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MVDr. Hrdlík: 

Chcel by som do povedomia dať, viacej miest a obcí na Slovensku sa sťažuje na premnoženie 

potkanov. Ja nehovorím, že Hrdlík žeby robil deratizáciu, ale žeby robili tí ľudia, ktorí  to 

majú robiť, lebo to zbytočne robiť deratizáciu, že mesto urobí a ostatní nespravia. Ľudia boli 

teraz doma, tie potkany sa dosť premnožili, zima tiež nebola dajaká veľká. Košice hlásia, 

Prešov hlási, Bratislava hlási, že enormne sa to premnožilo. Dávajme pozor a hlavne 

upozorníme aj majiteľov prevádzok aj ľudí, žeby si to doma spravili. Zbytočne, žeby mesto 

spravilo a ostatní nespravia, to nemá význam nejaký. Tie potkany nie sú označené, že môj 

potkan, tvoj potkan, lebo keď sa premnožia tak bude problém, a potom bude tak nie, lebo 

mesto, mesto nie, lebo druhí. Mesto robí len z ¼ a ďalší robia, čo majú prevádzky, alebo 

poľnohospodárske družstvá, alebo neviem kto, čo majú ešte výrobne, potravinárske výrobne, 

toto by trebalo robiť.  

 

PhDr. Čižmár: 

Čo sa týka deratizácie, deratizácia bola aj po minulé roky riešená tak, že sme síce výzvu aj 

posielali, ale aj spätne potom následne kontaktovali všetkých adresátov. Túto činnosť 

koordinujeme aj s regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Priamu kontrolnú činnosť na 

to, aby sme presne odsledovali a aby sa nám niekto zodpovedal, tak takú možnosť nemáme, 

ale snažíme sa dohliadnuť na to, aby čo najviac priestorov, prevádzok bolo deratizovaných. 

V našich priestoroch to robíme s okamžitou platnosťou, tzn. od vytýčeného termínu, tak tomu 

bude aj v tomto roku, pretože takou istou  informáciou ako ty, disponujeme aj my, tzn., že 

došlo k premnoženiu. Máme hlásené aj informácie z domových častí, takže adresujeme túto 

prosbu aj požiadavku vlastníkom domových zástavieb, takisto riešime to cez správcu 

bytových domov, ale zase nevieme úplne dosledovať všetkých vlastníkov prevádzok 

podnikateľských, toto je už aj kompetencia regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ale 

každopádne ich vyzývame, upozorňujeme, telefonický dotazujeme, robíme maximum preto, 

aby tomu tak bolo.  
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