Projektový formulár: OBČIANSKY PROJEKT
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2018
Názov projektu
Mačka nie je vec
Predkladateľ
Meno a priezvisko

Simona Hlaváčová

Realizátor projektu (Vyznačte pomocou X, či bude projekt realizovaný prostredníctvom
občianskeho združenia (OZ) či neziskovej organizácie (NZ) alebo v kapacitách Mesta Trnava)
Občianske združenie/nezisková
Mesto Trnava
organizácia
Nižšie uvedené údaje vyplňte len v prípade, že realizátorom bude OZ, príp. NZ.
Názov organizácie
o.z. Trnavský strom
Adresa
Mikovíniho 11, 91701, Trnava
IČO
37842374
Tematické zaradenie projektu podľa komunity
Rôzne
Anotácia (Stručný opis projektu)
Situácia je katastrofálna. Na uliciach mesta Trnavy sa pohybujú stovky mačiek, no málokto
má o ne záujem. Keďže to nie je príjemná téma, tak pred ňou radšej zatvárame oči. No
zviera už nie je vec.
Premnožené mačky sú problémom mnohých miest, aj toho nášho. Máme pre Vás dobrú
správu! Situácia sa dá riešiť. Treba ale už začať, kým nie je neskoro.
Občianske združenie Trnavský strom sa už roky venuje tejto otázke. Dávame mačkám, ktoré
sa nám dostanú do rúk, nádej na ďalší, lepší život. Liečime ich, staráme sa o ne, hľadáme im
milujúce rodiny.
Ale najmä – kastrujeme. Je to jediný spôsob ako zredukovať počty nechcených mačiatok
a trpiacich mačiek.
Chceme postupne vytvoriť karanténny priestor pre väčšie kastračné akcie a systematicky tak
zabraňovať ďalšiemu množeniu a rastu mačacích kolónií. Premnožené mačky nerobia dobré
meno mestu, nehovoriac o tom, aký negatívny to má dopad na mačky samotné.
Cieľ projektu (Čo realizáciou projektu chcete dosiahnuť – jednou vetou)
Systematicky zabraňovať rastu mačacích kolónií v meste Trnava ich kastráciou a postupné
vytvorenie zariadenia, ktoré bude slúžiť ako prvá pomoc pre týrané a opustené mačky.

Problém (Opíšte súčasnú situáciu.)
Situácia č. 1 Máte krásnu záhradku. Pri dome či v záhradkarskej oblasti. Kocúri a mačky sa
Vám špacírujú po čerstvo upravených hriadkách, čo-to označkujú a Vás ide poraziť.
Nehovoriac o tom, že celú jar je ich počuť na široko-ďaleko. Je Vám tých zveriat neskutočne
ľúto, určite sa to dá riešiť aj humánnejším spôsobom ako zastrelením brokovnicou alebo
otrávením.
Situácia č. 2 Stretli ste vysilenú a evidentne kotnú mačku, ide za Vami celú cestu domov
a prosí o pomoc. Zľutujete sa nad ňou a dáte jej najesť a napiť. Neviete jej ale poskytnúť
domov? Obávate sa pôrodu? Čo s ňou ďalej?
Situácia č. 3 Šli ste na prechádzku s rodinou a našli ste v krabici pár dňové mačiatka.
Vrieskajú od hladu a zimy. Jedno už nedýcha. Zhrození ste zistili, že neviete ako im pomôcť
čo i len zahnať hlad.
Situácia č. 4 Pracujete v obrovskom priemyselnom areáli vedľa role. Mačky Vám prebehujú
cez cestu keď mierite na obed. Počuli ste, že im zopár dobrých ľudí nosí jedlo, iní do nich
kopú. Počuli ste, že ich je naozaj dosť a kto vie či ich niekto kastruje. Akurát ich láskavá pani
vrátnička po tajomky ratuje. Idú za ňou vediac, že sa im pokúsi nájsť lepšie podmienky na
život.
Je možné, že ste sa spoznali aj vo viacerých situáciách. Je to totižto smutná realita mesta
Trnava.
Nekontrolované množenie mačiek spôsobuje, že ich stovky umierajú v bolestiach možno len
pár metrov od Vášho bydliska. Možno ste si pomysleli – aké stovky? To nemôže byť pravda!
Preto pre ilustráciu dodávam aj jednoduchú štatistiku: mačka prvorodička vie počas prvého
roka porodiť až 12 mačiatok. Ak prežijú všetky, v ďalšom roku hovoríme už o 144
mačiatkách. A čo ak prežijú aj tie? Už sme na čísle vyššom ako 1728.
V súčasnosti monitorujeme niekoľko kolónií, ktoré rastú každým rokom. Mačky v nich sú
častokrát choré, častokrát slepé, poranené a podvyživené.
Mačky majú samozrejme pre ľudí veľa výhod – kontrolujú populáciu potkanov a myší. Ale ich
premnoženie je problém, pred ktorým sa ľahko zatvárajú oči a ktorého riešenie sa neustále
odsúva.
Sme jedinou organizáciou, ktorá sa aktivne a výhradne venuje ferálnym mačkám v meste
Trnava. 5 dobrovoľníci, ktorí náklady hradia z vlastných vrecák či za pomoci dobrých ľudí. Po
práci sa starajú o vyše 140 mačiek, ktoré mesačne spotrebujú vyše 80 kg granúl alebo 750 kg
podstielok. Organizujeme kastračné akcie. Ľudia sa na nás obracajú s mnohými otázkami,
volajú nás k urgentným situáciám. Pre ďalšie mačky ale už nemáme miesto.
Situácia je neudržateľná a sme na dne so svojimi silami.
Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt.)
Navzdory možnej kontroverzii kastrácie, je to jediná možnosť ako do budúcna redukovať ich
počty na uliciach. Zabráni sa tak rodeniu nechcených mačiatok, ich topeniu či vyhadzovaniu
popri cestách. Rodiaca mačka na ulici je pod konštantným stresom, v ohrození a nie, neužíva
si rodičovstvo.
Kastrácia ferálnych (pouličných) mačiek musí byť úplná a systematická tak, aby sa odchytilo
čo najviac mačiek. Skúsenosti z iných miest hovoria, že už na ďalší rok je citeľne menšie
množstvo vyhodených mačiatok na uliciach.
Kastrácia vyžaduje priestor na karanténu. Mačka po kastrácii a prípadnom veterinárnom
ošetrení potrebuje oddych. Po zahojení rany sa môže vypustiť späť alebo sa jej hľadať nový
domov. Vykastrované mačky sa od nevykastrovaných líšia tým, že sú pokojnejšie, nemajú
hlasné sexuálne prejavy a naďalej užitočne chytajú hlodavce na svojom teritóriu v okolí
ľudských obydlí. Takéto mačky sa dajú rozoznať nastrihnutým rohom uška, čo je pre ne

