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O vzniku firmy
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Vitajte u nás!
 

Naša firma sa zameriava na stráženie, strihanie a
vystavovanie psov. Každá zo zakladateliek firmy má svojho 

 štvornohého miláčika a aj preto sme sa rozhodli vytvoriť
firmu, ktorá by sa zameriavala na služby pre psov. 

 
Dlho sme rozmýšlali nad názvom, až sme napokon začali

spájať jednotlivé časti tela psa v angličtine a vzniklo práve to
naše. FurryTaile je z anglického prekladu; “furry” - čo

znamená chlpatý, “tail” - čo znamená chvost a samozrejme
neobyčajné spojenie so slovom “fairytale” - čo znamená

rozprávka. A prečo práve toto? Pretože u nás sa rozhodne
každý chlpatý chvost bude cítiť ako v rozprávke ;) 
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Soňa - som riaditeľkou a grafičkou firmy. Už od detstva som v kontakte
s rôznymi zvieratami, nie len so psami, a neexistuje ani jedno chlpaté
stvorenie, s ktorým by som nemala pozitívny vzťah. Mám skúsenosti aj s
problémovými psami, avšak so všetkým si viem poradiť. :) 

Bia - som tréner a handler a od malička som vyrastala s chovnou
stanicou nemeckých ovčiakov a aj vďaka tomu som sa dostala k
vystavovaniu psov. Vystavovať som začala už v svojich 11. rokoch so
svojím psíkom Caspianom. Od vtedy som mala možnosť vystavovať
veľa plemien z rôznych FCI skupín a pomohla som pri získaní
niekoľkých šampionátov.

O nás 
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O nás 
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Sarah - som manažérka a účtovníčka. Psíka som chcela už od malička
a vždy ma bavilo sa psom venovať. Vlastného mám už 5 rokov,
každodenne sa mu venujem a trávim s ním čas. On robí spoločnosť
mne a ja jemu. A lepšie by nám spolu nemohlo byť!

 
Kika - som manažérka marketingového oddelenia a pokladníčka. Už 7
rokov mám jack russela, ktorého som samostatne vychovala, trávime
spolu volný čas a je to dôležitý člen rodiny.



každý z nás si raz za čas potrebuje oddýchnuť a vyraziť
si na výlet. Avšak nie vždy je možné so sebou zobrať
svojho psíka; a od toho sme tu práve my!

náš psí hotel zabezpečuje celodennú starostlivosť
presne podľa vašich požiadaviek. Váš psík
samozrejme absolvuje každodennú 30 minutovú
prechádzu (prípadne podľa vašich špeciálnych
požiadaviek), kŕmenie, hranie s ostatnými štvornohými
kamarátmi a veľa zábavy s našimi zamestnancami. 

zároveň je samozrejmosťou 24 hodinový dozor :) 

Naše služby 
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PSÍ HOTEL



Naše služby 
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PSÍ HOTEL

treba priniesť : očkovací preukaz, obojok a vodítko;
hračky, misky, peliešky a pod. nie sú povinné 

zdravotný stav a povaha : psík by mal byť 100% zdravý a
priateľský (nekonfliktný) k ľudom a iným psom 

očkovania : besnota, infekčné ochorenia - povinné;
kotercový kašeľ - odporúčané

~> pre viac info ako to u nás funguje, nás
kontaktujte na našom tel. čísle, e-maily

alebo nás navštívte! :)

cena : 16€/deň



Naše služby 
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SALÓN PRE PSOV

strihanie a úprava srsti psa
patrí medzi bežné aktivity
skoro každého majiteľa či už
dlhosrstého alebo
krátkosrstého plemena

v našom salóne máme
kvalifikovaných zamestnancov
s viac ako 10 ročnými
skúsenosťami



Naše služby 
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SALÓN PRE PSOV

taktiež máme aj
kvalifikovaných groomerov
rôznych plemien, ktorých
psy po ich groomingu na
výstavách priam žiaria

naše služby zahŕňajú
kúpanie psov, úplné aj
čiastočné strihanie psov a
kompletný grooming pred
výstavou

