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NÁVRH PROJEKTU 
NA REALIZÁCIU

z participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš
na rok 2020

Návrhy musia byť doručené do podateľne Mestského 
úradu v Liptovskom Mikuláši v termíne do 28. februára 

2020 a musia byť podané v súlade s Pravidlami 
participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš v 
platnom znení, ktoré sú dostupné na www.mikulas.sk

Navrhovaná výška rozpočtu na rok 2020: 25 000 € 
Maximálna výška rozpočtu na 1 projekt: 3 750 €

http://www.mikulas.sk


n á z o v  p r o j e k t u : Kastrácia a sterilizácia ferálnych mačiek 
z hľadiska prevencie neželaného množenia a šírenia 
chorôb

A1: Informácie o predkladateľovi:

Meno a priezvisko fyzickej osoby (FO): Mgr. Zuzana Zimániová 

Bydlisko, ulica, číslo domu 

Telefonický kontakt: 

e-mailová adresa:

Názov občianskeho združenia, neziskovej organizácie a pod.

Sídlo subjektu, ulica, číslo dom u:.........

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

Telefonický kontakt:

e-mailová adresa kontaktnej osoby:

A2: Stručný popis projektu:

Cieľom predkladaného projektu je:
1. Zmapovať čo najviac kolónii voľne žijúcich pouličných (ferálnych) mačiek na území 
mesta Liptovský Mikuláš
2. Odchyt a následná kastrácia a sterilizácia pouličných mačiek s cieľom zabrániť ich 
nekontrolovateľnému množeniu.

Ako predkladateľka projektu sa už niekoľko rokov zaoberám problematikou pouličných 
mačiek. V spolupráci s ďalšími dobrovoľníčkami -  obyvateľkami mesta Liptovský Mikuláš -  
sa nám doposiaľ podarilo na vlastné náklady odchytiť a sterilizovať 10 pouličných mačiek 
v mestskej časti Liptovská Ondrašová. Zároveň sme v spolupráci s obyvateľkami iných 
mestských častí postupne natrafili na ďalšie mačacie kolónie, v ktorých sa mačky 
nekontrolovateľne množia a ich počet každoročne rastie. Podotýkam, že mačky prežívajú 
v blízkosti obytných zón, bytoviek a pod. Zámerom projektu je teda cez kastráciu a 
sterilizáciu -  okrem prevencie množenia -  eliminovať aj riziko šírenia rôznych chorôb, 
ktoré si nekastrované mačky medzi sebou odovzdávajú.



Mám za to, že realizácia tohto projektu by priniesla verejnoprospešný efekt pre celé 
mesto. Kastrovaním a sterilizovaním odchytených ferálnych mačiek by sa kolónie dostali 
pod kontrolu a nedochádzalo by v takom preexponovanom rozmere k ich rozširovaniu. 
V súčasnosti môžeme hovoriť predovšetkým o lokalitách ako Revolučná ulica (dve 
mačacie kolónie), Zgútha Vrbického (kolónia cca siedmich mačiek), ale aj Háj Nicovô -  
záhradkárska oblasť či Pišútova, Revolučná ulica, Kukučínova uľ, Nábrežie -  pri Vrbickom 
cintoríne a ďalšie. Počas realizácie projektu dobrovoľníci zmapujú čo najväčšiu časť 
mesta.
K problematike mačiek a ich života si dovolím citovať zo štúdie organizácie Sloboda 
zvierat k tejto problematike, kde sa hovorí: „Túlavé mačky nehynú na starobu. Umierajú na 
choroby ako leukémia, mačací AIDS alebo rýchlo sa šíriace infekčné choroby a hlad. 
Často ich zrazí auto, zabije pes, otrávia ľudia. Aj banálne problémy a zranenia im môžu 
spôsobovať utrpenie a byť pre ne smrteľné. Ohrozené sú aj chlamydózou či 
toxoplazmózou, rôznymi bakteriálnymi ochoreniami a parazitmi.“
Schopnosť množenia sa prichádza u mačiek do úvahy 2 až 3 krát ročne, pričom zakaždým 
sa populácia môže rozrásť priemerne o 4 -  5 mačiat od jednej mačky. Aj preto v projekte 
apelujeme na riešenie tejto situácie. Za príklad dávame mesto Bratislava, kde úspešne 
realizovali kastráciu a sterilizáciu ferálnych mačiek z prostriedkov samosprávy a dostali tak 
pod kontrolu viaceré kolónie voľne žijúcich zvierat. Opäť zo štúdie Slobody zvierat: 
„Kastrácie sú vo svete najosvedčenejším spôsobom regulácie stavov pouličných zvierat. 
Podľa zákona má obec hľadať pre každé nezaopatrené zviera náhradnú starostlivosť. 
Obce a mestá môžu nadviazať spoluprácu s útulkami a veterinármi, ktorí budú 
zabezpečovať odchyt, kastrácie a očkovanie pouličných zvierat.“ Preto sa s projektom 
obraciame na samosprávu v rámci možnosti získať podporu prostredníctvom 
participatívneho rozpočtu.
Zároveň chceme prostredníctvom tlačených materiálov, sociálnych sietí, letákov, šíriť 
osvetu o nevyhnutnosti kastrácie a sterilizácie mačiek nielen na ulici, ale aj 
v domácnostiach.

