
Rieka Poprad – rybársky manažment druhu lipeň tymiánový a materiálno-

technické vybavenie odborných pracovníkov Slovenského rybárskeho zväzu 

 

Slovenský rybársky zväz 

Podrobná kalkulácia nákladov a ich špecifikácia 

Projekt bude zameraný na posúdenie aktuálneho stavu s identifikáciou najvýznamnejších 

negatívnych faktorov, ktoré pôsobia na ichtyofaunu v rieke Poprad. Jednou z úloh je 

posúdenie prebiehajúcej prirodzenej reprodukcie pôvodných druhov rýb ako základný 

predpoklad trvalo udržateľnej populácie týchto druhov rýb v rieke Poprad.  

Projekt Rieka Poprad – rybársky manažment druhu lipeň tymiánový v podmienkach SRZ a  

materiálno-technické vybavenie odborných pracovníkov Slovenského rybárskeho zväzu,  

bude realizovaný v rokoch 2018 – 2020 t.j. v troch etapách a bude pozostávať z niekoľkých 

na seba nadväzujúcich aktivít. Najvýznamnejším rokom je rok 2018, v ktorom je potrebné 

okrem samotných činností, zabezpečiť a materiálno-technické vybavenie projektu, ktoré bude 

využiteľné v jeho nasledujúcich etapách resp. rokoch.   

Výsledky a poznatky tohto viacročného projektu je plánované každoročne odprezentovať na 

odborných seminároch zameraných na ichtyológiu a ochranu vôd. Projekt svojimi výsledkami 

a poznatkami bude využiteľný aj pre potreby manažmentových opatrení na ostatných 

rybárskych revíroch, ktoré sú lipňovými vodami na území Slovenska ako napr. na rieke Hron, 

Orava, Váh.  

 

Kalkulácia nákladov a ich špecifikácia: 

1. Rieka Poprad – Rybársky manažment druhu lipeň tymiánový  

Názov položky 

MJ 

 
Počet 

MJ 

Rok 2018 
Náklady 

v EUR s DPH 

Rok 2019 

Náklady 

v EUR s DPH 

Rok 2020 

Náklady v EUR 

s DPH 

Sledovanie stavu 

ichtyofauny a manažment 

lipňa v rieke Poprad 

súbor 1 38 000,00 35 000,00 15 000,00 

Genetická variabilita 

populácie lipňa a správa 
súbor 1 20 000,00 3 000,00 1 500,00 

Odhad dedičnosti 

skráteného žiabrového 

viečka 

súbor 1  30 000,00 30 000,00 

Teplotná preferencia 

habitatov  v pozdĺžnom 

profile toku 

súbor 1 20 000,00 20 000,00 3 000,00 

Testovanie funkčnosti 

vybraného rybovodu 
súbor 1  37 000,00 3 000,00 

Zahraničná exkurzia pre 

15 osôb 
súbor 1 5 000,00   

Odborný seminár k 

projektu 
súbor 1   7 000,00 

SPOLU    83 000,00 125 000,00 59 500,00 

SPOLU za 3 roky                            267 500,00   



Rieka Poprad – rybársky manažment druhu lipeň tymiánový a materiálno-

technické vybavenie odborných pracovníkov Slovenského rybárskeho zväzu 

 

Slovenský rybársky zväz 

2. Materiálne vybavenie odborných pracovníkov SRZ na monitoring kvality vody, 

zhoršenie kvality vody spojený s úhynom rýb na rybárskych revíroch SRZ 

Motorové vozidlo ks 1 39 000,00   

Vybavenie na meranie 

kvality vody 

s príslušenstvom 
(terénny kufrík (O2m tm ph, 
vodivosť) 1 ks v cene 1 700 EUR a 

spektrofotometer 1 ks v cene 4 800 
EUR) 

súbor 1 6 500,00 

  

PC - notebook ks 1 1 000,00   

GPS polyfunkčné meracie 

zariadenie s pridanými 

geodetickými funkciami 

súbor 1 8 800,00 
  

Odber vzoriek vody a rýb súbor 1 3 000,00   

SPOLU    58 300,00           ----          ---- 

3. Materiálne vybavenie odborných pracovníkov SRZ na monitoring rýb a overovanie 

funkčnosti rybovodov 

Meranie rýchlosti a 

prietoku 
súbor 1 8 000,00   

Akustická telemetria ks 1 24 000,00   

PC - notebook ks 1 1 000,00   

PIT telemetria ks 1 15 000,00   

Ostatné náklady súbor 1 3 000,00   

Gumený čln ks 1 1 500,00   

Motor k člnu ks 1 3 000,00   

Príves na prevoz člna ks 1 1 500,00   

Batériový agregát na lov 

rýb 
ks 1 1 000,00 

  

Kamera IP 68, WIFI ks 1 700,00   

SPOLU   58 700,00 --- --- 

SPOLU za PROJEKT  

za rok 2018 

  
200 000,00 --- --- 

 

Obdobie realizácie I. etapy projektu:   február 2018 – november 2018 
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Slovenský rybársky zväz 

 

Celkové náklady projektu: zaradené ako bežné neinvestičné výdavky 

Dotácia z EF max. vo výške 95%  190 000,00 

Vlastné zdroje žiadateľa 10 000,00 

Intenzita podpory  95 % 

Náklady celkom 200 000,00 

*V EUR  

 

 

Vypracoval:  Ing. Tibor Krajč 

Referent ichtyológa a ekológie tečúcich vôd 

V Žiline, dňa 27.10.2017                                                            

 

 

 

 

 

              

                                                                                                                                                    

...............................................................................                            

                                                                                               Ing. Ľuboš Javor                                                                                                       

tajomník SRZ 


