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  Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia, Bottova 5, 971 01  Prievidza 
 
 
 

 
 

Brigádnicky poriadok MsO SRZ Prievidza 
 

  Slovenský rybársky zväz ako dobrovoľné združenie občanov, ktorých spája spoločný záujem chovať, chrániť 
a loviť ryby v rozvoji a uplatňovaní športového rybolovu, ochrany prírody a životného prostredia, v 
starostlivosti o ekológiu vôd a ochrany pôvodnej ichtyofauny, v súlade s hlavnými úlohami zväzu, ako aj 
povinnosťami členov vyplývajúcimi zo stanov, organizuje prostredníctvom svojich zložiek brigádnickú 
činnosť, pri ktorej sa riadi nižšie uvedenými pravidlami.  
   Brigádnicky poriadok je organizačnou smernicou s platnosťou pre MsO SRZ Prievidza. Všetky ObO MsO 
SRZ Prievidza sú povinné v rámci organizovania brigád riadiť sa týmto brigádnickým poriadkom.  
   Podrobným rozpracovaním tohto brigádnického poriadku vzniká jednotný postup pre všetky ObO  MsO 
SRZ Prievidza, pri zabezpečovaní, organizovaní a evidencii  brigádnickej  činnosti.  
 

I. Brigádnická povinnosť 
 

  V zmysle stanov SRZ § 6 ods. 2 písm. e , má povinnosť odpracovať brigádu v rozsahu stanovenom 
konferenciou MsO SRZ Prievidza , každý člen , ktorý dovŕšil vek 18 rokov. Nečlen SRZ nesmie vykonávať 
prácu za člena SRZ. Uznesením Mestskej konferencie je pre členov MsO SRZ Prievidza stanovená povinnosť 
odpracovať len 10 brigádnických hodín , ak je držiteľom  kaprového povolenia alebo zvláštneho povolenia. 
Držiteľ pstruhového povolenia  musí odpracovať 15 hodín , ak je držiteľom aj kaprového povolenia, pričom 
ak je držiteľom len pstruhového povolenia, má povinnosť odpracovať len 10 hodín , pričom 5 hodín na 
údržbe pstruhového revíru  a na mieste, ktoré mu určil hlavný hospodár  t. z. , držiteľ  PP bude zaradený 
automaticky do pracovnej skupiny, ktorá bude vykonávať prácu, na pokyn hospodára, jeho zástupcu alebo 
brigádnického referenta. Hospodár, jeho zástupca a brigádnicky referent určí vedúceho skupiny a rozsah 
prác a lokalitu brigády.  Člen  má túto povinnosť splniť v období  od 1.1. do 31.10. bežného kalendárneho 
roku, hlavne na akciách podľa aktuálneho  plánu brigádnickej činnosti a to hlavne na akciách príslušnej ObO 
, ktorej je členom, podľa potrieb hlavného hospodára a to na údržbe rybničného hospodárstva a majetku 
MsO SRZ Prievidza, pri nepredvídaných akciách ako napr. živelná pohroma, záchrana rýb, hospodársky 
odlov  rýb a pod. V obmedzenom množstve je možné si brigádu odpracovať v jednotlivých ObO pri 
organizovaní pretekov a iných športových a kultúrnych podujatí schválených výborom MsO SRZ Prievidza.  
  Ak je rybár právoplatne potrestaný nevydaním povolenia na rybolov v danom roku, brigádnická činnosť 
mu nezaniká aj keď zaplatil iba členský príspevok.  
  Výnimku z vyššie uvedeného ustanovenia  majú: - člen, ktorý v danom roku dovŕši vek 62 rokov nemusí 
odrábať brigádu.  
- ak mladistvý dovŕši v danom kalendárnom roku 18 rokov, v danom roku mu ešte nevzniká brigádnická 
povinnosť, ale až v nasledujúcom.  
- plní invalidi, ktorí sú povinný predložiť overené fotokópie osvedčenia o priznaní invalidity a poškodení         
zdravia min. 70%.  
- dočasne zdravotne nespôsobilí členovia. Toto je potrebné preukázať platným lekárskym potvrdením, ktoré 
je časovo zhodné s harmonogramom brigád.  
- ženy, deti a mládež.  
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- členovia výboru MsO, výborov ObO /ak sa zúčastnili na riadení a organizácii brigády/, RS , KK, DK.  
- člen, ktorý si v danom kalendárnom roku zaplatí len členské a nemá vydané žiadne povolenie na rybolov.  
- tí ktorí majú prerušené členstvo / najdlhšie dva roky /.  
 