bezbolestný zákrok.
Veľa slovenských miest už pristúpilo k spolufinancovaniu kastrácií, ktoré zabezpečujú
občianske združenia. Napríklad na území západného Slovenska - v Trenčíne sa prvýkrát
rozhodlo mesto problém premnožených mačiek riešiť plošnou kastráciou v roku 2015
v spolupráci s občianskym združením a mestskou políciou. Tak isto sa reguluje počet
ferálnych mačiek aj v meste Piešťany a Bratislava.
Situácia vyžaduje aj zapojenie ďalších dobrovoľníkov – pre odchyty, kastrácie, starostlivosť,
nákupy. Dobrovoľníctvo je prospešné pre komunitu a my veríme, že je v Trnave veľa ľudí
ochotných pomôcť trpiacim mačkám.
Participácia predkladateľa a realizátorov projektu (Opíšte konkrétne, akou formou budete na
projekte participovať (predkladateľ, občania, dobrovoľníci – participanti.)
Dobrovoľníci zo združenia už teraz konajú v tejto veci. Realizácia projektu nám pomôže
vytvoriť priestor a začať systematicky túto otázku riešiť.
Čo je potrebné na realizáciu projektu (Rozpíšte jednotlivé položky, činnosti a aktivity, prípadne
postup potrebný na realizáciu projektu.)
Pred samotnými kastračnými akciami je potrebné zabezpečiť karanténny priestor. Ten nám
poskytne príslušná klinika.
Veterinárne položky – ako súčasť kastračného procesu pri príjme 1 mačky: 1 TBL. na
odčervenie, pipeta na vnútorné aj vonk.parazity, koprologické vyšetrenie, test FIV/FELV,
kastračný zákrok.
Kastračná akcia prebieha spravidla počas víkendových dní, kedy sa do vybranej lokality
umiestnia odchytové klietky. Dobrovoľníci trávia tieto dni v teréne, následne odnášajú
mačky na veterinárnu klinuku, čistia a dezinfikujú vybavenie a starajú sa o odoperované
zvieratá.
Po odchytení mačka putuje na vyšetrenie, zákrok a do karantény. Zároveň je mačka
odfotená a pokiaľ javí pozitívny vzťah k človeku, je jej aktívne hľadaný domov alebo dočasná
opatera.
Výstupy projektu (Popíšte, na čo bude projekt slúžiť, komu a akou formou.)
Zníženie počtu ferálnych mačiek vo vybraných oblastiach mesta Trnava, najurgentnejšie sú
záhradkárske oblasti no aj historická časť mesta.
Karanténny prietor, ktorý bude slúžiť aj pre tie množstvá zranených, zrazených či týraných
mačiek.
Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým
spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)
Problematika týkajúca sa širokého obyvateľstva mesta Trnava.
Pokračovanie projektu (Popíšte, ako sa bude projekt udržiavať a pokračovať aj v ďalších
rokoch.)
Chceme vytvoriť riadny depozit pre ferálne mačky. Pokračovať v kastračných akciách,
zachraňovať zranené zvieratá z ulíc a hľadať im domovy. Pomáhať ľuďom, ktoré tieto
zvieratá chovajú. Robiť osvetu.
Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

Kastračná akcia - veterinárny zákrok - 1 mačka
Popis účtovného dokladu / výdavku

Suma

Kastrácia

40,00 €

Pipeta na vnútorné aj vonk.parazity

10,00 €

Tabletka na odčervenie

1,00 €

Koprologické vyšetrenie

7,00 €

Test FIV/FELV

15,00 €

Hospit – deň - 12€ /priemer 5 dní

48,00 €

Spolu za kapitolu 1 mačka

121,00 €

Kastračná akcia 38 mačiek

4598,00€

Pomôcky na odchyt
Odchytová klietka 1ks/70EUR – 5ks

350,00 €

Konzerva pre mačky Animonda 1ks/1,29€ - 40ks
Spolu za kapitolu

51,60 €
401,60 €

Spolu za celý rozpočet

4999,60 €

