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Schválený výborom: dňa 7.decembra 2015

Platnosť od 7. decembra 2015

Úvod
Slovenský rybársky zväz je dobrovoľným združením občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní športového
rybolovu, ochrany prírody a životného prostredia, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, v súlade s hlavnými úlohami
zväzu, ako aj povinnosťami členov vyplývajúcich zo stanov, organizuje prostredníctvom svojich zložiek brigádnickú činnosť na
zabezpečenie úloh zväzu, pri ktorej sa riadi nižšie uvedenými pravidlami.
Brigádnický poriadok je organizačnou smernicou s platnosťou pre Miestnu organizáciu SRZ Púchov, a všetci hospodári, ich
zástupcovia, garanti brigád a vedúci lovných skupín sú povinní riadiť sa týmto brigádnickým poriadkom.
Spracovaním tohto brigádnického poriadku sa sleduje zjednotenie postupu pre všetkých garantov pri zabezpečovaní,
organizovaní a evidencii brigádnickej činnosti.

1.

Brigádnická povinnosť
V zmysle stanov SRZ § 6 ods. 2 , písm. i) , má povinnosť odpracovať brigádu v rozsahu stanovenom členskou
schôdzou SRZ MO Púchov každý člen, ktorý dovŕšil, alebo v kalendárnom roku dovŕši vek 18 rokov, mládež vo veku
od 15 do 18 rokov. Členovia, ktorí nedovŕšili zákonom stanovený vek ,kvalifikovaní ako predčasní a výsluhoví
dôchodcovia, sú povinní stanovené brigádnické hodiny odpracovať.
Výnimku z tohto ustanovenia majú:

o

Dôchodcovia, ktorí dovŕšili zákonom stanovený dôchodkový vek

o

Zdravotne ťažko postihnutí členovia (ZŤP,ZŤPS), túto skutočnosť je potrebné preukázať preukazom ,
fotokópia ktorého musí byť založená v evidencii členov, do kategórie ZŤPS sú zahrnutí rybári ZŤPS s
červeným pruhom na preukaze ZŤPS, s nutným doprovodom a vozičkári.

o

Invalidní dôchodcovia nad 70%

o

Ženy

o

Deti a mládež do veku 15 rokov.

Ich účasť sa však nevylučuje je na princípe dobrovoľnosti. Uznesením členskej schôdze SRZ MO Púchov je pre
členov stanovená povinnosť odpracovať brigádnické hodiny v rozsahu:
o

mládež od 15 do 18 rokov 8 brigádnických hodín na ľubovoľnom revíre v roku,

o

dospelí držitelia kaprového povolenia na rybolov 15 brigádnických hodín na kaprových revíroch,

o

dospelí držitelia pstruhového povolenia na rybolov 20 brigádnických hodín na pstruhových revíroch.

Člen si má túto povinnosť splniť v období do 30.11. bežného roka. Za neodpracovanie vyššie uvedeného počtu
brigádnických hodín je člen povinný uhradiť 5,-€ za každú neodpracovanú hodinu.

2.

Organizácia brigád
Brigády členov organizujú hospodári, ich zástupcovia, garanti brigád a vedúci lovných skupín na zverených revíroch
MO, na chovných revíroch a na hospodárskych budovách. Brigádnická činnosť je zameraná najmä na:

o

Chov násadových rýb v chovných vodných nádržiach a potokoch, zarybňovanie našich revírov

o

Udržiavanie čistoty v revíroch obhospodarovaných SRZ MO Púchov

o

Organizovanie športových a kultúrnych podujatí v rámci SRZ MO Púchov

o

Iná práca súvisiaca s činnosťou SRZ MO Púchov

Pri organizovaní brigád sú členovia SRZ MO Púchov povinní rešpektovať požiadavky organizátora (garanta) na
primerané vybavenie osobným pracovným odevom a obuvou podľa typu brigády.

3.

Evidencia brigádnickej činnosti
Hlásenie o odpracovanej brigáde so zoznamom členov, ktorí sa brigády zúčastnili odovzdáva garant referentovi pre
brigádnickú činnosť prípadne do kancelárie SRZ MO Púchov najneskôr 14 dní po uskutočnenej brigáde na to
určenom tlačive. Zápis z predmetného hlásenia sa uskutočňuje elektronickým zápisom do evidenčnej karty
jednotlivého člena MO v príslušnom kalendárnom roku. Hlásenie o odpracovanej brigáde so zoznamom členov
odovzdané po 30.11 v danom kalendárnom roku, nebude zapísané pre príslušný kalendárny rok. Evidenciu vedie
brigádnicky referent MO v počítači SRZ MO Púchov. Hlásenie musí obsahovať:

o

Dátum plnenia brigádnickej povinnosti

o

Popis práce

o

Priznaný počet hodín

o

Zoznam zúčastnených členov s bydliskom, dátumom a rokom narodenia

o

Originál záznamu o poučení o BOZP s podpismi jednotlivých členov, bez podpisu poučenia o BOZP
jednotlivým členom nebude brigáda uznaná a zaevidovaná

4.

