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Vážení kolegovia,
od apríla tohto roku som prebral žezlo predsedu komoditnej rady pre akvakultúru na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky po dobu jedného roka.
Komoditná rada je poradným, iniciatívnym
a koordinačným orgánom ministra pôdohospodárstva a verím tak, že bude nášmu sektoru nápomocná. Z mojej pozície sa budem
snažiť nadviazať na prácu mojich predchodFoto: Ing. Róbert Sládeček
cov. Pred nami stojí veľa rozpracovaných úloh
a nedotiahnutých vecí. Medzi naše priority patrí zjednodušenie a sprehľadnenie registrácie rybochovných zariadení, sfunkčnenie OPRH s výhľadom na programové obdobie
2021-2027, zosúladenie veterinárnych podmienok v chove rýb s okolitými krajinami,
odbúranie a zjednodušenie administratívy, nastavenie dotačných schém pre chovateľov
rýb a posilnenie našej pozície v sektore živočíšnej výroby.
Úlohy sú to neľahké, ale verím tomu, že spoločnými silami bude možné aspoň časť z nich
dotiahnuť do zdarného konca. Keďže som sám chovateľ rýb, viem veľmi dobre posúdiť
reálne potreby nášho sektora a dúfam, že moje doterajšie skúsenosti poslúžia v prospech
nás všetkých. K daným úlohám sa nestaviam úplne naivne. V týchto turbulentných časoch nielen vnútropolitických ale aj geopolitických, to nebude určite ľahké a niekedy to
môže byť až demotivujúce, ale my rybári nie sme z mäkkého dreva. Touto cestou by som
sa chcel poďakovať kolegom, ktorí sú súčinní v riešení aktuálnych problémov v sektore
akvakultúry a stoja vždy pevne za naše spoločné záujmy, lebo nikto múdry zo stromu nespadol a iba spoločne vieme vytvoriť prijateľné podmienky pre udržateľný rozvoj rybárstva
na Slovensku.
Dovoľte mi na záver všetkých členov nášho združenia aj touto cestou pozvať na Slávnostný
výlov Skalického rybníka, ktorý sa uskutoční v piatok 28. októbra 2022.
Teším sa na spoločné stretnutie s vami.
S pozdravom
Ing. Róbert Sládeček
Predseda Komoditnej rady pre akvakultúru
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Predstavenie člena ZCHRS: Rybárstvo Stupava, s.r.o.

Foto: Areál Stupavského rybárstva z vtáčej perspektívy, zdroj: FB Rybárstvo Stupava

Predstavenie člena ZCHRS: Rybárstvo Stupava, s.r.o.
Súčasný spolumajiteľ Stupavského rybárstva Andrej Horváth má len 30 rokov, no ryby
boli odjakživa jeho hlavným koníčkom. S podnikaním v rybárstve začal hneď po ukončení školy a prenajal si rybník na Železnej studničke v Bratislave, kde sa venoval športovému rybárstvu. Podobne tomu bolo aj neskôr v Devínskej Novej Vsi. Potom mu však
padlo do oka bývalé štátne rybárstvo v Stupave, ktoré po privatizácii roky chátralo.
Spolu s budúcim svokrom Vladimírom Vlčekom, ktorý Stupavské rybárstvo odkúpil sme
založili firmu, v ktorej sme si podiely rozdelili rovným dielom. Svokor ako investor a
ja ako ten, kto sa postará o celý chod rybárstva. Kúpa sa sfinalizovala na jar 2016 a
po rozsiahlej rekonštrukcii sme otvárali v októbri toho roku. Náš koncept je výnimočný
najmä v tom, že sme „všetko v jednom“. Na prvom mieste chovatelia rýb, na druhom
spracovatelia a distribútori a na treťom výrobcovia vlastných produktov, ako údené ryby
či filety.

Fotografie: Počiatočná rekonštrukcia Stupavského rybárstva si vyžiadala značné finančné prostriedky
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Areál má 15 rybníkov a v nájme máme aj ďalšie rybníky na Záhorí. Za rok dokážeme vychovať okolo 20 ton pstruhov, tri až štyri tony jeseterov, ale všetko závisí od podmienok,
ktoré sú pri našom type chovu v prírodných podmienkach nepredvídateľné. Z produkcie
rybárstva je po pstruhoch najväčší záujem o kapry, nasledujú jesetery a sumce. Ale chováme tiež šťuky, zubáče, amury, liene či úhory. Minulý rok sme začali aj s dovozom a
spracovaním morských rýb, ktoré si sami prepravujeme z Chorvátska či z Talianska.
S príchodom koronavírusu a vyhlásením núdzového stavu sme narýchlo sprevádzkovali
nový e-shop s našimi výrobkami a obslúžili sme takmer tritisíc zákazníkov. Po uvoľnení
opatrení predaj e-shopu síce logicky poklesol, ale mnohí klienti namiesto donášky začali
chodiť ryby kupovať osobne.
Aj napriek nepriaznivým vplyvom zapríčineným koronavírusom sme sa v roku 2020 ocitli na strope kapacít. Bolo nám jasné, že sa nezaobídeme bez investícií a zväčšenia výroby.
Náš stupavský areál sme však plánovali dobudovať aj na rekreačné účely.
Ozaj tvrdá rana prišla s vojnou na Ukrajine. Vystrelila inflácia, postihli nás predovšetkým
rastúce ceny elektriny, nafty, ale aj krmív. Napríklad kŕmna pšenica, ktorú sme na konci
vlaňajška nakupovali už za zvýšených 230 eur za tonu a tento rok jej cena skočila na vyše
400 eur za tonu. Skrátka, všetky vstupy nám vzrástli od 50 do 500 percent. Sú to brutálne
čísla. Bol som zvyknutý, že naše koncové ceny zvyšujeme raz za rok, ale v tomto roku
som ich navyšoval už asi osemkrát. Beztak je však naša marža významne nižšia než
v minulosti. Aj táto jar a leto boli pre rybárov ako zo zlého sna. Chov rýb okliešťovalo
nebývalé sucho a nedostatok zrážok. Voda sa prehrievala, nastal aj pokles prítokovej
vody a zvýšilo sa jej odparovanie. Zmenšil sa objem rybníkov a museli sme tak pracovať
aj s menším objemom násadových rýb. Navyše pri týchto podmienkach vzniká potreba
zvýšeného okysličovania rybníkov a prevzdušňovacie systémy zase spaľujú drahú elektrinu. Je tiež potrebné pozastavovať kŕmenie, aby sa ryby neudusili a hrozia aj ich úhyny.
Dôsledky to bude mať napríklad aj na trh vianočných kaprov. Už teraz je po nich obrovský dopyt a tiež o ich spracovanie a to nielen na Slovensku, ale aj z Poľska či Rumunska.
A samozrejme, zákazníci všetky tie komplikácie pocítia aj na jeho výslednej cenovke.

