Vyhlásenie k aktuálnej situácii v oblasti zvýšeného výskytu komárov
v Bratislavskom kraji
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto na základe vlastných
bežných poznatkov z terénu, podnetov starostov obcí, masmédií i jednotlivých občanov eviduje
v súčasnosti zvýšený výskyt komárov na území Bratislavského kraja (najmä v jeho západnej časti),
ktorý miestami dosahuje kalamitný charakter.
Komáre na území Slovenskej republiky
neprenášajú žiadne závažnejšie infekčné ochorenia
a preto sa považujú za hmyz obťažujúci,
avšak nie epidemiologicky významný.
Z uvedeného dôvodu tunajší úrad podľa
platnej legislatívy upravujúcej
ochranu verejného zdravia
nemôže nariaďovať dezinsekčné zásahy
proti tomuto hmyzu.
Takisto v súvislosti so zvýšeným výskytom komárov Regionálny úrad verejného zdravotníctva
nemôže vyhlasovať ani „kalamitný stav“ a ani „mimoriadnu situáciu“, keďže podľa legislatívy
platnej v oblasti verejného zdravotníctva SR nemá na to žiadnu právnu oporu - pričom navyše,
kalamitný stav vo výskyte (akéhokoľvek) hmyzu na území SR nie je nijako legislatívne
definovaný.
Cielený špecializovaný monitoring výskytu komárov v teréne regionálne úrady verejného
zdravotníctva zo zákona nevykonávajú. Posúdenie potreby i zabezpečenie výkonu represívnych
opatrení (postrekov) proti komárom je vo výlučnej kompetencii územne príslušných obecných
samospráv - a to na základe znalosti lokálnej situácie, sumarizácie podnetov zo strany občanov, ako aj
výsledkov terénnych prieskumov vykonaných odbornými subjektmi.
Aj keď komáre v našich súčasných podmienkach neprenášajú závažnejšie infekčné ochorenia
človeka, môžu sa podieľať na výraznom zhoršení životného komfortu, psychickej pohody a ďalej
poruchách spánku i alergizácii obyvateľstva. Navyše je aj riziko sekundárneho infikovania kožných
škrabancov - najmä u detí, starších i chorých ľudí so zníženou imunitou.

Z týchto dôvodov Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
v súčasnej situácii obciam/samosprávnym orgánom
na území Bratislavského kraja o d p o r ú č a, aby v závislosti
od lokálnej situácie prostredníctvom oprávnených odborných firiem
zabezpečili vykonanie potrebných dezinsekčných zásahov.

Občanom sa ďalej odporúča používať:
 vhodné repelenty dostupné v maloobchodnej sieti,
 domáce odpudzovače proti komárom,
 sieťky na oknách a kočíkoch, moskytiéry,
 vhodné krytie odevom,
 obmedzenie vychádzok do lokalít v prírode, kde sa
komáre najviac vyskytujú,
 kosenie porastov v záhradách,
 likvidácia mlák a vyprázdnenie nádob/predmetov vo
vonkajšom prostredí, v ktorých sa nachádza stojatá
voda (konvy, vedrá, fľaše, kade, pneumatiky, sudy).
Regionálny úrad verejného zdravotníctva zároveň dôrazne upozorňuje, že nebude vstupovať
do akýchkoľvek diskusií ohľadne použitia či nepoužitia chemických alebo biologických
dezinsekčných prípravkov proti komárom - z hľadiska ich možnej/reálnej toxicity, účinkov na
zdravie ľudí alebo zvierat či možných ekologických dopadov atď., nakoľko:
 v podmienkach SR sa môžu na profesionálne dezinsekčné zásahy používať iba biocídne
prípravky (insekticídy) určené na profesionálne použitie - obsahujúce účinné látky, ktorých
použitie na tento účel je schválené ako európskou, tak aj národnou legislatívou;
 ide o prípravky, ktoré sa vo vonkajšom prostredí rýchlo rozkladajú, pričom v koncentráciách,
forme a rozptyle používanom pri ich aplikácii proti komárom sa považujú pre človeka
a teplokrvné živočíchy za zdravotne bezpečné;
 ich aplikáciu vo verejných priestoroch môžu vykonávať iba odborné firmy oprávnené na
činnosť regulácia živočíšnych škodcov prípravkami na profesionálne použitie, ktoré disponujú
príslušnou odbornou spôsobilosťou a sú povinné riadiť sa pri vykonávaní dezinsekčných
zásahov aplikačnými i zdravotno-bezpečnostnými pokynmi výrobcov biocídnych prípravkov;
tieto firmy pritom zodpovedajú ako za výber konkrétneho biocídneho prípravku pre danú
terénnu aplikáciu a formu a čas ich aplikácie, tak aj za dodržanie všetkých súvisiacich
právnych predpisov i odborných zásad pri ich aplikácii;
 príslušné obce i odborné firmy realizujúce dezinsekčný zásah zároveň zodpovedajú za náležitú
informovanosť obyvateľstva o mieste, čase i spôsobe terénnej aplikácie dezinsekčných
prípravkov.
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