
Laboratórium mlieka: Cenník služieb a rozborov ( bez DPH) 
Analýzy mlieka sú vykonávané v zmysle STN 57 0529 Surové kravské mlieko 
 

ANALÝZY cena € 
Základný rozbor (ZR): tuk + celkové bielkoviny + laktóza + BTS + sušina  
(IČ analyzátor) 2,70 

Počet somatických buniek (PSB) 2,70 

Chemické metódy 
 
 

bielkoviny Kjeldahl (celkové, kazeín, srvátkové) á 6,60 

laktóza polarimetricky 7,70 

tuk butyrometricky 7,40 

tuk extrakčne 14,90 

močovina 5,50 

sušina 6,90 

popoloviny  7,10 

minerálne látky (sušina + popoloviny + minerálne látky) 14,00 + cena prvku 

 
makroelementy - Ca, Mg, Na, K á 8.40 

                          - fosfor - P 6.97 

mikroelementy - Mn, Zn, Fe, Cu, Co  á 16.27 

                          - Pb, Cd, Cr  á 16.93 

Chloridy 8,30 

voľné mastné kyseliny – titračná metóda 10,90 

termostabilita mliečnych bielkovín 3,00 

titračná kyslosť 4,10 

pH 3,20 

kysacia schopnosť (jogurtový test) 7,90 

syriteľnosť 5,00 

hustota hustomerom (merná hmotnosť) 4,90 

teplota tuhnutia mlieka TTM 4,00 

inhibičné látky 3,90 

Mikrobiologická 
kvalita: CPM klasicky (72 hod), prístroj IBCM (6 hod.) 3,50 

počet koliformných baktérií 4,00 

počet psychotrofných baktérií 4,00 

počet termorezistentných mikroorganizmov 4,00 

počet spórotvorných mikroorganizmov aeróbných 4,00 

prítomnosť spórotvorných mikroorganizmov anaeróbných 4,00 

počet kvasiniek a plesní 4,00 

Stanovenie bakteriálnych pôvodcov mastitíd a citlivosť na antibiotiká 
podľa  
nálezu 

Certifikácia autosamplera 445,0 

Školenie dojičov pre získavanie hygienicky a zdravotne neškodného mlieka 100,0 



Vydanie certifikátu pre dojiča á 5 

odobratie vzoriek v teréne 1 sada vzoriek 10,00  

odborné konzultácie 1 hod. 13,30 

dopravné náklady cena za 1 km 0,30 

 
Kontakt: NPPC - VÚŽV Nitra,  Ústav systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov (ÚSCH),  Hlohovecká 2, 951 41 

Lužianky 

 

OBJEDNÁVKY 

hodnotenie mlieka:   Ing. K. Kirchnerová, PhD. (037/6546 289, kirchnerova@cvzv.sk) 
spracovanie výsledkov:  Ing. M. Vršková, PhD. (037/6546 269, vrskova@cvzv.sk) 

rozbory mlieka:    E. Gálová, laboratórium (037 6546 166) 

 

ZĽAVA:  

Množstevné zľavy na ZR, PSB, TTM, CPM,  

>20 vzoriek   zľava 15% 

>50 vzoriek   zľava 25% 

>100 vzoriek   zľava 30% 

 

PRÍPLATOK: 

Rýchlostný, za vykonanie analýzy do 6 hod.  PSB + 3,-€ 

          ZR + 3,-€ 

       CPM + 8,-€ 

       TTM + 5,-€ 

 Ostatné rozbory vykonateľné v deň prinesenia vzorky + 5,-€ 
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