REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
BRATISLAVA, hlavné mesto
so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, PSČ 820 09 Bratislava 29, P.O. Box 26
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Naša značka:
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Bratislava
19.06.2013

Vec: Premnoženie komárov v súvislosti s povodňami – oznámenie
V súvislosti s povodňami a mimoriadnou situáciou spojenou s vyhlásením 2. a 3. stupňa povodňovej aktivity v Bratislavskom kraji v období 23. kalendárneho týždňa 2013 a následne dohodnutým postupom na medzirezortnej úrovni týkajúcim sa eliminácie kalamitne premnožených populácií komárov na povodňami postihnutých územiach Vám oznamujeme, že tunajší úrad vykonal
v dňoch 18.06.2013 a 19.06.2013 na území Mestských častí (MČ) Bratislava - Petržalka, Staré Mesto,
Karlova Ves, Devín a Devínska Nová Ves a ďalej aj v katastroch obcí Vysoká pri Morave a Záhorská
Ves prostredníctvom svojich odborných pracovníkov terénny monitoring liahnísk, resp. aktuálnej prítomnosti larválnych štádií i dospelých imág komárov – s nasledovným výsledkom:
V okrajových oblastiach uvedených obcí, ako aj v pririečnych / inundačných územiach riek
Dunaj, Morava, tiež dolný tok Vydrice – najmä v trávnatých (nepokosených), bylinných a krovinatých a okrajových lesných porastoch sa zistilo poukrývané veľké množstvo dospelých imág komárov,
u ktorých je predpoklad, že v dohľadnej dobe preletia hlbšie do intravilánov uvedených obcí a stanú
sa tak zdrojom neúnosného obťažovania obyvateľstva.
Ide jednak o populácie dospelých komárov namnožené už v predpovodňovom období a jednak
aj populácie tohto hmyzu vyliahnuté po povodniach (počas teplým počasím podmieneného skráteného generačného cyklu); z týchto dôvodov a taktiež z dôvodu fungovania prirodzených nepriateľov, sa larvy a kukly komárov v stojatých vodách (ktoré miestami po odoznelých povodniach pretrvávajú) zistili iba v menej výraznom počte.
Situácia bola konzultovaná s povereným odborným poradcom rezortu pre danú oblasť –
entomológom RNDr. Brestovským.
V monitorovaných územiach sme najvyššie množstvá imág komárov zistili v prieriečnych
oblastiach / porastoch Mestských častí Karlova Ves (celá južná časť a popri južnom toku Vydrice),
Staré Mesto (juhozápadná časť a západná časť v dotyku s MČ Karlova Ves až po Železnú Studničku),
Devín (južná, centrálna a západná časť), Devínska Nová Ves (západná časť), ako aj obcí Vysoká pri
Morave a Záhorská Ves (západná a centrálna časť - obe).
Vzhľadom na uvedenú situáciu a v súlade s dohodnutým postupom, ako aj odborným usmernením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 11.06.2013 v predmetnej veci uvedené
Vám dávame na vedomie s tým, že z hľadiska prevencie vzniku tzv. kalamitnej situácie i následného
vysokého rizika namnoženia ďalších populácii komárov Vám indikujeme potrebu zabezpečenia
a následného vykonania dezinsekčných zásahov (postrekov) proti komárom vo všetkých
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uvedených oblastiach – a to prostredníctvom oprávnenej odbornej firmy pre výkon činnosti regulácia
živočíšnych škodcov.
Dôvodom je hlavne zabezpečenie únosného životného komfortu a podmienok bývania obyvateľstva postihnutých oblastí, ako aj redukcia v súčasnosti výrazne namnožených populácií komárov
tak, aby sa predišlo následným vlnám ich množenia, resp. tzv. kalamitného výskytu.
Monitorovanie účinnosti realizovaných dezinsekčných zásahov tunajší úrad vykoná
v bezprostrednej nadväznosti na ich vykonanie, preto súčasne žiadame o operatívne nahlasovanie
dátumu + času s uvedením rozsahu dezinsekčným zásahom ošetrených území tunajšiemu úradu – a to
na našu e-mailovú adresu ruvzba@uvzsr.sk.
Upozorňujeme, že toto stanovisko nerieši problematiku aplikácie dezinsekčných
prípravkov v chránených prírodných oblastiach/územiach.
Taktiež všetkých adresátov (obce) upozorňujeme, že pôvodne monitoring avizovaný na
deň 20.06.2013 (v kooperácii s dotknutými obcami) sa n e v y k o n á.

MUDr. Otakar F i t z
regionálny hygienik

Doručí sa :

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto - k rukám starostu
Mestská časť Bratislava - Petržalka – k rukám starostu
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves – k rukám starostu
Mestská časť Bratislava - Devín – k rukám starostu
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves – k rukám starostu
Obec Vysoká pri Morave – k rukám starostu
Obec Záhorská Ves – k rukám starostu
ÚVZ SR - Mgr. Iveta Kintlerová, Ing. Michal Jajcaj
Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy
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