
ANKETA

o mnenju udeležencev seminarja ZFDS o reprodukciji 
mačk

Trojane, 16.6.2018

Anketa je bila anonimna.

Od 25 prisotnih je sodelovalo 19 udeležencev.

Pripravil: A. Beccari
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1. Ali je današnji seminar izpolnil vaša 
pričakovanja?
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2. Kako bi ocenili organizacijo tega seminarja?



3. Katera vsebina seminarja vas je najbolj pritegnila?

• Perspektiva umetne oploditve 

• Neinvazivna regulacija estrusa

• Umetna oploditev

• Parjenje, brejost

• Reprodukcija, osemenitev

• Celotna vsebina je bila poučna, zanimiva.

• Vse, ker je bilo za mene ogromno novih informacij.

• Problemi pri oploditvi.

• Reprodukcija

• Večkratni porodi po pavzi

• Postopek umetne osemenitve

• Možnost oploditve z vnašanjem semenčic

• Vse (8x)



4. Kaj iz obravnavanih vsebin vam bo še posebej koristilo?

• Brejost, kotitev

• Reprodukcija

• Reprodukcija, bolezni, gonitev

• Boljše poznavanje ciklusa samic in razni ukrepi v določenih kriznih 
situacijah

• Informacije o problemih pri reprodukciji in možnosti

• Možni zapleti

• Lažje prepoznati brejost pri mački

• Nekatere zdravstvene težave mačk zaradi problemov z oploditvijo

• Potrebna testiranja

• Vse (5x)



5. Katere teme bi vas še zanimale? 
• Razstave in razstavljanje ter titule in točkovanje

• Oskrba mladičev po kotitvi, če ne sesajo

• Vse, ki so v povezavi z mačkami

• Porod – kako sam poskrbeti za vse; skrb za mladiče – kaj je pomembno za vzgojo, socializacijo; Hranjenje mačk –
katere stvari/hranila so pomembne za rast in razvoj, kje so pasti.

• Nega mladičev

• Porod

• Čim več informacij

• Pogin samice ob kotitvi

• Samica zavrača mladiče

• Genetske bolezni

• Koliko uspeha pri umetni oploditvi?

• Genetika

• Potek razstave

• Karkoli

• Osnove

• Prepuščam vodstvu ZFDS

• Problemi s prevarami npr. na Bolhi ipd. Rejci na črno?



6. Pomagajte pri organizaciji naslednjih srečanj. Kako oz. s katero 
temo bi lahko vi sodelovali pri realizaciji izobraževanja?
Lahko to sporočite na ZFDS: zfds@zfds.si

• Anketiranci bodo svoje predloge individualno naslovili direktno 
na ZFDS.



Povzetek

• 100 % anketirancev je menilo, da je seminar izpolnil njihova 
pričakovanja.

• 100 % jih je organizacijo ocenilo kot odlično.

• Anketirance so najbolj pritegnile teme o umetni osemenitvi, kotitvi, 
estrusu in s tem povezane težave. Za 8 slušateljev so bile zanimive 
vse vsebine.

• Anketiranci so kot koristne navedli zlasti teme o oploditvi, brejosti, 
kotitvi, testiranjih. 5 slušateljev je menilo, da jim bodo koristile vse 
obravnavane vsebine.

• Navedli so kar 17 raznovrstnih tem, ki bi jih še zanimale (več v točki 
5).

• Sodelovanje z lastnimi temami bodo individualno sporočili na ZFDS.



Galerija

Predavateljica: Asist. Dr. Maja Zakošek Pipan



Galerija



ZAKLJUČEK

• Anketa je pokazala, da so bili udeleženci zelo zadovoljni z 
obravnavanimi vsebinami in da je veliko teh, ki jim bodo koristile pri 
vzreji mačk. Udeleženci so dali precej predlogov za prihodnja 
srečanja. Naloga vodstva ZFDS je, da te koristne predloge in 
mnenja preuči ter jih upošteva pri organizaciji prihodnjih srečanj.

• Rezultati ankete so za organizatorje velika spodbuda, saj potrjujejo, 
da je delo v ZFDS dobro zastavljeno v korist članov, ljubiteljev 
mačk, rejcev, ki svoje delo z mačkami jemljejo resno in odgovorno.



Izvedbo seminarja je omogočila:

Sodelovala sta še:


