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Čo sú geneticky modifikované  
organizmy (GMO)?

 Geneticky modifikované organizmy (GMO) sú 
organizmy, ktorých genetický materiál (DNA) bol 
zmenený genetickou modifikáciou. Genetická 
modifikácia je vloženie jedného alebo viac génov 
z jedného organizmu do DNA iného organizmu.



 Laicky sa to dá povedať 
takto: predstavme si DNA 
ako filmový pás, kde okienka 
predstavujú jednotlivé gény. 
Genetickú modifikáciu 
môžeme prirovnať k procesu, 
keď filmový pás rozstrihneme 
a vložíme do neho okienko 
alebo viac okienok z iného 
pásu filmu. 



Prečo sa vyrábajú GM potraviny?

 GM potraviny sa vyvíjajú (a predávajú) z dôvodu 
výhodnosti pre výrobcu alebo spotrebiteľa.

 pre nižšiu cenu výrobku, 

 prípadne dlhšiu trvanlivosť 

 lepšiu výživovú hodnotu. 

 Pôvodným zámerom vývoja rastlín na báze GMO bola 
lepšia ochrana úrody. 

 Dnes sa toto úsilie sústreďuje najmä na ochranu rastlín 
proti chorobám zapríčineným hmyzom a vírusmi, ako 
aj na zvýšenú odolnosť voči herbicídom.





• GMO sa prirodzene 
nevyskytuje,
• GMO nemá ani teoretickú 
šancu vzniknúť bez 
použitia genetickej
technológie,
• GMO je schopný sa 
rozmnožovať alebo inak 
odovzdávať genetický
materiál.

Škodcovia, proti ktorým je moţné 
sóju chrániť genetickou úpravou



Spôsoby používania GMO:

používanie v uzavretých priestoroch (v laboratóriách, 
skleníkoch, zverincoch),

zavedenie do životného prostredia (na skúšobných 
poliach),

uvedenie na trh.

 Na trh je možné uviesť iba také GMO, ktoré prešli zložitým 
skúšobným a povoľovacím procesom a spotrebiteľa potom 
už zákon o GMO nezaväzuje k žiadnym povinnostiam. 



 V laboratóriách, skleníkoch, zverincoch 
aj na skúšobných poliach sa pracuje s 
rôznymi GMO, ktoré neprešli 
skúšobným a povoľovacím procesom, 
preto používanie GMO v uzavretých 
priestoroch aj ich zavedenie do 
životného prostredia na území SR musí 
povoliť Ministerstvo životného 
prostredia SR.



Priestory, na ktorých sa pestujú geneticky 
upravené rastliny, musia byť označené



Všetky priestory, v ktorých sa tvoria a pestujú geneticky upravené 
organizmy, musia spĺňať prísne kritériá, ktorých dodrţiavanie kontroluje 
SIŢP



GMO a svet

 GMO sú na trhu už cca 
10 rokov, pričom rozloha 
na ktorej sa pestujú 
rastie cca 10% ročne. 

 Celosvetovo dnes GMO 
pestuje asi 8.5 milióna 
farmárov v 21 krajinách 
asi na 90 miliónoch 
hektároch.



Celosvetové údaje za rok 2005



Najnovšie údaje z USA za rok 2006 – graf ukazuje percento rozlohy 
danej plodiny v GMO variante oproti celkovej rozlohe, na ktorej sa 
uvedená plodina v USA pestovala:





Z GMO plodín sa vo väčšom meradle aktuálne pestuje  
len niekoľko druhov plodín – hlavne sója, bavlna, kukurica 
a repka olejná



Plodina Vlastnosť
Oblasť alebo štát, kde 

je plodina schválená

kukurica

rezistencia voči hmyzu
Argentína, Kanada, 

Južná Afrika, USA, EÚ

tolerancia voči herbicídom
Argentína, Kanada, 

USA, EÚ

sója tolerancia voči herbicídom

Argentína, Kanada, 

Južná Afrika, USA, EÚ 

(len na výrobné účely)

semeno 

repky
tolerancia voči herbicídom Kanada, USA

čakanka tolerancia voči herbicídom EÚ (len na skrmovanie)

tekvica rezistencia voči vírusom Kanada, USA

zemiaky
rezistencia voči hmyzu, tolerancia voči 

herbicídom
Kanada, USA



GMO sa pestujú hlavne v USA, Argentíne, Brazílii, Kanade, 
Indii a Číne.



Sója odolná voči herbicidom

Viac než 50% plochy na svete je 
osiatej RR sójou



Bt- kukurica 
odolná voči škodcom

Je povolená k pestovaniu v EU. 
(Pestuje sa aj v ČR a SK)



GMO kukurica sa na Slovensku pestuje 
na ploche o 55% menšej ako v 2008

 "V roku 2009 je celková 
osiata plocha 
autorizovanou 
geneticky 
modifikovanou 
kukuricou 875 hektárov, 
čo predstavuje 55-% 
pokles oproti roku 
2008," uvádza rezort 
pôdohospodárstva. 

V minulom roku sa geneticky modifikovaná 
kukurica pestovala na ploche 1930,87 
hektára.



Riziká vzniku rezistentných škodcov

 Rezistencia je 
dedičná



Po GMO kukurici začíname 
pestovať i zemiaky

 2. marca 2010 - „Európska komisia povolila využívať 
geneticky modifikované zemiaky odrody Amflora na 
priemyselné účely,“

 Podľa vyhlásenia Európskej komisie, rozhodnutiu 
predchádzalo „veľké množstvo prísnych vedeckých 
výskumov.„
 Škrob môže byť využívaný na výrobu papiera, lepidla alebo krmiva 

pre zvieratá. To znamená pre rôzne priemyselné účely, ale nie pre 
ľudskú spotrebu.

 „Napríklad, ak ho pridáme do tkanív, budú pevnejšie, keď do 
papiera, bude hladší a tekuté lepidlo, bude schnúť pomalšie,"
hovorí sa vo vyhlásení BASF.



Sú GM potraviny bezpečné?

 Do jednotlivých GM organizmov sú rôzne gény 
začlenené rôznym spôsobom. Znamená to, že každú 
GM potravinu a jej bezpečnosť treba posudzovať 
osobitne, pričom nie je možné dať jednoznačné 
vyhlásenie o bezpečnosti všetkých GM potravín. 

 Na svetovom trhu sú dne GM potraviny, ktoré boli 
podrobené posúdeniu rizika a nie je pravdepodobné, 
že by mohli ohroziť zdravie ľudí. 



Aké môžu byť problémy životného 
prostredia?

 možnosť začlenenia GMO do bežných divých rastlín;

 pretrvávanie génu po zbere GMO úrody; 

 schopnosť iných organizmov (napr. užitočného 
hmyzu) prijímať gén produktu; 

 stabilitu génu; 

 redukciu spektra iných rastlín vrátane straty 
biodiverzity; 

 a nárast používania chemikálií v poľnohospodárstve. 



GM potraviny predávané na našom 
trhu

 Po vstupe Slovenska do EÚ už aj u nás platí pre 
výrobcov a predajcov povinnosť označovať výrobky, 
ktoré sú vyrobené z GMO. 

 Túto informáciu nájdete uvedenú väčšinou iba v 
zložení výrobku.





Odkaz na video:

 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209
562248420005-nedej-se/

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209562248420005-nedej-se/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209562248420005-nedej-se/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209562248420005-nedej-se/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209562248420005-nedej-se/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209562248420005-nedej-se/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209562248420005-nedej-se/
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