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je vedomý zásah človeka do genetickej informácie 
(genetického materiálu, resp. genómu) živého tvora

V zahraničí sa používajú

výrazy: 

• genetické inžinierstvo, 

• moderné resp. 

nové biotechnológie

GENETICKÁ MODIFIKÁCIA

http://www.nazeleno.cz/Files/FckGallery/GMO.zip/04.jpg


GMO sú organizmy, ktorým bol upravený genofond 
tak, že zložitými technickými postupmi im bola 
odobratá, vymenená, obrátená, najčastejšie však 
pridaná časť chromozómu. Pritom táto nová časť 
chromozómu vôbec nemusí byť z podobného či 
príbuzného organizmu. Celé chromozómy musia byť 
pri vzniku nového organizmu „kompatibilné", ale 
jednotlivé gény môžu byť z hocičoho iného



Najčastejšie sa modifikujú rastliny

Náročný- za pomoci robotov a 

počítačovej techniky

Postup rovnaký pre 

všetky organizmy

POSTUP



dobre zmapovaný genóm

1. nájsť gén zodpovedný za vlastnosť a odstrániť ho

ALEBO ak vkladáme do organizmu vlastnosť

1. vytypuje sa „darca„ s požadovanou vlastnosťou

2. prenesenie  určeného génu

POSTUP



PRENOS U RASTLÍN

prenos génu pomocou pôdnej baktérie Agrobacterium 
tumefaciens

mikroinjekcia - prenos sa robí ručne, prostredníctvom 
mikrotechniky

mikroprojektilové bombardovanie - so skutočnými 
zbraňami majú spoločný len názov: vstreľujú sa do 
rastlinných buniek

PRENOS



po každom pokuse treba zistiť či sa pokus podaril

markery

skúšky použitia

testy na možný vznik alergií, zjavné vplyvy na človeka

vplyv na životné prostredie

POSTUP



HISTÓRIA

„riadenie" prirodzeného výberu

zámerné kríženie:
domáce zvieratá

kríženie rastlinnej úrody

mutácie pomocou mutagénov



HISTÓRIA

Objav reštikčného entýmu
1972
génovo-technicky, laboratórne, umelo 
upravené genetické informácie nových 
organizmov
skratka GMO, resp. LMO (Geneticaly 
Modified Organisms, resp. Living Modified 
Organisms).



MUTAGÉNY



Fyzikálne

Chemické

Biologické

MUTAGÉNY



FYZIKÁLNE MUTAGÉNY

človek sa jednoduchšie vysporiada s dlhšie 
pôsobiacimi malými dávkami žiarenia, ako s 
okamihovým nárazom silnejšej dávky

žiarenia: RTG, ultrafialové alebo UV žiarenie

Pr: Hirošima

sladovnícky jačmeňa, jablká Jonatan



CHEMICKÉ MUTAGÉNY

v životnom prostredí ich neustále pribúda

1. chemický mutagén: Yperit
karbonylové zlúčeniny, fenoly 

Dokonca existujú zlúčeniny, 
ktoré nepôsobia priamo 
na DNA, ale napríklad iba 
ovplyvňujú reparáciu jej poškodenia



BIOLOGICKÉ MUTAGÉNY

Podstatou je vloženie určitej sekvencie genetickej 
informácie jedného organizmu do genómu iného -
druhovo nepríbuzného organizmu

Mutagény: 
interné (napr. gény)
Externé (napr. vírusy)



Uplatnenie v rôznych oboroch

potravinárstvo

chov

humánna medicína

GENETICKÉ MODIFIKÁCE



Najznámejšie a najčastejšie úpravy:

1. vylepšenie plodín: odolnosť voči herbicídom, škodcom, 
hubám, vírom

2. zvýšenie výnosnosti, odolnosti voči nepriaznivým 
klimatickým podmienkam

3. modifikácia k produkcii liečebných či dokonca 
očkovacích látok

4. tvorba druhov rozkladajúcich toxický odpad

5. tvorba druhov obsahujúcich viac látok dôležitých pre 
správnu výživu

GENETICKÉ MODIFIKÁCE



Produkty modifikácií: 

mrazuvzdorné rajčiaky

repka, z ktorej oleja sa získava látka 

zabraňujúca zrážaniu krvi 

špeciálne odolné laboratórne myši

GENETICKÉ MODIFIKÁCE



mikroorganizmy, ktoré namiesto svojho pôvodného 
produktu produkujú inzulín

ovocie so zvýšeným obsahom vitamínov

existujú (utajované) chovné stanice, kde sa chovajú 
ošípané opatrené ľudskými génmi- transplantácia 
orgánov ľudským pacientom

