Minerálne a doplnkové krmivá
pre raticovú zver

Cesta k Vašej trofeji...

Pasienkové zmesky pre zver
Výživa zveri je jedným z hlavných, ak nie najdôležitejších faktorov, ktoré určujú v prípade raticovej zveri ich prospievanie, vývoj škôd na lese, ale tiež kvalitu trofeje. V prípade nízkej zveri je vhodná pasienková ponuka predovšetkým v kritických obdobiach,
ktoré sú limitujúcim faktorom pre úspešné prežitie a reprodukciu. Svedčia o tom aj
exaktné práce z Nemecka, Česka i Slovenska. O význame pasienkových plôch v loviskách bolo napísaných už mnoho stránok a nikto o ňom nepochybuje. To bohužiaľ platí
iba na všeobecnej úrovni. V praxi pri založení aj malého políčka takmer vždy narážame
na nejaké „neprekonateľné“ problémy. V skutočnosti sa však, ak je tu skutočne snaha
o zlepšenie prostredia loviska, vždy nájde nejaký voľný kúsok pôdy a nemusí to byť na
celý rok či viac rokov – existujú predsa aj medziplodiny.
Druhým problémom je, že veľmi často, ak majú poľovníci k dispozícii aspoň malé políčko alebo plochu pre výsev pasienkového porastu, sú práve tieto plochy osievané
kukuricou alebo lucernou, prípadne inou poľnohospodárskou plodinou alebo bežnou
ďatelinotrávou. V prípade čiernej zveri takéto plochy potom slúžia k uľahčeniu lovu.
Do krajiny sa však takýmto spôsobom nedostáva potrebná vyššia kvalita – potravová
ponuka pre raticovú zver. Okrem toho takéto porasty nepomáhajú predlžovať obdobie s
ponukou zelenej pastvy až do kritického obdobia po zbere poľnohospodárskych kultúr.
Pritom je potrebné poskytovať raticovej zveri čo najpestrejšie druhové zloženie porastov, ktoré im v strave chýba. Bežné komerčné zmesky pozostávajúce z troch až piatich
druhov kultúrnych tráv (kostrava, mätonoh, timotejka niekedy s prímesou ďateliny)
tento problém neriešia.
Ak teda naozaj chcem rozumne využiť pozemky alebo ich časti, ktoré máme k dispozícii
na zakladanie pasienkových plôch pre zver, je potrebné vedieť nie len to, ktorej zveri
chceme pomôcť, ale tiež aká potravová ponuka v lovisku už existuje. V súčasnej situácii,
kedy je naša krajine pomerne „preplnená“ porastmi kŕmnej repy, je napríklad zakladanie plôch s kŕmnou kapustou diskutabilné (príbuzné druhy), samozrejme okrem lesných
porastov a miestnych podmienok. Podobne je to aj s kukuricou bez podrastu. Zásadou
pri využívaní pôdy na políčka a pasienkové porasty by mala byť snaha o predĺženie pasienkového obdobia na konci a začiatku vegetačnej periódy, k čomu slúžia väčšinou jednoročné zmesky medziplodín alebo aj monokultúr, ako je napríklad raž lesná. Diverzitu
– rozmanitosť druhov zase do pastvy zveri dostaneme skôr viacročnými pasienkovými
porastmi s rôznymi travinami a bylinami, ktoré zveri v krajine chýbajú (skorocel, rebríček, harmanček, ale aj pohánka, slez či pískavica).

Spoločnosť VVS Verměřovice sa rozhodla k svojmu hlavnému programu krmív pre zver
pripraviť pre poľovníkov, odborníkov i farmárov ponuku pasienkových zmesiek, ktoré
pomôžu zvýšiť kvalitu výživy zveri prirodzenými krmivami, a to ako vo vegetačnom období, tak aj v období núdze.
Premin zmeska „Vytrvalá ďatelinotráva“ je viacročný lúčny porast, vhodný pre raticovú
zver s vysokou stanovištnou toleranciou. Zmeska predstavuje združený porast lúčneho
spoločenstva. Zastúpenie tráv vhodne dopĺňa ďateľovina a obsadzuje eventuálne uvoľnené plochy. Atraktivitu porastu, predovšetkým v prvom roku po výseve, zvyšuje prímes
pohánky, slezu kŕmneho a aromatickej senovky gréckej (pískavice). Porast je atraktívny
pre párnokopytníkov i nízku zver. Okrem kvalitnej pastvy ponúkajú plochy osiate touto
zmeskou aj možnosť produkcie kvalitného sena, pri jednej kosbe ročne (podľa pasienkového tlaku zo strany zvierat). Výhodou tohto porastu je jeho tolerancia k stanovištným
podmienkam a odolnosť voči spásaniu a zošľapu. Pre výsev zmesky je potrebná stredne
hlboká orba. Osivo zaorávame plytko, vysievame kg/ha od apríla (vrátane) až do polovice
augusta. Skorší výsev je však vhodnejší, najlepšie v období dažďov.

