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Súčasný stav



Súčasná situácia v našich mestách

• Voľne sa vyskytujúce exkrementy vyvolávajú subjektívny odpor
verejnosti, najmä však tej časti, ktorá psov nechová.

• Priamy kontakt človeka s exkrementom zanecháva vždy nepríjemný
dojem.

• V zimnom období, kedy súvislá snehová pokrývka skrýva rozdiely
podložia, sa psi vyprázdňujú aj priamo na chodníkoch.

• Hustota exkrementov na sídliskách niekoľkonásobne prekračuje
hygienické normy.



Súčasná situácia v našich mestách

• Často dochádza k pomstychtivým aktom pokladania otrávených či k poraneniam psov
vedúcich nástrah (sklo v potrave, otrava...).

• Členovia obecných i mestských orgánov sú paradoxne podráždení pri náhodnom
kontakte s exkrementom a navyše sú často konfrontovaní rozhorčenou
nechovateľskou verejnosťou.

• Samosprávy sa zastrájajú opatreniami a pretekajú v nezmyselných návrhoch (zvýšme
daň za psa, spíšme nové „vezeténko“, sústreďme všetkých psov na venčoviská).

• Nákladné odstraňovanie škôd – životnosť stĺpov verejného osvetlenia klesá až o 40 %.



Súčasná situácia v našich mestách

• Pri predpokladanom počte 3 000 psov v stredne veľkom slovenskom
meste a pri priemernej váhe psa cca 10 kg je celková ročná váha nimi
vyprodukovaných exkrementov až takmer 320 ton!

• Nevyzdvihnutý exkrement (plný baktérii, príp. vírusov a vajíčok parazitov)
sa vplyvom poveternostného tepla vysušuje a mení na prach. Následne
sa vírením vzduchu dostáva aj do dýchacích ciest človeka a môže
pôsobiť ako alergén.

„Vedeli ste, že psie exkrementy patria do kategórie infikovaného a alergénneho odpadu a agentúra 

ochrany životného prostredia USA (EPA) klasifikuje psie exkrementy v rovnakej kategórii ako aj ropné

škvrny?“



Priestupky

Držiteľ psa, ktorý nevyčistí znečistené
miesto po svojom psovi, poruší zákon a
môže dostať v blokovom konaní pokutu
do výšky 33,19 €. V priestupkovom
konaní podľa zákona č. 282/2002 Z. z.,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov v znení neskorších
predpisov pokutu do výšky 65 €.

V prípade, že sa dokáže, že exkrementy
chorého psa sa stali zdrojom nákazy,
môže dôjsť k trestnému stíhaniu za
úmyselné šírenie nákazlivých chorôb.



Ako to (ne)funguje

• Súčasné riešenia vyprázdňovania

psov neriešia podstatu problému –

psie exkrementy je možné pozbierať

len čiastočne, moč vôbec.

• Riešia len estetický problém –

neriešia problém zdravia občanov a

škody na životnom prostredí,

verejnom alebo súkromnom majetku.

• Neriešia riziko kontaminácie pôdy

a podzemnej vody.



Budeme si naďalej zatvárať oči pred 
problémami alebo začneme tieto 

problémy skutočne riešiť?
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Riešenie – ECO DOG TOILET STANICA

• 15 rokov vlastného výskumu a vývoja

• Optimalizovaná konštrukcia

• Svetovo patentované riešenie

• Certifikované nezávislými laboratóriami

• Udržuje čistotu parkov a verejných priestranstiev

• Prináša ekonomické úspory

• Hygienicky rieši elimináciu prenosu ochorení 

(e. coli, giardiu, parvovirózu, pásomnice, ...)



Riešenie 
ECO DOG TOILET STANICA

• ECO DOG TOILET STANICA obsahuje

patentovanú zložku so psími feromónmi,

ktoré sa postupne uvoľňujú do prostredia, čím

aktívne priťahujú psy na vykonanie potreby v

rámci stanice.

• Feromónová zložka je špeciálne

naformulovaná odborníkmi a je pripravená na

čisto prírodnej báze.

• Dôležité je vhodné rozmiestnenie staníc, aby

boli dobre dostupné pre všetkých psíčkarov.



