PROFIL PLEMENA
ko vyrastá a budete mať možnosť sledovať
prístup chovateľa k jeho mačkám. Sami
si vytvoríte názor, či to, čo ste videli, spĺ‑
ňa vaše požiadavky. Každý chovateľ, ktorý
vlastní chovateľskú stanicu a odchováva
mačiatka s preukazom o pôvode, musí byť
registrovaný v organizácii, ktorá chovate‑
ľov mačiek združuje. Registrovaným cho‑
vateľom je zakázané odchovávať mačiatka
bez preukazu o pôvode!

Starostlivosť

Dlhosrsté britské mačiatko, vo FIFe neuznané
plemeno — medzi chovateľmi aj laikmi veľmi
populárna a obľúbená. Noble Blue Bubble Endless
Infinity SK, XLH (BRI)

Celým svojím srdiečkom milujú svoju ro‑
dinu, dokážu sa zžiť s deťmi, so psami aj
inými mačkami. Vo svojom živote tolerujú
každého, kto dokáže tolerovať ich jedineč‑
nosť. Tak, ako všetky mačiatka, aj mačiat‑
ka britskej krátkosrstej mačky sú veselé,
hravé a aktívne. Rady objavujú a skúma‑
jú nové veci, sú zvedavé a detsky statočné.
Svoju povahu rozvíjajú spolu so súroden‑
cami spoločnými hrami a zápasením, za
pozorného usmerňovania mačacej matky.
Ak zvažujete kúpu mačiatka, pred kúpou
si starostlivo zvážte povahu plemena, po‑
trebnú staroslivosť a aj to, či budete mať
možnosť venovať sa mačaciemu spoloč‑
níkovi počas mnohých rokov vášho živo‑
ta. V kvalitných životných podmienkach
a pevnom zdraví sa mačka môže dožiť pri‑
bližne 15 až 20 rokov. Skúmajte a hľadaj‑
te dostupné informácie. Prečítajte si lite‑
ratúru a diskutujte s ľudmi, ktorí majú
s plemenom skúsenosti. Získajte dôležité
informácie o zdraví rodičov a chove, z kto‑
rého mačiatko pochádza. V tomto prípade
otázok nikdy nie je priveľa! Pýtajte sa cho‑
vateľa všetko, čo chcete vedieť. Všetky vaše
otázky a následné odpovede sú veľmi dôle‑
žité pre spoločný život vás a vášho budúce‑
ho mačacieho spoločníka.
Majte na pamäti, že mačiatko môže opus‑
tiť svoju matku a svoju pôvodnú rodinu
až po dovŕšení veku 12 týždňov. Samo‑
zrejmosťou pri odchode do nového domo‑
va musí byť vakcinácia a revakcinácia ma‑
čiatka, opakované odčervenie a čipovanie.
Tiež netreba zabúdať na kúpno‑predajnú
zmluvu a chovateľský servis poskytovaný
zo strany chovateľa. Ak ste si vybrali kon‑
krétnu chovateľskú stanicu, dohodnite si
doma u chovateľa návštevu. Budete mať
možnosť vidieť, v akom prostredí mačiat‑

Každodenná starostlivosť je nenáročná
ako pre začiatočníka, tak pre skúseného
chovateľa. Vo všeobecnosti je ich krátka
srsť dobre udržiavateľná. Pravidelným če‑
saním, správnou stravou a výživovámi do‑
plnkami udržíte srst pružnú, silnú a zdra‑
vú. V čase výmeny srsti je je potrebné česať
srsť v častejších intervaloch, aby sa rýchlej‑
šie zbavila nepotrebnej srsti. Približne raz
týždenne alebo podľa potreby ošetríte oč‑
né okolie a vyčistíte uši. Špičky pazúrikov
je odporučené strihať podľa potreby. Pri‑
kláňam sa k názoru, že niekedy je menej
viac a pazúriky skracujem ojedinele a len
niektorým mačkám. Výnimku tvorí len
účasť na výstave, kde sú ostrihané pazú‑
riky jednou z podmienok. Veľmi dôležité
a potrebné je venovať pozornosť kvalitnej,
vyhovujúcej strave. Tá má veľký vplyv na
plnohodnotný, zdravý život. Treba si uve‑
domiť, že mačka je mäsožravec a podľa to‑
ho sa riadiť ako pri výbere suchého krmi‑
va, tak aj mokrej stravy. Ďalšou nutnou
súčasťou jedálnička mačky je doplnková
výživa. Strava musí obsahovať dostatoč‑
né množstvo taurínu. Je to esenciálna ami‑
nokyselina dôležitá pre zrak, činnosť srdca
a tiež pre pripravovanú graviditu. Taurín
pôsobí pri regulácií príjmu a výdaja váp‑
nika. Taurín si mačka v dostatočnom
množstve nedokáže vytvoriť sama a jeho
nedostatok može viesť k poruche látko‑

vej výmeny. Taktiež nesmieme zabúdať na
správne a pravidelné veterinárne ošetrenie
mačky. Bežná veterinárna starostlivosť za‑
hŕna najmä vakcináciu mačky a odčerve‑
nie. Odčervenie (dehelmintizácia) je pre‑
ventívno — liečebný úkon, ktorého cieľom
je odstránenie vnútorných parazitov mač‑
ky. Pod vakcináciou rozumieme preven‑
tívny zákrok, ktorého cieľom je ochrana
organizmu mačky pred infekčnými ocho‑
reniami. Už mačiatko v čase odchodu od
chovateľa musí byť ošetrené proti parazi‑
tom, plne vakcinované proti infekčnej rhi‑
notracheitíde, panleukopénii a kalicivíru‑
su (www.veterinanitra.sk).

Klub, organizácia
Na Slovensku sú chovatelia mačiek členmi
Slovenského zväzu chovateľov (SZCH) so
sídlom v Bratislave, ktorý je národným čle‑
nom svetovej organizácie Féderation Inter‑
nationale Féline (FIFe). Dôležitou zložkou
pre chovateľov je Ústredná odborná komi‑
sia pre chov mačiek (ÚOK), ktorá je súčas‑
ťou SZCH — Odbor mačky a má dôležité
postavenia a úlohu pri podpore a usmer‑
ňovaní chovateľov. Chovatelia a milovníci
mačiek sú registrovaní v Základných orga‑
nizáciach (ZO), ktoré majú sídla po celom
Slovensku a sú úplne prvým kontaktným
miestom pre človeka, ktorého život je na‑
plnený láskou k mačkám. Každý registro‑
vaný chovateľ sa musí riadiť platným re‑
gistračnými a chovateľskými pravidlami
FIFe, chovateľským poriadkom a etickým
kódexom chovateľa.

Zdravie
Chovateľ je človek, ktorému záleží na pro‑
stredí v akom všetci členovia jeho chova‑
teľskej stanice žijú. Poskytuje im potrebný
životný priestor, dbá o zdravie a pohodu
všetkých chovných jedincov. Zabezpečuje

Narodenie mačiatok je pre chovateľa veľká zodpovednosť, ktorá začína dávno pred narodením.
Vrh N Endless Infinity SK
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