Foto: Naša predajňa s čerstvými rybami

Foto: Gastro prevádzka v našom areále
Rybárstvo na Slovensku, 02/2022

5

Predstavenie člena ZCHRS: Rybárstvo Stupava, s.r.o.
Pri cestách tmavým tunelom hasenia problémov ma však potešil priam raketovo rýchly
úspech našej novej gastroprevádzky. V areáli sme ju otvorili v polovici júna a ide o neformálny samoobslužný koncept pod holým nebom, ktorý je postavený na kvalitných a čerstvých surovinách. V prvom rade sa snažíme hosťom priniesť zážitok z jedla. Nemáme
pevný jedálny lístok, pripravujeme len sladkovodné a morské ryby, ktoré sú absolútne
čerstvé. Veľmi obľúbený bol napríklad vyprážaný kapor so zemiakovým šalátom a nami
podávanú chobotnicu mnohí dokonca označujú za vôbec najlepšiu v okolí Bratislavy.
Za víkend sme jej predali aj sto kilogramov.
Zatiaľ fungujeme len v obmedzenom režime, otvorené máme od piatka do nedele, ale
chystáme rozšírenie aj na ďalšie dni. Do prevádzky sme uviedli aj interiérovú časť s pár
miestami, ktorú budeme ďalej dobudovávať. Tam chceme jedlá ešte viac vyšperkovať,
posunúť ich na vyššiu úroveň. Servírovať plánujeme napríklad tataráky z rýb či carpaccio
z jesetera. Momentálne nám výborne funguje bistro a stále vysoký je záujem z reštaurácií
a gastro prevádzok. Od roku 2019 sa venujeme aj dovozu a spracovaniu morských rýb.
Dôvodom bola aj skutočnosť, že na Slovensku je o ne vyšší záujem než o tie sladkovodné, percentuálne to môžem vyčísliť až na pomer 70 ku 30.
Aby sme pritiahli stále vyšší počet návštevníkov, postupne svoj stupavský areál dotvárame aj na rekreačné účely. Nedávno sme pilotne spustili športový rybolov, ktorý plánujeme záujemcom naplno ponúkať od jari budúceho roku. Rozširovať ideme detské ihrisko
a tiež minizoo. Rozrastá sa aj naša farma a do predaja chceme zaradiť produkty z nej ako
domáce syry, med či slepačie a prepeličie vajcia.
Andrej Horváth
Rybárstvo Stupava, s.r.o.

