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Celosvetovo je obchod najmä so živými GM 
organizmami legislatívne upravený 
Kartágskym protokolom o biologickej 
bezpečnosti

bol prijatý v Montane 29. januára 2000
v SR bol podpísaný 24.5.2000 –
účinnosť nadobudol  11.9.2003 



Základným obsahom je prehĺbenie 
princípu tzv. predbežnej opatrnosti
pri cezhraničnom pohybe (dovoze, 
vývoze, tranzite) živých geneticky 
modifikovaných organizmov, ktoré 
môžu mať nepriaznivý účinok na 
ľudí a životné prostredie, 
nevzťahuje sa na humánne liečivá



Smernica 2001/18/EC o uvoľňovaní GMO do 
životného prostredia

Nariadenie ES č. 1829/2003 Európskeho 
parlamentu a Rady o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivách

Nariadenie ES č.1830/2003 Európskeho 
parlamentu a Rady o sledovateľnosti 
a označovaní GMO a sledovateľnosti 
a označovaní potravín a krmív vyrobených 
z GMO, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 
2001/18/ES

Legislatíva EU



Nariadenie ES č. 1849/2003 Európskeho 
parlamentu a Rady o cezhraničnom pohybe 
GMO

Nariadenie 641/2004 o podrobných pravidlách 
implementácie nariadenia 1829/2003

Smernica 90/219/EHS, zmenená a doplnená
smernicou 98/81/ES o používaní GM 
mikroorganizmov (GMM) v uzatvorených
priestoroch



Zákon NR SR č. 152/1995 Z.Z. o potravinách 
v znení jeho noviel a doplnkov

Druhá hlava PK SR – o označovaní potravín –
kontrola označovania potravín 
pochádzajúcich, obsahujúcich, alebo 
skladajúcich sa z GMO

Zákon č. 151/2002 z 19.2.2002 o používaní 
genetických technológií a geneticky 
modifikovaných organizmov - upravuje 
práva a povinnosti používateľov pri 
používaní GMO 

Legislatíva SR



Zákon č.151/2002 Z.z. určuje jednotné pravidlá 
výskumu, výroby a distribúcie GMO 
a výrobkov z nich, zamedzuje ich voľný 
dovoz na slovenský trh a zároveň umožnuje
vývoz GMO organizmov a slovenských 
výrobkov z nich do zahraničia.
význam - reglementáciou používania sa zamedzí 

• nekontrolovateľný vývin vedy a výroby, 
• vplyv na biologický reťazec organizmov 

v prírode,  
• obmedzovanie prirodzenej rôznorodosti živej 

prírody 



Zákon 77/2005 z 3. februára 2005, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z.z. o 
používaní genetických technológií a 
geneticky modifikovaných organizmov ... 



Zákon č. 184/2006 Z.z. o pestovaní GM rastlín 
v poľnohospodárskej výrobe účinný od 
1.07.2006,  
stanovuje podmienky nakladania 
s geneticky modifikovanými rastlinami 
stanovuje opatrenia na ochranu rastlín 
pestovaných konvenčným a ekologickým 
spôsobom hospodárenia  
stanovuje opatrenia na zamedzenie 
nežiaducej prítomnosti geneticky 
modifikovaných organizmov 



Vyhláška č. 69/2007 Z.z., ktorou sa vykonáva 
zákon č. 184/2006 Z.z. o pestovaní GM 
rastlín v poľnohospodárskej výrobe 
a upravuje podrobnosti: 
o technických opatreniach súvisiacich s GM 
rastlinami
o odbornom pláne pestovania 
modifikovaných rastlín
o najmenších izolačných vzdialenostiach
o školení, o nakladaní s modifikovanými 
rastlinami 



Problematika GMO riešená v rámci:

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
(OECD)

Svetová zdravotnícka organizácia
(WHO)

Stav problematiky GMO vo svete
(okrem krajín EU)



Význam a využitie GMO



Význam GMO
• farmácia a medicína:
výroba liečív (inzulín, ľudský rastový hormón, 

faktor zrážanlivosti...)

