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Pre zdravie mačky je rovnako 
ako dobrá strava dôležitý 

aj dostatok vody. Zistite, čo 
má vaša mačka najradšej – 

vyskúšajte studenú vodu, vodu 
izbovej teploty, filtrovanú vodu 
alebo tečúcu vodu z kohútika.

VODA Z KOHÚTIKA ALEBO MINERÁLKA?

Neviem sa 
rozhodnúť...

Studená  
voda

Izbová  
teplota

Rovno 
z kohútika

DOBRÁ POHODA

PITNÝ REŽIM
Doprajte mačke vždy čerstvú vodu na dostupnom mieste,  

aby ste podporili jej chuť piť, a berte do úvahy jej preferencie.
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Pije priveľa  
alebo primálo
Ak vaša mačka pije viac ako 
50 ml na kilogram svojej 
hmotnosti za 24 hodín, môže 
to byť prejav choroby. Nižší 
príjem tekutín je tiež varovný 
signál, pretože môže spôsobiť 
obličkové kamene alebo 
zápal močového mechúra. 
Dôležité je vedieť, koľko 
vaša mačka bežne pije, aby 
ste zaregistrovali príznaky 
potenciálnych zdravotných 
problémov.

Čistá plytká miska
Mačky majú rady čerstvú 
vodu. Keď hladina vody 
v miske klesne, nestačí 
ju doplniť. Misku umyte 
a naplňte čistou vodou. 
Vyberte plytkú misku, 
niektoré mačky nemajú  
rady, keď sa ich fúzy  
počas pitia dotýkajú  
okrajov misky. Preferujú 
keramické alebo sklenené 
misky pred plastovými.

Misku vždy umiestnite  
ďaleko od záchoda
Pre ich dobre vyvinutý čuch mačky 
stresuje, ak miesto, kde pijú, je blízko 
ich toalety. Dokonca môžu odmietať piť.

Niekoľko miest na pitie
Mačky rady pijú na rôznych miestach, 
takže je dobré mať misky s vodou 
rozmiestnené po dome. Ak máte 
niekoľko mačiek, potrebujete mini- 
málne jednu misku pre každú mačku.

O vodu sa nedelí
Mačky sa nerady delia o svoju vodu 
s inými mačkami či so psami.

Chlíp!

Táto je moja!

Problémy starších mačiek
Ak začnú staršie mačky priveľa piť, môžu 
trpieť ochorením obličiek, zvýšenou 
činnosťou štítnej žľazy alebo cukrovkou 
(pozri s. 154 – 155).
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Cítim sa dobre!

Ak je všetko v poriadku, 
mačka si pred potrebou 

vyhrabe v podstielke jamku 
a potom výsledok zahrabe.  
Ale ak sa jej nepáči záchod 
alebo jeho umiestnenie, môže  
ho prestať používať.

Je dôležité poznať normálnu 
farbu, konzistenciu, tvar a pach 
jej výkalov, ako aj to, ako často 
na záchod chodí. Takto skoro 
rozpoznáte zmenu a môžete  
ju rýchlo vziať k veterinárovi.

SLEDUJTE, ALE NEVYRUŠUJTE

DOBRÁ POHODA

ČISTÉ TICHÉ MIESTO NA TOALETU
Ak vaša mačka chodí na záchod pravidelne, znamená to, že jej vyhovuje. 

Nezabúdajte kontrolovať stav toho, čo v záchode zanechá,  
je to dobrá indikácia zdravotného stavu.
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Znaky nespokojnosti
Ak vaša mačka prestane 
zahrabávať svoje exkrementy 
a moč alebo ich zakryje len 
čiastočne, alebo škriabe inde 
ako v záchode, znamená 
to, že so záchodom nie je 
spokojná.

Škrabanie steny po toalete
Môže to vyzerať, že si iba čistí labky, ale v skutočnosti táto akcia znamená,  
že sa jej nepáči záchod. Skúste zmeniť veľkosť alebo typ a kvalitu podstielky.

Čistota záchodov
Mačky majú rady čistotu a majú 
veľmi citlivý čuch. Ak je ich záchod 
špinavý, odmietnu ho použiť, takže 
exkrementy a moč musíte odstraňovať 
niekoľkokrát denne.

Pravidelné čistenie
Každé dva až štyri týždne vyhoďte zvyšnú 
podstielku a vymeňte ju za novú. Záchod 
dôkladne umyte, ale nepoužívajte čistiace 
prostriedky. Je tiež lepšie nepoužívať  
podložky pod stelivo, najmä tie voňavé.

