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Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

Potreba prepájania vysokoškolského štúdia 

s praxou v oblasti moderných biotechnológií 

založených na báze DNA 
 

Prof. Ing. Jozef Timko, DrSc. Fakulta prírodných vied UCM Trnava 

Cieľ: Spracovanie štúdie (príspevku) za účelom popularizácie vysokoškolského 

štúdia v perspektívnych študijných programoch identifikovaných aj v národnom 

projekte Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti - biológia, resp. 

biotechnológie s dôrazom na moderné biotechnológie, založené na báze DNA. 

 

ÚVOD 

Úžasný rozvoj molekulárnej biológie a molekulárnej genetiky v 70-tych rokoch 

minulého storočia viedol k objaveniu technológie rekombinantných DNA (Rudna 

technológie) v roku 1973. V roku 1975 bola objavená hybridómova technológia. 

Najmä tieto skutočnosti spolu s vývojom nových molekulárno - biologických techník, 

prispeli k nie len k vedeckému pokroku, ale aj k úspešnému komerčnému využívaniu 

technológii Rudna v plnej miere. Na začiatku išlo hlavne o ich využitie v oblasti 

prípravy nových liečiv, ktoré vyústilo v roku 1982, keď sa na trh dostal Rudna 

technológiou pripravený ľudský inzulín, ktorý značne zlacnil liečbu diabetu aj preto, 

že nahradil dovtedy používaný zvierací, za ľudský, čím odpadli mnohé problémy 

a podstatne sa skvalitnil život diabetikov. V 90-tych rokoch sa využitie týchto 

moderných biotechnológii sústredilo na agrobiotechnológie. V súčasnej dobe, keď už 

poznáme kompletné zloženie ľudského genómu (ktorý bol publikovaný v roku 2001 

súčasne medzinárodným konzociom a firmou Celela a plne skomletizovaný až v roku 

2003) sa využívajú tieto technológie hlavne v medicíne. 

Ak chceme využívať poznatky sekvencie ľudského genómu (zabrániť napr. 

chorobe alebo ju liečiť), musíme poznať, identifikovať nie len jednotlivé gény, ale aj 

poznať ako fungujú. Takže pozornosť sa sústredila zo štruktúry génov k ich funkcii.  
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O význame a dôležitosti biologických vied a z toho plynúcich biotechnológií 

nieto sporu. Svedčí o tom pozornosť aká sa im venuje vo všetkých vyspelých štátoch 

a to bez rozdielu, či ide o veľkú alebo malú krajinu. Vo vyspelých krajinách má pojem 

biotechnológie jasný obsah. Rozumejú sa tým technológie novej generácie, 

opierajúce sa o najnovšie poznatky vedy, hlavne molekulárnej biológie a genetiky 

a ich významných nástrojov – génového, bielkovinového a metabolického 

 

inžinierstva ako aj hybridomových techník. Nové biotechnológie a na nich postavený 

biopriemysel ovplyvňuje v čoraz väčšej miere celé priemyselné odvetvia, no najmä 

zdravotníctvo, pôdohospodárstvo a životné prostredie.  

Biotechnológie sú jedným z hlavných megatrendov 21. storočia. Trh 

biotechnologických produktov je najrýchlejšie rastúcim svetovým trhom. 

Biotechnológie predstavujú hlavný inovačný zdroj pre oblasť ochrany ľudského 

zdravia, výživy ľudí a ochrany životného prostredia. 

Doposiaľ najpresvedčivejšie výsledky sa dosiahli práve v oblasti ochrany 

ľudského zdravia – v podobe nových liečiv a tiež v identifikácii mnohých chorôb za 

využitia poznania ľudského genómu a využitia genomiky, proteomiky a najnovšie aj 

personalizovanej medicíny. 

Biotechnológie sú výzvou aj pre EÚ, ktorá trvalo zaostáva pri ich využívaní za 

USA a to i napriek porovnateľnej produktivite v príslušných vedných odboroch 

a disciplínach. Toto zaostávanie za USA je zrejmé najmä v prenášaní poznatkov 

vedy do praxe - teda v inováciách. Prejavuje sa to aj v množstve jednotlivých 

patentov z tejto oblasti, kde EÚ ťahá za kratší koniec. Naša krajina je na tom 

samozrejme ešte oveľa horšie. Napriek mnohým deklaráciám slovenských vlád už od 

roku1994, nikdy nedošlo k razantnému posunutiu sa Slovenska v tejto oblasti. Viac 

krát sa pripravoval Národný biotechnologický program, podobne ako to bolo napr. 

v susednom Česku, ale aj v okolitých krajinách, (ktoré boli inšpirované prioritami USA 

a uvedomovali si dosah týchto technológii na ekonomiku krajiny) no nikdy k tomu 

nedošlo. V USA, ktorá je svetovým lídrom v tejto oblasti už pri nástupe prezidenta 

Clintona boli vytýčené priority krajiny, ktorých bolo 5 a biotechnológie boli na 3 

mieste. 

Cieľom tejto štúdie je popularizácia perspektívnych študijných programov 

z biologických disciplín, dôležitá v kontexte aj charakterizácia a popularizácia 

výskumu a vývoja v oblasti molekulárnej biológie a genetiky a z toho plynúci rozvoj 

moderných biotechnológií. Ale rovnako dôležitým cieľom je formulovať priority 

v danej oblasti pre Slovensko, čo by malo zásadný dosah na výučbu na všetkých 

vysokých školách, ale hlavne na všetkých prírodovedeckých fakultách. 

 



3 

 

Biológia a nové biotechnológie  

 

Vyššie uvedený cieľ je o to zložitejší, že Slovensko nemá doposiaľ definované 

jasné priority rozvoja vedy a výskumu predovšetkým v oblasti vied o živej prírode. 

Podľa niektorých by sme mohli akceptovať priority Európskej únie. Vzhľadom na 

veľkosť a ekonomickú silu SR nie je jednoducho možné akceptovať priority EU 

v celej šírke. Už v 5 RP EÚ bol biotechnológiám, pod označením „Zlepšenia kvality 

života“ prikladaný veľký význam a boli zaradené na druhé miesto, hneď za 

informačné technológie. V 6 RP EÚ sa biotechnológie dostali dokonca na prvé 

miesto pred informačné technológie a objavujú sa aj v niektorých ďalších 

definovaných prioritách. Najvýznamnejšie aktivity Direktoriátu výskumu Európskej 

komisie (DG Research) boli obsiahnuté v strategickom pláne „Vedy o živote 

a biotechnológia – stratégia pre Európu“ v dvoch prioritných tematických oblastiach 6 

RP. Európska rada už na svojom Lisabonskom zasadaní v marci r. 2000 vytýčila 

strategický cieľ, aby sa EÚ stala najkonkurenčnejšou a najdynamickejšou 

ekonomikou na svete založenou na vedeckých a technologických poznatkoch 

a schopná trvalo udržateľného rozvoja. 

 

Napriek prijatému programovému vyhláseniu sa doposiaľ nezačali v oblasti 

vedy plniť prijaté deklarácie. Slovensko sa tak ocitá na konci členských krajín EÚ pri 

financovaní vedy a techniky. V oblasti biotechnológií je súčasná situácia kritická. 

I keď všetci odborníci aj u nás zaraďujú biotechnológie a informačné technológie 

k najvýznamnejším a jednoznačne ich pokladajú (spolu s nanotechnológiami) za 

najsofistikovanejšie technológie, ich podpora na úrovni štátu je minimálna. Neexistuje 

samostatný program podpory biotechnológií a i keď tu bol pokus v rámci Štátneho 

programu výskumu a vývoja pre prierezový štátny program „Rozvoj progresívnych 

technológií pre výkonnú ekonomiku“, kde boli biotechnológie zaradené ako 

podprogram rozbehnuté nakoniec v roku r. 2003 bolo ich financovaniu zastavené. 

  

Dnes, keď skoro neexistuje vyspelá krajina bez Národného 

biotechnologického programu, Slovensko nepodporuje žiaden biotechnologický 

projekt. Biotechnológie sú podporované nie len vo veľkých krajinách ako sú USA, 

VB, Francúzsko, Nemecko, ale aj v menších ako sú Škótsko, Írsko ale aj Fínsko. 

Tieto si za hlavnú prioritu vedy vytýčili rozvoj informačných technológií 

a biotechnológií t.j. technológií s vysokou pridanou hodnotou. Vo väčšine z nich už 

prebehlo niekoľko cyklov (4-5 ročných) úspešných Národných programov. Pritom ich 

východisková situácia ešte pred niekoľkými rokmi, bola porovnateľná so situáciou 

aká je u nás. Základom tohto úspechu bolo určenie jasných priorít a vyčlenenie 
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významného podielu finančných prostriedkov pre vzdelanie, vedu a výskum 

v spomínaných oblastiach na úkor ostatných, aj keď veľmi dôležitých odvetví. 