Foto: Kolektív pracovníkov Rabárstva Stupava
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Infekčná hematopoetická nekróza
( Infectious Hematopoietic Necrosis - IHN )
Infekčná hematopoetická nekróza je vírusové ochorenie lososovitých rýb, ktoré
bolo potvrdené vo viacerých krajinách Európskej únie, vrátane Slovenska. Toto ochorenie
patrí podľa platnej legislatívy (SMERNICA RADY 2006/88/ES z 24. októbra 2006) medzi
neexotické nákazy a podlieha povinnému hláseniu v prípade jeho výskytu.
Ochorenie spôsobuje vírus rodu Novirhabdovirus z čeľade Rhabdoviridae, podľa novej klasifikácie nazvaný Salmonid novirhabdovirus.
Pre laboratórnu diagnostiku predstavuje jeden z najdôležitejších bodov – správny odber
vzorky, t.j. určenie vnímavého druhu rýb, resp. vektora (možného prenášača pôvodcu).
Podľa Vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) 2018/1882 z 3.decembra 2018 a s uplatnením zmien od 21.apríla 2021 bol zoznam vnímavých druhov a skupín druhov rýb a zároveň aj zoznam vektorov rýb aktualizovaný:
1. Vnímavé druhy a skupiny druhov:
losos keta, losos kižuč, losos Masou, pstruh dúhový, losos nerka, losos japonský, losos čavyča, losos atlantický , sivoň perlovaný, pstruh mramorovaný, sivoň potočný,
sivoň arktický, sivoň bieloškvrnný
Rybárstvo na Slovensku, 02/2022
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2. Druhy vektorov:
vyza veľká, jeseter ruský, jeseter malý, jeseter hviezdnatý, jeseter veľký, jeseter sibírsky, tolstolobik pestrý, karas striebristý, kapor rybničný a kapor koi, tolstolobik biely,
jalce, plotica červenooká, červenica ostrobruchá, lieň sliznatý, klárias panafrický,
sumčeky rodu Ictalurus, sumček čierny, sumček škvrnitý, ryby Pangasius pangasius,
zubáč veľkoústy, sumec veľký, halibut svetlý, platesa bradavičnatá, treska škvrnitá,
treska jednoškvrnná, rak riečny, rak signálny, rak červený
Príležitostne bola zistená prítomnosť vírusu aj u pstruha potočného (farmový chov), u šťuky obyčajnej a úhora riečneho.
Vstupnou bránou pre infekciu sú žiabre a koža v miestach odstupov plutiev. Vírus je
vylučovaný hlienom, močom, pohlavnými tekutinami a zdrojom infekcie môžu byť aj
infikované vnútorné orgány. Dĺžka inkubácie je rôzna v závislosti od teploty prostredia,
veku a zdravotného stavu rýb, hustoty nasadených rýb v osádke a samozrejme od dávky
prijatého vírusu. Zvyčajne trvá 1-3 týždne. Prvé pozorované klinické príznaky sú nechutenstvo, dezorientácia, striedanie stavu kľudu s výraznou aktivitou. Aj patologický nález
postihnutých rýb je nešpecifický, typický pre väčšinu vírusových ochorení – stmavnutie povrchu tela, krvácaniny na koži, okolo očí aj vo svaloch, vypuklé oči, bledé žiabre.
Krvácaniny sú prítomné aj vo vnútorných orgánoch (pečeni, slezine, obličke, srdci, mozgu,
plynovom mechúre). Mortalita vekovo mladšej kategórie rýb môže dosiahnuť 80-100%,
staršie ryby sú odolnejšie.
Národné referenčné laboratórium v Dolnom Kubíne vykonáva diagnostiku vírusových, bakteriologických, parazitárnych a mykologických ochorení už niekoľko rokov. Komunikácia a vzájomná
spolupráca s Európskym referenčným laboratóriom v Dánsku napomáha zvyšovať kvalitu laboratórnej diagnostiky.

Foto: Vybavenie laboratória v Dolnom Kubíne

Aby sa zabránilo rozšíreniu, resp.prepuknutiu IHN na Slovensku, už niekoľko rokov
úspešne funguje program vypracovaný Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR,
ktorý je zahrnutý do Plánu veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia SR (VPO SR).
Jedná sa o monitoring lososovitých druhov rýb, počas ktorého sa vykonáva laboratórna
diagnostika prítomnosti pôvodcu ochorenia izoláciou na bunkových kultúrach (okrem
Infekčnej hematopoetickej nekrózy IHN sa súbežne vyšetrujú ryby aj na prítomnosť
pôvodcu Vírusovej hemoragickej septikémie VHS). Tento monitoring sa uskutočňuje 2x
do roka a to na jar a na jeseň. Jedna vzorka pozostáva z 30 ks rýb, prednostne sa zaraďujú
ryby mladšie, slabšie, poprípade so zmenami zdravotného stavu. Výsledky laboratórnych
vyšetrení na prítomnosť vírusu VHS a IHN z úradných vzoriek, môžu byť použité
pre schválenie zóny alebo pre schválenie farmy v neschválenej zóne. Aj postupy v prípade
vzniku hromadných úhynov sú obsiahnuté vo VPO SR, pretože je nevyhnutné potvrdiť
alebo vylúčiť prítomnosť a pôsobenie infekčného pôvodcu v takýchto prípadoch.
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Tab.č.1 Prehľad počtu vyšetrených vzoriek v rokoch 2013-2021
rok

celkový počet
vyšetrených vzoriek

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

153
174
163
143
130
147
144
134
93

dôvod vyšetrenia vzoriek
monitoring
zdravotné problémy,
úhyny
149
4
167
7
135
28
132
11
116
14
113
34
122
22
97
37
65
28

Tab.č.2 Prehľad počtu pozitívnych vzoriek na IHN v rokoch 2013-2021
rok

V rámci monitoringu
Vyšetrené vzorky

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

149
167
135
132
116
113
122
97
65

Pozitívne
vzorky
0
0
0
0
0
0
0
0
0

V rámci zdravotných problémov,
úhynov
Vyšetrené vzorPozitívne
ky
vzorky
4
0
7
0
28
0
11
0
14
0
34
0
22
2
37
0
28
0

Po zhodnotení vyššie uvedených údajov ( tab.č.1,2 ) môžeme konštatovať, že z epizootologického hľadiska pre výskyt ochorenia IHN naše rybochovné zariadenia, ktoré sa zapojili do každoročných celoslovenských monitoringov pre uvedenú nákazu, si dávajú veľmi
záležať na výbornom zdravotnom stave svojich rýb a vytvárajú pre nich vhodné životné
prostredie, dodržiavajú hygienické a protiepidemiologické predpisy.
„NAŠE OBROVSKÉ ĎAKUJEM
PATRÍ VÁM VŠETKÝM, KTORÝM NIE JE ĽAHOSTAJNÁ VAŠA,
ALE AJ NAŠA PRÁCA.“
MVDr. Miriam Maceková, MVDr. Dáša Hojová
Veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín
Rybárstvo na Slovensku, 02/2022
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Autor fotografie: RNDr. Michal Kratochvíl, PhD.

