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Cenník  
Cenník  

produktov a služieb NPPC-VÚTPHP Banská  Bystrica 
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1. Poradenské aktivity, projektové práce, odborné a expertné služby 
 

 
a) Odborné poradenské aktivity v teréne: 

 doprava na miesto, kde je potrebné vykonať poradenskú aktivitu (poľnohospodársky 

subjekt) → vzdialenosť v km x 0,37 €/km 

 obhliadka plochy, na ktorej je potrebné vykonať poradenskú aktivitu, prípadne odber 

vzoriek → čas, strávený na mieste + čas, strávený na ceste x 25,00 €/hod. 
 

b) Odborné poradenské aktivity:  

 príprava, spracovanie, analýza vstupných údajov, vypracovanie projektu → čas x 

25,00 €/hod. 

 vyhodnotenie analýz z laboratória + odporúčania, z nich vyplývajúce → čas x  

25,00 €/hod. 
 

c) Odborné projektové práce 

 Vypracovanie projektu (zatrávnenie, obnova TP, LPH .......)    25,00 €/hod. 
 

d) Technické služby   15,00 €/hod. 
 

e) Expertné služby   45,00 €/hod. 

 

Ceny sú bez DPH 

 

 

2. Bezorebné prísevy, pratotechnika, služby pri zakladaní LPH      
 
Sejačka VREDO    bez traktora VÚTPHP                    31,53 €/ha    

                               s traktorom do 50 kW                    46,47 €/ha  

                               s traktorom do 80 kW                    54,77 €/ha  

Sejačka SP             bez traktora VÚTPHP                    49,80 €/ha  

         s traktorom do 80 kW                                              92,94 €/ha  

                               bez obsluhy VÚTPHP                                             50,00 €/deň 

Rotavátor                                                                                                30,00 €/hod s traktorom 

UNC                                                                                                       20,00 €/hod 

Kosenie                                                                                                  20,00 €/hod s traktorom 

Obracanie                                                                                               20,00 €/hod s traktorom 

Lisovanie a obaľovanie hmoty do malých balíkov sieťkou                   20,00 €/hod s traktorom         

Obaľovanie balíkov fóliou                                                                     20,00 €/hod s traktorom 

Mulčovanie                                                                                             40,00 €/hod s traktorom 

Traktor do 50 kW                                                 14,94 €/hod    

Traktor do 80 kW                              23,24 €/hod  

Zatĺkač kolov bez obsluhy                                                                      60,00 €/deň 

Napínač drôtu bez obsluhy                                                                     50,00 €/deň 

Ceny sú bez DPH 
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3. Čistenie a sušenie semien tráv  
 

Čistenie      

Trávy ťažké             80,00 € / t 

Trávy stredne ťažké            100,00 € / t 

Trávy ľahké                        137,00 €  / t  

Sušenie                                  11,50 €  za 1 t  a  1% vlhkosti    

Skladovanie osív                   0,18 €  za 1 t  a deň  

Miešanie komponentov       0,20 €  za 1 kg vyrobenej miešanky 

Ceny sú bez DPH 

 

4. Malopredaj osiva  
 

Parková miešanka             3,75 € / kg 

Športová miešanka                        3,75 € / kg 

Ďatelina plazivá                        6,50 € / kg 

Ďatelina lúčna                                   5,00 €  / kg    

Lucerna siata                                     5,50 € / kg   

Ceny sú bez DPH 

 

5. Sadenice 
 

Sadenice vŕby                 0,08 € / ks      

Sadenice brusnice           1,00 € / ks   

Ceny s DPH 

 

6. Prenájmy 

 
Prenájom zasadačky (kapacita 30 osôb)                                       8,96 € / hod. 

Prenájom zasadačky s vybavením (projektor, proj. plátno, flipchart)           15,96 € / hod. 

Prenájom kancelárskych priestorov                                                              46,48 €/m2/rok 

Náklady za služby (elektrina, voda, plyn, odpad)                                          26,00 €/m2/rok 

Využitie spoločných priestorov a parkoviska  10 % z ceny ročného nájmu kancelárskych priestorov 

Ceny sú bez DPH 

 

7. Doprava 

 
Nákladná doprava         0,76 € / km   

Osobná doprava         0,37 € / km   

Ceny sú bez DPH 

 

8. Inzercia v časopise Lúkarstvo a pasienkarstvo na Slovensku: 

 
formát typizovaný A/4 (210x297) farebná tlač                     70 €   

formát typizovaný A/5 (148x210) farebná tlač                     35 € 

Ceny sú bez DPH 
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9. Laboratórium 
 