Z tohto pohľadu je určenie priorít vo vede a výskume zvlášť dôležité. Súčasne 

je dôležité aj osvojenie si týchto priorít štátnou administratívou a ich akceptácia celou 

spoločnosťou.  

 

 

 

Priority a niektoré aspekty brzdiace rozvoj biológie a biotechnológií v SR 

 

Slovensko má predpoklady pre úspešný rozvoj nielen nízko a stredne 

pokročilých, ale aj špičkových technológií vrátane biotechnológií. K takýmto názorom 

nás oprávňuje nie iba dobrý vedecký „background“ a dobrá vzdelanostná úroveň 

občanov, ale aj dobrá tradícia v klasických biotechnológiách. Správne rozhodnutia 

o ďalšom smerovaní špičkových technológií môžu Slovensko rýchlejšie zaradiť medzi 

ekonomický vyspelé krajiny. 

 

Samozrejme, že zaostávanie v moderných biologických technológiách (teda 

biotechnológiách) malo viacero príčin, a neboli to vždy len finančné prostriedky, ktoré 

Slovenská republika nedávala do vedy, do školstva a do rozvoja moderných 

vyučovacích programov v takom objeme, ako by to bolo potrebné. Ani v porovnaní so 

susednými krajinami, ako je Česko, Poľsko ale i Maďarsko je Slovensko v tomto 

ohľade horšie. Okrem financií, to bola aj neochota vzdať sa niektorých 

neperspektívnych študijných odborov na úkor modernejších, atraktívnejších 

a potrebnejších pre spoločnosť. Ďalej to bolo zapríčinené najmä rôznymi rozdielnymi 

názormi kompetentných, ktorí bojovali za svoje študijné odbory a neboli ochotní 

v ničom ustúpiť. Chémia ako taká je na ústupe, ale boli to vlastne chemici, ktorí sa 

nechceli vzdať svojich pozícií (čo vidíme aj v súčasnosti) i keď každému z nich (a to 

nemusel byť fanúšik molekulárnej biológie a moderných biotechnológií) to muselo 

byť jasné. To ale neznamená, že by mali byť zrušené niektoré študijné odbory. Ale 

napr. 300-400 študentov ročne na rôznych odboroch vysokých škôl, alebo univerzít 

nespĺňa reálnu potrebu absolventov týchto odborov pre prax. Vysoké školy sú však 

financované podľa počtu študentov. Preto sú absolventi po ukončení štúdia klientmi 

úradov práce a po päťročnom štúdiu, študujú ďalej v rekvalifikačných kurzoch. Bolo 

by tiež potrebné prehodnotiť financovanie súkromných vysokých škôl. Akreditačná 

komisia by sa mala vyjadrovať k zriaďovaniu súkromných vysokých škôl (najmä 

k študijným programom k jednotlivým predmetom, k informačným listom, ku 
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garantom k personálnemu odbornému zabezpečeniu a pod.). V mnohých vyspelých 

krajinách (napr. v USA) je to práve tak. A práve tam sú na popredných miestach 

v hodnotení Univerzity, ktoré sú súkromné, ale veľmi efektívne a produktívne. Je 

pravda, že aj na štátne univerzity musia študenti finančne prispievať, ale je to 

podstatne menej ako na súkromných univerzitách. Pritom štátne univerzity sú na 

vysokej úrovni, teda na podobnej, alebo aj lepšej ako súkromné univerzity (na 

porovnanie napr. Harvard v Bostone súkromná, a UCLA v Los Angeles štátna sú 

porovnateľné) no poplatky na štúdium sú neporovnateľne nižšie na štátnych 

univerzitách.  

Možno je načase uvažovať o určitom spoplatnení štúdia aj na slovenských 

vysokých školách . Samozrejme, bolo by potrebné súčasne mať dobrý systém 

rôznych štipendií, ktoré by zaručovali, že nadaní študenti aj keď si nemôžu dovoliť 

poplatky by v žiadnom prípade neboli diskriminovaní. V USA, ale aj v iných vyspelých 

krajinách sú práve takýto študenti silno podporovaní a to v takej miere, že štipendiá 

im vykryjú nielen poplatky na štúdium, ale stačia im aj na skromné živobytie aj keď 

nie sú vôbec podporovaní rodinou. A o taký systém by sme sa mali snažiť. Tým by 

sa celý náš systém vysokoškolského štúdia veľmi zefektívnil.  

Na druhej strane by vysoké školy mali mať viac finančných prostriedkov, ale aj 

väčšiu motiváciu skvalitňovať študijný proces. V školstve všeobecne a na VŠ zvlášť 

máme veľmi poddimenzované finančné ohodnotenie. Posledné platové tabuľky pre 

VŠ a vedeckých pracovníkov boli upravované tak dávno, že si to ani nepamätáme 

(možno v r. 2008), ak neberieme do úvahy úpravy v rozmedzí 10-20 EUR, čo vlastne 

iba vyrovnáva infláciu. Mzdové ohodnotenie profesora na plný úväzok a s najvyššou 

možnou praxou je podľa tabuliek 1157.- a docenta 1071,50 EUR , čo nie je 

motivujúce. Ale veľa krát je to aj menej, keďže ide ľudí, ktorí nemajú najvyššiu prax . 

Tak akú motiváciu ma 50 ročný profesor, ktorý netúži po funkcii a chce sa venovať 

vyučovaciemu procesu a vedeckej práci? Veď v súčasnosti je situácia taká, že 

čerstvá docentka z biológie vek medzi 40-50 rokov pri odchode z nemenovanej 

univerzity uviedla, že jej na gymnáziu ponúkli vyšší plat ako mala na svojej pozícii 

docentky na VŠ. V oblasti školstva je preto potrebné zamyslieť sa nad súčasnými 

mzdovými pomermi. Pretože sa nemôžeme čudovať, keď úspešný končiaci 

doktorand (autor niekoľkých kvalitných zahraničných odborných publikácií) opustí 

VŠ, alebo vedeckú inštitúciu (nastupuje do banky) a ako dôvod uvedie, že si založil 

rodinu a to je jediná možnosť ak chce ako- tak normálne žiť. Súčasný platový 

poriadok, síce umožňuje každého pracovníka ohodnotiť o ďalšie finančné 

prostriedky, skoro až do výšky platu, žiaľ je to nemožne pre nedostatok finančných 

prostriedkov.  

Nie každý je v takej pozícii ako absolventi medicíny (lekári), ktorí si vyššie 

platy proste vybojovali a myslím, že úplne oprávnene, ale voči iným napríklad 
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vysokoškolským profesorom a docentom je to nefér. Pretože tí nemôžu na štrajk ani 

len pomyslieť. Prečo? No nikto by sa tým nezaoberal, ak by sa jeden semester na 

VŠ neučilo, nič hrozného by sa nestalo, veď to by sa určite dalo dobehnúť. Horšie by 

ale bolo, ak by to urobili učitelia základných a stredných škôl. Neviem ako by to naša 

spoločnosť riešila, ak by sa čo len mesiac neučilo. Čo by sme robili s deťmi 

s povinnou školskou dochádzkou a stredoškolákmi? Určite by to bolo pre spoločnosť 

horšie ako keď štrajkovali lekári. Je zaujímavé čo hovoria svetové štatistiky, ktoré 

jasne ukazujú, že vo viacerých krajinách počas štrajku lekárov (a išlo o dobu dlhšiu 

ako mesiac) bola úmrtnosť populácie v príslušných krajinách výrazne najnižšia za 

sledované obdobie?! Takže môžeme byť radi, že odborári v školstve (nemyslím tým 

VŠ) sú tak akční ako sú. Pretože ak by štrajkovali učitelia základných a stredných 

škôl, nastali by obrovské problémy. Vláda by bola nútená rozmýšľať pri 

prerozdeľovaní finančných prostriedkov pre jednotlivé rezorty iným spôsobom 

a možno by boli menej dotované zahraničné aj naše podniky a lepšie ohodnotení 

pedagógovia. A že aj učitelia si zaslúžia vyššie finančné ohodnotenie je úplne jasné 

každému súdnemu človeku. Veď je veľmi dôležité aby na stredných školách končili 

absolventi čo najviac pripravení a to nie iba z matematiky a slovenčiny, hoci pre 

všeobecné vzdelanie je to najdôležitejšie, ale aj z iných predmetov.  