II. Organizácia brigád 
 

  Brigády na pridelených revíroch, pri pretekoch a iných športových a kultúrnych podujatiach v rámci ObO, 
si podľa nevyhnutne potrebného počtu brigádnikov organizuje pomocný hospodár, brigádnicky referent, 
poverená osoba alebo poverený člen výboru príslušnej ObO. Pri  neplánovaných, nárazových akciách v 
rámci MsO SRZ Prievidza / výlovy nádrží , živelné pohromy a pod./  bude organizovať  brigádnickú akciu 
hlavný hospodár, tak že ak to situácia dovolí, podľa možnosti s dostatočne časovým predstihom stanoví 
termín, počty ľudí na deň a časové rozmedzie brigádnickej akcie a uplatní svoju požiadavku na príslušnú 
ObO prostredníctvom  jej predsedu, resp. brigádnického referenta alebo pomocného hospodára. Výbor 
ObO zabezpečí plnenie tejto požiadavky tak, že zaistí stanovené počty ľudí na požadovaný termín v 
stanovený čas. Nakoľko hlavný hospodár bude mať v reálnom čase presnú evidenciu odpracovaných brigád 
podľa jednotlivých ObO, požiadavky bude uplatňovať na tie ObO, ktoré majú najmenej odpracovaných 
hodín.  

III. Neodpracovanie brigády 
 

  Člen  s brigádnickou povinnosťou, ktorý si v príslušnom kalendárnom roku od 1.1. do 30.10.  neodpracoval 
brigádu, finančne neuhradil brigádu, nepreukázal zdravotnú nespôsobilosť v čase brigádnickej činnosti 
lekárskym potvrdením, svojím konaním porušil stanovy SRZ, a to podľa § 6 ods. 2 písm. e, jeho konanie je 
považované za porušenie členských povinností. V prípade nesplnenia brigádnickej povinnosti je člen SRZ 
povinný za každú neodpracovanú hodinu uhradiť na účet MsO SRZ 5 €. V prípade neuhradenia sankcie za 
neodpracované brigády nemôže byť členovi vydané: členská známka, povolenie na rybolov ani mu nebude 
umožnené prerušenie členstva na nasledujúce obdobie.   
 

IV. Nefinančné plnenie brigád 
 

  Je možné iba s predchádzajúcim súhlasom štatutárov SRZ Prievidza a jeho hodnota musí byť väčšia ako 50 
resp. 75 euro.  

V. Kombinované plnenie brigád 
 

  Na to, aby člen splnil svoju brigádnickú povinnosť môže kombinovať viacero hore uvedených spôsobov 
odpracovania si brigády.  

VI. Evidencia brigád 
 

Evidenciu odpracovaných brigád v kalendárnom roku vedie :  
- brigádnický referent, pomocný hospodár,  hlavný hospodár alebo poverený člen výboru za príslušnú ObO 
alebo poverený člen MsO v danom kalendárnom roku.  
- hlavný hospodár a jeho zástupca priebežne za všetky ObO vzhľadom na presnú evidenciu brigádnických 
hodín u jednotlivých členov a maximálne využitie brigádnického fondu je nutné zo strany  kompetentných 
a poverených členov MsO prísne dodržiavať doleuvedené pravidlá:  
- všetky brigádnické akcie, športové a kultúrne podujatia musia byť uvedené v pláne brigádnickej činnosti 
jednotlivých organizácii alebo v pláne práce MsO. Nárazové alebo ťažko predvídateľné  brigádnické akcie 
jednotlivých ObO musia byť okamžite nahlásené hlavnému hospodárovi s uvedením miesta, termínu a 
popisu vykonania prác.  
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- Pred každou brigádnickou akciou musí byť vystavený doklad o vykonaní brigády, ktorý obsahuje poučenie 
brigádnikov o bezpečnosti pri práci, zoznam brigádnikov, ich podpisy pred brigádou a po jej ukončení, popis 
prác a časový rozsah brigády s uvedením počtu odpracovaných hodín u každého samostatne. Ak sa 
rozhodne niekto opustiť brigádu predčasne, zaráta sa mu len reálny počet odpracovaných hodín, čo podpíše 
brigádnik v hlásení o vykonaní brigády, ak odmietne podpísať, do brigády sa mu nezaráta žiadny 
odpracovaný čas.  
- Zodpovedná osoba za výkon brigádnickej činnosti je oprávnená vykázať z brigády osobu, ktorá vykazuje 
zjavne známky požitia alkoholu, psychotropných alebo iných návykových látok.  
- Uvedené hlásenie vystavuje pomocný hospodár , brigádnický  referent, poverený člen ObO  výborom ObO 
alebo poverený člen výboru ObO a na akcii MsO hlavný hospodár.  
- Každé hlásenie musí byť podpísané osobne zodpovednou osobou za danú akciu a cez predsedov ObO, 
resp. členov výboru MsO doručené 1 x mesačne na schôdzu výboru podľa plánu práce výboru MsO a 
odovzdané hlavnému hospodárovi. Ak sa tak nestane opakovane, bude to zohľadnené pri koncoročnej 
odmene na činnosť, ktorá bude krátená o 20 percent. 
- Ak sa brigáda nekoná z dôvodu zlého počasia  alebo bola prerušená z dôvodu počasia, hlásenie o brigáde 
sa vypisuje vždy. V hlásení sa uvedie dôvod prerušenia alebo nekonania plánovanej brigády, brigádnikom 
sa zaráta len reálny, odpracovaný čas. V hlásení o zrušenej brigáde sa uvedie  predpokladaný náhradný 
termín.  