Čeští rybáři v Evropském parlamentu podpořili Závěry Rady EU
k novým strategickým zásadám EU pro akvakulturu
V červenci se v Evropském parlamentu u příležitosti zahájení českého předsednictví
v Radě Evropské unie ve druhém pololetí tohoto roku uskutečnila konference na téma
„Pozitivní přínosy akvakultury pro evropskou společnost“. Na pozvání člena Výboru
pro rybolov (PECH) Evropského parlamentu, českého europoslance Ing. Martina Hlaváčka, se této významné události jako přednášející zúčastnili i představitelé sektoru akvakultury ze tří členských států EU – za Českou republiku ředitel Rybářského sdružení ČR,
Dr. Michal Kratochvíl, za maďarské rybáře Dr. Béla Halasi-Kovacs, ředitel Výzkumného
institutu pro rybářství a akvakulturu HAKI a zároveň viceprezident maďarského profesního sdružení MA-HAL, a za řeckou mořskou akvakulturu pan Kostas Koutsis, vrchní ředitel sekce pro rybolov z řeckého Ministerstva pro rozvoj venkova a potraviny. Zástupce ředitele Generálního ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov (DG MARE), pan Kestutis
Sadauskas, přednesl za Evropskou komisi svůj příspěvek k podpoře přínosů akvakultury
v rámci Zelené dohody.
Ing. Martin Hlaváček konferenci zahájil úvodním slovem, představil zprávu Evropského
parlamentu k akvakultuře a přivítal pozvané hosty. Záštitu nad celou akcí převzal předseda
Výboru pro rybolov Evropského parlamentu, pan Pierre Karleskind z Francie, který připomněl důležitou funkci sladkovodní i mořské akvakultury nejen jako významného zdroje
živočišných bílkovin s nízkým environmentálním dopadem, ale ocenil i její další přínosy.
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Hlavním cílem této konference, jejímiž účastníky byli především zástupci Evropského parlamentu, Evropské komise a jednotlivých členských států při EU v Bruselu, bylo poukázat
na pozitivní přínosy evropské akvakultury, která často zůstává nedoceněná a opomíjená
spotřebiteli i odbornou veřejností. Evropská akvakultura není pouze zdrojem kvalitní a
bezpečné potraviny, ale často také hraje důležitou roli v ochraně životního prostředí nebo
zmírňování změny klimatu a významně tak přispívá k plnění cíle evropské Zelené dohody a strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“. Ambicí této akce bylo také prodiskutovat
konkrétní návrhy činností, které by mohly pomoci odvětví akvakultury v dlouhodobějším
horizontu a které by měly být koordinovány na evropské úrovni.
Za předsednický stát, Českou republiku, vystoupil a Závěry Rady k novým strategickým
zásadám EU pro akvakulturu představil ředitel Odboru státní správy lesů, myslivosti a
rybářství Ministerstva zemědělství, Ing. Martin Žižka, Ph.D. Ve svém projevu vyzdvihl
priority českého předsednictví ve vztahu k celkovému posílení akvakultury. Závěry Rady
navazují na strategický dokument Evropské komise k podpoře akvakultury na roky
2021-2030 a jsou výsledkem kompromisního vyjednávání mezi všemi členskými státy EU.
Závěry Rady rovněž poukazují na to, že některé sladkovodní, mořské a jiné systémy akvakultury dosahují vyšší environmentální výkonnosti. V současnosti však na úrovni EU neexistuje žádný mechanismus a pravidla pro označování nebo certifikaci udržitelných produktů a nejsou stanoveny žádné podmínky pro zvýhodnění těchto typů akvakultury, i když
je jejich environmentální výkonnost značná. V tomto ohledu členské státy EU vyzývají
Evropskou komisi, aby navrhla vytvoření transparentního unijního systému pro uznávání
a odměňování producentů akvakultury, která je šetrná k životnímu prostředí a/nebo poskytuje další ekosystémové služby.
Příspěvky pozvaných hostů se zaměřily na přínosy evropské akvakultury z pohledu environmentálního, socio-ekonomického a klimatického, stejně tak jako na hrozby a výzvy,
jimž musí tyto typy produkčního rybářství čelit – v České republice a Maďarsku především
v oblasti rybníkářství, v Řecku pak v pobřežních lagunách a v plovoucích zařízeních – klecích. Všichni přednášející se shodli na tom, že je zapotřebí najít celoevropské řešení pro finanční ohodnocení producentů, kteří hospodaří udržitelným a environmentálně šetrným
způsobem a kteří navíc poskytují významné ekosystémové služby společnosti.
RNDr. Michal Kratochvíl, PhD.
Ředitel Rybářského sdružení ČR
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Je potrebné zadržiavanie vody v krajine?