Premin zmeska „Hladové obdobie“ s kŕmnou kapustou, pohánkou a ďalšími druhmi
zabezpečuje potravovú ponuku a kryt po zbere poľnohospodárskych plodín.

Premin zmeska „Hladové obdobie“ je zmeska, ktorá predlžuje obdobie, kedy má zver
prístup k zelenej pastve, t.j. i v mimovegetačnom období. Už nadchádzajúcu jeseň a neskôr
v zime a na jar dochádza k živoreniu zveri a nevyváženej potravinovej ponuke. Raticová zver
poškodzuje lesný porast aj poľnohospodárske plodiny, klesá kondícia a schopnosť prežitia
u nízkej zveri. Ponúkaná zmeske prispieva k riešeniu týchto problémov. Produkuje veľké
množstvo biomasy, ktorá je pre zver prístupná v období nastávajúcej núdze. Po celú zimu je
pre zver dostupná zelená pastva vo forme kŕmnej kapusty, raže lesnej, ovsa siateho a ďalších zložiek, vo vyváženom množstve s menšou prímesou repky. Pohánka zase okrem iného
obsahuje množstvo dietetických látok. Zorané plochy je vhodné prihnojiť dusíkatým hnojivom (až 100 kg/N/ha), ktoré prospeje predovšetkým kapustovitým rastlinám. Vysievame v
období od júla do augusta 36 kg/ha do hĺbky cca 2-3 cm.
Premin zmeska „Kŕmny biopás“ zodpovedá svojím zložením požiadavkám Programu rozvoja vidieku pre obdobie 2014 – 2020 schváleného vládou 9. 7. 2014 (vzťahuje sa na ČR).
Hlavným cieľom kŕmnych biopásov je zvýšenie potravinovej ponuky a tým podpora rozvoja
predovšetkým vtáčích spoločenstiev, ale i ostatných živočíšnych druhov viazaných na poľné
stanovište a ekosystémy spojené s poľnými lokalitami. Využitie dotácie na kŕmne biopásy má
presné pravidlá, jej výška je 670 EUR/ha/rok. Ďalej je možné podľa nariadenia vlády ČR č. 30
zo dňa 19. 2. 2014 čerpať 5000 Kč/ha na založenie alebo údržbu políčok pre zver určených
pre raticovú zver. Poľovníci majú teda dnes dve možnosti ako získať podporu na založenie
políčok pre zver alebo kŕmnych biopásov. Premin zmeska „Kŕmny biopás“ obsahuje jarnú
obilninu (ovos siaty, pšenica jarná, jačmeň jarný alebo ich zmeska), pohánku jedlú, proso,
kŕmnu kapustu a lupinu bielu. Výsev tejto zmesky je 112, 4 kg/ha.
Okrem zmesiek ponúkame osivá kŕmnej kapusty. Jednoročný porast dosahuje výšku až
150 cm. Poskytuje pastvu po celú zimu, zelená hmota znáša mrazy okolo 15 °C bez zníženia
kŕmnej hodnoty. Produkcia zelenej hmoty na jeden hektár sa podľa podmienok a odrody pohybuje medzi 100 - 140 ton. Výsev 2 – 3 kg/ha v máji, po výseve odporúčame valcovanie (nie je
podmienkou). Raž trsnatá je dvojročný nenáročný druh, veľmi atraktívny pre zver. Vysieva sa
ako monokultúra alebo ako krycia plodina pre trvalé ďatelinotrávne porasty. Výsev na „svätého Jána“, dá sa vysievať aj do starých preriedených lesných porastov. Výsev cca 200 kg/ha.
V závislosti od klimatických podmienok a intenzity pastvy môže dochádzať už v roku výsevu
ku kvitnutiu, čomu je potrebné zabrániť skosením. Cirok potrebuje stredné a piesčité pôdy,
ktoré vzdorujú prísuškom, avšak dostatok vlahy a svetla výrazne zvyšuje jeho produkciu. Zelená hmota má vyšší obsah vlákniny a ako pasienkový porast nie je príliš významná. Vysoký
porast však poskytuje zveri úkryt a semená. Cirok je možné vysievať v zmeske s hrachom,
sójou, kukuricou, alebo konope, je vhodný predovšetkým do bažantníc. Výška porastu je až
2,5 m. Výsev v máji, 4 kg/ha.

