
Ma!ací problém
Vo viacer!ch mestách a dedinách sa objavuje problém premno"enia vo#ne "ijúcich 
ma$iek.
Premno"ené ma!ky mô"u prená%a& parazity a infek$né ochorenia, preto"e vä$%inou nie 
sú vakcinované, $asto trpia podv!"ivou, preto sa $asto k'mia v kontajneroch, nemajú 
„svojho $loveka“, ktor! by sa o ne staral.
Ma$ka je tvor s v!raznou reproduk$nou schopnos&ou. Jedna dospelá ma$ka mô"e ma& v 
dobr!ch podmienkach asi 3 vrhy ro$ne, s priemern!m po$tom 4-5 mlá(at. To je 
12-15 ma$iat ro$ne. Ak je reproduk$ne schopná povedzme 6 - 8 rokov – je to 
pribli"ne 90 mlá(at za "ivot.
Tak"e si predstavte, "e ke( sa $lovek ujme jednej mladej ma$ky – samice, tak 
povedzme o 2 roky má na dvore 12 – 15 ma$iek, ka"d! (al%í rok viac a viac. A treba 
bra& do úvahy, "e aj tieto ma$iatka prídu do reproduk$ného veku a za$nú sa mno"i& 
tie". Tak"e po$et ma$iek teoreticky rastie exponenciálne.
Samozrejme, "e len teoreticky. V praxi toti" vä$%ia $as& ma$iat uhynie na infek$né ochorenia, pri autoúrazoch, po 
poranení psami, ulovia ich lí%ky, alebo ich „starostliví“ #udia jednoducho zlikvidujú. Tak"e tie po$ty ma$iek, ktoré 
pre"ijú, z(aleka nie sú tak dramatické, ale je to za cenu mnoh!ch úhynov a utrpenia. 
Jedn!m z opatrení, ako tomuto utrpeniu predís&, je kontrolova& mno"enie ma$iek. Injek$né metódy hormonálnej 
„antikoncepcie“ (syntetické progestagény) majú vá"nej%ie zdravotné riziká (diabetes, hnisav! zápal maternice) a 
hormonálne implantáty (tzv. chemická kastrácia) ú$inkujú asi len 6 mesiacov a cenou sa blí"ia chirurgickej kastrácii, 
ktorá je v%ak trvalá. Preto za najvhodnej%iu metódu pova"ujeme chirurgickú sterilizáciu. Pri chirurgickej sterilizácii 
sami$iek sa trvalo odstránia vnútorné pohlavné orgány- len vaje$níky alebo vaje$níky aj s maternicou. Na na%om 
pracovisku preferujeme aj odstránenie maternice. Zákrok trvá asi 45 minút aj s prípravou, ma$ka mô"e by& v ten ist! 
de) prepustená do domáceho prostredia. Pred a po operácii zviera&u podávame antibiotiká a lieky proti bolesti. Je to 
zákrok, ktor! vä$%inou prebieha bez komplikácií. Vhodn! vek pre kastráciu ma$ky (sami$ky) 
je od 4-5 mesiacov nahor. 
Za najvhodnej%ie obdobie pre kastráciu ma$iek – samíc, pova"ujeme práve zimné 
obdobie, kedy sú ma$ky v období tzv. reproduk$ného k#udu, teda nemajú ruju, nie 
sú ani gravidné. Preto odporú$ame majite#om, alebo t!m, ktorí sa o nejakú ma$ku 
starajú a nechcú, aby mala potomstvo, ktoré „ktovieako“ skon$í, aby dali svoje 
ma$i$ky chirurgicky sterilizova& u svojho veterinárneho lekára. 
Veterinárna prax EJMI Bojnice po!as zimn#ch mesiacov november, december, 
január a február poskytuje na chirurgickú kastráciu ma$iek 25%-tnú z$avu.                      
V prípade záujmu sa mô"ete informova& na telefónnom $ísle 046/5430623. 
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