Autor fotografie: Rudolf Schwarz

Je potrebné zadržiavanie vody v krajine???
Klimatická zmena sa javí ako nový fenomén,ktorý bude mať významný vplyv aj na rybárstvo na Slovensku. Oslovili sme preto známeho hydrológa Michala Kravčíka z Košíc,
aby nám odprezentoval jeho názor na zmeny v prírode súvisiace s vodným hospodárstvom
a rybársvom na Slovensku.
Popíšte nám prosím ako ste sa Vy dostali k vode a k problematike zadržiavania vody
v krajine?
Po skončení vodného hospodárstva na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave som sníval robiť
výskum v oblasti vody. V tom čase SAV otvárala pracoviská pre výskum vodného režimu
na Východoslovenskej nížine. Napriek tomu, že som bol podnikový štipendista na Inžinierskych stavbách v Košiciach, rozhodol som sa vrátiť štipendium a začal som skúmať
hydrológiu odvodňovacích nížinných kanálov na SAV. Bolo to v roku 1981 a tak som sa
„zažral“ do výskumu, až mi začalo veľa veci nesedieť. Začalo mi vŕtať v hlave, prečo odvodňujeme nížinu, keď v ročných bilanciách zrážok krajina potrebuje viac vody ako padne
zrážok. Vtedy som s kolegom spísal výsledky výskumu do záverečnej práce „Hydrológia
vnútorných vôd Východoslovenskej nížiny a jej vplyv na poľnohospodársky potenciál“.
Z výsledkov vyplynulo, že návratnosť vložených investícií do Východoslovenskej nížiny
bola viac ako 170 rokov a že existujú riešenia, ktoré môžu lacnejšie a efektívnejšie pomôcť
Východoslovenskej nížine i poľnohospodárstvu. Z toho vznikli prvé problémy, lebo výsledky sa dostali do novín a bol z toho konflikt. Tak som sa v roku 1988 stal nepohodlný
pre SAV a na pokyn vtedajšieho predsedu KNV v Košiciach ma vyhodili zo SAV. Keďže
ma otec vychovával k poctivosti a spravodlivosti, tak aj odchodom z výskumu som bol
12
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presvedčený, že vo výskume treba pokračovať. Tak som to robil výskum na vlastnú päsť aj
po odchode zo SAV. Keďže po Nežnej revolúcii kolegovia zo SAV nechápali, že sa chcem
vrátiť do výskumu, tak som v roku 1993 s kolegami založil občianske združenie MVO Ľudia
a voda, kde sme dokončili výskum, ktorý naplno obnažil, že treba zásadne zmeniť prístupy
vo vodnom hospodárstve z odkanalizovávania dažďovej vody z krajiny na jej zadržiavanie.
Všetky tieto poznatky sme vtedy premietli do alternatívy tvorby nového vodného zdroja
na Hornej Toryse. Pri kampani o priehradu Tichý Potok sme museli ísť až na dno poznania
a kým klasickí vodohospodári sa sústreďovali na kampaň proti nám, my sme sa sústredili
na hľadanie argumentov prečo je v dnešnej dobe lepšie riešenie ekosystémová ochrana
a tvorba vodných zdrojov v povodiach potokov i riek. Celé toto snaženie nás postupne
priviedlo k novej koncepcii vodohospodárskej politiky, ktorú sme spísali do Novej vodnej
paradigmy pod názvom „VODA PRE OZDRAVENIE KLÍMY“ (www.vodnaparadigma.sk)
Vaše predpovede sa pomaly napĺňajú, čo považujete v súčasnosti za kľúčové čomu by
sme sa mali začať venovať v súvislosti so zmenami klímy v našej krajine ?
Prvú prognózu sme spísali a publikovali v roku 2000 v knihe „Voda pre tretie tisícročie –
Neubližujme vode, aby ona neubližovala nám“ a tá hovorí o tom, že ak nezvládneme zmeniť
vodnú paradigmu, tak od roku 2023 sa začnú diať nekontrolovateľné a ťažko zvládnuteľné
zmeny klímy. Sme v roku 2022 a je verím, že súčasný rok nás presvedčil, že treba urgentne
zmeniť paradigmu vody. Aby sme si rozumeli, Nová paradigma vody je množina súčasných vedomostí, ktorá prináša úplne nový pohľad v spravovaní vodných zdrojov v krajine
a je postavená na zásade nasycovania „malých vodných cyklov“ a nevyhnutnou potrebou
obnovy kolobehu vody na kontinentoch prostredníctvom zadržiavaním dažďovej vody
tam, kde spadne. Myslieť a konať pri zotrvaní v starej vodnej paradigme, spôsobuje rast
ťažkosti, ktorým ľudstvo čelí, ako je rast extrémov počasia záplav, sucha, rozširovanie púšti,
tak ako povedal Albert Einstein „...problémy
nemôžeme riešiť nástrojmi, ktorými sme vytvorili terajšie problémy“. Výzva založiť naše
myslenie a naše konanie by malo byť upúšťanie od starej paradigmy a prejsť k novej, aby
sme sa stali tvorcami oáz a nie púšti. Na to
nie sú potrebné revolučné špičkové technológie. Dostupné sú tradičné postupy, ktoré sú
staré tisíce rokov.
Rybárstvo je odkázané na dostatok kvalitnej vody. Ako vnímate Vy rybárstvo
na Slovensku?
Mal som priateľa z USA, vášnivého rybára
a ten pri každom našom stretnutí povedal:
„Čo je dobré pre ryby, je dobré pre človeka“. Prekvapuje ma, že v spoločnosti úplne
absentuje napríklad fakt, že ak potokom Na fotografii: autor článku Ing. Michal Kravčík
Rybárstvo na Slovensku, 02/2022
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alebo riečkou sa preženie aspoň raz ročne „ťažká voda“, teda povodňová vlna, v ktorej je
aspoň 10% kameňa, hliny a iného odpadu, „zošrotuje“ všetkých vodných živočíchov, teda
aj ryby, ktoré sa nestihli ukryť do nejakých zákutí v potoku. Neviem či by človek bol šťastný,
ak by mu aspoň raz ročne okolo hláv lietali kamene, štrk i hlina. Koľko by nás ľudí prežilo.
Akosi sa úzkostlivo sústreďujeme na migráciu rýb v zregulovaných potokoch, ktoré nám
pomaly, ale isto vysychajú a nevidíme súvislosti medzi povodňami a suchom. Na to, aby
sme nemali ani povodne, ani sucho, potrebujeme opraviť poškodenú krajinu a zabrániť
tomu, aby z krajiny sa odlamovali kusy hliny a dostávali sa do potokov a zabíjali ryby počas povodní. To isté potrebujeme, aby nám v potokoch tieklo viac vody aj v období sucha.
Ochranu pred povodňami i suchom vieme riešiť ekosystémovým zadržiavaním dažďovej
vody. Rybári by mohli byť hnacou silou tejto iniciatívy.
Máte rád ryby? Ako často sú vo Vašom jedálničku?
Áno mám rad ryby. V mojom jedálničku sú ryby minimálne 2 krát do mesiaca.
Myslíte si, že by ste vedeli byť nápomocný sektoru rybárstva a akvakultúry? Ak áno, tak
ako? Mali by ste záujem spolupracovať a tak posúvať nám rybárom svoje skúsenosti?
Na Slovensku máme veľmi poškodenú krajinu. Celé desaťročia sme v štruktúrach krajiny
vytvárali sofistikované riešenia odkanalizovávanie dažďovej vody, ktorá šiaľ ešte stále je
považovaná za odpad. Dažďová voda nie je odpad, je to esencia života, ktorú potrebujeme
po použití cez výpar vrátiť do atmosféry, aby sme pomáhali tvoriť nový dážď. Toho potrebujeme dostať do krvi všetkých občanov Slovenska. Preto by bolo skvelé, aby sektor
rybárstva bol „poslom“ riešení, ako zveľaďovať krajinu, aby nám nevysychala. Spolupráci
s rybármi sme úplne otvorení.
Ing. Michal Kravčík
hydrológ

