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Všetlcým subjektom na územíBratislavského samosprávneho kraja

Preventívna celoplošná deratizácia na územi Bratislavského kraja

-

jeseň 2018 -

_vY7v APodla § 12 ods. 2 zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o oclrane, podpore a
rozvoji verejného zdrayia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskoršíchpredpisov, jedným z opatrení na predchádzanie
vzniku a šírenia prenosných ochoreníje regulácia živočíšnych
škodcov.
podl'a
písm.
Tieto opatrenia sú
ustanov€ní § 51 ods.1
a), § 52 ods. l
písm. a) a § 53 písm. a) uvedeného zákona lykonávajú všetky fuzické
osoby - občania, fuzické osoby - podnikatelia, právnické osoby i obce.
Synantrópne myšovitéhlodavce (potkany, myši) sú živočíšni
škodcovia, ktorí disporujú vy.sokou reprodukčnou schopnosťou,

pričom za vhodných podmienok často dochódza kich

premnoženiu - jednak v stavbách a infraštruktúre ludsbých
sidiel ajednak aj v priťahlých vonkajších priestoroch. Najmá
v prípade ich premnoženia sa móžu stať v;y'znamným prameňom alebo faktorom prenosu
viacerých prenosných (= infekčných) ochorení l'udí i zvierat a z tohto d6vodu m6žu
predstavovať činiteťaohrozujúceho verejné zdravie.

Aby sa tomu predišlo - a tak sa do§iahla minimalizácia príslušnéhoepidemiologického
rizika v oblasti verejného zdravia - je potrebné pravidelne vykonávat' opatrenia na
reguláciu populácií uvedených živoěíšnychškodcov.

Jediným efektívnym spósobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná
celoplošná deratizácia vykonávaná najmenej dvakrát ročne biocídnymi prípravkami
určenými a schválenými na tento účel.Príslušnýtermín takejto akcie sa stanovuje podlb
znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnychškodcov, a to každoročne
v jarných a jesenných mesiacoch. Celoplošný a zátoveň synchrónny výkon
deratizácie má zabezpečlťčo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo
najváčšom územía má zátoyeň zabrániť ich migrácii z deraíizaéneošetrených
objektov a plóch do objektov takto neošetrených.

Na základe uvedeného Regionálny úrad verejného zdravotníctva
hlavné mesto so sídlom v Bratislave

REGloNÁLNY liRAD
VEREJNÉHO ZDRAI,OŤNlCTVA

aRATlsLAvA hl.ln.
so sídlom v Břatistave

vYZÝvA

na vykonanie

celoplošnej jarnej deratizácie (regulácia živočíšnych
škodcov)
na územívšetlďch obcí Bratislavského samosprávneho křaja
v období od 01.10.2018 do l5.11.2018, s tým že:

1) obce vykonajú derat'záciu v objektoch ana verejných priestranstvách v správe alebo
majetku obcí;
z) ffzické osoby - podnikatelia a právnické osoby vykonajú d,eratizáciu v ich alebo nimi
spravovaných objektocfu kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených

na podnikanie

a

bývanie, vrátane objektov škoIských, zdravotníckych, športovorekreačných, telovýchovných akultúrnych zaríadení, zariadení sociálnych služieb,
by,tových a polyfuŇčných domov, administratívnych budov, skladov i skládok odpadov;
fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom
odborných firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych
škodcov;
3) fyzické osoby

- občania vykonajú deraíaácíu na pozemkoch a v objektoclr využívaných
na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných
a prízemnýclr priestoroch rodinných domov a objektov určenýclr na bývanie; §zické
osoby - občania derat|záciu móžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými
biocídnymi prípravkami, ktoré sú určenéa schválené na predmetný účel.
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