
Cena za starostlivosť za celý deň za jedno zviera pri dobrých 

hygienických návykoch a správaní**

20,00 €

25,00 €

30,00 €

15,00 €

7,50 €

10,00 €

10,00 €

15,00 €

7,50 € za návštevu + cestovné 0,5 €/km

50% zľava z celodenného pobytu

20% zľava z celodenného pobytu

40% zľava z celodenného pobytu

Výhradná starostlivosť*** -  bez iných zvierat v hoteli 100 €/ deň

*V niektorých prípadoch sa k dennej sadzbe hlavných služieb pripočítavajú aj príplatkové služby

      podľa charakteru problémov.

**Cena pobytu je stanovená bez poskytnutia stravy. Strava môže byť poskytnutá ako doplnková služba.

***Pri požiadavke majiteľa na výhradnú starostlivosť sa účtuje za deň pobytu základná sadzba, ktorá 

       môže  zahŕňať max. 3 zvieratá jedného majiteľa. V takom prípade sa v hoteli nebudú nachádzať iní klienti.

5 €/ nehoda

5€/deň

Hygienické opatrenia - tepovanie a pranie označkovaných vecí 5€/ ks

5€/deň

Psy s potrebou zvýšenej pozornosti*** 5€/deň

5€/deň
pokuta 50 €/útok plus  výdavky na liečenie

Vysvetlivky:

*Príplatok za hygienické nehody sa účtuje pri opakovanýom incidente, ak dohovor nefunguje.

**Príplatok za hárajúcu fenu v sebe zahŕňa zvýšenú potrebu upratovania a stráženia fenky. 

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné následky nechcenej kotnosti feny.

***Príplatok za psy s potrebou zvýšenej pozornosti sa účtuje v prípade, ak si starostlivosť o psa vyžaduje zvýšenú pozornosť -

rekonvalescencia, úzkostlivý jedinec, ktorý si vyžaduje pozornosť a interakcie, neprispôsobivé zviera,

ktoré vyžaduje kontrolu na zabránenie škodám na vnútornom aj exteriérovom zariadení a ujme na zdraví ostatných.

****Príplatok za dlhosrsté  a nadmieru pĺznuce plemená v sebe zahŕňajú starostlivosť o nadmerne chlpmi znečistené  

priestory a upratovania interiéru hotela. Netýka sa nepĺznucích dlhosrstých plemien.

*****Príplatok za agresívny útok psa sa účtuje po akomkoľvek pokúsaní a zranení človeka alebo iného zvereného zvieraťa, 

pričom pokuta so zálohou na liečebné náklady vo výške 500 € sa vyžaduje pri prebratí psa majiteľom. Záloha

bude následne vyúčtovaná a liečebné náklady budú doložené dokladom od veterinára a peniaze zúčtované.

2 €/ úkon

10€/ úkon

1€/ kus

1-4 €/ deň

5€/ návšteva

podľa cenníka BHVet Koľajná ul.

0,50 €/ km, platí sa cesta tam aj späť

Česanie bude poskytnuté zvieraťu na základe požiadavky majiteľa, resp. pri nadmernom pĺznutí.

Kúpanie bude počas pobytu poskytnuté zvieraťu v prípade požiadavky majiteľa, alebo v prípade potreby 

napríklad v prípade nadmerného znečistenia vplyvom zlého počasia a pod.

Ak príde zviera na pobyt znečistené, prípade páchnuce, bude vykúpané za poplatok.

Žuvacie pochúťky sa podávajú na zmiernenie stresu zvieraťa v prípade, ak neboli donesené majiteľom.

Doplatok stravy sa účtuje v prípade požiadavky BARF stravy, kde súčasťou sú aj nevyhnutné doplnky stravy

Viac info nájdete na www.zvieratkovoraca.sk/sluzby  

Cenník je platný od 1.1.2023                     Prevádzkovateľ: 

                    Peter Sopóci

                    Mrázova 16, 831 06 Bratislava

                    IČO: 3760 4708

                    DIČ: 10 4486 5635

Návšteva veterinára

Veterinárne ošetrenie 

Odvoz a dovoz zvieraťa podľa požiadaviek majiteľa

Stredný pes, nad 10 kg

Dlhosrsté a nadmerne pĺznuce plemená****

Česanie

Kúpanie, sušenie a česanie

Žuvacie pochúťky

Doplatok stravy podľa veľkosti plemena BARF

Agresívny útok - pokúsanie človeka alebo klienta*****

Nočný pobyt - 21°°- 8°°

Doplnkové služby k hlavným službám

Príplatkové služby k hlavným službám
Značkovanie v interiéri, opakovaná hygienická nehoda*

Hárajúca fena**

Šteňa s hygienickými nehodami

Hlavné služby*

Cenník služieb hotela pre zvieratá 
Opatrovanie zvierat Rača - Zvieratkovo

Škôlka - pobyt do 5h

Škôlka - pobyt od 5 do 12h

Starostlivosť v domácnosti

Kategória

Malé zvieratá v klietke/ teráriu - škrečky, korytnačky

Malý pes

Mačka 

Veľký pes, nad 20kg

Zajace a morčatá v klietke/ teráriu s výbehom

Malé vtáky - andulky, korely

Papagáje a pod.


