
Psy a ich spolunažívanie
s obyvateľmi MČ Košice - Sídlisko KVP

Vážení obyvatelia,
 domáce zvieratá pozitívne vplývajú na psychické i fyzické zdravie človeka. S chovom domáceho maznáčika sú však spojené nielen 
každodenné radosti, ale aj povinnosti a problémy. V súčasnosti jednou z najviac diskutovaných tém je problematika zbierania psích exkrementov.
 Pre zlepšenie situácie a zosúladenie vzájomného spolužitia ľudí a zvierat sa MČ snaží rôznymi opatreniami pôsobiť motivujúco na majiteľov 
psov, a preto pre tieto účely vo všetkých obvodoch sídliska osadila koše vrátane sáčkov na psie exkrementy. Zároveň bolo pod Jasuschovou 
ulicou zriadené prenosné mobilné oplotenie pre psov, kde sa môžu psy voľne pohybovať, čo iste ocenia majitelia psov, ako aj ostatní obyvatelia.  
MČ v dohľadnej dobe označí klietky kontajnerovísk príslušným piktogramom, aby obyvatelia boli upovedomení o tejto možnosti, ktorá napomôže  
s riešením problému často preplnených košov na psie exkrementy aj z dôvodu, že sa do nich hádžu aj iné smeti, ktoré tam nepatria.        
 Touto cestou chceme upozorniť nielen majiteľov psov, ale aj ostatných obyvateľov sídliska, aby majiteľov psov, ktorí nezbierajú psie 
exkrementy z verejných priestranstiev a  zelene oslovili a upozornili na povinnosti a následky vyplývajúce v zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia č.18/2002 Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov podľa § 7 odst.5.

Povinnosťou držiteľa psa je bezodkladne odstrániť nečistotu spôsobenú psom takým spôsobom, 
aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu hygieny prostredia !!!

 Podľa vyjadrenia REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Košiciach sa v psích exkrementoch môžu 
nachádzať pôvodcovia nebezpečných ochorení, ktoré okrem iného patria do skupiny tzv. zoonóz, čo sú choroby prenosné zo zvieraťa na človeka. 
Najčastejšie ide o parazitárne ochorenia ako sú toxokaróza, echinokokóza, trichurióza a giardióza.
 TOXOKARÓZA má viacero foriem. Niekedy ide i latentnú nákazu, ktorá prebieha skryto, bez klinických príznakov, najmä u dospelých, 
pri klasickej toxokaróze migrujúce larvy vyvolávajú celú škálu príznakov, ako je napríklad teplota, únava, bolesti kĺbov, brucha, svalov, zdurenie 
lymfatických uzlín, kožné exantémy, zdurenie pečene alebo symptómy postihnutia centrálneho nervového systému. Poslednou formou je očná 
forma tejto nákazy, keď pri infekcii malou infekčnou dávkou sa najmä u detí prejavuje poruchami videnia a zmenami na tkanive oka. Nakoľko doma 
chované psy chovatelia pravidelne odčervujú, riziko infekcie Toxocarou canis je relatívne nízke.
 Pri ECHINOKOKÓZE u človeka ochorenie vyvolávajú larvy pásomnice, ktoré sa môžu z psích exkrementov od infikovaných psov dostať 
na človeka. Človek je vnímavý k infekcii larválnym štádiom, nie je však hostiteľom dospelých červov (to je len pes). Prenos zo psa na človeka sa 
uskutočňuje pri priamom styku (rukami) s infikovanými psami alebo prostredníctvom predmetov a potravín kontaminovanými vajíčkami parazita. 
Vajíčka sa dostanú do tráviaceho traktu človeka, tam sa z nich uvoľnia larvy, ktoré sa dostávajú do pečene, pľúc, mozgu a iných orgánov. Preto je 
dôležité dodržiavať zásady osobnej hygieny pri manipulácii so psami. U domácich psov je dôležité pravidelné odčervovanie.
 Ďalšie uvedené prenosné nákazy - TRICHURIÓZA, GIARDIÓZA spôsobujú tzv. parazitárne ochorenia tráviaceho traktu u ľudí i zvierat. 
Pôvodcom ochorenia u giardiózy je jednobunkový črevný bičíkovec a u trichuriózy je to hlísta. Tieto parazity osídľujú črevný trakt, nakazenému 
jedincovi odoberajú živiny. Pri masívnej infekcii môže dôjsť až ku malnutricii t.j. podvýžive. Väčšinou infekcie prebiehajú asymptomaticky - 
bezpríznakovo, akútne štádium sa prejavuje hnačkami, nechutenstvom, nevoľnosťou, bolesťami brucha a zvýšenou plynatosťou.
 Z dôvodu prevencie nákazy vyššie uvedenými ochoreniami sú v zákone č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania 
psov, uvedené povinnosti pre vlastníka psa. Napr. v § 6 sa uvádza „ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný 
výkaly bezprostredne odstrániť“. Za nesplnenie tejto povinnosti  sa „ten, kto vedie psa“ dopúšťa priestupku, za ktorý je možné podľa tohto zákona 
uložiť pokutu do 65 €. V blokovom konaní na mieste môžu príslušníci mestskej alebo obecnej polície a policajného zboru za tento priestupok uložiť 
pokutu do 33 €.
 Uvedená problematika t.j. znečisťovanie životného prostredia v obytných zónach spadá do oblasti  porušovania verejného poriadku, a jej 
riešenie je v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v kompetencii obce, ktorá okrem iného utvára a chráni 
zdravé podmienky, zdravý spôsob života a chráni životné prostredie.