Vráťme sa k lobbingu a k diskriminácii biológie a moderných biotechnológiách. 

Vo väčšine vyspelých krajín sú biotechnológie priradené do biologických disciplín, čo 

je úplne pochopiteľné. Veď to vyplýva z názvu BIO – technológie, ale na Slovensku 

patria do technológií všeobecne, a tu sa ocitajú v absolútne neadekvátnom prostredí, 

ale v skutočnosti patria pod chémiu. Dôkazom toho je, že o zaradení študijných 

programov biotechnológia rozhoduje Akreditačná komisia. No a Akreditačná komisia 

mala zatiaľ vždy také zloženie, že jej väčšinu tvorili chemici, alebo chemicky 

orientovaní členovia. (Sám som pôvodom chemik, ukončil som štúdium na Katedre 

organickej chémie na Chemickej fakulte SVŠT- tak sa vtedy volala, ale po 

absolvovaní som sa začal venovať molekulárnej biológií a tej a moderným 

biotechnológiám sa venujem dodnes). Takže o študijnom odbore biotechnológia sa 

rozhoduje v Akreditačnej komisii v oblasti chemických vied, no a tá je pochopiteľne 

zložená z chemikov ktorí, nie sú ochotní ani diskutovať o tom, aby biotechnológia, 

prešla do biologických disciplín. (Nik nevie presne ako a prečo sa biotechnológia 

ocitla v područí chemikov). Ale vlastne sa im netreba čudovať, veď bojujú za svoju 

silnejšiu pozíciu. Keďže chémia je na ústupe, či sa nám to páči, alebo nie, je to 

proste fakt. Je len otázkou času kým aj v podmienkach Slovenska dôjde k zmene 

a nebudú to chemici, ktorí budú rozhodovať o tom kam patri biotechnológia, ale aby 

som bol úprimný aj biochémia. U biochémii to nie je tak jednoznačné, žiaľ 

biochemikom to aspoň zatiaľ vyhovuje. Môžu operovať pri výučbe a tiež aj pri 

výskume výdobytkami molekulárnej biológie (nakoniec prečo nie) napr. génmi ich 

expresiou DNA, RNA, bielkovinami a tak sa dostávajú v porovnaní s čistými 
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chemikmi do značnej výhody. Veď je úplne logické, že BIOchémia je oveľa 

atraktívnejšia, nie len pre študentov, ale aj pre výskum ako taký ako chémia. Ale ich 

chovanie je krátkozraké, pretože tak ako BIO technológie aj BIO chémia by mala 

patriť jednoznačne pod biologické vedy. Veď potom by sa biochémia mala volať 

Chemo-biológia. Na diktát chemikov sa dá oponovať aj tým, že dobre tak nech to tak 

ostane, ale čo ak sa ozvú fyzici a použijú rovnaký postup ako chemici. Veď chémia je 

vlastne založená na molekulách protónoch a elektrónoch, tak že ide o fyziku. Tak by 

som bol zvedavý ako by chemici reagovali ak by boli chemické vedy zaradené pod 

fyzikálne vedy. Nikto nepochybuje, že všetko má fyzikálne princípy. (V tejto súvislosti 

by som sa rád zmienil o filozofii. Filozofia, tak ako aj matematika patrí medzi 

najstaršie vedné disciplíny a niekedy sa všetko radilo pod ich krídla. V súčasnosti je 

to celkom inak a filozofia už nemá také postavenie ako kedysi. Keď sa sporím s 

filozofmi, ktorí tvrdia, že využívajú poznatky zo všetkých vied a vraj ich 

zovšeobecňujú, o čom sa dá polemizovať, a všetko sumarizujú, a preto sú nad 

všetkými inými vedami, rad používam nasledujúci príklad. Geniálny fyzik Richard 

Feynman sa o filozofii vyjadril, že filozofia vedy je pre vedu rovnako dôležitá ako je 

ornitológia pre vtákov,)  

To, že fabrikujeme absolventov, ktorí nenájdu uplatnenie v spoločnosti je 

vážna vec a je potrebné sa tým zaoberať a hlavne situáciu riešiť. Rovnako som 

presvedčený, že neúmerný počet absolventov niektorých humanitných odborov na 

vysokých školách na Slovensku je neadekvátny a myslím si, že až škodlivý pre 

spoločnosť. Preto som presvedčený, že počet študentov, by mali byť na týchto 

fakultách, ale aj na všetkých fakultách obmedzený a regulovaný MŠ SR a to podľa 

potrieb spoločnosti. Veď aj na herectvo a dramaturgiu nemôže byť prijatý každý. Ale 

je potrebné, aby ročne ukončilo školu napr. 200 hercov ročne? Tu sa obmedzeniu 

nikto nečuduje, tak prečo sa to trpí masmediálnym, sociologickým a podobným 

fakultám? No asi jednoznačne preto, že takéto štúdium je jednoducho pohodlnejšie 

ako prírodne a technické vedy ale aj medicína a farmácia. Zriaďovateľ, čiže MŠ, by 

sa malo touto situáciou prioritne zaoberať. Veď všade na svete je počet prijímaných 

študentov regulovaný, na to sú prijímacie pohovory. Každá fakulta má, alebo by mala 

mať limity (napr. medicína, právo a pod.). Keď budú stanovené počty napr. konkrétne 

na Mas.F UCM na maximum 50-70 študentov ročne na všetky jej katedry, tak 

nemôže fakulta prijať 300-400 poslucháčov do prvého ročníka. Keď som nastúpil na 

STU na Chemickú fakultu, bolo nás prijatých asi 400 poslucháčov, ale počítalo sa s 

tým, že ukonči z nás 200. A skutočnosť bola 175. V tom čase (1961) náš priemysel 

potreboval inžinierov chemikov, chémia mala prioritu, (žiaľ chemici sa dodnes 

nevedia zmieriť s tým, že to už tak nie je), takže to bolo v poriadku. A Slovensko by 

nemalo byť výnimkou práve v tom, že Univerzity nemajú limity, alebo ich majú príliš 

vysoké. Keď sa tak radi riadime vyspelými štátmi ako napr. USA, prečo od nich 

nepreberáme aj tieto povedal by som dobré regulácie, veď je to v našom 
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všeobecnom záujme. Každá normálna uznávaná univerzita v USA ma určený počet 

prijímaných študentov do prvého ročníka. 

Jednou z priorít nášho vzdelávacie systému, by mal byť aj odhad potrebných 

absolventov. To len znova potvrdzuje, že poskytovať finančné prostriedky podľa 

počtu študentov je úplne scestné. Veď náročnosť na Prírodovedeckých fakultách ale 

aj technických VŠ je vzhľadom na absolvovanie laboratórnych cvičení 

neporovnateľné , vyššie, ako napr. na Ekonomických, Sociologických, 

Masmediálnych, Filozofických a aj ďalších. Takže z tohto dôvodu by mali platby na 

jednotlivých študentov byť jasne zvýhodnené smerom hore. A to nie iba symbolický, 

ale s koeficientom 2-3x. 

Práve v súčasnosti sa skončili akreditácie všetkých Vysokých škôl. Podľa 

kritérií má ministerstvo školstva rozhodnúť ktorej VŠ bude pridelený štatút Univerzita, 

a ktoré školy budú zaradené do inej kategórie. Tak sa netreba báť to uskutočniť 

a rázne odlíšiť vynikajúce , dobré a slabé univerzity (VŠ). V zahraničí je nutnosť, aby 

univerzita mala Fakultu medicíny. Pre naše podmienky je to silné kritérium, ale prečo 

by nemalo byť podmienkou aspoň to, aby každá univerzita mala okrem filozofických, 

sociologických a pod. fakúlt, minimálne Fakultu prírodných vied a Právnickú fakultu. 