GENETICKÉ MODIFIKÁCE



rajčiaky a banány, ktorých konzumácia bude človeka 
imunizovať a chrániť proti zubnému kazu, 
nachladnutiu, hepatitíde

kôstkoviny, odolné proti zmrznutiu kvetov a proti 
vírusovým chorobám

zemiaky, odolné voči baktériovým a vírusovým 
chorobám

GENETICKÉ MODIFIKÁCE
BUDÚCNOSTI



zemiaky produkujúce škrob, z ktorého sa budú 
vyrábať plastom podobné látky, využiteľné napr. ako 
obalové hmoty, ktoré sa po použití dajú kompostovať

rastliny, schopné rásť na zasolených pôdach

liečenie dedičných chorôb ľudí 

GENETICKÉ MODIFIKÁCE
BUDÚCNOSTI



PRVÁ GM PLODINA
trvanlivá paradajka Flavr Savr
„antisensová“ paradajka 
1989
1994- uvedenie na trh v USA
prepadák

http://www.accessexcellence.org/AB/BA/Two_Views_of_Flavr_Savr.html


odolné voči škodlivému hmyzu
voči konkrétnym prostriedkom na ničenie burín(napr. 
Roundup Ready rastliny)
Bt-toxín
Dnes: semená, ktoré toxín priamo produkujú
Najrozšírenejšie RR plodiny sú repka olejná, kukurica, sója 
bavlna

BT-RASTLINY



kukuricou Starlink

2001

Cry9C: Bt- toxín

Alergie      

stianutá    

krmivo     

múka     

alergie

KUKURICA

http://www.starlinkcorn.com/starlinkcorn.htm


RIZIKÁ
Nepriame: napr. možnosť vzniku 

rezistencie choroboplodných baktérií

na antibiotiká

Priame: ochorenia vyvolané

potravinami z GM plodín-

-najčastejšie to sú alergie 

(kukuricou Starlink)

http://www.starlinkcorn.com/starlinkcorn.htm


súčasné poznatky o vplyve GMO na ľudské zdravie nie sú 
dostatočné 

o dlhodobých účinkoch sa nevieme povedať nič, pretože 
neexistujú štúdie, ktoré by takéto vplyvy na ľuďoch skúmali

RIZIKÁ



prenos odolnosti voči antibiotikám z modifikovaných 
organizmov na baktérie
rastliny modifikované tak, aby znášali vysoké dávky 
pesticídov- zhubné ochorenia, alergie
horizontálny prenos genetickej informácie
socio-ekonomické riziko
Superburiny
GM plodiny, ktoré pestovali na poli v predošlej sezóne
Toxické účinky rezíduí GM plodín na iné organizmy 
(napr. motýle)
Narušenie životného prostredia

RIZIKÁ



Na trhu v USA sú GM plodiny veľmi úspešné, v krajinách 
EÚ majú problémy

Podľa Eurobarometra z leta 2001 až 70,9% občanov 
Európskej únie odmietlo potraviny vyrobené z GM plodín

RIZIKÁ

http://europa.eu.int/comm/research/press/2001/pr0612en-report.pdf


nepredstavujú zatiaľ v porovnaní s 
prirodzenými potravinami žiadnu výhodu. Nie 
sú ani zdravšie, ani výživnejšie, ani chutnejšie.

?SKUTOČNÉ RIZIKO?

RIZIKÁ



Biela kniha 

reakcia na dokument Rady ministrov životného prostredia 

4. decembra 2008

výzvu pre EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín)

do marca 2010 nové pravidlá 

výskumné konzorcium ENTRANSFOOD

SAFEFOODS

LEGISLATÍVA



zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií 
a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších 
predpisov

1. mája 2010 zákon č. 117/2010 Z.z., ktorý článkom IV. mení 
a dopĺňa zákon č. 151/2002 

Podľa smernice EÚ musia byť označené všetky potraviny 
obsahujúce viac ako 0,9% GMO a to isté sa týka aj krmív 
pre zvierat

(jej nedostatok je, že živočíšne produkty ako mlieko, mäso alebo vajcia 

získané zo zvierat kŕmených GM krmivom už označené byť nemusia)