Fotografie: Vyschnutý potok a vybrežený potok. To sú následky extrémneho počasia. Autor: R. Schwarz
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Pýtame sa kandidátov na tajomníka / prezidenta SRZ

Autor fotografie: Rudolf Schwarz

XIV. Snem Slovenského rybárskeho zväzu:
pýtame sa kandidátov na najvyššie funkcie.
V predchádzajúcom čísle sme Vám predstavili kandidátov na štatutárnych zástupcov
Slovenského rybárskeho zväzu, ktorí sa uchádzajú o najvyššie posty na SNEME SRZ,
ktorý sa uskutoční už 15. – 16. októbra 2022. V pokračovaní článku Vám prinášame ich
vyjadrenia a názory na niektoré ďalšie otázky rybárstva na Slovensku.

Ing. Bohuš Cintula
kandidát na tajomníka SRZ
Čo považujete doposiaľ za svoje najväčšie životné úspechy v spojitosti s rybárstvom?
Za najväčšie úspechy v spojitosti s rybárstvom považujem celý svoj život spojený v rybárstvom. Mal som možnosť absolvovať Strednú rybársku školu v Ivanke a následne
v študovať rybárstvo v Brne. Keď som sa potom zamestnal na Slovenskom rybárskom zväze a mohol sa realizovať v oblasti, ktorú som študoval. Čo viac si želať? Navyše, na každej
svojej pracovnej pozícii v rybárstve som si plnil svoje sny a mohol som sa naplno realizovať
a práca ma tak dobíjala a motivovala k ďalšej činnosti. Výsledky práce v rybárstve ma stále
posúvali ďalej.
16
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Ako môže podľa Vás rybárstvo a SRZ prispieť k zlepšovaniu stavu vôd a celkovo životného prostredia u nás?
Rybárstvo a SRZ môže veľmi výrazne ovplyvňovať životné prostredie a stav vôd. Nesprávnym managementom tečúcich vôd ale aj vodných nádrží, môžeme priviesť vodné prostredie do kolapsu a práve správnym spôsobom obhospodarovania voľných vôd môže fungovať
správne. Preto treba ku všetkým vodným tokom pristupovať individuálne a nastaviť správny
management. Veľmi dobrým vodítkom pre naplnenie zlepšenia stavu je myšlienka ukrytá
v podstate definície rybárskeho práva, ktoré hovorí: chrániť, chovať a loviť.
Ako vnímate vplyv klimatickej zmeny na rybárstvo na Slovensku. Je potrebné s touto
témou podľa Vás pracovať?
Klimatická zmena je asi najväčšou hrozbou pre rybárstvo na Slovensku. Hlavným problémom klimatickej zmeny je nedostatok vody, nakoľko zrážky sú v priebehu roka nevyrovnané a raz ich máme málo a inokedy zase veľa. Bez vody nemôže rybárstvo fungovať.
Preto bude potrebné začať tomuto problému venovať zvýšenú pozornosť a prinášať reálne
riešenia. Budeme musieť s vodou začať šetriť a zadržať ju v krajine, bude to beh na dlhú
trať, ale ja verím, že je v našich silách aj tomuto problému úspešne čeliť.
Ako vidíte SRZ v roku 2026, keď oslávi 100. výročie od svojho vzniku?
SRZ vidím v tomto roku ako moderný zväz reflektujúci na potreby 21. storočia. Ale aby
sme ho tam priviedli, budeme musieť vynaložiť veľmi veľké úsilie a odviesť množstvo práce v prospech SRZ. Je v rukách delegátov SRZ kam bude smerovať SRZ. Verím, že nastane
zmena a SRZ naberie nové sily a smerovanie.
Ktorých 5 vecí urobíte ako prvé ak budete zvolený za štatutárneho zástupcu SRZ
na nadchádzajúcom Sneme?
Odpoviem v jednej vete. Ak získam dôveru na Sneme a budem zvolený za tajomníka SRZ,
začnem intenzívne pracovať pre rybárov a rybárstvo na Slovensku.
Čo by ste chceli odkázať čitateľom nášho časopisu?
Rok 2022 bol veľmi náročný. Prežívame v spoločnosti ťažké obdobie a navyše aj pre nás rybárov to bolo ťažké obdobie sucha a vysokých teplôt. Niektoré vodné toky vyschli, niektoré
prežili len z posledných síl. Ale predsa dočkali sme sa vytúženého dažďa a príroda opäť
začína priať rybárom. Musíme veriť v lepšie časy. Prajem všetkým rybárom úspešnú jeseň
pri našich rybárskych revíroch a chovateľom rýb, aby ich ani takéto ťažké časy neodradili
a vytrvali pri chove rýb aj v ďalšom období.
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Ivan Orovčík