To by malo byť podmienkou každej univerzity, okrem technických univerzít. Veď čo 

sú to za univerzity ak nespĺňajú ani toto jednoduché kritérium. Potom by sa nestalo, 

že napr. v Trnave, aj keď je veľká, ba je potrebné povedať, že historická tradícia čo 

sa univerzity týka tak sú v tomto meste dve. Ak by sa spojili Trnavská univerzita 

a UCM bolo by to prospešnejšie pre každého. Pretože UCM nemá Právnickú fakultu 

a Trnavská univerzita, zase nemá Fakultu prírodných vied. Okrem toho by neboli 

žiadne problémy s priestormi a možno by nemuseli študenti UCM dochádzať do 5 km 

vzdialených Špačiniec, kde sídli Fakulta prírodných vied, ale hlavne kde sú vybavené 

jednotlivé laboratória, ktoré sú nevyhnutné pre výučbu, ale aj pre vedecké 

experimenty. Veď najmä ráno sa študenti nemajú ako dostať do školy, pretože sa 

jednoducho nevmestia do autobusov. Takže zdá sa, že by to malo vyhovovať 

každému, samozrejme okrem, rektorov, prorektorov a celého rektorátu ako aj 

administratívy oboch univerzít. Veď len rozpočet rektorátu je mnohokrát vyšší ako sú 

rozpočty jednotlivých fakúlt, no a najmä ak ide o menšie univerzity to nie je vôbec v 

poriadku. Som presvedčený, že spojením týchto dvoch univerzít by sa značne 

zefektívnilo štúdium, a hlavne by sa ušetrili značné finančné prostriedky a takto 

vzniknutá univerzita by sa stala oveľa váženejšou a prestížnejšou a bola by lepšou 

reprezentantkou Trnavy. Takéto pokusy ako mi je to známe už boli, ale neochota 

vedenia oboch škôl bola proti a tak sa to zatiaľ neuskutočnilo. Výhodou by bolo aj to, 

že by sa tieto inštitúcie neuchádzali o podporu, či už mesta, ale aj rôznych grantov, 

najmä zahraničných, ale aj prostriedkov zo štrukturálnych fondov samostatne, všetka 

podpora by šla na jednu inštitúciu. Ale kým bude MŠ čakať, na dohodu medzi 

univerzitami, tak sa takýto projekt nikdy neuskutočni. Je to na škodu študentov, 
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mesta a efektivity štúdia, teda všetkých, a preto takýto projekt nemá nijakú nádej aby 

sa neuskutočnil. Ale MŠ môže jednoducho po zvážení dať vypracovať podrobnú 

štúdiu, ktorá by zohľadnila všetky študijné programy na oboch univerzitách. Táto 

štúdia by mala zvážiť všetky aspekty, výhody a nevýhody takéhoto projektu. Mali by 

to vypracovať odborníci, ktorí poznajú pomery na jednotlivých univerzitách. Táto 

štúdia by mala zohľadniť aj získanie finančných prostriedkov a to nie len od MŠ, ale 

aj prostriedky získané zo ŠF EÚ a tiež ako sú tieto prostriedky využívané. Ďalej by 

mala vyhodnotiť, koľko finančných prostriedkov sa míňa na chod rektorátov oboch 

univerzít a zhodnotiť možne úspory. Hoci nejde len o finančné prostriedky, aj keby 

nešlo o značnú úsporu je potrebné vyhodnotiť všetky aspekty takéhoto zlúčenia 

najmä po stránke študijnej a spoločenskej. Na druhej strane by bolo potrebne zvážiť 

aj pobočku STU, ktorá by mala ukončiť svoju činnosť, alebo by sa mal nájsť spôsob 

jej začleneniu a pre spoločnú univerzitu. Pri debatách s kolegami som sa viackrát 

pýtal, prečo sa neuvažuje o spojení univerzít. Odpoveďou od kompetentných bolo, že 

v princípe nie sú proti, ale je strašne veľa problémov s tým spojených napr. ako by sa 

mala univerzita volať. No ja si myslím, že je to veľmi jednoduché a divím sa, že to 

vedenie oboch univerzít nenapadlo. (Veď v slovenskom Ríme ako mnoho kráť sa 

Trnava tituluje, bola Univerzita založená už v roku 1635 a v roku 1777 bola, 

presídlená do centra Uhorska do Budína. Išlo o kresťanskú univerzitu, ale to nie je 

podstatné. Zaujímavé, však je, aké mala Fakulty hneď pri založení. Išlo o Filozofickú, 

Teologickú, Právnickú a Lekársku, takže aj v súčasnosti, by spĺňala najprísnejšie 

kritéria kladené na Univerzitu. V súčasnosti má táto univerzita iba o jednu fakultu viac 

a to je Pedagogická fakulta a nemá lekársku , ale Fakultu zdravotníctva a sociálnej 

práce). Preto ma napadá jednoducho aby sa takáto univerzita volala Trnavská 

univerzita Cyrila a Metoda. Každý na Slovensku vie, kto je Cyril a Metod, takže 

vsúvať do názvu, týmto vierozvestcom, že sú svätí je úplne zbytočne a veľmi by to 

komplikovalo názov univerzity. Takže skratka by takejto inštitúcia bola TUCM, 

pripadá mi to ako výborná skratka, proti ktorej budú odporcovia ťažko hľadať 

argumenty. Iste sa mnoho takých nájde, ale určite pôjde o ľudí, ktorí sú proti 

takémuto projektu. Veď aj slávna UCLA, čo je skratka University of California Los 

Angeles, ktorá je štátnou univerzitou a patri dlhodobo medzi 20 najlepších univerzít 

v USA ma štyri písmená. (Ide o univerzitu, kde som strávil jednoročný študijný pobyt 

1980-1981 a výsledkom toho bolo, že nie len v Českej republike (prof. Pačes), ale aj 

na Slovensku sme začali sekvenovať DNA).  

A práve v začiatku 80-tych rokov sme zachytili svetový trend rozvoja 

molekulárnej biológie a nových technológií. Bolo to aj zásluhou nadšencov akým bol 

aj prof. Turňa ktorý v tom čase bol riaditeľom Biotechnologického ústavu na 

Prírodovedeckej fakulte UK a upriamil sa výlučne na biotechnológie, no nie také 

ktoré boli preferované na Chemickej fakulte STU, (kde tiež zriadili Biotechnologický 

ústav), ale na moderné technológie založené na technológiách Rudna. Po Roku 
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1989 aj keď sme ju všetci podporovali, žiaľ biotechnológii sa nevenovala taká 

pozornosť ako sa mala. A môžem dnes smelo povedať, že s pár ďalšími odborníkmi 

sme ďalej boli propagátormi nových poznatkov a boli sme pioniermi klonovania 

cudzorodých génov na Slovensku. Najmä na Prírodovedeckej fakulte UK a na ÚMB 

SAV sa začali rozvíjať prudkým tempom techniky klonovania cudzorodých génov. No 

žiaľ vtedajšia Chemická fakulta STU úplne zaostala a ešte aj dnes sa vôbec 

nevenuje molekulárnej biológii, hoci vo vyspelých krajinách je to úplnou 

samozrejmosťou. V USA sú to svetoznáme inštitúcie ako Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) v Bostone, alebo California of Technology (Caltech) v Los 

Angeles, ktoré patri medzi svetové špičky aj v rDNA technológiách. Aký neuveriteľný 

rozdiel od našich technických fakúlt, kde patri aj súčasná Fakulta chemickej 

a potravinárskej technológie, ktorá sa týmito aktivitami nie že vôbec nezaoberá, ale 

ju ani nevyučuje na primeranej úrovni. A to je povážlivé. Veď aj v súčasnosti Fakulta 

chemickej a potravinárskej technológie, či vo výučbe, alebo vo výskume zaostáva v 

moderných metódach molekulárnej biológie a moderných biotechnológiách. V rámci 

PhD. štúdia sa objavujú aj práce s využívaním moderných molekulárny–biologických 

metód, ale iba v spolupráci s Výskumným ústavom potravinárskym, kde títo PhD. 

študenti uskutočňujú svoje dizertačné práce. Myslím si, že je to zlá stratégia, na ktorú 

určite v budúcnosti táto fakulta doplatí. Napriek tomu, že majú mikrobiologickú 

katedru a venujú sa aj potravinárstvu, nepovažujú vyučovanie molekulárnej biológie, 

čo je základ moderných biotechnológii, za potrebné. Typický chemický postoj. Ja 

chápem, že nemajú na to odborníkov, ale ak si myslia, že si zoberú rôzne ľudské 

tkanivá, napr. mozog, pečeň, ľadviny a pod, a stanovia tam obsah napr. Zn. Fe, Cu, 

Al, Se, atď., že je to chemická medicína, tak to tak celkom asi nebude. Je to taká istá 

veda ako desiatky rokov v rámci biológie končiaci absolventi (Ing.) z biológie 

obhajovali ( a zrejme aj obhajujú) diplomové práce tak, že berú vzorky z potoka, ktorý 

tečie hocijakou dedinou, pred dedinou a po opustení dediny a stanovujú tam rôzne 

kovy, radšej ich ani nemenujem. Ale veď je úplne jasné, že potok , ktorý opúšťa 

dedinu musí byť viac znečistený ako keď prichádza do dediny, najmä ak dedina 

nemá kanalizáciu (a takých máme ešte stále na Slovensku dosť). To však nie je 

žiaden výskum, to je monitoring, tak ako niekto sleduje zrážky, alebo meria silu vetra. 