Podrobnější informace jako balení, objednávky atd. jsou uvedeny na www.sparkata.cz.

Vlevo původní porost s převahou dominantních druhů, vpravo intenzivně spásaná
směska pro zvěř.

Minerálne krmivá pre raticovú zver – sypké
Premin® SRNEC
Premin® JELEŇ, DANIEL
Premin® MUFLÓN
Premin® SLANISKO
Minerálne krmivá pre raticovú zver – granulované
Premin® MINERÁLNE GRANULE – PAROHATÍ
Premin® MINERÁLNE GRANULE – DUTOROHÍ
Minerálne krmivá sa používajú na zvyšovanie chovnej a trofejovej kvality zveri, ako
súčasť komplexu opatrení v chove. Pri ich aplikácii môže raticová zver preukázať svoju
chovnú kvalitu, genetický a trofejový potenciál a ich podávaním je možné docieliť skvalitnenie na hornej hranici fenotypu danej populácie.

Význam
Skvalitnenie tvorby parožia a tulcov
Zvýšenie špecifickej hmotnosti parožia
Kvalitný vývoj kostry u mladej zveri
Pozitívny vplyv pre vývoj plodov samičej zveri
Skvalitnenie laktácie s tvorbou kvalitného mledziva a mlieka
Optimálne množstvo Ca, P, Na, Mg, stopových prvkov a vitamínov
Pozitívny vplyv na zdravotný stav

Spôsoby aplikácie sypkých minerálnych krmív
4% (hmotnostné) zamiešať do jadrových krmív
4% (hmotnostné) pridať do objemových krmív
100% (hmotnostné) do slaniska (Premin® SLANISKO)

Spôsoby aplikácie granulovaných minerálnych krmív
8% (hmotnostné) zamiešame do jadrových krmív
Minerálne krmivá sú zostavené z kvalitných surovín a aditív, ako napríklad kŕmny vápenec, kŕmna soľ, kŕmne fosfáty, oxid horečnatý, otruby, úsušky z lucerny, stopové
prvky, vitamíny, živá kvasinková kultúra, melasa.

Premin®

Minerálne krmivo pre voľný celoročný príjem raticovou zverou.

Premin® SLANISKO je sypké minerálne krmivo pre raticovú zver, ktoré by malo byť k
dispozícií celoročne. Je určené ako náplň do solísk namiesto kamennej, alebo lisovanej soli. Okrem soli obsahuje tiež vápnik, fosfor a horčík, teda nutrične dôležité prvky
pre rozvoj kostry a parožia. Premin Slanisko ďalej obsahuje potrebné stopové prvky a
vitamíny pre zaistenie životných funkcií organizmu.
V súčasnej kultúrnej krajine je stále častejšie zaznamenávaný výrazný
deficit minerálnych látok pre raticovú
zver. Iba s dostatkom minerálií môže
zver ukázať svoj genetický a hlavne
trofejový potenciál. Zaistenie neobmedzeného prístupu k minerálnym
látkam je dôležité pre všetky druhy
raticovej zveri, hlavne však pre gravidné a kojace samice. Zver navštevuje soliská celoročne s obľubou, hlavne matky v
období laktácie a kojenia mláďat. V prípade ak sa raticová zver naučí navštevovať soliská, má to väčšinou dlhodobý charakter a opakovane sa k soliskám vracia. Je nevyhnutne dôležité v revíri vybudovať sieť solísk, ktoré budú vhodne a systematicky rozmiestnené tak, aby sa nachádzali vo všetkých potencionálných teritóriách zveri.
V závislosti od druhu a charakteru revíru je vhodné mať 1 solisko na 15 – 20 ha.
Z pohľadu starostlivosti o zver je lepšie v revíri vybudovať viac solísk.
Náklady na minerálne krmivo do solísk sú v porovnaní s celkovými nákladmi na starostlivosť o zver úplne zanedbateľné.
Údaje o živinovom zložení sú uvedené v katalógu na www.sparkata.cz

