
        Brigádnická činnosť  
 
V roku 2009 bolo na revíroch MO SRZ Púchov 
organizovaných 122 spoločných brigád. Organizovali ich a 
viedli hospodári na jednotlivých revíroch, ich zástupcovia, 
alebo vedúci lovných skupín. Na pstruhových revíroch boli už 

tradične zamerané hlavne na stavby a opravy kaskád, výlovy na odchovných potokoch, 
ako aj na čistenie brehov od rôznych porastov. Na nepstruhových revíroch boli 
zamerané na zimné prevzdušňovanie zamrznutých vodných plôch, na jarné čistenie 
brehov od porastov a taktiež od nánosov dreva a rôzneho komunálneho odpadu. Ďalej 
to bolo pravidelné kosenie trávnatých porastov okolo rybníkov a štrkovísk, k tomu 
treba dodať len toľko, že z našich revírov bolo vyvezené 10,5 ton odpadu, čo je o 3 
tony viac ako v roku 2008. Počas celého roku taktiež udržiavanie poriadku tak, aby 
sme sa pri našom spoločnom koníčku "rekreačnom rybolove" cítili čo najlepšie. 
V roku 2009 v jesenných  mesiacoch  boli  zlovované štrkoviská  0 a 1  revíry  Led. 
Rovné.  

Pstruhové revíry MO SRZ Púchov  

 
Revír Biela Voda - 0120..... 1383 hod.  Nové kaskády – 56  opravené - 68  
Revír Zubák - Lednica -1900... 444 hod. Nové kaskády- 39  opravené - 50  
Revír Pružinka-Slatinka -3040...1489 hod. Nové kaskády - 103 opravené- 75 
  
 
 
Výlovy na odchovných potokoch :  
 
Lovná skupina Doležal František  282  hod.                                                                    
Lovná skupina Ing. Novosad  Ľubomír  1370 hod. 
  
Celkom na pstruhových revíroch bolo odpracovaných 4968  brigádnických 
hodín. 
  
Kaprové revíry MO SRZ Púchov  
Revír Váh-4580+4164+4162 -2380  hod.    
Revír Ihrište+chata-5070/1,2  980 hod.   
Revír VN Dolné Kočkovce 5020 -530 hod.   
Revír Štrk. Led.Rovne  4040+4030 977 hodín. 



Celkom na  kaprových revíroch  bolo odpracovaných  4 968  brigádnických 
hodín. 
Zarybňovanie revírov  1100 hod.  Vydávanie dokladov 800 hod.  
Ostatná brigádnická činnosť  870 hodín.  
Spolu  2770 hodín 
  
Celkom bolo v MO SRZ Púchov v roku 2009  členmi MO SRZ Púchov 
odpracovaných 12 605  brigádnických hodín, čo predstavuje prínos pre našu 
organizáciu pri cene  1 hodiny práce  3,32 EUR  sumu  41.840  EUR. 
 
 
 
 
 

Investičná činnosť 

   
1, V súčasnosti prebieha celková rekonštrukcia interiéru rybárskej chaty 
v Ihrišťoch. Plánované a realizované práce pozostávajú z nového obloženia stien 
- zatepleným tatranských profilom, podlaha - nová dlažba, výmena -  nové 
schodisko a kuchyňa. 
 
2, Účasť na bežných rokovaniach na obecných a mestskom úrade pre stavebné 
povolenia (domové čistiarne odpadových vôd, vypúšťanie vôd do tokov a 
stavebné činnosti ktoré sa nás svojou činnosťou dotýkali ako rybárov). 
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