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Zavolajte nám, prídeme, poradíme, pomôžeme Vám.

Poradíme a pomôžeme Vám, 
ako dotieravý nebezpečný hmyz
z príbytku odstrániť.

Chráňte svoje zdravie a
zdravie svojej rodiny.

LIKVIDÁCIA OSIEHO HNIEZDA 
ALEBO SRŠŇOV

Osy a sršne dokážu v letných mesiacoch posedenie 
vonku na chalupe, či v záhrade poriadne znepríjemniť, 

desia tak malých i veľkých. Ich žihadlo nie je vôbec príjemné. 
Miesto vpichu opuchne, páli a svrbí. U alergikov 

to navyše môže znamenať vážny zdravotný problém. 



Zdroj: Nový čas -18.08.2015- internet

Nešťastie sa stalo v katastri Spišskej Belej (okres Kežmarok) v utorok dopo-
ludnia. Podľa informácií, ktoré získal Čas. sk Jána Č. († 64) zo Spišskej Belej 
za mestom poštípali dva sršne. Privolaní záchranári mužovi, žiaľ, už 
nedokázali pomôcť. Udalosť potvrdil Jozef Minár z operačného strediska 
záchrannej zdravotnej služby. "Je to strašné. Janko robil v lesoch, mal veľmi 
rád prírodu. S manželkou si užíval dôchodok... Nemôžem sa z toho spamätať, 
je to veľý šok," povedala suseda dôchodcu Jána.Tri prípady za niekoľko dní
Za posledné dni sa stali  na Slovensku tr i  úmrtia po poštípaní 
lietajúcim hmyzom. V pondelok Ivan V. († 60) zo Žiaru nad Hronom 
pomáhal priateľke so včelami v Hontianskych Tesároch (okres Krupina) 
v miestnej časti Šipice. Osudným sa mu stalo uštipnutie osou, ktorá muža 
zasiahla do hlavy, on odpadol a zomrel. Útok hmyzu v ubytovni neďaleko 
Bratislavy minulý týždeň neprežil Tomáš († 31) z Liptovského Mikuláša. 
V piatok ráno sa zobudil na to, že sa nedokáže nadýchnuť a za pár minút 
zomrel. Nie je vylúčené, že za všetko môže sršeň, ktorého v Tomášovej izbe 
objavili. Len deň predtým sa útok osy stal osudným pre Boženu († 60). 
Naposledy vydýchla na rodinnom pikniku pri Košiciach. Záchranári, s ktorými 
sme sa o probléme rozprávali, vravia o náročnom roku útočiaceho lietajúceho 
hmyzu. Ľudia sú svedkami nevídanej agre-sivitysršňov, ôs a včiel. Spomedzi 
pacientov sú najviac ohrození alergici a ešte viac tí, ktorí o svojej preci-
tlivenosti na uštipnutie lietajúcim hmyzom nevedia.

Ďalšia, už štvrtá, náhla smrť po uštipnutí lietajúcim hmyzom! Nešťastie sa 
stalo v utorok dopoludnia v okrese Kežmarok. Jána († 64) uštipli dva sršne!


