
Cenový výmer 1/2017 nečlen člen 

suma bez suma bez subv. služba

DPH euro (€)DPH euro (€)

67,00 67,00 sub.služ.

34,00 34,00 sub.služ.

67,00 67,00

34,00 34,00 sub.služ.

67,00 67,00

100,00 100,00

133,00 133,00

20,00 17,00

40,00 34,00

150,00 100,00

20,00 17,00 sub.služ.

40,00 34,00

Registrácia a označenie  žriebäťa 1-3-ročného doložená /DNA/ 67,00 67,00

Elektronický čip 6,00 6,00

Administrácia údajov zápisu do PK pred nar. žr. do 4 rokov kobyly  - zvod/VS 30,00 24,00 sub.služ.

30,00 30,00 sub.služ.

20,00 17,00 sub.služ.

20,00 17,00 sub.služ.

30,00 27,00 sub.služ.

10,00 7,00 sub.služ.

17,00 17,00

20,00 17,00 sub.služ.

20,00 17,00

40,00 34,00

67,00 67,00

Administrácia údajov Výpis z PK 20,00 10,00 sub.služ.

40,00 20,00

67,00 67,00

100,00 100,00

10,00 7,00

51,00 51,00

20,00 17,00

Vedenie  PK on-line na www. horses.sk 1 plemenný kôň 16,00 16,00 sub.služ.

Dodatočné doplnenie údajov v pase doplnenie rodičov na základe DNA 20,00 15,00

Pri individuálnych návštevách výber, sa účtuje 30/100  € /km.

Iné služby neuvedené  v sadzobníku účtujeme dohodou.

° duplikát pasu len po fyzickej kontrole koňa konzulentom

suma bez suma bez 

Sadzobník reklamy  Svet koní DPH euro (€) DPH euro (€)

farebná A4 266,00 266,00

farebná A5 133,00 132,00

čiernobiela A4 67,00 67,00

reklama na www.horses.sk / mesačne 10,00 10,00

K uvedeným cenám sa pripočítava 20% DPH.

Cenový výmer schválený predstavenstvom ZCHKS dňa 2.2.2017

Popis znakov koňa bez trvalého označenia + doprava

Vystavenie pasu na koňa bez pôvodu 

Pripúšťací zelený lístok - duplikát 

Administrácia údajov vystavenie pasu plemenného koňa  nar. v aktuálnom roku 

POP/ Pas - duplikát - do 48 hodín

Administrácia údajov vystavenie pasu plemenného koňa  staršieho ako 1 rok 

Výpis z PK - duplikát

POP - duplikát

Administrácia údajov vystavenie pasu iného koňovitého nar. v aktuálnom roku   

Opravné výkonnostné skúšku žrebcov + doprava

Výkonnostné skúšky  kobýl

Predvýber kobýl hromadne

Predvýber individuálne / v odôvodnených prípadoch/ + doprava

Adminis.  údajov pri registrácii a označenie  žriebäťa do 31.11. roku nar. 

Pas koňa - duplikát 

Administrácia údajov zmena údajov v POP - majiteľ - dobierkou

Administrácia údajov zápisu do PK na základe vlastnej výkonnosti 

POP koňa originál od 1 roku veku 

Administrácia údajov pri vystavení POP koňa originál do 1 roku veku

 Úkon                                                 

Administrácia údajov pri vstupnom zápise žrebca / kobyly  do PK import 

Administrácia údajov pri výber žrebca na základe vlastnej výkonnosti

Predvýber žrebcov hromadne

Výkonnostné skúšky  žrebcov

Zmena údajov v POP - meno koňa

Výber pre žrebca na príslušný rok po 1.2. príslušného roku

Administrácia údajov zápisu do PK po ožrebení 

Výber pre žrebca na príslušný rok do 1.2. príslušného roku

Registrácia a označenie  žriebäťa do 1 roku 



subv. služba


