
                                   Vážení členovia MO SRZ Veľké Kapušany. 

  

V priebehu nasledovných dní budú na našu organizáciu doručené zvýhodnené vstupenky na 

výstavu Poľovníctvo, rybárstvo a včelárstvo 2018, ktorá sa bude konať 23.-25.2.2018 na 

Národnom výstavisku Agrokomplex v Nitre. Štandardná cena vstupenky pre dospelú osobu je 

4€, na vstupenky zaslané na našu ZO budeme mať zvýhodnené vstupné 1,50€. 

Vstupenky je potrebné oraziť razítkom našej MO a môžete ich rozdať svojím členom, 

rodinným príslušníkom a podobne. 

Medzi vystavovateľmi nájdete aj stánok Slovenského rybárskeho zväzu, ktorý pre všetkých 

návštevníkov pripravil aj bohatý sprievodný program: 

PIATOK 23.2.: (čas, téma, prednášajúci) 

13:00 hod - Vplyv MVE na rybárstvo (Ing. Krajč PhD, odbor tečúcich vôd a výroby SRZ 

Rada Žilina) 

14:00 hod - Chov rýb v podmienkach SRZ (Ing. Cintula, vedúci odboru tečúcich vôd a výroby 

SRZ Rada Žilina)  

15:00 hod - Najbežnejšie ochorenia rýb v našich vodách (Ing. Michal Madžunkov, SOŠ 

rybársky odbor Ivánka pri Dunaji) 

15:30 hod - Zážitková pedagogika v rybárstve ( Bc. Erik Voltemar, Mendelova Univerzita v 

Brně) 

16:30 hod. - Práca s deťmi v Detských rybárskych krúžkoch. (Jaroslav Heler a deti z DRK 

Chtelnica, Piešťany, Veľké Kostoľany a Vrbové).  

SOBOTA 24.2.: (čas, téma, prednášajúci) 

09:00 hod. – Skúsenosti, úspechy a možnosti zapojenia sa do športovej činnosti detí. 

(Jaroslav Heler organizátor pretekov - ZDRUŽENIE PRIAZNIVCOV ŠPORTOVÉHO 

RYBOLOVU, Martin Lipka reprezentačný tréner juniorov v LRU plávana a deti z DRK 

Jaroslava Helera, medailisti z maj. Slovenska: Jakub Lipka, Alex Piešťanský, Dávid 

Piešťanský, Maxim Humaj, Dáška Strížová, Matúš Dóci, Soňa Predná, Mathias Molnár, ...) 

10:00 hod. - Lov kaprov v kocke (Bc. Erik Voltemar, Mendelova Univerzita v Brně) 

11:00 hod - Lov kaprov v slovenských rybárskych revíroch (Martin Kostovič, firma 

MIKBAITS) 

12:00 hod - Vplyv cudzorodých látok na život. prostredie - ryby (Ing. Píš – hospodár SRZ 

MsO Nitra, Richard Štencl - ichtyológ odboru tečúcich vôd a výroby SRZ Rada Žilina) 

13:00 hod - Rybožraví predátori – súčasný stav, škody, prevencia (Ing. Šubjak - SOŠ rybársky 

odbor Ivánka pri Dunaji a Richard Štencl - ichtyológ odboru tečúcich vôd a výroby SRZ Rada 

Žilina) 

14:00 hod - Oceňovanie najúspešnejší športovcov SRZ (medailisti z MS 2017 MS-LRU 

prívlač a MS-RT juniorov + panelová diskusia so športovcami)  

15:30 hod - Znovuoživenie slovenských vôd. Odbahnenie použitím PTP plus baktérie a 

skúsenosti zo Slovenských a Českých vôd. Prezentácia činnosti špeciálneho stroja TRUXOR - 

kosenie pobrežných zón rybníkov + kosenie vodných rastlín a čiastočné odbahňovanie. (Soňa 

Predná - DRK Jaroslava Helera, Bc. Erik Voltemar - Mendelova Univerzita v Brně, p. 

Španielka pracovník s TRUXOROM – SRZ Rada Žilina) 

NEDEĽA 25.2.: (čas, téma, prednášajúci) 

10:00 - Aplikovaná hydrobiológia (Bc. Erik Voltemar - Mendelova Univerzita v Brně) 

11:00 hod - Práca s deťmi a mládežou v podmienkach SRZ (Mgr. Jaššo referent pre prácu s 

deťmi a mládežou SRZ Rada Žilina)  

12:00 hod.- Úspešné mušky na pstruhy - techniky viazania (Roman Telúch študent 3 ročník 

SOŠ rybársky odbor Ivánka pri Dunaji)  

13:00 hod- Losovanie tomboly Výstavníctvo Agrokomplex, š.p. 

S pozdravom , Petrov zdar! 