Cenník:

Strihanie

Umytie

Grooming

Full service

Malý/Stredný/Veľký 

15€/20€/25€
 

10€/15€/20€
 

40€/50€/60€
 

50€/60€/70€



Naše služby 
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KURZ ZÁKLADNEJ POSLUŠNOSTI 

ku základnej poslušnosti patria povely ako ku mne,
sadni, ľahni, zostaň a zopár ďalších

v našom kurze vám teda pomôžeme so základnou
poslušnosťou u vašeho psíka



Naše služby 
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ZÁKLADNÝ VÝCVIK 

trvanie kurzu je 12 hodín,
pričom sa trénuje vo
vnútorných no taktiež
vonkajších priestoroch

kurz je rozdelený na 12
hodinových tréningov,
trénuje sa v skupinke po 3

samozrejmosťou je pomoc
s akýmkoľvek problémom 
 u vášho psa! :)

 

cena kurzu : 30€



Naše služby 
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SHOWHANDLING 

okrem predošlých služieb
ponúkame aj našu špecialitku 

show handling - na každej psej
výstave má psík krátky čas na
to, aby sa ukázal v tom
najlepšom svetle

každý psík má iný štandard
a práve od toho tu máme
našu skúsenú handlerku,
ktorá vám pomôže s
prípravou a finálnym
vystavením na výstave

cena tréningu :
10€/60 min,

cena finálneho
vystavenia dohodou



Naše služby 
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SHOWHANDLING 

naša handlerka má
niekoľkoročné skúsenosti
s handlingom, takže
profesionalita je zaručená

taktiež pravidelne podáva
výborné výkony v
showhandlingu na
výstavách a je majiteľkou
niekoľkých ocenení  



Veľkým úspechom našej firmy je vytvorenie
spolupráce s českou značkou NATURECA, ktorá

vyrába zdravé a zároveň chutné maškrty pre psov. 
 

Začali vyrábaním ovčieho tuku, potom vytvorili
recept na kĺbovú výživu a postupne prešli aj ku

pamlskom. 
 

Ich produkty sú 100% prírodné, bez chémie ,
konzervantov a farbív.

Naša spolupráca 
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V prípade záujmu o produkty
firmy NATURECA, si prezrite ich
stránku www.natureca.cz a pre

viac info nás kontaktujte! 
 

Niektoré produkty sú dostupné
aj u nás v predajni a môžte ich

vidieť na našej web stránke 

Naša spolupráca 
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Podmienky
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dodacia lehota tovaru je 3-7 dní
o termíne dodania bude predávajúci kupujúceho
informovať elektronicky po zaslaní a potvrdení
objednávky
tovar je možné dodať nasledovnými spôsobmi,
pričom spôsob dodania si kupujúci zvolí pri
odosielaní objednávky:

Dodacie podmienky

a) kuriérom -  prepravnou službou UPS
b) slovenskou poštou -  balík si môžete vyzdvihnúť
na ktorejkoľvek pošte na Slovensku
c) osobným odberom - osobný odber na adrese
sídla firmy 



Podmienky
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všetky ceny v katalógu sú uvedené vrátane DPH
platbu za tovar je možné realizovať nasledovnými
spôsobmi, spôsob platby si kupujúci zvolí pri
objednávke: 

Platobné podmienky 

a) platba prevodom
b) na dobierku
c) platba kartou/v hotovosti  

faktúru kupujúci dostane spolu s tovarom,
prípadne po vyžiadaní aj elektronicky



Otváracie hodiny 
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Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

9:00 - 18:00

9:00 - 18:00

9:00 - 18:00

9:00 - 18:00

9:00 - 19:00

10:00 - 19:00

zatvorené 
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…za vašu dôveru, tešíme sa na vašich
chlpáčov, o ktorých sa postaráme na 110%, s

láskou a radosťou! :)

Ďakujeme vám…



Staré Grunty 24, 841 04  Bratislava

https://furrytaile.wexbo.com

Kontakt 
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furrytailedogservice@gmail.com

0919 144 765

@furry.taile
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