štúdium chorôb a vývoj liekov
• poľnohospodárstvo, 
poľnohospodársko-potravinárske odvetvia: 

zlepšenie technologických vlastností (odolnosť voči
herbicídom, hubovým a vírusovým ochoreniam, 
škodcom, zvýšenie nutričnej hodnoty …)

produkcia farmaceuticky využiteľných látok
(obsah a kvalita lipidov a škrobu …)



priemyselné aplikácie a spracovanie surovín
(produkcia enzýmov pre potravinársky a 
papierenský priemysel, produkcia
biodegradovateľných polymérov)

kvasný, textilný

výroba aminokyselín, bielkovín, škrobu

likvidácia ropných havárií
a ďalšie ....

• priemysel:

• životné prostredie:



plodiny s rezistenciou voči herbicídom (sója, repka, 
kukurica, bavlník)

plodiny produkujúce bakteriálne insekticídne toxíny
(zemiaky, kukurica)

plodiny s upraveným metabolizmom cukru (zemiaky)
plodiny s predĺženou trvanlivosťou (rajčiny)
plodiny produkujúce biodegradabilné polyestery, 

biooceľ
plodiny s upraveným pomerom látok (rajčiny, repka)
bavlník s prírodne zafarbeným vláknom

Rastliny

Využitia GM efektov



Označenie biooceľ bolo zvolené kvôli pevnosti 
materiálu a s metalurgiou nemá nič spoločné. Vlákna 
sa vyrábajú biologickou cestou z mlieka geneticky 
modifikovaných kôz. Z usadenín v nádržiach pre toto 
mlieko sa získava substrát na výrobu pavúčieho 
hodvábu. Substrát sa rozpustí vo vode, čím vznikne 
už polotovar vlákna, ktoré sa potom do finálneho 
tvaru nastrieka tryskou. Výroba je zatiaľ len pokusná, 
ale uvažuje sa o tom, že z týchto vlákien by sa mohli
vyrábať napr. rybárske vlasce.

Biooceľ



rajčiny, cukrová repa s vysokým obsahom fruktanu
dreviny so zníženým obsahom lignínu pre výrobu 

papiera
plodiny so zvýšenou odolnosťou voči stresu z chladu 

či sucha
plodiny so schopnosťou asimilácie vzdušného dusíka
ryža produkujúca betakarotén
kôstkoviny odolné voči vírusu šárky



škodlivý hmyz prenášajúci gén spôsobujúcí
neplodnosť potomstva

živočichy so zvýšenou intenzitou rastu
(kapor, losos, myš, prasa)

ryby s génom proti mrazového proteínu (losos)
živočichy s génom rezistencie voči chorobám
zmena kvality živočíšnych produktov (mlieko kráv)

→ obsah laktózy, β-laktoglobulínu, 
κ-kaseínu, humanizácia kravského mlieka

produkcia liečiv pre humánnu medicínu
(mlieko oviec, kráv a kôz)

Živočichy



Riziká využívania GMO



Možnosti rizík GMO

zdravie ľudí a zvierat (toxicita a kvalita/bezpečnosť
potravín, alergie, rezistencia k liečivám)

životné prostredie (tvorba génov, transgénov alebo
transgénnych produktov, náchylnosť necieľo-
vých organizmov, rastúce množstvo použitých 
chemikálií v poľnohospodárstve, nepredpokla-
daná expresia génu a nestabilita transgénu)

poľnohospodárstvo (rezistencia/tolerancia cieľových
organizmov, superburiny, zmena nutričnej
hodnoty, zníženie počtu odrôd a strata
biodiverzity)



horizontálny prenos génov (genetické znečistenie
pomocou peľu alebo rozptylom semien, rozptyľo-
vanie transgénov alebo promótorov, 
cudzorodých génov do mikroorganizmov alebo
rekombináciou vznik nových vírusov)

všeobecné riziká (strata príslušnosti k systému, 
vyššie náklady v poľnohospodárstve, nepláno-
vanie poľných pokusov pri odhade rizika)



