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Petržalčania budú môcť využívať výbeh už počas letných prázdnin.   

 Oplotený výbeh pre psov je cestou, ako predchádzať konfliktom medzi majiteľmi zvierat a 
ostatnými obyvateľmi. Spolu s vreckami zdarma je budovanie takýchto výbehov to, čo psíčkari 
očakávajú za nemalé dane, ktoré platia.   
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 BRATISLAVA. V bratislavskej Petržalke vybudujú prvý oplotený výbeh pre psov. Výbeh bude 
medzi Rusovskou cestou, Wolkrovou ulicou a Panónskou cestou a teda v lokalite, ktorú nebude 
ohrozovať žiadna výstavba. Tvoriť ho bude trávnatá plocha so stromami na 5 858 štvorcových 
metroch a cvičisko na ploche 800 metrov štvorcových.   

 Informovala o tom petržalská hovorkyňa Michaela Platznerová s tým, že Petržalčania budú 
môcť využívať výbeh už počas letných prázdnin.   

 Mestská časť sa pre výbeh rozhodla aj v súvislosti s výstavbou nosného systému mestskej 
hromadnej dopravy, keďže jeho výstavbou výrazne klesne výmera existujúcich plôch určených pre 
voľný pohyb psov v Petržalke.   

 Výbeh pritom bude na zatrávnených plochách, ktoré aj doteraz využívali majitelia psov na 
prechádzky. Organizovať tu budú aj kurzy na výcvik psov, mimo týchto hodín bude cvičisko prístupné 
pre každého. Na cvičisku budú prvky pre cvičenie psov, v areáli výbehu osadili projektanti lavičky, 
chýbať nebude ani dostatočný počet odpadkových košov na exkrementy.   

 Do výbehu budú dva vchody, jeden od Panónskej cesty pri podchode pod Rusovskou cestou a 
druhý od križovatky Rusovská - Wolkrova. Pri každom vstupe nájdu majitelia psov informačné tabule s 
prevádzkovým poriadkom.   

 "Oplotený výbeh pre psov chceme vybudovať nielen pre potreby majiteľov psov. Som 
presvedčený, že zároveň prispejeme k eliminovaniu množiacich sa konfliktov, k vyššej bezpečnosti 
Petržalčanov a v neposlednom rade aj k čistote chodníkov a trávnikov," povedal starosta Petržalky 
Vladimír Bajan.   

 Starosta zároveň pripomenul ďalší projekt, v ktorom mestská časť darovala platiteľom za psa 
zadarmo vrecká na psie exkrementy. "V minulom roku si pre vrecká zdarma prišlo až tisíc 
Petržalčanov. V tomto štvrťroku je to už takmer 500.   

 Výbeh pre psov bude ďalším pokusom samosprávy poradiť si s nezodpovednými majiteľmi aj bez 
potrebnej kvalitnej právnej úpravy," povedal Bajan.   

 Oplotený výbeh buduje mestská časť v spolupráci so spoločnosťou Doggie s.r.o. "Samospráva 
tým deklaruje podporu chovateľstva psov a zároveň bezkonfliktné spolužitie komunity chovateľov psov 
a ostatných obyvateľov mestskej časti, nakoľko výbeh a cvičisko budú slúžiť aj ako prevencia voči 
agresívnemu správaniu zvierat," povedala Platznerová.   

 Mestská časť plánuje vo výbehu organizovať osvetové akcie, workshopy a tematické podujatia 
zamerané nielen na výchovu a zvládanie psov, ale aj ich majiteľov. "Ak sa výbeh osvedčí v praxi, sme 
pripravení postupne budovať ďalšie, pričom využijeme získané skúsenosti ale aj podnety od 
obyvateľov, ktorí ich budú so svojimi psíkmi využívať," prisľúbil starosta.  

 


