
Sprava o stave brigádnickej činnosti SRZ Prievidza 2014. 

 

    V roku 2014 sa brigádnická činnosti  vykonávala  podľa vopred schváleného 
plánu , ktorý bol  z operatívneho hľadiska zmenený len  u obvodnej org. č. 2. 

1. obv. organizácia vykonávala  brigády podľa plánu aj nad rámec schválených 
termínov , začiatkom roka sa zúčastnila na odstraňovaní náletových drevín na 
rieke Nitra  , na RH a v širšom okolí  sa podieľala na údržbe lovného rybníka 
a priľahlých tokov počas celého roka , rybári žijúci v obciach Koš Sebedražie 
a Cígeľ pracovali na revitalizácii  Cígeľského potoka , odvážali odpadky 
a budovali  kaskády v hornej časti potoka nad obcou Cigeľ , Na budovanie  RH 
bol použitý darovaný materiál   a poskytnutej techniky v celkovej hodnote   
1100,-€. 

 

2. obv. organizácia  vyčistila brehy rieky Nitra , Handlovka  od odpadu  
v pridelených úsekoch , aktívne sa zúčastňovala na  udržiavaní jazierka v parku  
, začiatkom  roka  sa zúčastnila  na  odstraňovaní náletových drevín na rieke 
Nitra . Na jeseň organizácia vypratala rybársky dom a odpad bol odvezený na 
skládku.  Spoločne organizácie 1 , 2 ,  a 6 vyčistili  za dva víkendy 2,2 km  
brehov rieky Nitry. Na budovanie RH členovia 2. Obv.  prispeli materiálom  
v hodnote  200,-€. 

 

3.obv. organizácia  vyčistila rieku Nitru v obci Poluvsie , potok Chvojnica  
v obci Malinová , potok Tužinka   pod Nitrianskym Pravnom  , počas celej 
lovnej sezóny zabezpečovala  čistotu na VN Brezany a Lazany. Ďalej 
zabezpečovali rozvoz  násad pstruha po  pstruhových revíroch v hornej časti  
povodia rieky Nitra . Položili  niekoľko hniezd pre zubáča  na VN Lazany. 

 

4. obv. organizácia   položila na VN Nováky  hniezda pre zubáča , vyčistila 
okolie VN a udržiavala čistotu nádrže počas lovnej sezóny. Bol vyčistený 
Lehotský potok v katastri obce Novák. Rybári žijúci na priľahlých  obciach  
pracovali na  skultúrnení lovu  potoka Bystrice , Lazného potoka 
a Kamenčianskeho potoka.  P. Šrajer udržiaval  prietok a odstránil nánosy 
konárov  po bobroch na OR. č. 2  čím výraznou mierov prispel k chodu  tohto 



ramena. Členovia 4. Obv. org. prispeli materiálom na budovanie RH v hodnote 
1920 ,-€. Členovia výboru boli využívaný na rozvoz násad lososovitých rýb. 

5. obv. organizácia  počas roka likvidovala  čierne skládky v povodí Nitrica č. 3 
a 4 ,  niekoľko krát vyčistila VN Rudno , prebudovala  garáž pri vodnej nádrži , 
položili koše pre výter zubáča , odpracovali v obci Diviacka Nová Ves  brigády 
za prenájom kancelárie , zúčastnili sa zlovenia  potoka Škrípovka. Roznášali 
násadu lososovitých rýb na  pridelených  potokoch. V katastri obce Valaská 
Belá  udržiavali  vlásočnice. Dvaja členovia  položili dlažbu na rybárskom 
dome. Členovia prispeli materiálom na prebudovanie garáže na VN Nitrianske 
Rudno. 

 

6. obv. organizácia  plnila úlohy tak ako si stanovila podľa plánu , sa zúčastnila 
na čistení Rieky Nitra od náletových drevín ,  členovia výboru za pomoci 
jednotlivcov  prestavali výpust  z OR č. 1  , udržiavali stály prítok vody 
a aplikovali počas roka zakúpené baktérie. Členovia vykonávali  údržbu ramena 
a priľahlých brehov rieky od odpadu , zlikvidovali  vybudované neestetické 
prístrešky . Členovia prispeli materiálom  v hodnote cca 300,-€. 

 

7. obv. organizácia sa aktívne podieľa na  údržbe rieky Nitra  pod vedením p. 
Obyvateľa  , hlavne údržbou zimoviska rýb. Členovia niekoľko krát vyčistili VN 
Kanianka a potok Kanianka , vybudovali niekoľko kaskád a odstránili nie 
žiaduce porasty. Položili   a vyhotovili  nové  hniezda  na výter zubáča. 

 

     Lovná skupina vylovila Vyšehradný potok , potok Škrípovka a Ťakov potok 
pod obcou Podhradie čo trvalo spolu  4 dni. 

 

    Na základe  dobrých výsledkov  odchovu pstruha bola rozšírená liaheň na 
kapacitu 250.000 ikier , pričom si to vyžiadalo nie malé úsilie  niektorých 
jednotlivcov ako Václava Mádra , Radoslava Pánisa , Petra Mella , Juraja 
Dolníka , Vladimíra Majerského  a iných , ktorý prispeli k dielu či už dodaním 
požadovaného materiálu , alebo fyzickou prácou  . Z bunkra bolo vyhádzaných 
asi 10 t pôvodného  štrkového filtra a na filtráciu bolo dovezených 30 t 



dolomitu, ktorý bol navážaný ručne. Boli vyrobené inkubačné sitá na výter . 
Bola vykonávaná bežná údržba celej Lukovice . 

   I napriek vykonanej robote a stavu brigádnickej činnosti , ktorá  má ako také 
pravidlá , nie som  ešte ja osobne spokojný ,nedostatky som  vytkol  dotknutým 
brigádnickým referentom  a týkajú sa hlavne evidencie  brigád a dodržiavaním 
brigádnického poriadku. 

 

 

 

 

 


