisk, pri zápornej marži stratu. Celkovo môžeme poznamenať, že zo súboru 17tich podnikov dosahuje „slušné výsledky“ až 70 % z nich, čo znamená že podnikom sa
darí, majú schopnosť aj naďalej navyšovať svoje marže, a tým aj ziskovosť. Táto skutočnosť
je povzbudivá, pretože odzrkadľuje aj odbornosť a schopnosť kompetentných osôb viesť
tento druh podnikateľskej aktivity. Čo sa týka porovnania výsledkov s chovateľmi, v tomto
prípade sa viac darilo spracovateľom - kladné hodnoty počas celého obdobia získalo viac
podnikov a súčasne menej podnikov dosiahlo záporné marže.
Odvedená daň z príjmov spracovateľmi
Tento ukazovateľ je zaujímavý z pohľadu štátu. Pokiaľ vo všeobecnosti budú dotované a
podporované podniky, ktoré sú schopné rásť a odvádzať daň, predpokladá sa ich pozitívny
podiel na náraste celkového HDP na území SR. Celkovo sa podarilo spracovateľom odviesť
do štátneho rozpočtu v priemere 1 milión eur. Zo všetkých spracovateľov odviedol najviac
percent, a síce 82 jeden podnik, druhý subjekt odviedol daň s oveľa nižším percentom
v priemere 7 %. Zvyšné podniky sa podieľali zhruba rovnakým percentom v intervale
od 0,1 do 2,8 %.
Pre porovnanie uvádzame rozdiel v odvedených daniach za chovateľov a spracovateľov.
Spracovatelia odviedli na rozdiel od chovateľov až o 960 tis. eur viac za sledované obdobie.
Ing. Daniela Hricová, PhD.
spoluautorka analýzy k Operačnému programu rybné hospodárstvo na roky 2021 - 2027
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Rybári a milovníci slovenskej prírody sa môžu tešiť z unikátnej knihy Narodený v znamení rybára.
14.
06.
2022
Na
knižné
pulty
prichádza
jedinečná
kniha
Narodený
v
znamení
rybára.
Vypĺňa
tak
medzeru
pre
všetkých
nadšencov
podobného
životného
štýlu.
Je určená pre všetky generácie, ktoré milujú slovenskú prírodu a záleží im na jej ochrane.
Vydavateľstvo pri Banskej Bystrici v spolupráci s autorom knihy Miroslavom Drugom vytvorili knihu o rybárovi
nielen pre rybárov. Autor knihy Miroslav Druga je vášnivým rybárom, ktorý spomína na svoje rybárske začiatky a
opisuje zážitky v okolí slovenských vôd v podobe pútavých príbehov.
„Narodený v znamení rybára je kniha spomienok na rôzne rybárske dobrodružstvá, ktoré som
prežil od malého chlapca až po mladého muža. Je to zhmotnenie príbehu, ktoré mne ako rybárovi
v súčasnosti chýba na dnešných pultoch kníhkupectiev,“ hovorí autor knihy Miroslav Druga.
V spolupráci so Združením chovateľov rýb na Slovensku vznikla ilustračná kniha, ktorá je určená pre všetky
generácie. Nadchne nielen samotných rybárov, ale aj tých, ktorí majú radi slovenskú prírodu alebo aspoň trochu
inklinujú k rybolovu.
Kniha prispeje k obnove života v rieke Hron
Po oslovení predsedom Slovenského rybárského zväzu v Žiari nad Hronom sa autor rozhodol pomôcť k obnoveniu
života v rieke Hron, ktorú v minulom roku pri obci Budča postihla ekologická katastrofa. „Vydaním tejto knihy sme
spojili dve užitočné veci. Jednak to, čo chýba rybárom na knižných pultoch a pomôžeme aj dobrej veci - obnoviť
život rieke Hron,“ dodáva autor knihy. Výťažok z predaných výtlačkov poputuje Mestskej organizácii SRZ v Žiari
