
Nábrežie ako venčovisko pre psov, alebo oddychová zóna pre deti a rodiny 

Foto: Častý jav na Nábreží v Námestove-voľne pohybujúce sa psy. Pes v červenom krúžku „ocikáva“ stromy 

 
 Určite nebudem preháňať, ak Nábrežie v Námestove pomenujem „perlou“ Námestova, 

ktorá je výkladnou skriňou našej kultúrnosti. Na tomto malom priestore je koncentrovaných 

mnoho prvkov, ktoré človek potrebuje k oddychu, športovému a kultúrnemu vyžitiu. Kedysi 

územie „ničoho“,  dnes patrí  medzi najnavštevovanejšie lokality v meste. A práve toto začína 

byť problém, ako skĺbiť všetky nároky jeho návštevníkov. Pre mnoho početnosť barov sa tu 

koncentruje nemálo „opitých hláv“, ktoré bez triezveho konania porušujú zákony a pravidlá 

ľudského spolužitia. Fajčiari si ani neuvedomujú, ako tu cigaretovým dymom zamorujú detské 

ihriská a športoviská aj zo vzdialenosti niekoľko desiatok metrov, prípadne ich neprítomnosť 

pripomínajú tisíce všadeprítomných ohorkov. Zakázať tu fajčenie? Prečo nie... veď nejedno 

mesto ide touto cestou, ako vytvoriť pre ľudí zdravšie prostredie. Tak, ako jeden opilec, tak aj 

jeden fajčiar dokáže znepríjemniť v danú chvíľu svojím konaním život desiatkam ľudí naokolo.  

Ďalším problémom Nábrežia je, že sa stalo cvičiskom a venčoviskom pre psov. Túto otázku 

predostieram ani nie z estetických dôvodov, ale skôr kvôli verejnému zdraviu. Psík ocikáva 

takmer všetko a tuhé, ako aj riedke exkrementy zanechávajú po sebe nebezpečné častice. Psie 

exkrementy sú jedným z najnákazlivejších odpadov, ktoré v obciach vznikajú. Jeden gram psích 

exkrementov obsahuje až 23 miliónov koliformných baktérií, napr. Escherichia coli. 

Kontaminácia vody baktériou Escherichia coli je jeden z hlavných dôvodov zákazu kúpania sa 

v riekach, jazerách a zatvárania verejných pláží. Psie exkrementy sú obzvlášť nebezpečné pre 

deti, u ktorých môžu spôsobiť bakteriálnu, parazitárnu alebo vírusovú infekciu (napr. 

salmonelóza, giardióza, toxokaróza, pásomnica psia). Psie exkrementy vo verejnom priestore 

sú nebezpečné aj pre psov samotných, ktoré sa môžu nakaziť rôznymi závažnými ochoreniami 

(parvoviróza, giardióza, kokcidióza, trichinelóza, askaridóza, pásomnica psia, pásomnica 

hrášková, machovec psí) buď priamym kontaktom cez kožu (tzv. transdermálny prenos) alebo 

požieraním exkrementov (tzv. koprofágia). S ohľadom na všetko vyššie uvedené majitelia psov 

si musia uvedomiť, že aj napriek  dodržaniu pravidiel venčenia, mestský mobiliár a pôda po ich 

návšteve zostávajú vždy dlhodobo znečistené.  



Niekoľko dôvodov, prečo uvažujeme obmedziť pohyb psov na Nábreží 

 po daždi a za teplého počasia sa nešíri nepríjemný zápach, niet do čoho šliapnuť a 

priniesť tak nechcený „darček“ na topánke domov, do auta, do práce 

 na zelených plochách Nábrežia, detských ihriskách a športoviskách sa môžu bez 

obáv hrať deti 

 zníženie možnosti nákazy človeka (hlavné riziko u detí, tehotných žien 

a imunosuprimonavých osôb) pôvodcami osídľujúcimi psie exkrementy 

 obmedzenie možnosti nákazy samotných psov početnými škodcami prítomnými 

v exkrementoch 

 zníženie rizika kontaminácie pôdy a vody parazitmi prítomnými v exkrementoch 

 

Proti opíjaniu sa na Nábreží nám slúži už dlhodobo platný zákaz požívania alkoholu na 

verejných priestranstvách. Popíjať možno beztrestne na početných terasách. Možno by stálo za 

zváženie  v budúcnosti presunúť na terasy aj fajčiarov v tejto lokalite... avšak tejto myšlienke 

treba dať ešte nejaký ten čas. Majitelia psov v novo pripravovanom VZN o chove zvierat budú 

mať umožnenú návštevu terás, ak to ich majitelia dovolia. Budú sa môcť voľne pohybovať po 

chodníkoch v priestoroch  Ú-čka, len zelené plochy už nebudú môcť využívať ako doposiaľ. 

Na cvičenie venčenie psov môžu využívať neďaleké zelené plochy popri budovanom náučnom 

chodníku smerujúcemu ku Židovskému cintorínu.   

Predpokladám, že táto téma vzbudí búrlivý verejný diskus. Všetko je však o komunikácii 

a stanovení určitého konsenzu. V prvom rade si treba uvedomiť, že ochrana zdravia a čisté 

verejné priestranstvá zvyšujú atraktivitu tohto miesta pre cestovný ruch a turizmus, čo urobí 

nášmu mestu len dobré meno vo svete. 
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