A to hovorím z vlastnej skúsenosti, roky som bol predsedom Komisie pre záverečné 

skúšky pre absolventov biológie na Fakulte biochémie a potravinárstva na SPU 

v Nitre.  

Nakoniec o tom aký je rozdiel medzi technickými univerzitami a fakultami 

prírodných vied (alebo Prírodovedeckými fakultami) je aj moja skúsenosť ako 

pedagóga. V súčasnosti som vedúcim diplomovej práce študenta, ktorý nastúpil na 

FPV UCM, na Mgr. štúdium, aplikovaná biológia, hoci presne tú istú špecializáciu 

ukončil na SPU v Nitre s titulom Ing. Pracuje v nemenovanej nemocnici v určitom 

meste na oddelení biochémie. Žiaľ nemocnica mu nemôže uznať jeho vzdelanie, 
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a preto sa prihlásil na našu PFV UCM na Mgr. štúdium, ktoré ak úspešne ukončí mu 

zdravotníctvo získané vzdelanie uzná. Aj keď ide o rovnaký študijný odbor učebné 

plány sú rozdielne. V Nitre absentujú vyučovacie predmety ako genomika, 

proteomika a samozrejme aj niektoré laboratórne cvičenia. Prečo sa o tom vôbec 

zmieňujem, no najmä preto, že chcem poukázať na veľký rozdiel študijných 

programoch i keď úplne s tým istým názvom „aplikovaná biológia“ medzi univerzitami 

a technickými univerzitami. Technické univerzity, vôbec nemajú záujem ísť do 

moderných biotechnológii i keď často sa pasujú za ich propagátorov. Napr. Fakulta 

chemických a potravinárskych technológií STU, ale podobne je to aj na SPU.  

 

Biológia 

Biológia zahŕňa veľa disciplín a rovnako veľa študijných odborov. Ja sa 

nechcem venovať všetkým, hoci všetky sú potrebné ale chcem sa sústrediť, len na 

tie ktorých rozvoj viedol k objavu rekombinantných DNA technológií a teda nových 

biotechnológií. Ide najmä o molekulárnu biológiu a molekulárnu genetiku a nové 

biotechnológie. 

 

Molekulárna biológia a genetika  

 

Pre posledné obdobie genetického a molekulárno-biologického výskumu vo 

svete je charakteristické intenzívnym štúdiom detailnej štruktúry genómov rôznych 

skupín organizmov s výrazným akcentom na štúdium funkcie génov (funkčná 

genomika - proteomika), ktorý vyplýva z postupného nahromadenia poznatkov o ich 

štruktúre a potreby bližšieho porozumenia mechanizmov genetickej determinácie 

znakov fenotypu a pre pochopenie primárnych biologických mechanizmov 

a procesov, čo má bezprostredné vyústenie aj do praktických aplikácií - konštrukcia 

transgénnych organizmov využívaných nielen pre štúdium teoretických problémov, 

ale aj pre praktické využitie v medicíne, poľnohospodárstve a pod. Poznanie 

molekulových mechanizmov vedúcich k vzniku nádorovej bunky; poznanie 

mechanizmov vzniku viacerých dedične podmienených ochorení; získavanie vysoko 

produktívnych a úžitkových foriem organizmov atď.). Zdokonaľovanie metodík 

používaných pri štúdiu štruktúry genómu („genomika“) umožňuje komplexnú analýzu 

vytipovanej vlastnosti - funkcie génu - vo vzťahu ku konkrétnemu komplexnému 

procesu u mnohobunkového organizmu, počínajúc proliferáciou buniek cez 

diferenciáciu a morfogenézu s možnou aplikáciou získaných poznatkov aj na 

človeka. Doslova impozantný nárast poznatkov v genetike je spojený s nepretržitou 
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inováciou a introdukciou nových metodických postupov, ktorých rutinné využívanie 

patrí medzi finančne najnáročnejšie v rámci všetkých vedných odborov.  

Detailné štúdium genómov odkrýva nové poznatky o funkcii jednotlivých 

úsekov genetickej informácie, o ktorých sa predtým vedelo len málo a naše poznatky 

o štruktúre genetickej informácie vyšších organizmov boli značne obmedzené. 

Z doteraz získaných údajov vyplýva, že popri detailnejšom poznávaní súboru génov 

kódujúcich bielkoviny, ich interakcií v rámci „génového pozadia“ bunky a organizmu 

a sekvencií s regulačnou funkciou, bude jeden z hlavných akcentov u eukaryotov 

kladený na výskum úsekov genómu, ktoré nekódujú proteíny (napr. u človeka až 

98,5%). Ukazuje sa, že časti genómu určujúce „nekódujúce RNA“ (ncRNA, ktorých 

súčasťou sú aj iRNA - interferujúce RNA) môžu mať esenciálnu úlohu v bazálnych 

biologických procesoch eukaryotov, regulácii expresie génov, dynamike zmien 

štruktúry chromatínu a chromozómov v mitóze a meióze, diferenciácii tkanív 

v ontogenéze a z toho vyplývajúcej úlohy v genetickom programovaní vyšších 

organizmov – živočíchov a rastlín. Výsledky komparatívnej genomiky naznačujú 

vysoký stupeň konzervovanosti nekódujúcich intrónových a intergénových sekvencií 

u rôznych skupín organizmov (napr. u stavovcov) naznačujúc ich dôležitú úlohu 

v bazálnych biologických procesoch podieľajúcich sa na utváraní spoločných znakov 

tejto skupiny organizmov a súčasne odhalili v týchto častiach genómu aj odlišné 

úseky, ktoré by mohli byť zodpovedné za rozdiely medzi jednotlivými druhmi. Pri 

viacerých ncRNA sa už zistil vzťah k rôznym ochoreniam u človeka, čo len 

dokumentuje ich dôležitú úlohu v bunke a organizme. Súčasne sa podstatne 

urýchľuje výskum produktov génov kódujúcich proteíny s popisom doteraz veľmi 

málo poznanej úlohy v utváraní trojrozmerných štruktúr jadra a ďalších súčasti bunky 

ako i rôznych častí vyvíjajúceho sa organizmu. 

S komparatívnou genomikou bezprostredne súvisí funkčná genomika, ktorej 

hlavným cieľom je popísať funkciu všetkých génov v genóme a ich produktov 

a pochopiť ich úlohu v biologických procesoch v štandardnom (normálnom stave) 

bunky a organizmu ako aj v odchýlkach od normy (choroba, zmena funkcie 

spôsobená spontánnou alebo umele navodenou dedičnou zmenou alebo 

transformáciou s cudzorodou genetickou informáciou). Základným metodickým 

prístupom pri funkčnej genomike je celogenómové skenovanie expresie génov 

a proteínov a vývoj bioinformatických postupov pre spracovanie získaných údajov, 

ktoré budú mať dôležitú úlohu pri štúdiu zložitých regulačných sieti interakcií 

proteínov a nukleových kyselín. Bude potrebné vytvoriť nové algoritmy pre 

sledovanie rôznych typov interakcií v rámci sekvencií genómu. Získané výsledky 

vyústia do priameho využitia predovšetkým v biomedicíne a biotechnológiách so 

širšou aplikáciou aj do poľnohospodárstva. V biomedicínskej oblasti vytvoria nové 

poznatky predpoklady pre včasnú predikciu ochorení, čo pri mnohých ochoreniach 

podstatne zlepší prognózu pre pacienta a tiež urýchlia uplatnenie molekulárno-
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genetických metód v liečení geneticky podmienených ochorení u človeka (génová 

terapia v somatických a pohlavných bunkách a s tým spojené problémy) 

a v klonovaní pre terapeutické účely. 

V oblasti biotechnológií sa, popri inom, otvoria nové možnosti pre detailnejšie 

zámerne ovplyvňovanie metabolických procesov pri syntéze želateľných produktov u 

transgénnych organizmov a súčasne utvorí nové možnosti pre vyhnutie sa 

neželateľnému riziku pri využívaní geneticky manipulovaných zdrojov potravín. 

Využívanie genetických metód v modifikovaní ciest získavania potravy umožní nové 

aplikácie molekulárno-genetických postupov v poľnohospodárstve a potravinárstve, 

ako je napr. redukcia alergénov; rastliny so zmenenými metabolickými dráhami; 

rastliny produkujúce vakcíny; mlieko s vyšším obsahom kazeínu a mnohé ďalšie. Pre 

zabránenie straty výhod génových technológií bude potrebné vytvoriť základné 

pravidlá pre nové aplikácie v potravinárskom sektore aj vo vzťahu k zdraviu človeka 

a udržateľnému rozvoju. 

