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OBJEDNÁVKA TESTU PRÍBUZENSTVA 
 
Meno a priezvisko:                                                                                                                             

Dátum narodenia:                                                                                                                          

Bydlisko:    

 
 

Telefón:    
 
Email:    

 

objednávam si v spoločnosti MedGene s. r. o. vykonanie testu príbuzenstva: 

 
AKCIA! 

 

☐ Test otcovsta (otec, dieťa) 190€ 160€  

☐ Test materstva (matka, dieťa) 190€ 160€  

☐ Test otcovsta (otec, dieťa a matka) 220€ 190€  

☐ Test na určenie otcovskej línie ( Y-chromozóm - starý otec, vnuk) 160€  

☐ Test na určenie materskej línie (X-chromozóm - stará mama, vnučka) 160€  

☐ Sesterský test 300€  

☐ Súrodenecký test 250€  

☐ Dodatočná osoba 70€  

☐ Vzorky iné ako stery alebo krv (napr. žuvačka, nechty, zubná kefka…) 60€  

☐ Expresná analýza 100€  

                    (výsledok do 48 hodín (s výnimkou víkendu a sviatkov) zo vzoriek steru z ústnej sliznice) 

 
☐ iné:                

 
 

Správu s výsledkom testu príbuzenstva žiadam     Možní otcovia sú v príbuzenskom vzťahu 
oznámiť (uveďte krížik pri vybranej možnosti): 

 
☐ poštou na adresu bydliska ☐ áno ☐ nie 
☐ emailom 
☐ telefonicky   Ak áno, v akom:              
☐ osobne 

 
Dôkladne som sa oboznámil/a s obchodnými podmienkami spoločnosti Medgene s.r.o., ktoré sú 
verejne dostupné na webovej stránke www.testy-otcovstva.sk. Prehlasujem, že bez námietok a v 
plnom rozsahu súhlasím s obchodnými podmienkami spoločnosti Medgene s.r.o., ako aj s cenou za 
analýzu uvedenou v tomto objednávkovom formulári. Udeľujem spoločnosti Medgene s.r.o. výslovný 
súhlas na spracovanie mojich osobných údajov a to v zmysle zákona č.122/2013Z.z. o ochrane 
osobných údajov. 

 
 
 
dňa  vlastnoručný podpis    
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Obchodné podmienky vykonávania testov príbuzenstva 
 

1. Testom   príbuzenstva   sa   rozumie   molekulárno-genetické   vyšetrenie   vzoriek   
ľudskej deoxyribonukleovej kyseliny (ďalej len DNA). Dodávateľ vykonáva testy s 
najvyššou odbornou starostlivosťou a za použitia najmodernejších metód v oblasti 
lekárskej genetiky. Test príbuzenstva sa vykonáva iba zo vzoriek, ktorých 
pôvodcami sú narodené ľudské bytosti. 

 
2. Objednávka testu príbuzenstva sa uskutočňuje cez písomnú objednávku, ktorej text 

je voľne dostupný na stiahnutie na webovej stránke dodávateľa www.testy-
otcovstva.sk. Objednávateľ doručí vyplnenú a podpísanú objednávku dodávateľovi, 
ktorý obratom pošle objednávateľovi odberovú sadu s pokynmi na odobratie vzorky. 
Objednávateľ sa zaväzuje dôsledne dodržať odberové pokyny, inak dodávateľ 
nezaručuje správnosť a objektivitu výsledkov testu. 

 
3. Cenník testov príbuzenstva je uvedený v texte objednávky. Ceny sú uvedené už 

vrátanedane z pridanej hodnoty. Objednávateľ v celom rozsahu a bez námietok 
akceptuje tento cenník. 

 
4. Dodávateľ vykoná test až po tom, čo objednávateľ zaplatí platbu za vybraný druh 

testu na bankový účet: IBAN: SK3111000000002624831004 – BIC: TATRSKBX. 
Variabilný symbol pre identifikáciu platby je dátum narodenia objednávateľa v tvare: 
DD-MM-RR. Dodávateľ vykoná test do 10 pracovných dní od prijatia a identifikácie 
platby a doručenia vzoriek určených na vyšetrenie. 

 
5. Predmetom jednotlivého testu sú anonymizované vzorky, ktoré objednávateľ 

označuje na odberovom sete vždy iba všeobecnými výrazmi z oblasti rodinných 
vzťahov: otec, matka, dieťa, brat, sestra a pod. Príslušné označenie odberových 
setov je odrazom predpokladanej biologickej príbuzenskej konštelácie, ktorú 
objednávateľ dáva testovať (verifikovať) dodávateľovi. 

 
6. Dodávateľ porovná DNA z oboch vzoriek a určí percentuálnu mieru 

pravdepodobnosti toho príbuzenského vzťahu osôb, ktorý je vybraným predmetom 
testu, a ktorý je vyjadrený označením na odberových setoch. 

 
7. Dodávateľ nemá vedomosť o identite pôvodcu vzoriek, ktoré objednávateľ predloží 

na účely vykonania testu. Objednávateľ sa navyše zaväzuje, že túto identitu 
nebude dodávateľovi nijako sprístupňovať. 

 
8. Výsledok testu dodávateľ spracuje do správy, ktorú oznámi objednávateľovi 

spôsobom vybraným v objednávke. Ku správe dodávateľ pripojí aj účtovný doklad k 
prijatej platbe za vykonaný test. 

 
9. Dodávateľ zlikviduje testované vzorky bez zbytočného odkladu po tom, čo oznámil 

objednávateľovi výsledok testu. 
 

10. Z dôvodu právnej istoty objedávateľ ubezpečuje dodávateľa a zaväzuje sa, že 
každú vzorku predloženú na test objednávateľ odoberie alebo dá odobrať jej pôvodcovi 
len s jeho výslovným súhlasom. To sa nevzťahuje na prípad, keď objednávateľ je 
zákonným zástupcom pôvodcu odobratej vzorky. Ak by porušenie tohto záväzku 
objednávateľa spôsobilo dodávateľovi akúkoľvek sankciu zo strany orgánu verejnej 
moci, objednávateľ je povinný odškodniť dodávateľa v celom rozsahu udelenej sankcie. 