kandidát na prezidenta SRZ
Čo považujete doposiaľ za svoje najväčšie životné úspechy v spojitosti s rybárstvom
v oblasti v ktorej pôsobíte?
Môj najväčší úspech nie je, že ma zvolili do Rady SRZ, alebo do výboru, ale že deti
z krúžku, ktorý som viedol, sú dnes členmi výboru, že si stále mám čo povedať s mojimi
predchodcami, lebo iba komunikácia je základom budúcnosti SRZ. Nepočúvať kritiku a
neopravovať chyby je zlé, ale nechať sa ponižovať rozbíjačmi SRZ a meniť SRZ podľa ich
predstáv je neprípustné....
Ako môže podľa Vás SRZ prispieť k zlepšovaniu stavu vôd a celkovo životného prostredia u nás?
Napriek silnej členskej základni sme nikdy nedokázali postaviť sa zlým štátnym rozhodnutiam, sme na rozmedzí dvoch ministerstiev: životného prostredia - pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka, vždy je to o tom, že nespĺňame predpoklady na čerpanie fondov z EU,
napriek tomu, že živíme obyvateľstvo a zachovávame život v našich vodách. Myslím
si, že chovatelia rýb a SRZ musia viac komunikovať a prospeje to našim vodám, ako aj
podnikateľským zámerom.
Aký názor zastávate v otázke množstva privlastnených úlovkov na jedno povolenie
v súvislosti s jeho cenou?
Táto téma je chúlostivá. Ideálne by bolo, aby si platiaci rybár mohol chytiť vždy čerstvú
rybu keď má na ňu chuť a zbytočne neplnil mraziak, ale to sa pri možnostiach zarybnenia
vždy nedá.
Zákon niečo povoľuje, ale zdravý rozum, by mal každému povedať, že je to právo a nie
povinnosť odniesť si od vody úlovok. Rybárovi patrí úlovok, ale ak ho mení s poľovníkmi
za mäso, alebo so záhradkármi za zeleninu, tak je to zlé. Zákon je železná košeľa. Vzala
organizáciám právo rozhodovať o cene povolení a počtoch úlovkov, každá má hospodáriť
podľa svojich produkčných možností revírov a tomu podriadiť aj cenu povolenia na rybolov, ako aj úlovkov.
Rovnako ale stojí za zmienku, prečo nemáme povolenia na lov pre rybárov, čo si ryby
neprivlastňujú. Verím, že nová generácia rybárov si bude rybu vážiť viac ako zážitok, a nie
len ako jedlo.
18
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Ako a kde vidíte SRZ v roku 2026, keď oslávi 100. výročie od svojho vzniku?
Oslávili sme 95. výročie vzniku SRZ, je to úspech, či historický fakt. Čo sme urobili zle,
počúvame od neprajníkov, čo sme urobili dobre? Napriek neprajníkom existuje SRZ a verte mi, že 120 tisíc členov je veľké číslo a o financie dané na rybolov je veľký záujem. Snaha
oberať SRZ o lukratívne vody neprestane, iba jednotný postoj a vzájomná podpora nás
dovedie k stému výročiu. Za 5 rokov nenastanú prevratné zmeny v organizácii. Ak nebudeme akceptovať klimatické zmeny, nepritiahneme mladú generáciu k vode bez mobilov,
tak budeme postupne šedivieť a spomínať, aké to bolo, keď sme boli prvý raz na rybách.
Som v kontakte s ľuďmi, ktorí stavajú kaskády, aj keď vedia, že to nemusia robiť, venujú
sa mladým rybárom na úkor vlastných detí, berú si dovolenky na vysádzanie rýb a vďaka
týmto ľudom viem, že SRZ má význam a budúcnosť.
Ktorých 5 vecí urobíte ako prvé ak budete zvolený za štatutárneho zástupcu SRZ
na nadchádzajúcom Sneme?
1. Nepredať svoje názory - každý člen je dôležitý, každá organizácia je rovnocenná
2. Obnoviť odbor pre prácu s mládežou
3. Zlepšiť komunikáciu s chovateľmi z externého prostredia SRZ na zabezpečenie násad
pre OZ.
4. Prehodnotiť bonitáciu revírov SRZ.
5. Veriť, že Rada SRZ a tajomník budú mojim názorom naklonení.
Čo by ste chceli odkázať čitateľom nášho časopisu?
Vážení čitatelia,
či už ste chovateľmi rýb, rybári, alebo len konzumenti rybej produkcie. Budem veľmi rád,
ak o štyri roky budeme môcť konštatovať, že rybie chovy prosperujú, že sú vody plné rýb,
a že byť rybárom na Slovensku je krásny koníček. Aby sme prírodu a vody odovzdali bez
hanby ďalšej generácii.

