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

NÁZOV TESTU
Stručný opis

TESTY
OTCOVSTVA
A INÝCH
PRÍBUZENSKÝCH
VZŤAHOV

INDIVIDUÁLNE A
GENOGRAFICKÉ
TESTY

INÉ SLUŽBY

1
2

Cena
v EUR 1

Dĺžka
trvania
testu 2

Možnosť
objednávky

ŠTANDARD
anonymný test otcovstva/materstva, jednoduchá
správa bez DNA profilov testovaných osôb, nie je
potrebný informovaný súhlas, 2 vzorky

120,-

5

Objednať
cez web
stránku

EXTRA
súkromný test otcovstva/materstva, komplexná správa
vrátane DNA profilov testovaných osôb, potrebný
informovaný súhlas, 2 vzorky

140,-

5

Objednať
cez web
stránku

PRENATAL
test otcovstva pred narodením dieťaťa z plodovej vody,
súčasťou je aj stanovenie pohlavia plodu a test na
Downov syndróm, 3 vzorky (odber pl. vody nie je
zahrnutý v cene)

220,-

7

Po
telefonickej
konzultácii

LEGAL
súdnoznalecký test otcovstva príp. iných príbuzenských
vzťahov pre právne účely, overovanie identity
testovaných osôb súdnym znalcom, komplexná správa,
3 a viac vzoriek

395,-

10

Po
telefonickej
konzultácii

FAMILIA
test príbuznosti osôb (súrodenci, starí rodičia/vnuk/
vnučka atď.), 2 a viac vzoriek

od 280,-

15

Po
telefonickej
konzultácii

TWIN
test jedno-/dvoj-vaječnosti dvojčiat (monozygozita),
2 vzorky

120,-

5

Objednať
cez web
stránku

PATERNALINEA
Genografický test Y chromozómovej DNA, Y-STR profil
23 markerov, sledovanie otcovskej genealogickej línie,
certifikát haploskupiny, komplexná správa, 1 vzorka

95,-

10

Objednať
cez web
stránku

MATERNALINEA
Genografický test mitochondriálnej DNA, DNA
sekvenovanie informatívnej oblasti, sledovanie
materskej genealogickej línie, certifikát haploskupiny,
komplexná správa, 1 vzorka

105,-

10-15

Objednať
cez web
stránku

DUOLINEA
Genografický test Y chromozómovej aj mitochondriálnej
DNA, sledovanie materskej aj otcovskej genealogickej
línie, certifikát haploskupiny, komplexná správa, 1
vzorka

180,-

10-15

Objednať
cez web
stránku

DNA PROFIL
Individuálny profil, potrebný informovaný súhlas, 16
markerov, 1 vzorka

95,-

5

Po
telefonickej
konzultácii

DNAART
Vaša DNA na stene v obývačke, umelecký obraz DNA
profilu v rôznych farbách a veľkostiach

od 190,-

-

Po
telefonickej
konzultácii

EXPERT CONSULT
Expertná revízia výsledkov a správ, odborná osobná
konzultácia a poradenstvo

30,- /
30 min

-

Po
telefonickej
konzultácii

Ceny sú uvádzané v EUR vrátane DPH
Dĺžka trvania analýzy (v počte pracovných dní) od prijatia vzoriek a finančnej úhrady do dňa odoslania správy
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PRÍPLATKY

Cena v EUR

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

60,-

NEŠTANDARDNÝ MATERIÁL - napr. vlasový korienok, kefka, žuvačka, a i., od jedného
účastníka testu, dĺžka trvania analýzy k výslednej správe sa predlžuje o 10 pracovných dní
od prijatia vzoriek a finančnej úhrady

60,-

EXPRESNÝ PRÍPLATOK - výsledok do 2 pracovných dní, od prijatia vzoriek a finančnej
úhrady, platí len pre testy otcovstva ŠTANDARD a EXTRA

100,-

Zaslanie ELEKTRONICKEJ VÝSLEDKOVEJ SPRÁVY vo formáte .pdf na e-mailovú adresu

0,-

Zaslanie VYTLAČENEJ VÝSLEDKOVEJ SPRÁVY s podpisom a pečiatkou poštou, platí len pre
testy otcovstva ŠTANDARD a EXTRA

15,-

ODBEROVÁ SÚPRAVA (zaslanie poštou / osobný ober)

10,-
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