Nové poznatky a ich praktické využívanie otvorí celý rad otázok a nastolí nové 

problémy aj pre bioetiku, kde základným bioeticko-politickým cieľom bude stimulovať 

diskusie, ktoré pomôžu vybudovať konsenzus medzi civilnou spoločnosťou, vedou, 

priemyslom a rôznymi nezúčastnenými skupinami a získať dôležitú informáciu 

o vnímaní rizika jednotlivcom a spoločnosťou. 

Z vyššie uvedeného sa javí užitočným prepojenie výskumu z viacerých 

odborov a vytváranie interdisciplinárnych výskumných študijných odborov, ale aj 

projektov – v tejto súvislosti v rámci molekulárnej biológie, komparatívnej a funkčnej 

genomiky, proteomiky, biotechnológie, biomedicíny, bioinformatiky a bioetiky.  

 

Pre riešenie predpokladaných, ale aj novo vznikajúcich výskumných 

problémov v oblasti molekulárnej genetiky a jej aplikačných výstupov máme v našej 

krajine ľudské zdroje v podobe už skúsených vedeckých pracovníkov v tejto oblasti 

výskumu ako aj mladých perspektívnych pracovníkov pripravovaných pre potreby 

výučby takýchto študijných odborov, čím sa súčasne posilni aj takýto výskum na 

našich univerzitách, čo rozhodne posunie aj rýchlejšie prepojenie takýchto poznatkov 

do praxe. 

 

Na Slovensku sa vyčleňuje pre vedu na vysokých školách a ústavoch 

akadémie žalostne nízky objem finančných prostriedkov (menej ako 5% z celkového 

objemu vyčlenených na vedu a 95% na platy- veľmi nízkych aj v porovnaní 

s krajinami V4- a réžiu pracovísk). Vo vyspelých krajinách tvoria režijné náklady 

(platy a prevádzka) 20 – 40% z celkových nákladov a 60 – 80% sú priame náklady 

na riešenie výskumných projektov. V tejto súvislosti treba podčiarknuť aj zlé sociálne 
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podmienky pre mladých začínajúcich vedeckých pracovníkov a riziká ich odchodu do 

zahraničia. Nevyhnutnou podmienkou zachytenia a rozvíjania hlavných trendov 

výskumu bude navýšenie finančných prostriedkov všeobecne a špeciálne pre 

pracoviská s hlavným podielom na výchove odborníkov a realizácii molekulárno-

genetického výskumu a jeho praktických aplikácií. Jedným z hlavných problémov je 

absencia „vednej“ politiky v našom štáte, t.z. bezkoncepčnosť v oblasti vedy na 

najvyššej úrovni. Vyplýva to aj s porovnania so susednými štátmi. Na rozdiel od 

susedných Čiech, naša vláda založila prvú a jedinú agentúru na podporu vedy 

a techniky (APVT) až v r. 2001 pod nátlakom Európskej únie ako podmienku pre 

pokračovanie v prístupových rokovaniach. V Čechách sa tak stalo už začiatkom 90-

tých rokoch (a je ich tam viac). V budúcom období bude tiež potrebné zainteresovať 

aj súkromný sektor na podporovaní a financovaní tohto výskumného zamerania, 

podiel ktorého je v súčasnosti zanedbateľný.  

 

Potenciál výskumu v oblasti molekulárnej genetiky je sústredený na Slovensku 

na ústavoch SAV, vysokých školách a niektorých rezortných ústavoch MZ a MPV. Na 

viacerých pracoviskách je materiálový aj ľudský potenciál na relatívne vysokej úrovni 

s vyústením do plodnej spolupráce s pracoviskami v zahraničí. Je opodstatnené 

predpokladať, že aj v budúcnosti problematika riešená na týchto pracoviskách (v 

spolupráci so zahraničím) prinesie čo najefektívnejšie zhodnotenie vynaložených 

prostriedkov a organizačného úsilia. Celkovo možno konštatovať, že v súčasnosti 

máme (avšak dokedy?) ľudský a čiastočne aj materiálový potenciál pre kvalitný 

molekulárno-genetický výskum, avšak čoraz ťažšie realizovateľný na špičkovej 

úrovni. Metódy molekulárnej genetiky a z toho vyplývajúce zameranie výskumu sa 

v súčasnosti robí už u všetkých základných experimentálnych skupín organizmov 

(mikroorganizmy, rastliny, živočíchy). Využívajú sa metódy molekulárnej biológie 

a genetiky bežne používané vo svete (rôzne metódy analýzy DNA markerov; 

konštrukcia vektorov pre transformáciu buniek mikroorganizmov, rastlín a živočíchov; 

amplifikácia DNA pomocou PCR; fluorescenčná in situ hybridizácia DNA na úrovni 

chromozómov, sekvenovanie DNA). Na druhej strane už začalo čoraz výraznejšie 

zaostávanie za vyspelými krajinami v metódach, kde boli vyvinuté „robotizačné 

postupy“, v metódach, ktoré si vyžadujú vysoké finančné náklady a nastáva značný 

časový posun vo využívaní nových metód, napr. a mikročipov (macro-, microarrays) 

ako aj iných, neuskutočniteľných bez nákupu spomínaných robotizačných zariadení. 

 

Vývojové oblasti 

Základnými – strategickými cieľmi výskumu v oblasti molekulárnej biológie a 

genetiky, vyúsťujúcimi vo výučbe a základnom výskume by mali smerovať 

predovšetkým do komparatívnej a funkčnej genomiky a proteomiky. V aplikáciách 
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hlavne do biomedicíny a biotechnológií by sme mohli sústrediť do nasledovných 

bodov: 

 využívať postupne získavané informácie o štruktúre a funkcii génov ešte predtým, 

než úplne porozumieme štruktúre a funkcii celého genómu 

 získať detailnú informáciu o štruktúre a funkcii všetkých oblastí genómu (zistiť kde 

sa nachádzajú všetky gény a aká je ich funkcia; identifikovať a preskúmať všetky 

úseky genómu, ktoré nekódujú proteíny; využiť tieto poznatky pre detailnejšie 

pochopenie priebehu základných a centrálnych biologických procesov a ich 

regulácie, ako sú napr. bunkové delenie a diferenciácia buniek a tkanív 

v priebehu ontogenézy) 

 zistiť a pochopiť siete genetických interakcií a funkcie a interakcie proteínov 

(najskôr u jednoduchších organizmov – napr. kvasinky – a potom nájsť spôsoby 

pre aplikáciu poznatkov na človeka a do biotechnologických postupov; 

v nadväznosti na bioinformatické spracovanie a integrácia údajov) 

 detailne porozumieť príčinám a realizácii dedičných zmien, predovšetkým 

u človeka (zistiť rozdiely medzi ľuďmi, ktoré sú limitované určitým počtom SNP – 

jednonukleotidových polymorfizmov; spojiť získanú informáciu s fenotypom 

a biologickými funkciami jednotlivca)  

 porozumieť variabilite vedúcej v evolúcii k rozdielom medzi druhmi (pokračujúce 

sekvenovanie genómov umožní porovnať genetický materiál mnohých druhov; 

vytvorí predpoklady pre porozumenie rozdielov medzi človekom a inými 

cicavcami na najbazálnejšej hladine ich determinácie, ako aj pre pochopenie ich 

vzniku; umožní identifikovať „nekonvenčné“ regulácie génov a charakterizovať 

konzervované nekódujúce oblasti genómu) 

 sústrediť všetky doteraz získané údaje o genóme a využiť ich pre zlepšenie 

zdravia človeka a biotechnologické využitie (základný výskum bude identifikovať 

príčiny chorôb a faktory vedúce k predispozícii k ochoreniu; využiť tieto informácie 

pri liečení ochorení; identifikovať faktory prispievajúce k vzniku ochorenia 

a odpovede organizmu na liečivá; identifikovať genotypy, ktoré predisponujú ľudí 

k ochoreniu; vytvoriť predpoklady pre predikciu začiatku ochorenia, jeho prognózy 

a liečenia; vytvoriť nové terapeutické prístupy pre zlepšenie zdravia pacienta; 

umožniť biotechnologickým spoločnostiam výrobu produktov vedúcich k zlepšeniu 

zdravia človeka a v rámci prevencie ich využitie v poľnohospodárstve a 

potravinárstve)  

 vo vzťahu k celospoločenským cieľom využiť poznatky komparatívnej a funkčnej 

genomiky k minimalizovaniu nebezpečenstiev a maximalizácii profitu 

vyplývajúcich z tohto výskumu (brať do úvahy faktory prostredia, ktoré môžu 

v značnej miere ovplyvňovať presnosť predikcie; brať do úvahy väčšiu variabilitu 
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a rozšírený potenciál možností pre zneužitie výsledkov výskumu 

v postgenomickej ére;  

 vytvoriť pravidlá pre vhodné využitie získaných údajov; pripraviť sa na stanovenie 

vzájomných vzťahov medzi genetikou a znakmi a správaním sa človeka; pripraviť 

sa na konsekvencie vyplývajúce zo stanovenia vzájomných vzťahov medzi 

poznatkami genomiky a etnickými rozdielmi) 

 otázka pre budúce obdobie - bude možný potenciál zneužitia týchto informácií 

odradzovať výskumníkov a zainteresovaných jednotlivcov od kladenia otázok 

tohto typu v mene „vedeckej zvedavosti“ ? (Kam by mala siahať hranica etiky? 