Fotografie: Činnosti Slovenského rybárskeho zväzu - ichtyologické prieskumy a zarybňovanie.
Autor: R. Schwarz
Rybárstvo na Slovensku, 02/2022
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Eugen Farský
kandidát na prezidenta SRZ
Čo považujete doposiaľ za svoje najväčšie životné úspechy v spojitosti s rybárstvom
v oblasti v ktorej pôsobíte?
Celý svoj aktívny život som obetoval práci pre rybársky zväz, 32 rokov som členom výboru našej organizácie v Štúrove a 25 rokov jej štatutárom. Pamätám sa na časy, keď sme
na výbore hlasovali o korunových výdajoch, dnes má náš hospodár svoj vlastný rozpočet,
z prenajatej kancelárie sa stal rybársky dom, máme auto s nádržami na prevoz rýb atď.
Toto sú materiálne hodnoty, za najdôležitejšie však považujem, že za roky sa mi podarilo
presvedčiť pre prácu vo výbore ľudí, ktorým skutočne záleží na rybárstve a sú ochotní obetovať svoj voľný čas tejto práci. Vždy som bol zástancom komunikácie, diskusie aj oprávnenej kritiky, dôležité je ale potlačiť svoje vlastné ego a fungovať ako celok. Už štvrté volebné
obdobie som členom Rady SRZ, posledné štyri roky ako viceprezident za nitriansky kraj a
beriem to ako dôveru a ocenenie mojej doterajšej práce.
Ako môže podľa Vás SRZ prispieť k zlepšovaniu stavu vôd a celkovo životného prostredia u nás?
SRZ má aj zo zákona povinnosť na pridelených revíroch, ale jeho činnosť je vysoko
nad rámec týchto povinností. Zabezpečuje rozmnožovanie a chov rýb, ktoré sú pre komerčnú sféru nezaujímavé, ako sú reofilné druhy, ktoré majú kvôli migračným bariéram
obmedzenú možnosť neresu, ďalej je to podpora prirodzenej reprodukcie budovaním
hniezd napr. pre zubáče. Dôležitým prvkom v činnosti jednotlivých zložiek SRZ sú brigády, kde rybári čistia brehy revírov od odpadkov, budujú prehrádzky hlavne na pstruhových
potokoch a mnohé ďalšie aktivity, možno nie priamo, ale všetky tieto aktivity pomáhajú
k zlepšeniu životného prostredia
Aký názor zastávate v otázke množstva privlastnených úlovkov na jedno povolenie
v súvislosti s jeho cenou?
S cenou miestnych povolení nemám problém, lebo ten rozsah od 40 do 100 eur umožňuje
organizačným zložkám vybrať si vyhovujúcu ceninu. Podľa mňa je lacné povolenie zväzové, nejde o privlastnené úlovky ale o možnosť loviť na toľkých revíroch, podobné povolenia
sú v zahraničí (ČR,MR) niekoľkonásobne drahšie. Množstvo privlastnených úlovkov je
ťažká otázka. Vidím trend, hlavne u mladých rybárov kde ide naozaj o športové poňatie
bez privlastnenia ale stále ostáva časť členov, ktorá prepočítava cenu povolenky na mäso.
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Pýtame sa kandidátov na tajomníka / prezidenta SRZ
Ako a kde vidíte SRZ v roku 2026, keď oslávi 100. výročie od svojho vzniku?
Ja dúfam, že storočnica bude oslavou moderného životaschopného zväzu, ktorý sa udržal
v dnešnom svete komercie a poskytuje priaznivcom prírody a lovu rýb vhodné podmienky
pre ich záľubu.
Ktorých 5 vecí urobíte ako prvé ak budete zvolený za štatutárneho zástupcu SRZ
na nadchádzajúcom Sneme?
Nechcite po mne, aby som urobil poradie 1-5. Mám však určité predstavy a budúci tajomník určite tiež. Je to o diskusii, ale mali by sme si určiť priority. Krátkodobé a dlhodobé.
Samozrejme mám predstavy, odchov reofilov, prístup k vodám, postavenie SRZ voči orgánom štátnej správy atd. Ale to sú veci, ktoré nejdú zo dňa na deň.
Čo by ste chceli odkázať čitateľom nášho časopisu?
Desiatky rokov pracujem pre rybárstvo a keď vidím náš dorast, deti a vnúčatá pri rybačke,
tu vidím našu budúcnosť. Pre nich to všetko robíme. Nech po nás majú čo zdediť.

Foto: Rybárstvo je pre deti pekným a atraktívnym koníčkom. Autor: R. Schwarz
Rybárstvo na Slovensku, 02/2022
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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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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.
48. AGRO RYBIA FARMA, o.z.

Združenie chovateľov rýb na Slovensku - ZCHRS
Na príprave aktuálneho čísla sa podieľali:
Ing. Róbert Sládeček, Andrej Horváth, MVDr. Miriam Maceková,
MVDr. Dáša Hojová, RNDr. Michal Kratochvíl, PhD., Ing. Michal
Kravčík, Ing. Bohuš Cintula, Ivan Orovčík, Eugen Farský.
Aktuálne číslo pripravili: Ing. Tibor Krajč, PhD., Rudolf Schwarz
Kontakt: zchrs@zchrs.sk

www.zchrs.sk