Granulované doplnkové krmivá pre raticovú zver
Premin® zmes POĽOVNÍCKA
Premin® zmes PAROŽENIE
Premin® zmes BIELKOVINOVÁ
Premin® zmes MUFLÓN
Premin® zmes AMINO PLUS
Sypké doplnkové krmivo pre raticovú zver
Premin® zmes SILÁŽ
Granulované doplnkové kŕmne zmesi sú doplnkové krmivá s optimálnym zložením jednotlivých komponentov s vyváženým pomerom bielkovín, minerálov, stopových prvkov
a vitamínov. Granulované doplnkové kŕmne zmesi sú určené na výživu raticovej zveri v
prírode v období núdze, ale tiež na celoročné požitie vo zvernicových, záujmových a farmových chovoch ako doplnok k objemovým krmivám.

Význam
Poskytnutie kvalitnej kŕmnej starostlivosti vo výžive raticovej zveri
Zabezpečenie podielu bielkovín a vlákniny v kŕmnej dávke
Optimálne množstvo Ca, P, Na, Mg, stopových prvkov a vitamínov
Skvalitnenie tvorby parožia a tulcov
Zvýšenie špecifickej hmotnosti parožia
Kvalitný vývoj kostry mladej zveri
Pozitívny vplyv na vývoj plodov u samíc
Skvalitnenie laktácie s tvorbou kvalitného mledziva a mlieka
Vysoká stráviteľnosť granulovaných doplnkových kŕmnych zmesí zabezpečuje
ich vysokú využiteľnosť

Aplikácia
Premin® zmes POĽOVNÍCKA – pre celé obdobie prikrmovania
Premin® zmes BIELKOVINOVÁ – pre celé obdobie prikrmovania alebo v období paroženia
Premin® zmes AMINO PLUS – v období paroženia – vyšší obsah bielkovín,
časť vo forme by-pass, podporuje rast parožnej hmoty a vývoj plodov u matiek
Srnčia zver – 0,3-1 kg/deň, Daniele – 0,75-1,5 kg/deň, Jelenia zver – 1-2 kg/deň
Premin® zmes PAROŽENIE – celé obdobie prikrmovania alebo v období paroženia
10–30 % (hmotnostných) pridať do jadrového krmiva.

Premin® zmes MUFLÓN – celé obdobie prikrmovania 20 – 70 % (hmotnostných) primiešaním do jadrového krmiva
Premin® zmes SILÁŽ – krmivo určené na vmiešanie do vyrábanej siláže pre zver v
množstve 10 %
Granulované doplnkové krmivá sú zostavené z kvalitných surovín a aditív ako sú ovos,
jačmeň, kukurica, sójový šrot, by-pass proteín, kŕmny vápenec, kŕmna soľ, kŕmne fosfáty, oxid horečnatý, otruby, úsušky z lucerny, stopové prvky, vitamíny, živá kvasinková
kultúra, melasa.

NÁŠ TYP!
Premin® zmes PAROŽENIA
Premin® zmes PAROŽENIE je granulovaná doplnková zmes pre raticovú zver. Tento produkt neobsahuje žiadne obilniny alebo krmoviny. Je to bielkovinový koncentrát obsahujúci dva zdroje dusíkatých látok, a to zo sójového extrahovaného šrotu a z jeho by-pass
varianty. Ďalej obsahuje tiež makroprvky, mikroprvky a vitamíny.
Premin® zmes PAROŽENIE je vhodný doplnok pre chovateľov, ktorí používajú svoje zdroje obilnín, či už z vlastnej produkcie alebo kúpené a potrebujú kŕmnu dávku obohatiť o
zdroj dusíkatých látok a minerálnych živín súčasne.
Dusíkaté látky sú nevyhnutnou živinou pre správnu činnosť tela zveri. V období gravidity
a kojenia a v období paroženia samcov sa ich potreba zvyšuje. Zvyšuje sa i potreba minerálnych látok. Preto je vhodné použiť doplnkové krmivo Premin® zmes PAROŽENIE.
Dávkovanie tohto produktu začína na 10 % z hmotnosti krmív, s ktorými ho miešame na
začiatku jeho pridávania. Postupne sa jeho podiel zvyšuje na 15, 20 a končí až na 30%.
Pre maximálne využitie živým z krmiva je dôležitá aplikácia každodennej alebo neobmedzenej zmesi, kedy si môžu mikroorganizmy bachora navyknúť na krmivo a využívať
ho úplne. V období používania nášho krmiva zásadne neodporúčame prestávky v jeho
pridávaní. Rozhodnite sa, v ktorom období budete Premin® zmes PAROŽENIE používať a
v tomto období prikrmujte maximálne zodpovedne!