A3: Informácie o rozpočte projektu:
názov položky: suma (s DPH)

1) Zmapovanie mačacích kolónií -  dobrovoľnícky, na vlastné náklady (PHM) - 0 €
2) Kastrácia mačiek -  á 60 € - pri počte mačiek 30 = 1800 €
3) Veterinárna starostlivosť po kastrácii -  á 20 € = spolu: 600 €
4) Odchytová klietka -  2 ks -  á 40 € = 80 €

5) Príprava a tlač letákov s osvetovým textom o nutnosti kastrácie = 300 €
6) Krmivo pre mačky počas rekonvalescencie = 290 €
7) Podstielky počas rekonvalescencie = 160 €
8) Odčervenie mačiek á 4 €; pri počte mačiek 30 = 120 €
9) Minikoterec na rekonvalescenciu mačiek po zákroku 400 €
10)

CENA SPOLU: 3. 750 €



A4: Informácie o ďalšej podpore z rozpočtu mesta:
Je predkladaný projekt podporovaný z inej rozpočtovej položky mesta 
Liptovský Mikuláš? (Ak áno, treba uviesť, z ktorej.)

Nie je.

B1: Informácie o dobrovoľníckej činnosti navrhovateľa pri realizácii 
projektu (bude hlavným kritériom pri posudzovaní návrhu projektu) -  
navrhovateľ je povinný uviesť konkrétny osobný prínos -  formu 
participácie pri realizácii projektu:

Navrhovateľka -  tak ako doposiaľ, v spolupráci s dvoma dobrovoľníčkami: Jarmilou 
Szolnokiovou a Mgr. Zorou Antolovou -  zmapuje mačacie kolónie na území mesta 
Liptovský Mikuláš. Spoločne s MVDr. Petrom Slivkom zabezpečia na vlastné 
náklady odchyt mačiek, prevoz k veterinárovi, následne do dočasnej starostlivosti 
v minikoterci na rekonvalescenciu a po zahojení pooperačnej rany prevoz do 
pôvodnej lokality, kde bude život mačky pokračovať bez nekontrolovateľného 
množenia. Dobrovoľnícky plánujú prostredníctvom sociálnych sietí hľadať pre 
ošetrené mačky aj nové rodiny.
Dobrovoľnícky majú v pláne cez projekt aj rozšíriť povedomie o dočasnej opatere 
mačiek po operácii a osloviť obyvateľov mesta, ktorí by boli ochotní v rámci 
kastračnej akcie pomôcť s dočasnou pooperačnou starostlivosťou.

B2: Stručné zdôvodnenie, resp. prínos projektu pre mesto Liptovský 
Mikuláš:

Prevencia nekontrolovateľného množenia mačiek na území mesta a mestských častí, 
eliminácia rizika šírenia chorôb a v neposlednom rade v rámci starostlivosti aj zlepšenie 
podmienok života mačiek. Kastrované a sterilizované mačky podľa veterinárnych štúdii 
netrpia na prenosné choroby v takej miere, ako mačky takto neošetrené.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 26. 2. 2020

podpis predkladateľa