VII. Kontrolná činnosť 
 

  Kontrolnú činnosť nad brigádnickou činnosťou vykonáva, hlavný hospodár, poverený  člen výboru MsO. O 
kontrole spíše záznam na zadnú stranu zápisu o brigáde, ktorý obsahuje dátum a  čas kontroly a prípadne 
zistené  nedostatky. Vykonať kontrolu môžu aj dvaja členovia výboru MsO samostatne, ak majú na uvedenú 
činnosť poverenie.  

VIII. Bezpečnosť a ochrana zdravia brigádnikov 
 

  Poučenie o predpisoch BOZ pre brigádnikov  MsO SRZ Prievidza vykoná vedúci brigády pred jej konaním, 
čo prítomní potvrdia svojím  vlastnoručným podpisom. Poučenie bude vykonané s nasledovným obsahom 
a potvrdené písomne:  
  Poučenie sa vykonáva v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení  
noviel a doplnkov s dôrazom na nasledovné:  
- pridelené práce bude vykonávať podľa pokynov vedúceho brigády. Brigádnik je povinný dbať na svoju 
bezpečnosť a zdravie pri práci a o bezpečnosť a zdravie ďalších osôb, ktorých sa to dotýka. Obsluhovať malú 
mechanizáciu a zariadenia, môže brigádnik len v prípade, že vlastní preukaz na obsluhu resp. bol poučený 
podľa návodu na obsluhu, s ktorými bol riadne oboznámený v zmysle zákona č. 124/2006  §12 a 16. - pri 
brigádnickej činnosti bude brigádnik používať vlastné ochranné  pracovné prostriedky, podľa pokynov 
uvedených v ozname o brigáde.  
- ak brigádnik nemá príslušné ochranné pomôcky a vzhľadom na rozsah náplne práce sú potrebné, môže ho 
vedúci brigády vylúčiť z brigády. Brigádnickú činnosť vykonáva člen v súlade zo Stanovami SRZ. Účasť na 
brigáde pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok je neprípustné. Používanie alkoholických 
nápojov, omamných a psychotropných látok je počas brigády zakázané.  
-brigádnik zjavne pod vplyvom alkoholu musí byť okamžite vylúčený a to aj v tom prípade, že odmietne 
vykonať dychovú skúšku, ktorú mu dá vykonať vedúci brigády. V prípade vzniku úrazu alebo iného 
poškodenia, ktoré si brigádnik sám zavinil porušením Zák. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, nebude poškodená osoba od MsO  SRZ Prievidza požadovať finančnú náhradu.  
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IX. Povinnosť  brigádnika. 
 

Povinná výbava brigádnika je sekera, pílka a pákové nožnice na konáre.  
 

X. Záverečné ustanovenie. 
 

Táto smernica nadobúda účinnosť od 1.1.2021. 
 
 
 
 
 
               Tibor Bezuška                                                             Mgr. Lucia Ivenzová                                                                  
Predseda MsO SRZ Prievidza v.r.                                          Tajomník MsO SRZ Prievidza  v.r.                   
 
 

 

        

 