Mliečna kŕmna zmes pre mláďatá zveri
MULTIMILK® OK
MULTIMILK® OK je kompletná vodorozpustná kŕmna zmes obsahujúca sušené odstredené
mlieko. Tento výrobok ponúka riešenie pre bezpečný a zdravý odchov mláďat zveri.

Použitie
MULTIMILK® OK sa rozpúšťa vo vode teploty 55 – 65 °C. Tento výrobok je možné dávať
mláďatám po ukončení príjmu mledziva. Pre aplikáciu MULTIMILK-u® OK sa môžu použiť
vedrá, napájačky či automatické kŕmne systémy.

Výhody
Sušené odstredené mlieko
Vďaka vysokému obsahu sušeného odstredeného mlieka je MULTIMILK® OK porovnateľný
s natívnym mliekom, no s prídavkom živinových benefitov mliečnej kŕmnej zmesi. U každej dávky odstredeného mlieka použitého na výrobu MULTIMILK-u® OK je kontrolovaná
kvalita bielkovín, čím je garantovaná vysoká stráviteľnosť MULTIMILK-u® OK

Jednoduchá príprava
Výrobca garantuje použitie unikátnych emulgátorov, aby sa zabezpečila optimálna
rozpustnosť MULTIMILK-u® OK.

Minerálne látky
Všetky nevyhnutné minerálne látky sú obsiahnuté v optimálnom množstve. Medzi nimi napr.:
Horčík – je dôležitý pre nervový systém a stavbu kostí
Mangán – je nevyhnutný pre stráviteľnosť tukov a tvorbu kostí
Zinok – jeho nedostatok má za následok ochorenia kože; zinok je súčasťou mnohých
enzýmov a je dôležitý pri bunkovom delení
Železo – je stavebným materiálom hemoglobínu v červených krvinkách
Selén – zúčastňuje sa na tvorbe svalových tkanív

Emulsizym®
Unikátny systém bioaktívnych peptidov a mastných kyselín s krátkym a stredným reťazcom zvyšujúci stráviteľnosť proteínov a tukov a zastupujúci antimikrobiálny účinok v gastrointestinálnom trakte. To má za následok lepšiu úžitkovosť a zdravotný stav zvierat.

Skladovanie
Vyvarujte sa skladovaniu tohto výrobku v teplých podmienkach. Nevystavujte výrobok
priamemu slnečnému žiareniu. Skladujte v suchu, chlade a tme. Vrece (nádobu) vždy
po otvorení a použití dôkladne uzavrite.

Kŕmny návod
Po narodení musí byť vydezinfikovaná pupočná šnúra. V prvý deň dajte mláďaťu dostatočné množstvo mledziva, minimálne v šiestich kŕmnych dávkach. Od druhého dňa
môžete prejsť na MULTIMILK® OK.
Do 5 litrov vody pridajte 1 kg MULTIMILK-u® OK a získate cca 6 litrov mlieka. Je d§ležité, aby mala voda pri príprave mlieka 55 – 60 °C. Zoberte 1/3 množstva vody, pridajte
mliečnu kŕmnu zmes a dobre miešajte, pokým nebudete mať tekuté mlieko. Potom
pridajte zvyšok vody s nižšou teplotou, aby ste dosiahli požadovanú teplotu 39 °C.
Miešajte tak dlho, až kým nebude mlieko úplne rozpustené. V prvých dňoch by malo
mať mlieko pri kŕmení teplotu 39 °C. V prvých troch dňoch dávajte jelenčatám a danielčatám maximálne 250 ml mlieka na jedno kŕmenie. Dajte pozor, aby mláďatá pri saní
mlieka nenasávali aj vzduch, mohlo by dôjsť k opuchom.