ECO DOG TOILET STANICA
obsah stanice

reklamný panel určený na inzerciu, 
príp. informácie obyvateľom o 
lokalizácii stanice

ochranný kôš

• filtračná náplň 
hygienického 
zariadenia

• držiak vôdzky
• feromónová

náplň
• plechová 

skrinka na 
vrecká

informačný panel

stabilizačno-
hygienická časť 
zariadenia s 
absorpčnou 
hmotou s 
jedinečným 
zložením



ECO DOG TOILET STANICA
Fungovanie – filtračná zmes

• odvádza dažďovú vodu
• je šetrná k životnému prostrediu
• potláča rozširovanie zápachu
• má ideálne zloženie pre zber psích exkrementov (rôznej

formy)

• upravuje pH moču
• odstraňuje choroboplodné zárodky
• eliminuje zápach
• psí moč je vyvedený do pôdy ako nezávadná tekutina



V praxi



Názory

„Toto zariadenie vyrábané na Slovensku vo veľkom inštalujú u
našich susedov v Rakúsku - prečo nevieme aj u nás niečo také
"už iba nainštalovať" stojí to za to...vieme kam by išli naše
poplatky za psíkov.“

„Stále nadávajú, no spraviť to na sídliskách nie. veď ľudia platia
dosť veľkú daň za psíkov.“



Hlavné prínosy

• Odstránenie tuhých a tekutých psích exkrementov z detských ihrísk, obytných zón, parkov,

verejných priestranstiev, čerpacích staníc, odpočívadiel, okolia bytových domov a nákupných

centier, ale aj rodinných domov.

• Čistota ulíc a parkov zvyšuje kvalitu života, pozdvihuje kultúru národa a atraktivitu miest pre

cestovný ruch a turizmus.

• Vďaka ECO DOG TOILET STANICIAM dôjde k skultúrneniu a zlepšeniu životného

prostredia.

• Znižuje sa riziko šírenia psích chorôb, vrátane niektorých psích zoonóz prenosných na

človeka, ktoré ohrozujú hlavne malé deti hrajúce sa často na miestach, kde sa venčia aj psy.

• Dochádza k zníženiu zamorenia vody, pôdy ale aj ovzdušia zvieracími exkrementmi, čím sa

zlepšuje a skrášľuje životné prostredie a eliminuje sa nepríjemný zápach zo psích výkalov a

moču.



Krajšie a čistejšie...

• Parky

• Chodníky

• Detské ihriská

• Námestia

• Parkoviská

• Ďalšie verejné priestory ...spokojnejší obyvatelia



Viete, čo chcú Vaši obyvatelia?

• Prísť domov, do práce, prechádzať sa či nastúpiť do auta bez nepríjemných 
„darčekov na topánke.“

• Lepšie miesto pre život detí – bez potenciálnej hrozby nákazy ochorením v 
parkoch či na ihriskách.

• Mesto bez nepríjemného zápachu a jeho šírenia.

• Trávnaté plochy bez „hnedých miest.“

• Ochranu pred opotrebovaním stĺpov verejného osvetlenia ako dôsledok 
častého pôsobenia psieho moču.



Naše služby

• Návrh rozmiestnenia staníc vo Vašom území.

• Inštalácia ECO DOG TOILET STANICE
vlastným profesionálnym tímom.

• Pravidelná servisná kontrola staníc podľa
predplatených služieb.

• Ekologické odstránenie absorpčnej hmoty.

• Výmena filtrov.

• Doplnenie feromónov.

• Informovanie obyvateľov prostredníctvom
sociálnych sietí a letákov.

• Aktívny hotline pre nahlásenie problémov
a porúch.



Kontakt
PROROZVOJ, s. r. o. 

Dostojevského rad 2550/19 811 09 

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO: 50451022

DIČ: 2120364334

Spoločnosť zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, 

vl.č.113470/B

Kontakt: Ing. Tomáš Szabo

Telefón: 0948 996 992

Mail: ecodogtoilet@prorozvoj.sk

Oficiálny distribútor pre predaj ECO DOG TOILET STANÍC