Rozbor objemových krmív a kŕmnych zmesí 
 

príprava vzorky * 2,50 € 

K, Mg, Ca, Na * (každý jeden prvok) 3,32 € 

N-látky (N) * 4,15 € 

mineralizácia vzorky mokrou cestou 5,50 € 

anorganická forma dusíka N-NO3
- 4,48 € 

P * 4,15 € 

popoloviny * 1,99 € 

pôvodná sušina * 1,66 € 

sušina (gravimetricky) * 1,99 € 

tuk * 4,98 € 

vláknina hrubá * 5,64 € 

vláknina NDV 7,30 € 

vláknina ADV 7,30 € 

mikrovlnný rozklad rastlinného materiálu 7,42 € 

ťažké kovy Cu, Zn, Fe, Mn, Cd, Co, Cr, Ni (každý jeden prvok) 8,33 € 

vodorozpustné cukry 5,50 € 

pufrová kapacita 3,33 € 

Siláže  

príprava vodného výluhu * 1,80 € 

alkohol * 3,98 € 

kyslosť vodného výluhu* 1,66 € 

obsah kyselín (mliečna , octová, maslová, propiónová) * 8,30 € 

NH3 * 3,98 € 

pH * 1,33 € 

Ceny sú bez DPH 
 

 

Celkový rozbor pozostáva z parametrov označených hviezdičkou =  KOMPLET 

Celkový rozbor siláží s výpočtami (komplet) 61,39 € bez DPH 

Celkový rozbor kukuričnej siláže s výpočtami (komplet) 57,41 € bez DPH 

Celkový rozbor sena s výpočtami (komplet) 38,68 € bez DPH 

 

 

Ak sa vzorka nestanovuje ako komplet pripočítava sa k analyzovaným 

parametrom rozboru mineralizácia vzorky mokrou cestou. 
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Agrochemický a fyzikálny rozbor pôdy 
 

úprava vzorky* 1,50 € 

príprava pôdneho výluhu* 2,50 € 

vlhkosť gravimetricky 1,99 € 

mineralizácia vzorky mokrou cestou 5,50 € 

anorganická forma dusíka N-N03
- 4,48 € 

anorganická forma dusíka N-NH4
+   4,48 € 

celkový dusík* (N)  4,48 € 

fosfor* (P), (Melich III ) 4,48 € 

draslík* (K), (Melich III ) 3,32 € 

horčík* (Mg), (Melich III ) 3,32 € 

vápnik (Ca), (Melich III ) 3,32 € 

pH/KCl potenciometricky* 1,99 € 

uhlík a výpočet obsahu humusu* 6,10 € 

HK/ FK 5,48 € 

kopeckého valce 6,00 € 

zrnitostné zloženie pôdy ( 6 frakcií ) 27,60 € 

stanovenie uhličitanov – Jankov vápnomer 2,50 € 

extrakcia pôdy zriedenou kyselinou dusičnou 4,60 € 

ťažké kovy Cu, Zn, Fe, Mn, Cd, Co, Cr, Ni (každý jeden prvok) 8,33 € 

Ceny sú bez DPH 
  

Celkový rozbor pozostáva z parametrov označených hviezdičkou =  KOMPLET 

Celkový agrochemický rozbor pôdy 27,69 € bez DPH 

 

Ak sa vzorka nestanovuje ako komplet pripočítava sa k analyzovaným 

parametrom rozboru mineralizácia vzorky mokrou cestou. 

 

 

 

10. Tlač a kopírovacie služby 

 
Čiernobiela kópia (uvedená cena je za 1 list) 

Formát         1-10 listov      10-100 listov           100-500 listov       500 a viac listov 

A4/JS/80 g  0,05 €          0,04 €           0,03 €     0,02 €   

A4/DS/80g  0,10 €          0,07 €           0,06 €     0,05 €   

A5/JS/80 g     0,04 €          0,03 €        0,02 €     0,01 €   

A5/DS/80g  0,05 €          0,04 €        0,03 €     0,03 €   

A3/JS/80 g     0,10 €   0,08 €                 -       - 

A3/DS/80g  0,20 €         0,19 €                 -       - 

A4/JS/160g  0,09 €       -                -       - 

Ceny sú bez DPH 
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11. Komponenty pre oplôtkové systémy 

 
      Názov tovaru       M. j.           Cena v €  

Ochrana ARGOS -  proti blesku      ks    15,82          

Eurolanko (400) b. Starline      bm     0,09               

Sieťka el. oplotenia                                ks                  65,00 

Stĺpik Unicompact 900 mm       ks               1,22                       

Spona na spájanie 20 mm       ks    0,54             

Spona na spájanie 40 mm       ks               0,59                                   

Bránkový držiak čierny s hákom.      ks                 1,53                                   

Navijak pre cievku 11x6 pal                  ks    21,19                                   

Navijak pre cievku 6x12 pal.       ks      30,59                                    

Izolátor valcový pre drôt W 360      ks               0,11       

Izolátor valcový pre pásku W 361      ks               0,11                                       

Izolátor klipový závrtný W 317      ks      0,29                                       

Izolátor prstencový        ks               0,20                   

Izolátor prsten. WI 24/2 s maticou      ks               0,40                 

Izolátor koncový WI 10000/2      ks               0,76          

Izolátor prsten. koncový WI 604      ks    1,23        

Izolátor prst. WI 2400 dlhý driek      ks               1,28                   

Oko pre vysokonapäť. kábel       ks    0,08       

Výstražná tabuľka        ks    0,83      

Cievka texlen (6"x10")       ks    2,18      

Ceny sú bez DPH 
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Objednávka na časopis Lúkarstvo a pasienkarstvo na Slovensku 

  

