
Slovenský rybársky zväz na národnej výstave Agrokomplex 2022 

Slovenský rybársky zväz ako 

najväčší subjekt zaoberajúci sa 

rybárstvom na Slovensku v tomto roku 

ako jediný prezentoval činnosť v oblasti 

rybárstva na národnej výstave 

Agrokomplex v Nitre. Vo svojich troch 

expozíciách čelil obrovskému záujmu 

návštevníkov, kde boli pre všetkých, 

vrátane detí,  pripravené viaceré 

atraktívne „pútače“. 

Prvá, vnútorná expozícia, bola venovaná najmä prezentačnej a propagačnej činnosti. Každý 

návštevník tu mal možnosť porozprávať sa o hlavnom poslaní a činnostiach zväzu so zamestnancami 

SRZ, vrátane tajomníka SRZ Ing. Jána 

Kohúta. Informačné panely v expozícii 

boli venované tak histórii, ako aj 

súčasnosti, či práci s mládežou a deťmi. 

Najmenší návštevníci si vyskúšali uloviť 

drevenú rybičku na rybársky bič. Bola to 

skúška trpezlivosti pre všetky deti a aj ich 

rodičov, no odmena v podobe rôznych 

suvenírov či sladkého prekvapenia bola 

rozhodne silnou inšpiráciou. Väčšie deti, 

z ktorých niektoré boli členmi SRZ, 

zdolávali rôzne druhy rýb na simulátore 

zdolávania rýb. Tento „stroj“ potrápil aj 

fyzicky zdatných rybárov. O dobrú 

náladu sa postaral šéfredaktor časopisu 

Poľovníctvo a Rybárstvo, ktorý svojou 

hrou na harmoniku prilákal do nášho 

stánku množstvo prekvapených 

návštevníkov.  



Druhá expozícia SRZ bola 

umiestnená v exteriéri výstaviska 

a zamestnanci SRZ v ňom sa snažili 

návštevníkom bližšie priblížiť najmä 

výrobnú a ichtyologickú činnosť 

zväzu. Na jazierku v tesnej blízkosti 

expozície celé 4 dni predvádzal 

odborný zamestnanec SRZ, pán 

Španielka, náš multifunkčný 

melioračný stroj TRUXOR, určený na 

čistenie vodných plôch.  Truxor 

prilákal tak deti, ako aj dospelých, 

väčšina z nich takýto stroj videla po 

prvýkrát.  

Kvalitu TRUXORA ocenili aj 

hodnotitelia súťaže o „Zlatý kosák 

2022”, ktorí práve nášmu stroju toto 

ocenenie udelili. Ocenenie nám bolo 

odovzdané na slávnostnom gala 

večere  z rúk ministra 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – JUDr. Samuela Vlčana. 

Pre návštevníkov bola vo 

vonkajšej  expozícii pripravovaná 

každý deň bezplatná ochutnávka 

rybích špecialít. Naši kolegovia z 

MO SRZ Vlčany pripravovali 

rybaciu polievku – halászlé. Čerstvé 

pečené ryby z našich revírov 

pripravovali členovia MsO SRZ 

Štúrovo a zamestnanci výrobného 

strediska SRZ Paríž – Ľubá. 

O prípravu, ale hlavne samotnú ochutnávku rybách špecialít, bol na výstavisku nesmierny záujem, 

takáto bezplatná spoločenská akcia nebola už niekoľko desaťročí súčasťou výstavy a všetkých 

potešila.  



Ako by to ale 

vyzeralo, keby si 

návštevníci výstaviska 

nemohli pozrieť aj živé ryby 

našich vôd. Práve pre túto 

príležitosť boli v spoločnej 

expozícii MPRV SR a SRZ 

pripravené 2 nádrže 

s hospodársky cennými 

druhmi rýb kaprových vôd, 

ktoré patria k preferovaným aj 

z hľadiska produkcie na výrobných 

strediskách Slovenského rybárskeho 

zväzu – kapor, šťuka, zubáč, sumec 

a jeseter. K rybám patrili  aj 

informačné bannery venované 

základnému popisu uvedených 

druhov rýb.  

Latka na najväčšej výstave usporiadanej 

na Slovensku, ktorej sa zúčastnilo cez 400 

vystavovateľov, bola z pohľadu expozície 

Slovenského rybárskeho zväzu nastavená 

veľmi vysoko. Podarilo sa to najmä vďaka 

zamestnancom SRZ – Rada Žilina a výrobného 

strediska Paríž – Ľubá pod vedením tajomníka 

SRZ, kolegom zo SRZ MO Vlčany, SRZ MsO 

Štúrovo, zamestnancom MPRV SR a ústretovosti 

vedenia a zamestnancov výstaviska Agrokomplex. 

Všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na 

príprave a samotnej práci na výstavisku 

v expozíciách SRZ, patrí poďakovanie.  


