
 
 
 
 

  
  
 
 

 

Cenník DNA testov a služieb GHC GENETICS SK, s.r.o. 

 

KATEGÓRIA DNA 

TESTOV 

NÁZOV TESTU 

Stručný opis 

Cena v EUR 
1 

Čas trvania 
2 

DNA TESTY OTCOVSTVA ŠTANDARD 

anonymný test otcovstva alebo materstva, 16 markerov jednoduchá správa, 

základné vyhodnotenie, 2 vzorky 

119,- 5 

EXTRA 

anonymný test otcovstva alebo materstva, 16 markerov komplexná správa vrátane 

DNA profilov, rozšírené štatistické vyhodnotenie, 2 vzorky 

169,- 5 

EXTRA PLUS 

anonymný test otcovstva alebo materstva 22 markerov komplexná správa vrátane 

DNA profilov, rozšírené štatistické vyhodnotenie, 2 vzorky 

219,- 5 

LEGAL 

súdnoznalecký test otcovstva príp. iných príbuzenských vzťahov pre právne účely, 

overovanie identity testovaných osôb súdnym znalcom, komplexná správa,  3 

a viac vzoriek 

od 495,- 10 

DNA TESTY INÝCH       

PRÍBUZENSKÝCH 

VZŤAHOV 

FAMILIA3 

test príbuznosti osôb (súrodenci, starí rodičia/vnuk/ vnučka atď.), 2 vzorky 
290,- 10 

TWIN 

test jedno-/dvoj-vaječnosti dvojčiat (monozygozita/dizigozita), 2 vzorky  
150,- 5 

GENOGRAFICKÉ TESTY 

ANCESTREE 

 

PATERNA 

Genografický test Y chromozómovej DNA, Y-STR profil 23 markerov, sledovanie 

otcovskej genealogickej línie, certifikát haploskupiny, komplexná správa, 1 vzorka 

99,- 12 

PATERNA PLUS 

Rozšírený genografický test Y chromozómovej DNA, Y-STR profil 23+14 markerov, 

sledovanie otcovskej genealogickej línie, certifikát haploskupiny, komplexná 

správa, 1 vzorka 

169,- 19 

MATERNA 

Genografický test mitochondriálnej DNA, DNA sekvenovanie informatívnej oblasti 

HVR1, sledovanie materskej genealogickej línie, certifikát haploskupiny, 

komplexná správa, 1 vzorka 

99,- 12 

MATERNA PLUS 

Rozšírený genografický test mitochondriálnej DNA, DNA sekvenovanie 

informatívnej oblasti HVR1 a HVR2, sledovanie materskej genealogickej línie, 

certifikát haploskupiny, komplexná správa, 1 vzorka 

169,- 19 

DUO 

Genografický test Y chromozómovej aj mitochondriálnej DNA, sledovanie 

materskej aj otcovskej genealogickej línie, certifikát haploskupiny, komplexná 

správa, 1 vzorka 

179,- 12 

DUO PLUS 

Rozšírený genografický test Y chromozómovej aj mitochondriálnej DNA, sledovanie 

materskej aj otcovskej genealogickej línie, certifikát haploskupiny, komplexná 

správa, 1 vzorka 

299,- 19 

DNA TESTY IDENTITY DNA PROFIL 

Individuálny DNA profil, 16 markerov, 1 vzorka 
90,- 5 

DNA PROFIL PLUS 

Porovnanie individuálnych DNA profilov, 16 markerov, 2 vzorky 
160,- 5 

INÉ SLUŽBY ODBER BIOL. MATERIÁLU 

odber vzorky biol. materiálu na pracovisku GHC GENETICS (ster ústnej sliznice) 
30,- - 

ODBORNÁ KONZULTÁCIA 

Jednorazový poplatok - konzultácia a poradenstvo k odborným a technickým 

stránkam ponúkaných DNA testov (nad 15 min.) 

30,- - 

 
1 Ceny sú uvádzané v EUR vrátane DPH 
2 Maximálny čas trvania analýzy (v počte pracovných dní) od prijatia vzoriek a finančnej úhrady do dňa odoslania výslednej správy 
3 Pred objednaním odporúčame krátku tel. konzultáciu (bez príplatku) 



 
 
 
 

  
  
 
 

 

 

PRÍPLATKY Cena v EUR 

ĎALŠIA TESTOVANÁ VZORKA nad definovaný počet vzoriek objednaného testu, napr. matka, ďalšie dieťa, označený muž a 

pod. (platí len pre testy ŠTANDARD a EXTRA, EXTRA PLUS, FAMILIA) 
80,- 

NEŠTANDARDNÝ MATERIÁL - 1 vzorka resp. rôzne materiály od jedného účastníka testu, napr. vlasové korienky, kefka, 

žuvačka, cig. ohorky a i., dĺžka trvania analýzy sa predlžuje o 10 pracovných dní od prijatia vzoriek a finančnej úhrady (nie je 

možné kombinovať s EXPRESNÝMI PRÍPLATKAMI) 

70,- 

EXPRESNÝ PRÍPLATOK 3 DNI - výsledok do 3 pracovných dní od prijatia vzoriek a finančnej úhrady (platí len pre testy 

ŠTANDARD, EXTRA a EXTRA PLUS) 
90,- 

EXPRESNÝ PRÍPLATOK 2 DNI - výsledok do 2 pracovných dní od prijatia vzoriek a finančnej úhrady (platí len pre testy 

ŠTANDARD, EXTRA a EXTRA PLUS) 
190,- 

VÝSLEDOK V TLAČENEJ FORME - výsledková správa s podpisom a pečiatkou zaslaná poštou, alebo osobné vyzdvihnutie 15,- 

ODBEROVÁ SÚPRAVA DNA (zaslanie poštou / osobný ober) 10,- 

MANIPULAČNÝ POPLATOK (pri platbe prevodom a pri platbe na mieste) 10,- 

 

Cenník platný od 15.03.2023. 