Kŕmna soľ pre zver
Kŕmna soľ sypká
- chlorid sodný – kŕmna soľ - vrecia 50 kg
Kŕmna soľ lisovaná
Lisal – lisovaná kŕmna soľ – kocky 10 kg
Multi – Lisal Se – lisovaná kŕmna soľ s obsahom Mg,
Mn, Zn, I, Co a Se – kocky 10 kg

Navštívte webové stránky s tématikou raticovej zveri!

www.sparkata.cz

kalendár akcií
zaujímavé články
videozáznamy
ponuka krmív

Srnčí zvěř II.
Nová reprezentatívna publikácia Pavla Scherera
„Kniha Srnčí zvěř II. – abnormální srnčí parůžky a příčiny jejich vzniku“ je prirodzeným
pokračovaním veľmi úspešnej publikácie „Srnčí zvěř I. – odhad věku a zásady průbierného
odstřelu“. Kniha je cielene zameraná na stále aktuálne a často vyhľadávané oblasti poľovníckej praxe, na problematiku abnormálnych srnčích parôžkov a príčin ich vzniku. Výpravná publikácia, ktorú autor vydal v novembri 2014 na vlastné náklady, sa venuje obrovskej
škále tvarových variabilít, ich definíciám a najmä jednotlivým možným príčinám ich vzniku.
V knihe sa môže každý milovník srnčej zveri a najmä milovník abnormalít pokochať
množstvom jedinečných a úplne unikátnych
srnčích trofejí s rôznymi deformáciami a
rozličnými tvarovými odchýlkami, ktoré
vznikli následkom rôznych príčin v období
ich vývoja, ale tiež mechanickým poranením
parôžkov v období rastu.
V tridsiatich dvoch systematicky zoradených
podkapitolách je obrazovou formou zachytené a vysvetlené, ako k týmto anomáliám a
trofejovým deformáciám dochádza a aké sú
ich možné príčiny.
Kniha prináša do súčasnej poľovníckej praxe mnoho novým, doposiaľ nepublikovaných
poznatkov a vyvracia mýty a dogmy z poľovníckej praxe, ktoré boli po desaťročia generalizované a ich platnosť stráca všeobecný charakter.
Kniha „Srnčí zvěř II.“ je výpravná publikácia, ktorá sa svojím spôsobom poňatia a originalitou úplne vymyká tradičným monografiám o srnčej zveri. Rozsahom 328 strán a viac
než 950 autentickými snímkami ide o historicky najobsiahlejšie monotematické dielo
zamerané na túto problematiku.
Počet strán 328, 6 kapitol, 42 podkapitol, 950 autentických fotografií, pevná šitá väzba,
kvalitný kriedový papier, formát A4.
Objednávky na www.scherer.cz

Otakar Číla – obrazy
Zdeněk Auerswald a Roman Šlechta
Ojedinelá kniha z nakladateľstva a vydavateľstva Lesnická práce, s. r. o., vychádza pri
príležitosti 120. výročia narodenia Otakara Číla (1894 – 1977), jedného z najvýznamnejších českých maliarov zveri, ako aj pri príležitosti 15 rokov existencie mesačníka
Svět myslivosti.
V knihe nájdete:
Biografické údaje vrátane bohatej fotodokumentácie a archívnych materiálov, úryvky
z maliarových osobných spomienok, reprodukcie obrazov s tematikou zveri, loveckých
zátiší, pytliakov, ale aj reprodukcie prác z obdobia maliarových ciest po Ázii a Európe.
Kniha je ďalšou zo série reprezentatívnych publikácií venovaných českým maliarom zveri:
formát 28x28 cm
pevná väzba
matný kriedový papier
164 strán
149 reprodukcií obrazov

Knihu je možné objednať si na
adrese Lesnická práce s. r. o.,
Zámek 1, 281 63
Kostelec nad Černými lesy,
Tel.: 604 211 171, 321 679 413,
e-mail: predplatne@lesprace.cz
alebo v internetovom obchode na
www.silvariou.cz,
prípadne zakúpením v redakcii
v Kostelci nad Černými lesy.

Ponuka odborných publikácií VVS
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