  

OBJEDNÁVKA ČÍSLO:  

Dátum :    

Objednávateľ: Dodávateľ: 

  

Národné poľnohospodárske a potravinárske 

centrum 

  Výskumný ústav trávnych porastov a horského 

  poľnohospodárstva, Mládežnícka 36 

  97421 Banská Bystrica 

Bankové spojenie:   

    

Číslo účtu:   

    

    

IČO:    

IČ DPH:    

  Objednávku zašlite na adresu: 

  

Národné poľnohospodárske a potravinárske 

centrum 

  Výskumný ústav trávnych porastov a horského 

  poľnohospodárstva, Mládežnícka 36 

  97421 Banská Bystrica 

    

Predmet objednávky:(uveďte 

objednávku na počet kusov na 

príslušný rok alebo na určité 

obdobie) Kontakt: 

  Objednávky: tel.: 048/3100238 

  lalikova@vutphp.sk 

  Odborný obsah: 052/2902010 

  ilavskai@isternet.sk 

    

    

    

    

    

  

Cena 1 ks časopisu je 3,50 €  + 0,50  € poštovné 

Časopis vychádza dvakrát ročne  

  

  

  

  

  

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

            Pečiatka a podpis odberateľa 

  

 

 

 

mailto:lalikova@vutphp.sk
mailto:ilavskai@isternet.sk


 8 

KONTAKTY : 

 

Laboratórne rozbory: 
Ing. Ľubica Jančová                                                     RNDr. Alena Rogožníková 

mail: luba.jancova@vutphp.sk                                       mail: rogoznikova@vutphp.sk 

tel: +421(0)48 3100211                                                  tel: +421(0)48 3100292 

mobil: 0903 563 372                                                       mobil: 0903 557 406 
 

 

Systémy pasenia zvierat, zber fytomasy: 
Ing. Zuzana Dugátová                                                  Ing. Mariana Jančová, PhD.         

mail: dugatova@vutphp.sk                                             mail: jancova@vutphp.sk                              

tel: +421(0)48 3100253                                                   tel: +421(0)48 3100209                                                    

                                                                                         mobil: 0911 258 266 
                                                      

Bezorebné prísevy, doprava, prenájom: 
Vlasta Lalíková                                                         

mail: lalikova@vutphp.sk 

tel: +421(0)48 3100238 

mobil: 0903 900 463 

 

Sadenice netradičných poľnohospodárskych plodín: 
Ing. Ján Daniel  

mail: scpv@orava.sk 

tel: +421(0)43 5894248 

mobil: 0911 267 918 
 

 

Semenárstvo tráv a ďatelinovín, predaj osiva:                   
Ing. Pavel Lukáč                                                             

mail: p.lukac@isternet.sk                                                  

tel: +421(0)43 3100210                                                     

mobil: 0903 523 372 
 

 

Malopredaj osiva a oplôtkových komponentov: 
Tatiana Ulická 

mail: ulicka@vutphp.sk 

tel: +421(0)48 3100229 
 

 

Tlač a kopírovacie služby, inzercia v časopise Lúkarstvo a pasienkarstvo na 

Slovensku: 
RNDr. Štefan Pollák  

mail: pollak@vutphp.sk 

tel: +421(0)48 3100217 
 

 

Poradenské aktivity, projektové práce: 
Ing. Milan Michalec, CSc.                                             Ing. Iveta Ilavská, PhD. 

mail: michalec@vutphp.sk                                               mail: ilavskai@isternet.sk 

tel: +421(0)483100220                                                     tel: +421(0)522902012                                                     

mobil: 0902 035 575            mobil: 0903 254 562 
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Vykonáva od roku 1962 komplexný výskum, poradenstvo a realizáciu systémov 

hospodárenia na trávnych porastoch v súlade s princípmi ekologickej 

a krajinotvornej poľnohospodárskej výroby v oblastiach:  

 

 

 PRODUKČNÉ, MIMOPRODUKČNÉ A KRAJINOTVORNÉ 

FUNKCIE TRÁVNYCH PORASTOV 

Udržateľná produkcia trávnej fytomasy, spôsoby a postupy jej využitia. 

 

 

 SEMENÁRSTVO TRÁV A ĎATELINOVÍN   

Zmesi na kŕmne a mimoprodukčné účely vrátane aplikácie bezorbovou 

technikou 

 

 

 CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ ANALYTICKÁ ČINNOSŤ    

Rozbory trávnej fytomasy, krmív, pôd a znečistenia ovzdušia 

 

 

 PESTOVANIE NETRADIČNÝCH POĽNOHOSPODÁRSKYCH 

KULTÚR  

Vŕba rýchlorastúca, čučoriedka vysoká, brusnica pravá 

 

 

 OPLÔTKOVÝ SYSTÉM ARGOS 

Poradenstvo a predaj komponentov  

 

         

 

KONTAKT: Mládežnícka 36 

             974 21 Banská Bystrica      

 

 

TEL:  +421(0)48 3100225                              e-mail:sekretariat@vutphp.sk 

 www.nppc.sk   

www.vutphp.sk 

http://www.nppc.sk/
http://www.vutphp.sk/