LEGISLATÍVA



GENETICKY MODIFIKOVANÉ
POTRAVINY NA SLOVENSKU

V minulom roku sa na slovenskom trhu objavilo päť 
neoznačených výrobkov s obsahom GMO

Boli to: sójové produkty Vegárky (GM sója 33,10 %), 
sójová nátierka (GM sóje 45,40 %) a sójový nárez (GM 
sóje - 14,20 %)

Neoznačené výrobky stiahnuté z trhu 



Produkty zo sóje – sójové alkoholické nápoje, tofu, sójový olej, 
sójová múčka, lecitín, cukrárenské a pekárenské výrobky, sušené 
výrobky a výrovky obsahujúce sójový olej
Produkty z repky – repkový olej, pekárenské výrobky 
a presmážané výrobky
Produkty z kukurice – kukuričný olej, múka, cukor, sirup, 
pekárenské a cukrárenské výrobky, výrobky obsahujúce jedlá 
olej a sušené potraviny
Produkty z bavlníka – olej, rastlinné oleje, presmažené 
potraviny, pekárenské výrobky, obaly
Produkty zo zemiakov – škrob, spracované suroviny a výrobky 
zo zemiakov

GM POTRAVINY NA SLOVENSKU



http://www.gmo.sk/sk/
http://www.biospotrebitel.sk/clanok/1252-geneticky-modifikovane-potraviny-na-
slovensku.htm
http://www.greenpeace.sk/campaigns/story/story_149.html
http://www.nazeleno.cz/potraviny/geneticky-modifikovane-potraviny-jaka-jsou-
rizika.aspx
http://www.inzine.sk/article.asp?art=7671
http://www.greenpeace.org/slovakia/campaigns/geneticky-modifikovane-organiz
www.safefoods.nl

ZDROJE
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http://www.inzine.sk/article.asp?art=7671
http://www.greenpeace.org/slovakia/campaigns/geneticky-modifikovane-organiz
http://www.safefoods.nl/


ZDROJE- OBRÁZKY
http://img.topky.sk/177452.jpg/Prasa-prasiatko-Jupiterimages.jpg
http://www.zivica.sk/novinky/images/novinky/novinky_o_genoch_img.jpg
http://www.petactiv.com/data_web/z_old/Upload/Image/gp.jpg
http://data.czechtourism.com/fotografie/2009-03/foto/2009-03-08-135208-
priroda-radejov.jpg
http://www.rslab.szm.com/obrazok-skumavky.jpg
http://splho.blog.sme.sk/blog/474/55655/holbein-velvyslanci.jpg
http://www.geology.sk/images/gal/hist_foto.jpg
http://regeneracnecentrum.sk/clanky/wp-
content/uploads/2009/09/gmo_pomaranc-300x225.jpg
http://www.mojamacka.com/08.3.genetika.jpg
http://i.idnes.cz/09/071/gal/PET2c2d87_testy.jpg
http://www.greenpeace.org/slovakia/campaigns/geneticky-
modifikovane-organiz
http://www.pramen.info/images/68534060b8020298f13dd0db15e6c27a.
jpg
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http://media.novinky.cz/133/171339-top_foto1-ykrfa.jpg
http://www.nazeleno.cz/Files/ResizedImages/obrazky/Potraviny/GMO/perex_329x-
1.jpg
http://web.greenpeace.sk/kampan/gmo/img/label.gif
http://img.mediacentrum.sk/images/gallery/370/232067.jpg
http://www.euractiv.sk/uploads/tx_tmimage/lebka_jed.bmp
http://www.zdravie.sk/images/library_big/ochorenia/bunka.jpg
http://www.nazeleno.cz/potraviny/geneticky-modifikovane-potraviny-jaka-jsou-
rizika.aspx
http://dolezite.sk/pictures/391.jpg
http://www.cez-okno.net/clanok/slovensko-a-korporacia-monsanto
http://i127.photobucket.com/albums/p121/magnolia_96/no20gmo.jpg
http://www.profimedia.sk/fotografie/jablko-s-geneticky-modifikovane-potraviny-
znak/profimedia-0003753995.jpg
http://www.vcely.sk/rastliny/gmo/gmo_pic.jpg
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http://www.prezident.sk/swift_data/scripts/print/print.php?mapa-krajiny&275
http://zakony.a4.cz/paragraf.gif
http://www.greenpeace.org/raw/image_full/slovakia/fotografie-audio-
video/photo/ako-bude-vyzera-bud-cnos-slo.jpg
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
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