Mali by mať ľudia prístup k našej genetickej informácii bez nášho súhlasu? Môže 

ovplyvniť naša genetická predispozícia naše postavenie v zamestnaní a v 

spoločnosti a pod.?) 

 

Všetky tieto otázky zdôrazňujú potrebu vytvárania interdisciplinárnych 

študijných programov ako aj výskumných projektov skúmajúcich črtajúce sa 

problémy v celom komplexe. Je potrebné zdôrazniť, že aj keď na viacerých VŠ 

nemáme podmienky pre tak zložité riešenie vo výskume, rozhodne máme schopnosti 

ich zradiť do študijných programom a oboznamovať s tým (teda vyučovať) 

príslušných študentov. 

 

Podmienky pre zabezpečenie učebných odborov a výskumu v oblasti 

Podmienky pre zabezpečenie spomínaných študijných programoch a oblastí 

výskumu by mali v čo najkratšom období vyústiť do vytipovania prioritných smerov 

výskumu a vedúcich osobností a podporiť ich významnými finančnými dotáciami (pri 

kompetenčnej a organizačnej prehľadnosti). Pri dlhodobejších zámeroch zmeniť 

štruktúru financií plynúcich do vedy s ich podstatným navýšením. Zvýšiť finančné 

prostriedky pre grantové agentúry a zahrnúť výdavky na mzdy do grantových 

prostriedkov (jedna z možnosti zlepšenia platov výskumného týmu). Nekopírovať za 

každú cenu európske rámcové programy, ale skôr sa sústrediť na financovanie 

originálnych projektov formou kompetitívnych grantov. Mnohé doterajšie snahy 

o kompatibilitu slovenskej vednej politiky s Európskou úniou viedli, žiaľ, k značnej 

inkompatibilite s miestnymi pomermi. Motivovať ľudí do európskych programov, ale 

tiež poskytovať alternatívne zdroje finančnej podpory priehľadnou jednoduchou 

a kompetitívnou formou. Vybudovať biocentrum/á vybavené špičkovou technológiou, 

azda najvhodnejšie umiestnené v jednej (niekoľkých) inštitúcii/-iách, ktorá/-é bude/-ú 

poskytovať služby nie len Univerzitám, ale aj akademickým a rezortným pracoviskám 

cestou servisu. Jedno takéto centrum je už vlastne za pomoci ŠF EÚ už postavene 

pri Prírodovedeckej Fakulte UK v Bratislave. Je potrebné ho len čo najskôr sfunkčniť, 
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aby slúžilo čo najskôr, nie len študentom, ale aj širšej vedeckej verejnosti, pretože 

vynikajúce študijné výsledky nie sú možné bez vynikajúcich vedeckých výsledkov. 

  

Podceňovanie súčasných problémov povedie k strate kontaktu so svetovou 

vedou, odlivu mladých vedeckých pracovníkov do zahraničia, postupnému 

nedostatku školiteľov pre mladých vedeckých pracovníkov, poklesu úrovne poznania 

mladej generácie a jej uplatnenia v otvorenom trhu práce. Štát môže stratiť vplyv na 

problematiku riešených projektov, na ich kvalitu a na to nadväzujúcu výchovu ďalšej 

generácie. Príčina – neustále rastúce priame náklady do vedy prevýšia vklad nášho 

štátu do vedy natoľko, že stratí akúkoľvek možnosť zasahovať do jej riadenia. Náplň 

určí potreba finančného garanta a nie našej krajiny alebo vedeckej komunity. 

Dlhodobým rizikom negatívneho vývoja v najbližších rokoch by bola nielen strata 

súčasných pozícií slovenskej vedy, ale najmä akejkoľvek perspektívy do budúcnosti, 

pretože odlivom mladej generácie, ktorý sa v tichosti deje už v súčasnosti, sa preruší 

kontinuita vedeckej práce a výchovy a na jej opätovné vybudovanie nebudú existovať 

domáce ľudské zdroje a zahraničné sa budú dať získať len za cenu neúmerných 

investícií.  

 

Priority  

V nadväznosti na prioritné smery výskumu vo svete a zameranie a tradíciu 

molekulárno-genetického výskumu na Slovensku možno očakávať, že v ďalších 5 – 

10 rokoch budú prioritne riešené tieto oblasti výskumu:  

 komparatívna a funkčná genomika (mikroorganizmy) s vyústením do 

biotechnologických postupov, 

 regulácia replikácie genómov (mikroorganizmy) a expresie génov 

(mikroorganizmy, živočíchy, rastliny) vo vzťahu ku génovým manipuláciám 

a biotechnologickým postupom,  

 dedičné zmeny (mutácie), genetický polymorfizmus, oprava poškodenia DNA 

a regulácia delenia bunky vo vzťahu k nádorový ochoreniam, dedične 

podmieneným ochoreniam a genetickému riziku faktorov vonkajšieho prostredia 

(mikroorganizmy, živočíchy, človek),  

 genetická regulácia procesov bunkovej diferenciácie v ontogenéze 

mnohobunkového organizmu (živočíchy); mechanizmy komunikácie jadra 

a organel eukaryotickej bunky vo vzťahu k jej morfogenéze (mitochondrie, 

chloroplasty – mikroorganizmy, rastliny) s vyústením do detailnejšieho 

pochopenia základných biologických procesov, 
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 v nadväznosti na tieto základné problémové okruhy budú riešené viaceré dielčie 

problémy, ktoré súvisia s uvedenými hlavnými smermi výskumu, 

 

Pre zabezpečenie realizácie zámerov výučby a výskumu v molekulárno-

genetickej oblasti, ale aj vo všeobecnosti cieľov výskumu ako takého a pochopenie 

konkrétnej situácie vo výskume, bude potrebné okrem vyššie uvedených opatrení 

venovať pozornosť aj všeobecným problémom brzdiacim jeho napredovanie.  

 

Predovšetkým si je treba uvedomiť že:  

 ľudia s dôležitými právomocami v rozhodovaní v politike a hospodárstve často 

„nevidia“ príležitosti, ktoré vytvára moderná výučba a veda, preto je potrebná 

sústavná snaha o dopĺňanie ich informovanosti o možnostiach a praktickej 

aplikácii poznatkov výskumu, 

 vedci špecializovaný v jednej oblasti výskumu mnohokrát nepostrehnú progres v 

iných oblastiach a nevyužívajú možnosť potenciálneho synergizmu, je preto 

dôležité a v súčasnosti aj nutné vytvárať interdisciplinárne výskumné tímy, 

 verejnosť si takmer neuvedomuje prebiehajúci progres vo výskume – výsledkom 

je podhodnotenie dôležitého výskumu a niekedy aj jeho zastavenie alebo 

obmedzenie chybne informovanou verejnosťou (veľmi aktuálne v oblasti 

molekulárno-genetického výskumu a jeho praktických aplikácií), je preto dôležité 

sústavne informovať verejnosť o reálnych možnostiach využívania poznatkov 

vedy pre blaho spoločnosti. 

 

Biotechnológie 

 

 Biotechnológie po objave „Technológie rekombinantných DNA“, našli najskôr 

uplatnenie v praxi vo farmaceutickom priemysle v oblasti produkcie rôznych liečiv. 