nad Hronom.
Vhodná aj pre tých najmladších
Ilustrácie v knihe sú maľované technikou digitálnej maľby mladou talentovanou absolventkou súkromného
gymnázia, Biankou Horáčekovou. Ide o ručnú maľbu, ktorá však neprebieha štetcom na plátno, ale pomocou
grafického tabletu a dotykového pera. Moderný spôsob maľby dodáva knihe pridanú hodnotu vo forme pestrých,
ilustračných malieb. Podľa slov Miroslava Drugu je kniha určená nielen pre nadšených rybárov, ale aj deti a mládež.
„V zadnej časti knihy nájdete krátke PR články aj o školách, ktoré učia naše deti k láske k prírode. Okrem iného sa dozviete aj
informácie o rybárskych obchodoch, organizáciách slovenského rybárskeho zväzu, ako aj obciach a mestách. O činnosti
združenia sa dočítate na dvojstránke Združenia chovateľov rýb na Slovensku,“ uzatvára autor knihy, Miroslav Druga.
Kniha je dostupná aj na eshope vydavateľstva:
https://www.cbs.sk/obchod/Naroden%C3%BD-v-znamen%C3%AD-ryb%C3%A1ra-p471171784
Ukážkové maľby a fotografia autora na stiahnutie tu:
https://www.uschovna.cz/zasilka/ZGZ9AUJGPV9R7LN2-6JY/
Kontakt pre médiá:
Mgr. Andrea Farkašová
Média manažérka
Tel: +421 948 232 979
CBS spol, s.r.o.
Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica
www.cbs.sk
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1. SOŠ pôdohosp. a veterinárna
15. Oľga Hrabčáková
Ivanka pri Dunaji
16. Farma Nižná - J. Magiera (SHR)
2. Rybárstvo Kamenný potok
17. Rybářství Hodonín SK, s.r.o.
Miroslav Šlenc
18. Stupavské rybárstvo, s.r.o.
3. RYBHOS, s.r.o.
19. Viridis - Alena Mikušová
4. Dona, s.r.o. Veľké Revištia
20. Ryby, Rybky MB (SHR)
5. FARMA HATE, s.r.o.
21. SRZ - RADA Žilina
6. Rybárstvo Krpeľany
22. Siete - rybárstvo, Juraj Vicena
Milan Mazáň
23. Miroslav Terek
7. RYBÁRSTVO - Požehy, s.r.o.
24. BioMar Slovakia, s.r.o.
8. Slovryb, a.s. Príbovce
25. Trouw Nutrition Slovakia, s.r.o.
9. Rybárstvo Zemplín, s.r.o.
26. CHOVRÝB, s.r.o.
10. Vladimír Harkabuz R.O.S.
27. ProteinFeeds Trading, s.r.o.
11. RYBÁRSTVO KARÁP, s.r.o.
28. RYBY FERO, s.r.o.
12. Vysokoškolský poľnohospodársky 29. HACH LANGE s.r.o.
podnik SPU Kolíňany
30. Levické rybníky, s.r.o.
13. Rybárstvo S&B, s.r.o.
31. Lesy SR š.p., Banská Bystrica
14. Agrofarma Budmerice, s.r.o.
32. Marián Grúber - SALMO
Pozn.: ZČ - zakladajúci člen, poradové čísla podľa vstupu do združenia

33. Chov rýb Staškov
34. WTW, meracia a analytická
technika, s.r.o.
35. Peter Janský (SHR)
36. Stanfarm, s.r.o.
37. LKX, s.r.o.
38. Rybia farma, s.r.o.
39. Ing. Andrej Píš, PhD.
40. Rybárstvo Stupava, s.r.o.
41. Miroslav Petrilák
42. EVITAL, s.r.o.
43. EKO - LAND, s.r.o.
44. NORFISH - Norbert Mitošinka
45. Rybaciny, s.r.o.
46. Rybárstvo Ondrášová, s.r.o.
47. Agrohont Dudince, s.r.o.

Združenie chovateľov rýb na Slovensku - ZCHRS
Na príprave aktuálneho čísla sa podieľali:
Ing. Michal Madžunkov, Ing. Róbert Sládeček, Dušan Bisák,
Ing. Martin Majerech, Ing. Karel Dubský, Ing. Bohuš Cintula, Ivan
Orovčík, Ing. Juraj Staško, Ing. Daniela Hricová, PhD.
Aktuálne číslo pripravili: Ing. Tibor Krajč, PhD., Rudolf Schwarz
Kontakt: zchrs@zchrs.sk

www.zchrs.sk