Nie som 
spokojná!

Je to čisté!

Varovné signály
Mačka chodí na záchod raz až dvakrát 
denne. Normálne je mačací exkrement 
celkom tuhý a má farbu mliečnej 
čokolády. Ak je príliš mäkký alebo 
mačka nebola na záchode viac ako  
tri dni, treba s ňou ísť k veterinárovi. 
To isté platí, ak zbadáte v moči krv 
alebo má oranžovú farbu.
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DOBRÁ POHODA

ÚTULNÉ MIESTO NA SPANIE
Mačky rady spia na vyššie položenom úzkom mieste. Ak si všimnete  

zmenu v množstve spánku svojej mačky, pozorujte ju.

Vporovnaní s ľuďmi sú  
mačky veľkí spáči. Mačací 

predkovia v prírode okrem času, 
keď lovili, zvyšok dňa spali, aby 
šetrili energiu, a tento zvyk  
ostal aj domácim mačkám.

Mačka si inštinktívne nájde 
pohodlné vyvýšené miesto,  
kde sa cíti chránená pred pre- 
dátormi. Ideálne je poskytnúť 
jej niekoľko rôznych miest 
na spanie, takže si môže  
vybrať, kde bude odpočívať, 
podľa počasia alebo ročného 
obdobia.

ŠESTNÁSŤ AŽ SEDEMNÁSŤ HODÍN SPÁNKU DENNE
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Polohy počas spánku
Neexistujú nebezpečné polohy počas spánku, ale ak mačka spí v nezvyčajnej pozícii, 
môže to naznačovať bolesť kĺbov. Ak to pretrváva, vyhľadajte veterinára.

Lovecký tréning
Ak mačka pobehuje všetkými smermi, trénuje lov. Ak máte dve mačky, 
pravdepodobne sa budú hrať na mačku a myš a občas si vymenia úlohy.

Chrápanie a riziko nádoru
Na mačacom chrápaní nie je nič 
nezvyčajné. No ak je chrápanie 
mimoriadne hlasné, môže to 
signalizovať zhubný nádor  
v nose.

Bláznivá nočná 
polhodinka
V divočine mačky lovia 
za súmraku, aby ich nezbadali 
predátory. Ak vaša mačka 
oživne, keď zhasnete svetlo,  
je to preto, lebo prichádza  
jej čas lovu.

Klimatizácia
V lete väčšina mačiek nemá rada,  
ak na ne fúka z klimatizácie. Ak vaša 
mačka spí v miestnosti, kde je klíma,  
je lepšie nechať otvorené dvere, aby 
mohla kedykoľvek odísť a vrátiť sa.

Zmena miesta
Interiérové mačky nespia celý deň 
na jednom mieste. Chodia z miestnosti 
do miestnosti a menia miesto spánku.

Ide sa!

Pusti ma  
von!

Toľko 
energie!

3

2

1

vnutro Co macky chcu SK.indd   37 17.02.22   13:07



38

M
A

Č
K

A
 P

R
E

 K
A

Ž
D

É
H

O

NIEČO 
NAVYŠE

1

Najprv by ste sa mali rozhodnúť, aké pohlavie  
a aké plemeno mačky chcete. Aby ste to mohli urobiť, 
potrebujete poznať osobnosť (pozri s. 108) a možné 
zdravotné problémy (s. 152 – 153) spojené s jednotlivými 
plemenami. To vám pomôže vybrať ideálnu mačku  
pre vašu domácnosť.

V útulkoch a dočasnej starostlivosti nájdete široký výber: 
mačiatka, dospelé mačky, čistokrvné aj pouličné. Väčšinou 
sú vyšetrené veterinárom, takže budete vedieť, či majú 
nejaké zdravotné problémy. Niekedy sa však stáva, že  
informácie o zdravotnom stave chýbajú.

Chovné stanice sa špecializujú na konkrétne plemeno.  
Ak presne viete, aké plemeno chcete, môžete ísť priamo 
za chovateľom.

Existuje množstvo spôsobov, ako stretnúť tú pravú 
mačku. No nezabúdajte, že jej zdravie a charakter  
závisí od toho, ako sa o ňu budete starať. Dobrá strava 
a prostredie prispôsobené jej potrebám sú kľúčom 
k dlhému a šťastnému vzťahu.
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