Etika využívania GMO



Geneticky modifikované lieky
metódy génového inžinierstva umožňujú 
produkciu „rekombinantných“ liekov

pri výrobe nehrozí kontaminácia lieku (napr. liek pre hemo-
filikov kontaminovaný HIV); bezpečná, relativne lacná výroba

GM lieky – erytropoetín, rastový hormón, interleukíny
lieky na hemofíliu (faktor VIII), vakcína proti 
hepatitíde B

Výhody:

Nevýhody:
hrozba ilegálneho obchodu s liečivami, tendencie k nadmerné-
mu používaniu liekov – „všetko vyzerá ako choroba / porucha“ 



Geneticky modifikované potraviny

využitie GMO na produkciu potravín = veľmi 
diskutovaný problém

prebiehajú diskusie na tému:
označovanie potravín
bezpečnosť GM potravín pre spotrebiteľa (potvrdilo sa

len  riziko alergií)
ekologické riziká (stále málo informacií → diskusie

pokračujú)

Ochrana občianských práv



Reprodukčné klonovanie ľudí

vo väčšine krajín
zakázané zákonom

spojené s množstvom etických, právnych, 
sociálnych a technických otázok

- v roku 2002 Raelianská sekta a fa Clonaid
ohlasovala úspešné naklonovanie prvého 
človeka → neposkytla však dôkazy úspechu



Klinické uplatnenie terapeutického klonovania
sa očakáva v priebehu asi 10 rokov

Terapeutické klonovanie je predmetom vášnivých debát,
pretože v tomto procese vznikajú a zanikajú embryá

Terapeutické klonovanie

Diskusia zameraná na definíciu momentu, 
od ktorého musí byť chránený ľudský život.

ETICKÉ PROBLÉMY



Historické medzníky GMO



GMO v dátach

1973 - prvé pokusy s génovými manipuláciami u 
mikroorganizmov v Kalifornii

1974 - konferencia v Asillomare, stanovenie hlavných
zásad  zaručujúcich bezpečnosť ďalšieho výzkumu 

1983 - prvná GM plodina - tabak, prvé génové manipulácie
kukurice

1990 - EU vydala Nariadenie rady 90/219 EC (neskôr
98/81 EC) upravujúce zaobchádzanie s GMO 
v členských krajinách únie

1991 - prvýkrát pestovaná GM kukurica (Bt kukurica) 
na voľnom poli (USA, Argentína)



1994, 1995 - uvedenie na trh GM rajčín a kukurice (USA)

1996 - vydanie povolenia Európskej komisie pre dovoz    
GM sóje, GM kukurice do Európy

- protesty aktivistov Greenpeace

1997 - EU prijala Nariadenie rady o potravinách nového    
typu (vymedzenie spôsobu hodnotenia
bezpečnosti potravín)

- EU prijala smernicu o značení potravín
vyrobených z GMO



1998 - v členských krajinách vstúpila do platnosti 
povinnosť značiť na obalech potravín
prítomnosť surovín s GMO pôvodom

1999 - EU vyhlásila moratórium na schvaľovanie
nových GMO

- ministri životného prostredia „pätnástky“ 
schválili sprísnenie podmienok pre vstup 
GMO na trh

2001 - Európska komisia navrhla označovanie plodín
a potravín obsahujúcich GMO

2002 - štúdie odhadujúce ekonomické pozadie
využívania GM plodín (Institute for Prospective
Technological Studies, Join Research Centre; 
Soil Association)



2003 - vláda USA ohlásila, že podá sťažnosť na 
Svetovú obchodnú organizáciu (WTO) proti
„neoficiálnemu zákazu“ dovozu GMO do EU

- Európska komisia vydala smernicu, ako pestovať
GMO plodiny tak, aby sa nešírili na pozemky
s organickými a konvenčnými plodinami

- USA, Kanada a Argentína vyzvali prostredníctvom
WTO Európsku úniu, aby zrušila faktické 
moratórium na GMO

2004 - Európska komisia povolila pestovanie Bt
kukurice



NA ZAMYSLENIE:
geneticky modifikované organizmy 

GM plodiny, GM živočichy,
klonovanie, génová terapia …
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