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Správa z monitorovania komárov vykonaného dňa 16. 6. 2019 v 

obci Moravský Svätý Ján 

 

Je všeobecne známe, že samičky komárov znepokojujú hostiteľa bolestivým cicaním následkami, 

ale môžu prenášať aj rôzne patogénne agens, ktorými sa pri cicaní infikovali. Z krvi získavajú 

bielkoviny potrebné na dozrievanie vajíčok a pri cicaní vylučujú do hostiteľského organizmu 

sliny, ktoré zabraňujú zrážaniu krvi a ako cudzorodé látky vyvolávajú alergické reakcie. 

S bodaním komárov súvisia straty na dojivosti a hmotnosti hospodárskych zvierat: u človeka sa 

výrazne znižuje pracovný výkon. Aj v SR môžu prenášať napr. vírus Ťahyňa, vírus 

Západonílskej horúčky či dirofilariózu psov prenosnej aj na človeka. 

Výdatne dažde v mesiaci máj spôsobila zvýšenie hladiny spodnej vody a tým vytvorila vhodné 

podmienky pre vývin komárov v mnohých častiach nezvyčajnú kalamitu komárov v mnohých 

inundačných územiach slovenských riek. Rieka Morava nebola výnimkou.  

Na základe požiadania a následnej objednávky starostu obce p. Antona Emricha som monitoring 

kalamitného výskytu komárov zrealizoval dňa 16. 6.2019 v intraviláne i extraviláne obce 

Moravský Svätý Ján. Počas monitorovania komárov (za slnečného dňa) som kalamitne  

premnoženie komárov zistil jednak v obci ale aj v okraji obce ( napr. v lesíku vzdialenom cca 

200m od obecného úradu smerom k hlavnej ceste 2). Monitoring som realizoval v prítomnosti 

pána starostu aj v extraviláne obce smerom k inundácie rieky Morava až po štátnu hranicu SR/A 

(obrázok 1 -2). V mnohých úsekoch cesty Moravský Sv. Ján - Hohenau an der March  som zistil 

kalamitu najväčšieho stupňa, kedy počas jednej minutý človeka za slnečného počasia (cca 

14hod.) napadol cca 200 exemplárov samičiek komárov.  

 

 

 



 

Obrázok č. 1. Liahniská kalamitných komárov z rodov Aedes a Ochlerotatus spôsobili  najväčší stupeň kalamity 

 

 Obrázok č. 2. Pohľad na most a rieku Morava pri obci Ohenau an der March 

 



Vzhľadom k tomu, že komáre sú už vyliahnuté a stali sa tryznami človeka a zvierat, preto 

o možnom biologickom boji v tomto okamihu nemožno hovoriť. V tomto čase je potrebné proti 

nim bojovať iba chemický. Na základe zistenia rozsahu kalamity väčšieho územia 

obce  poskytujem návrh opatrení na zamedzenie kalamity komárov, ktorá od 1. dekády mesiaca 

jún sužuje obyvateľov obce či okolitých obci. 

Návrh opatrení 

Zo získaných výsledkov monitorovania zo dňa 16.6.2019, môžem vyvodiť nasledujúce 

opatrenia: 

1.Dňa 16. 6. 2019 bol zistený najväčší stupeň kalamity komárov hlavne v inundačnom území 

rieky   Morava (v pred a za hrádzovom území) až po intraviláne obce Moravský Svätý Ján. 

Kalamita komárov tu môže potrvať ešte dlhé dní a týždne  

2. Na miestach s kalamitným premnožením komárov navrhujem vhodnú aplikácia insekticídu, 

s výnimkou PR a CHKO, s cieľom znížiť početnosť kalamitných komárov a to vzhľadom na 

ochranu obyvateľstva a zvierat. 

3. Odporúčam  pokračovať  v monitoringu komárov aj v ďalších častiach okresov Senica, 

Skalica v rámci TSK  

Záver 

- V prípade aplikácie v SR zaregistrovaného insekticídu navrhujem, aby sa ten používal 

v skorých raných resp. neskorých večerných hodinách.   

 

- Je potrebne ma informovať o termíne a čase vykonávaní postreku, aby som včas mohol 

zhodnotiť účinok použitého insekticídu a početnosť komárov po aplikácii.    

  

- Ďalej odporúčam oznámiť občanom, aby častejšie vykosili porasť vo svojich záhradách 

a podľa možnosti aj v okolí. Aplikáciu insekticídu neodporúčam za daždivé počasie 

a ani počas dňa. 

 

 

S pozdravom   doc. RNDr. Nasir A. Jalili, CSc., MPH    


