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Košice - Košickému županovi Zden-
kovi Trebu ovi (na snímke) išlo o život! Pri
návrate zo služobnej cesty v Bratislave pri
obci Brzotín sa na ceste objavil obrovský
jele ! Zrážke sa už nedalo zabráni !

“Bol som vy erpaný, za posledné
týždne som ve a cestoval, driemal
som v aute, ke  odrazu pred
nami stál jele  - ve ký
ako krava. Mali
sme ve ké

š astie,
že môj šofér stia-
hol auto tak, že sa jele  ne-
dostal dovnútra, že nám ho
neprevrhlo cez kapotu, ale ho
odrazilo. Inak by asi bolo po
nás,” povedal nám o nepríjemnej
udalosti Trebu a.

Jele  bol na mieste m tvy, z
miesta nehody si ho odviezli ta-
mojší po ovníci. “Ke  som si po-

tom uvedomil, o sa všet-
ko mohlo sta , bolo to
ve mi nepríjemné. Nepra-
jem nikomu, aby nie o ta-
ké na ceste zažil.”

Na jeho luxusnom slu-
žobnom aute Audi A6 allroad quattro 4,2l
FSI tiptronic s výkonom 350 koní, ktoré

úrad Košického samosprávneho kraja kúpil
po jeho zvolení za 2,46 milióna korún,
vznikla škoda vo výške cca 180-tisíc. “Kri-
tizovali ste ma za nákup služobného au-

ta, ale keby to nebolo vozidlo tejto
kategórie - ažké, masívne a pevné,
tak by to bolo dopadlo pre m a aj
môjho vodi a podstatne horšie,”
dodal Trebu a, ktorému sa až doteraz
havárie vyhýbali.

“Štyridsa osemro ný vodi  Bo-
humír J. z Košíc viedol vozidlo Audi

A6 smerom od Plešivca na Košice,
kde pri obci Brzotín mu z avej strany
do jazdnej dráhy sko ila lesná zver, pri-
om došlo k zrážke. U vodi a požitie al-

koholických nápojov zistené nebolo, k
zraneniu osôb nedošlo,” uviedol kpt. Pe-

ter Žaludek z tla ového oddelenia Krajské-
ho riadite stva PZ v Košiciach.

Zrážka s jeleňom: 
Županovi Trebuľovi išlo o život!

“Odrazu stál na ceste, veľký ako krava, mali sme šťastie, inak by bolo po nás”
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Na luxusnom Audi
škoda 180-tisíc
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Košice - Koši an, každý ve er relaxa ne
behajúci v Mestskom parku, sa vo štvrtok asi
o 20.00 hod. pošmykol a spadol na škre ka,
ktorý ho poranil. Naš astie, bežec odniesol
zadlávené zvieratko na vyšetrenie, lebo labora-
tórne testy potvrdili besnotu.

Poraneného muža vzápätí po oboznámení s
výsledkami vyšetrenia hospitalizovali na Klinike
infek ných chorôb FN L. Pasteura na Rastis-
lavovej. Pod a našich informácií je pacient v
dobrom zdravotnom stave, lekári ho injek-
ne lie ia vakcínou proti besnote.

„Vzh adom na to, že vzniknutá si-
tuácia vyvoláva možné ohrozenie obyva-

te stva (pohryzenie túlavý-
mi neo kovanými zvieratami
- pozn. red.), vydali sme mi-
moriadne veterinárne opatre-
nia,“ povedal nám vedúci od-
delenia zdravia zvierat Regio-
nálnej veterinárnej a
potravinovej správy
Košice-mesto MVDr. An-
ton Pajerský CSc. „Prí-
pad sme ihne  na-
hlásili aj Regio-
nálnemu úradu
verejného zdra-
votníctva
(RÚVZ) so síd-
lom v Košiciach.“ Mimoriadne
opatrenia prerokovali aj s vede-
ním miestneho úradu mestskej
asti Staré Mesto.

Vedúcu oddelenia epidemio-
lógie RÚVZ MUDr. O gu Mináriko-
vú prekvapila správa o besnom
škre kovi. „Najmä preto, lebo
líšky a iné zvieratá sú pravidel-
ne vakcinované proti besnote.
Škre ok sa pravdepodobne
dostal do styku s nakazenou
ma kou alebo psom.“ 

Aj ke  teraz zrejme išlo o

škre ka po ného, v uliciach mesta
sa vyskytujú a teda sa môžu

nakazi  aj škre ky bežne
kupované v obchodoch.

Všeobecne aj odborní-
ci zastávajú názor, že

vä šinou sú to na-
rodeninové i via-
no né dar eky pre
deti, ktoré, ke  sa
ich majitelia naba-
žia, skon ia na ulici.

„Vo vä šine
prípadov neprežijú,
ale ak sa nakazia
besnotou, môžu sa
sta  hrozbou pre
celé okolie. Naj as-
tejšie sú týmto
ochorením postih-
nuté psy a ma ky,

ale ich po et
sa v aka pra-
videlnej orálnej

vakcinácii znižuje. Žia , za ali ich nahrádza
malé teplokrvné zvieratá,“ dodal A. Pajerský. 

Veterinári vlani objavili pri Kauflande aj besné
morské prasiatko. Preto v rámci prevencie odpo-
rú ajú, aby udia po kúpe dali škre ky i iné zvie-
ratá preventívne vyšetri  veterinárnemu lekárovi.
Zárove  vyzývajú udí, aby si každé, i to najmen-
šie poranenie neznámym zviera om dali ošetri  a
zviera odniesli do veterinárnej ambulancie alebo
veterinárneho ústavu na laboratórne testy. 

O zákernosti ochorenia na besnotu sved í
pod a Pajerského to, že „doteraz sa na celom
svete podarilo vylie i  z besnoty len dvoch u-
dí. Ostali im však trvalé následky.“

Košičana pohrýzol besný škrečok
ZDRAVOTNÍCTVO Veterinári vydali mimoriadne opatrenia, za ohnisko nákazy určili celé územie Mestského parku

Miroslav SAMBOR  
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Škre ky sú milé, ale môžu by  aj nebezpe né  

MVDr. Anton Pajerský CSc. 
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