Úhrada neodpracovaných brigádnických hodín
Člen, ktorý neodpracuje ustanovený počet brigádnických hodín, uhradí sumu za neodpracované brigádnické hodiny pri
platbe členského a povolenia na rybolov v nasledujúcom roku.
Neodpracované brigádnické hodiny je možné nahradiť aj v naturálnej forme a to vo forme obilia pre kŕmenie rýb , alebo
sponzorovaním pretekov, spoločenských akcií, činnosti organizácie minimálne v hodnote brigádnických hodín.

5.

Kritériá pre odmeňovanie členov z finančných prostriedkov získaných za neodpracované brigádnické hodiny.
Členovia, ktorí sa aktívne zapájajú do brigádnickej činnosti nad rámec povinností vyplývajúcich z uznesenia členskej
schôdze môžu byť výborom MO odmenení finančnou čiastkou do výšky ceny miestneho povolenia na rybolov pri
splnení nasledovných podmienok:

6.

o

Odpracovali v jednom kalendárnom roku minimálne 40 brigádnických hodín.

o

V predchádzajúcom období neboli disciplinárne stíhaní.

o

Návrh na odmenu predkladajú hospodári, prípadne vedúci sekcií, garanti brigád.

o

Na odmenu nie je právny nárok.

Kontrolná činnosť.
Kontrolnú činnosť nad vykonávaním brigádnickej činnosti a použití finančných prostriedkov získaných za
neodpracované brigádnické hodiny uskutočňuje výbor MO, alebo poverený člen výboru MO.
Predmetom kontrolnej činnosti je hlavne rozsah a kvalita vykonávaných prác, vedenie evidencie brigádnickej činnosti
a použitie finančných prostriedkov.

7.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci brigádnikov.
Poučenie o predpisoch BOZP brigádnikov SRZ MO Púchov uskutoční garant brigády. Poučenie bude vykonané v
rozsahu, ktorý je prílohou č.1 tohto poriadku a každý člen je povinný po poučení na prílohe č.2 potvrdiť túto
skutočnosť svojím podpisom.
Záver.
Za presné dodržiavanie a vykonávanie tohto poriadku zodpovedá garant brigády.

Výbor SRZ MO Púchov
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Poučenie
o predpisoch BOZP pre brigádnikov SRZ MO Púchov
Poučenie sa vykonáva pred zaradením brigádnikov na určené práce v zmysle zákona č.124/2006
Z.z. zo dňa 2.februára 2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení
niektorých zákonov, s dôrazom hlavne na nasledovné:
1. Pridelené práce bude člen vykonávať podľa pokynov garanta brigády.
2. Brigádnik je povinný dbať o svoju bezpečnosť a zdravie pri práci a o bezpečnosť a zdravie
ďalších osôb, ktorých sa jeho činnosť dotýka.
3. Obsluhovať malú mechanizáciu a zariadenia, môže brigádnik len v prípade , že
vlastní preukaz na obsluhu resp. bol poučený podľa návodu na obsluhu, alebo s ktorými bol
riadne oboznámený v zmysle zákona č. 124/2006 § 12 a § 16.
4. Pri brigádnickej činnosti bude člen SRZ používať vlastné osobné ochranné pracovné pomôcky
podľa pokynov uvedených v ozname o konaní brigády.
5. Brigádnickú činnosť člen vykonáva v súlade so Stanovami SRZ.
6. V prípade vzniku úrazu, alebo iného poškodenia počas brigádnickej činnosti si nebudem od
SRZ MO Púchov vymáhať finančné odškodnenie.
7. Účasť na brigáde pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok je neprípustná. Používanie
alkoholických nápojov a omamných látok počas brigády je zakázané. Člen, ktorý sa dostaví na
brigádu pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok nebude k brigáde pripustený.
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ZOZNAM BRIGÁDNIKOV
Brigáda konaná dňa:..............................................................
Na rybárskom revíre č.................................................................... miesto…………………………………………
Kde boli vykonané nasledovné práce:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Potvrdzujem, že som bol o predpisoch BOZP poučený. Školeniu som porozumel a súhlasím s
podmienkami, ktoré sú v poučení stanovené čo potvrdzujem svojím podpisom.
p.č.

Priezvisko a meno

Počet
hodín

Adresa

Dátum a
rok nar.*

Podpis
brigádnika

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16.
17.
18.
19.
20.
*Nutné uvádzať z dôvodu identifikovania členov v programe na evidovanie brigád
Poznámka vedúceho brigády:......................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Spolu odpracovaných hodín

Podpis predsedu
kontrolnej komisie

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

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

Podpis hospodára:
vedúceho brigády, garanta

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

