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Vážená pani poslankyňa,  
 

na Vašu interpeláciu z 19.9.2007 vo veci premnoženia hlodavcov na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto si Vám dovoľujem oznámiť, že na základe § 13x zákona NR SR č. 272/1994 
Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 514/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona NR 
SR č.272/1994 Z.z. a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 10/2002 o celoplošnej deratizácii na území hlavného mesta SR Bratislavy sa na území 
hlavného mesta vykonáva každoročne deratizácia  v dobe od 1.apríla do 30. apríla a od 1. októbra 
do 31.októbra. Vlastníci nehnuteľností sú povinní vykonať deratizáciu prostredníctvom právnickej 
alebo fyzickej osoby, ktorá spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu. Kontrolu plnenia tejto 
povinnosti vykonáva hlavné mesto. 
 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto zabezpečuje deratizáciu verejných priestranstiev, 
parkov, detských ihrísk a objektov v správe mestskej časti. Jarná deratizácia verejných priestorov 
bola vykonaná v termíne od 2. apríla do 18.4.2007 firmou CHEMIX-D,s.r.o.. Deratizačný prieskum 
bol vykonaný vo všetkých verejných priestoroch a uliciach Starého Mesta. Nástrahy boli kladené do 
miestnej kanalizačnej siete a všetkých dier, cestičiek hlodavcov na verejných plochách, popri cestách 
a chodníkoch, parkov, ihrísk, skládok odpadu, v miestach neohradených stavenísk a rozkopávok.  
 Mimoriadne teplá zima  bez snehovej prikrývky vyvolala neobvyklú aktivitu hlodavcov. Bol 
zaznamenaný väčší výskyt a pohyb potkanov a to aj tam, kde v minulých rokoch nebol pozorovaný. 
Od januára sa vykonalo viacero ohniskových deratizácií v teréne aj v budovách. Hlodavce migrovali 
vo väčšej miere najmä v blízkosti budov a kanalizačných prípojok, stavieb a rozkopávok. Pre väčší 
výskyt hlodavcov bol vykonaný mimoriadny monitoring a doplnenie deratizačných nástrah.  
 V správe o plošnej deratizácii, ktorú vypracovala firma CHEMIX-D,s.r.o., sa uvádza, že 
metódou sledovania vybraných miest a hodnotením úbytkov nástrah ako i porovnávaním vzniku 
a zániku funkčných dier bola zistená klesajúca tendencia výskytu hlodavcov takmer na všetkých 
lokalitách Starého Mesta.  
 V súčasnosti prebieha na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto jesenná deratizácia. 
 
 
 
 
Váž. pani 
Mgr. Bohdana Machajová 
Františkánske námestie č.7 
811 01 Bratislava 
 
 
spracoval: Ing. Janka Čilliková, referát ochrany prírody, servisné činnosti 
overil: Ing. Marcel Rapoš, vedúci referátu ochrany prírody, servisné činnosti  


