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Prílohy/listy: 

Vaše číslo 
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650/21 

Naše číslo 
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Obec Sirník 
Ul. Hlavná č. 152/21 
076 03 Sirník 

Vybavuje 
odd. HŽPaZ 

Trebišov 
13.05.2021 

Vec: Preventívna ochrana proti komárom 
- odborné usmernenie. 

Listom zo dňa 10.05.2021, zaevidovaným v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva 
so sídlom v Trebišove (ďalej len RÚVZ so sídlom v Trebišove) dňa 12.05.2021 
ste tunajšiemu orgánu verejného zdravotníctva na vedomie zaslali žiadosť o preventívne 
riešenie ochrany proti komárom, adresovanú prednostovi Okresného úradu Trebišov, 
M. R. Štefánika č. 1161/184, 075 01 Trebišov. 

RÚVZ so sídlom v Trebišove ako orgán vecne a miestne príslušný podľa § 3 ods. 1 
písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
vydáva za účelom zabezpečenia opatrení proti nadmernému výskytu komárov toto 

u s m e r n e n i e : 

1. K postrekom sa pristupuje ako k poslednému opatreniu boja proti komárom. 

2. Postrekom predchádzajú opatrenia smerujúce k čistote, úprave, asanácii dvorov 
a verejných priestranstiev: 

a) opatrenia na súkromnom pozemku vykonávajú ich vlastníci, 
b) opatrenia na verejných priestranstvách vykonáva samospráva. 

3. Každý chemický postrek má svoje prísne bezpečnostné zásady a kontraindikácie. 
Chemický postrek je rizikový vo vzťahu k zdravotnému stavu obyvateľstva, živočíchov 
a vo vzťahu k jednotlivým faktorom životného prostredia. 

4. Dezinfekciu a regulácia živočíšnych škodcov môže vykonať len oprávnená osoba 
(fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba) registrovanými prípravkami, 
spoľahlivou aplikačnou technikou a odborne spôsobilým personálom. Odborná 
spôsobilosť sa preukazuje Osvedčením o odbornej spôsobilosti na prácu 
s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami 
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na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa § 16 ods. 1 zák. 
č. 355/2007 Z. z. Zároveň ak postrek patrí medzi tzv. jedovaté látky alebo veľmi 
jedovaté látky, oprávnená osoba manipulujúca s týmto postrekom je povinná preukázať 
sa Osvedčením o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami 
a toxickými látkami a zmesami podľa § 16 ods. 1 zák. č. 355/2007 Z. z. 

5. Fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú dezinfekciu 
a reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť, sú povinné podľa § 52 
ods. 4 zák. č. 355/2007 Z. z.: 

• používať pri svojej činnosti len prípravky určené na daný účel, 
• kontrolovať účinnosť a efektívnosť vykonanej činnosti, 
• oznámiť začiatok každej takejto činnosti regionálnemu úradu verejného 

zdravotníctva písomne najneskôr 48 hodín pred jej začiatkom, 
• uviesť v oznámení aj miesto a čas vykonania dezinfekcie alebo regulácie 

živočíšnych škodcov a druh prípravku, ktorý sa má použiť, a spôsob 
informovania verejnosti alebo osôb takouto činnosťou dotknutých, 

• zabezpečiť vykonávanie dezinfekcie a reguláciu živočíšnych škodcov 
len osobami, ktoré sú zdravotne a odborne spôsobilé. 

6. Chemický postrek sa nesmie vykonať na obytné prostredie, ochranné pásma zdrojov 
pitnej vody, na tečúce vodné toky, na chránené územné oblasti. 

7. Každý postrek sa musí oznámiť príslušnému orgánu samosprávy, orgánu na ochranu 
životného prostredia, orgánu verejného zdravotníctva a dotknutým organizáciám (spolok 
včelárov, rybárov a pod.). 

8. Celoplošnému postreku musí predchádzať monitoring a terénny prieskum záujmového 
územia s cieľom identifikovať liahniská komárov, určiť rozsah arizikovosť územia 
vo vzťahu k okolitému prostrediu, stanoviť vývojový cyklus komárov a rozhodnúť 
o spôsobe samotného výkonu dezinsekcie. Monitoring je súčasťou - prvou fázou 
dezinsekčného zásahu. 

9. Pracovníci vykonávajúci postrek používajú príslušné osobné ochranné pracovné 
prostriedky deklarované v návode používaného dezinsekčného prípravku. Ako postrek 
je možné použiť výlučne certifikovaný insekticíd. Všetky prípravky musia byť 
evidované v registri biocídnych výrobkov Ministerstva hospodárstva SR. 

10. Postrek proti dospelým komárom sa vykonáva spravidla príslušnou pozemnou technikou 
vytvárajúcou mikročastice schopné zasahovať priestor pod listami stromov a kríkov, 
kde sa cez deň zdržujú dospelé komáre. 

11. Postrek vykonávať výlučne na pokyn obstarávateľa a to v skorých ranných hodinách 
tesne pred východom slnka, resp. v podvečerných hodinách po západe slnka s ohľadom 
na lokálnu meteorologickú situáciu, spravidla v suchom bezveternom počasí. V prípade 
použitia tradičných insekticídov na chemickej báze treba uprednostňovať pozemnú 
aplikačnú formu. 

12. O vykonanom postreku sa vedie prehľadná písomná dokumentácia. K protokolu 
o vykonaní prác je potrebné priložiť karty bezpečnostných údajov použitých prípravkov. 
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Podotýkame, že výkon dezinsekcie si zabezpečuje a finančne hradí obec alebo mesto 
zo svojho rozpočtu, na ktorého území sa dezinsekcia vykoná na základe dohody o vykonám 
práce uzatvorenej s firmou, ktorá je oprávnená vykonávať dezinfekciu a reguláciu živočíšnych 
škodcov. 

Len z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie (hlásené hromadné ochorenia, 
zaplavenie rozsiahlych území povodňovou vodou) je možné reálne očakávať vyčlenenie 
štátnych finančných prostriedkov na postreky proti komárom. 

V prípade, že sa rozhodnete pre dezinsekciu postrekom proti kalamitnému výskytu 
komárov, je potrebné postupovať v zmysle odborného usmernenia. 

Informácie o vplyve na zdravie, zásadách ochrany pred komármi a opatrenia 
na zamedzenie kalamitného premnoženia komárov sú zverejnené aj na stránke Úradu 
verejného zdravotníctva SR: 
https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3847%3Anadmemy-
vyskyt-komarov-vplyv-na-zdravie-a-odporuania-na-ochranu-pred-
komarmi&catid=99%3 Apovodne-a-ochrana-zdravia&Itemid= 1 . 

Na vedomie: 
Okresný úrad Trebišov 
M. R. Štefánika č. 1161/184 
075 01 Trebišov 

i, MPH 
regionálna hygienička 

REGIONÁLNY ÚRAD 
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