
 

 

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
so sídlom v Bardejove, 085 67 Kuzmányho 18, P.O. BOX 67 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
    Číslo: BJ/2017/3933                                                             V Bardejove dňa: 23.08.2017 
 

 

 

 

                                                               V Ý Z V A 
 

 

 

       Regionálny  úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Bardejove ako orgán  príslušný   

podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 27  zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov  (ďalej len zák. č. 355/2007 Z.z.) za účelom predchádzania 

vzniku a šíreniu prenosných ochorení vyzýva všetky povinné subjekty podľa § 51, § 52 a 

§ 53 zák. č. 355/2007 Z.z.  

 

      zabezpečiť plnenie opatrenia podľa § 12 ods. 2 písm. e) zák. č. 355/2007 Z. z. : 

   

          

vykonať   celoplošnú   jesennú   deratizáciu 
                                              (reguláciu živočíšnych škodcov) 

                                                 

                                                 na území mesta Bardejov 
 

                           v termíne od 18. septembra do 31. októbra 2017 
                                                   

 

Za účelom realizácie tohto opatrenia sú povinné : 

 

1.  Mesto Bardejov podľa § 53 písm. a) zák. č. 355/2007 Z.z. zabezpečiť na zamedzenie 

vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení reguláciu živočíšnych 

škodcov, t.j. vykonať deratizáciu v objektoch v správe alebo majetku mesta a na 

verejných priestranstvách mesta.  

 

2.   Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby  podľa § 52 ods. 1 písm. j)  zák. č. 

355/2007 Z.z. vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým 

v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych 

služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch 

objektov, v areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby 

a v potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, skladoch potravín 

a požívatín, v skladoch ďalších komodít a kanalizačných rozvodoch. 

 

3.   Fyzické osoby – občania  podľa § 51 ods. 1 písm. a) zák. č. 355/2007 Z.z. vykonať 

deratizáciu v pivničných priestoroch, pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných 

a bytových domoch.  
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4.   Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby môžu vykonávať deratizáciu výlučne 

prostredníctvom osôb, ktoré vykonávajú dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov  

ako profesionálnu činnosť. 

5.   Fyzické osoby – občania môžu deratizáciu vykonať aj svojpomocne, biocídnymi 

prípravkami na to určenými, ktoré sú dostupné v obchodnej sieti.  

 

 

                                                          O d ô v o d n en i e : 

 

       Synantropné myšovité hlodavce (potkany, myši) sú živočíšni škodcovia, ktorí sa 

považujú za významných prenášačov pôvodcov rôznych prenosných ochorení u ľudí 

a zvierat a z tohto dôvodu môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia. Keďže uvedené 

hlodavce disponujú vysokým rozmnožovacím potenciálom, za vhodných podmienok 

pravidelne dochádza k ich premnoženiu v objektoch ľudských sídiel, ako aj priľahlých 

vonkajších priestoroch. V záujme predísť tomuto stavu a tým dosiahnuť minimalizáciu 

epidemiologického rizika v oblasti verejného zdravia, je potrebné pravidelne vykonávať  

opatrenia na reguláciu uvedených živočíšnych škodcov. 

       Premnoženie živočíšnych škodcov, predovšetkým potkanov, myší a krýs je sezónnym 

problémom ľudských aglomerácií v jarných a jesenných mesiacoch. Najefektívnejší 

spôsob regulácie populácie živočíšnych škodcov je pravidelná celoplošná deratizácia 

v stanovenom časovom intervale a biocídnymi prípravkami určenými a schválenými na 

tento účel. Termín vykonania deratizácie sa stanovuje na základe znalosti o reprodukčnom 

cykle živočíšnych škodcov v jarných a jesenných mesiacoch. Úspešnosť vykonanej 

deratizácie závisí od synchrónneho výkonu a aktívneho prístupu všetkých povinných osôb 

pri jej zabezpečení, čo zabraní migrácií živočíšnych škodcov z deratizačne ošetrených 

objektov  a plôch do objektov takto neošetrených.    

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                              MUDr. Jana Zbyňovská                         
                                                                                              regionálna hygienička  
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