Bolo to aj tým, že táto technológia bola vypracovaná najskôr u prokaryotov, teda 

u baktérií, potom prešla na najnižší eukaryot, teda kvasinky a až potom prišli na rad 

vyššie organizmy ako rastliny a živočíchy, vrátane človeka. Dnes je situácia taká, že 

prenos cudzorodých génov je zvládnutý a to nám umožňuje prenášať cudzorodé 

gény z hocijakého do akéhokoľvek organizmu. O bakteriálnych biotechnológiách by 

som sa nechcel podrobnejšie zmieňovať. Jedným z najväčších úspechov v tomto 

smere bolo dosiahnuté už v roku 1982, zavedením na trh predaj a užívanie ľudského 

inzulínu. Chcel by som sa ale venovať biotechnológiám týkajúcich sa výživy teda 

rastlinným biotechnológiám a iba v menšom rozsahu živočíšnym biotechnológiám, 
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biotechnológiám smerujúcim do medicíny a potravinárskym biotechnológiám. Ide 

o biotechnológie, kde sa chce Fakulta prírodných vied orientovať výučbou 

a orientovať aj výskumnú činnosť a to u baktérií, rastlín a potravinárstvo. Na fakulte 

nemáme možnosť venovať sa živočíšnym biotechnológiám (tým sa venuje SPU 

v Nitre). Čo sa týka medicíny, tak tu ide predovšetkým o využitie moderných 

molekulárno-genetických metód pri detekcii a liečbe nádorových a infekčných 

ochorení, kde sa v poslednej dobe využíva najmä genomika a proteomika, čo sú 

nosne predmety vo výučbe Mgr. a PhD. štúdia v rámci študijného odboru aplikovaná 

biológia, resp. molekulárna biológia.  

 

Rastlinné biotechnológie 

 

 V rastlinnej výrobe bola pozornosť pred „rDNA technológiami“ zameraná 

a čiastočne to je aj v súčasnosti, predovšetkým na výrobu biopesticídov, 

bakteriálneho biohnojiva, biokompostov, biokonverziu a biodegradáciu fytomasy na 

kŕmne bielkoviny a energiu (bioplyn, etanol, bionafta a pod.).  

 

Biotechnologické prístupy sú nezastupiteľné pri riešení závažných 

ekologických problémov spojených so spracovaním a využitím odpadov 

najrozmanitejšieho charakteru, biodegradácie toxických látok čistením 

kontaminových pôd a vôd a pri realizácii ekologizácie výrobných procesov 

v poľnohospodárstve a potravinárstve.  

 

V potravinárstve okrem vývoja klasických fermentovaných potravín je 

pozornosť naďalej orientovaná na výrobu funkčných potravín, prírodných 

potravinových doplnkov na báze rastlinných, ale aj mikrobiálnych surovín. Medzi 

takéto bioprodukty treba zaradiť aj prírodné zdroje Se, Cr, Zn, vitamíny, 

aminokyseliny, metabolity, antioxidanty, prekurzory hormónov i vitamínov a pod. 

Ďalej sú to tráviace enzýmy, potravinárske farbivá, mikrobiálneho pôvodu, lipidy a ich 

deriváty, steroly, esenciálne karboxylové kyseliny, bioabsorbenty a biofiltre pre 

elimináciu nežiaducich toxických látok a iné.  

 

V súčasnosti sa študijné programy, ale aj výskumné projekty zameriavajú na 

moderne biotechnológie. 
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Rastlinné biotechnológie sú cielene orientované predovšetkým na tvorbu 

výkonných genotypov a génových zdrojov pre ich špeciálne využitie v šľachtení a vo 

výrobných procesoch.  

 

Z uvedeného dôvodu výskum je zameraný na tieto prioritné otázky:  

 získavanie a prehlbovanie poznatkov o genómovej výbave kultúrnych rastlín 

a vzťahu gén – bielkovina – fenotypový prejav,  

 vývoj a aplikovanie metód tvorby nových a zlepšených genotypov a populácií 

rastlín určených pre rôzne systémy hospodárenia (hlavne genotypov s vyššími 

parametrami kvality a odolnosti proti nepriaznivým biotickým a abiotickým 

faktorom prostredia), 

 rozvoj a aplikácia progresívnych metód molekulárneho šľachtenia rastlín, 

moderné postupy detekcie vzťahov rastlina – patogén, využívanie 

a štandardizovanie analýz kvalitatívnych technologických parametrov rastlinných 

semien,  

 biologická ochrana hlavných poľných plodín proti biotickým a abiotickým 

faktorom,  

 výskum a aplikácia poznatkov pri zmenách genómov rastlín cielenými 

genetickými modifikáciami,  

 využitie molekulárnych markerov pri objavovaní súvislostí ich výskytu 

a fenotypového prejavu (funkčná genomika rastlín), 

 výskum, vývoj a aplikovanie postupov rastlinných biotechnológií od úrovne 

buniek, pletív až po intaktnú rastlinu pre využitie v rastlinnej výrobe,  

 rozpracovávanie prediktívnych metód (aplikácia DNA – analýz a bielkovín) 

diagnostiky a predikcie génov, metabolitov, biologických látok určujúcich 

technologické a výživové vlastnosti a produkčnú výkonnosť organizmov, 

 rozpracovanie metód a techník kultivácie protoplastových kultúr in vitro pre účely 

výroby špecifických a špeciálnych metabolitov a bioproduktov (rastlinné 

fytohormóny, vitamíny, amíny, alkaloidy a ďalšie produkty),  

 ozdravovanie genotypov pri tvorbe tzv. bezvírusovej sadby zemiakov, jahôd 

a podobne,  

 rozpracovanie biotechnológií submerzných a polosuchých fermentácií (solid state 

fermentation) výroby aminokyselín, enzýmov, protektívnych látok, metabolitov, 

hormónov využitím produkčných kmeňov mikroorganizmov a mikroskopických 

húb,  
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 rozpracovanie metód a postupov génového inžinierstva, tvorby GMO najmä 

GMR.  

 

V súčasnej dobe na Slovensku výskum rastlinných biotechnológií a genetiky 

rastlín je sústredený na týchto pracoviskách: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, 

Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice, Fakulta biotechnológií a potravinárstva SPU 

v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre, Fakulta prírodných 

vied UCM Trnava, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre a rezortný ústav VÚRV 

v Piešťanoch a na niektorých pracoviskách SAV. Na všetkých menovaných VŠ 

prebieha výučba biologických predmetov s využívaním aj molekulárnej biológie 

a moderných biotechnológií aj keď s rozdielnou úrovňou a intenzitou.  

 

Investície do výučby, výskumu a vývoja sú hlavne vo forme štátnych úloh 

výskumu a vývoja, v menšej miere z projektov APVV, VEGA a zahraničných. 

Investície z kategórie kapitálových zo štátnych projektov akéhokoľvek typu sú 

minimálne, resp. žiadne. Finančné prostriedky zo súkromných zdrojov sú minimálne 

a v žiadnom prípade nemôžu ovplyvniť rozsah, ale ani kvalitu výučby a výskumného 

potenciálu.  

 

Infraštruktúra výskumu a vývoja (priestorová, personálna, materiálno-

technická) je na pomerne dobrej úrovni vo VÚRV v Piešťanoch. Ostatné pracoviská 

sú viac-menej na porovnateľnej úrovni. Potenciál základného výskumu a vývoja je 

adekvátny jej infraštruktúre. I napriek tomu je možno konštatovať, že základný 

východiskový výskumný potenciál je vytvorený. Je žiaduce ho dobudovať po stránke 

personálnej a materiálno-technickej, aby bol schopný riešiť náročné úlohy 

biotechnologického a genetického výskumu a vývoja v súlade s náročnosťou výučby. 

V záujme prehĺbenia a skvalitnenia výučby, a výskumu v oblasti rastlinných 

biotechnológií je nevyhnutné skvalitniť výskum a vybavenosť pracovísk potrebnými 

prístrojmi v tomto smere, čím by sa skvalitnila výchova vedeckých pracovníkov 

(doktorandské štúdium).  

 

Prioritná orientácia výskumu a vývoja v oblasti genetiky rastlín a rastlinných 

biotechnológií je zameraná na rozpracovanie teoretických a praktických otázok 

smerujúcich ku zvýšeniu produkčného a reprodukčného potenciálu rastlín s ohľadom 

na výrobu dostatočného množstva cenovo prístupných a zdravotne nezávadných 

rastlinných produktov pre potreby výživy ľudí a zvierat, ale i pre spracovateľský 

priemysel.  
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Z uvedeného dôvodu sa žiada zabezpečiť podmienky pre realizáciu výučby a 

výskumu cielene orientovaného na zvýšenie úrodotvorného potenciálu 

najrozšírenejších druhov pestovaných plodín, ich genetickú diverzifikáciu i schopnosť 

adaptácie na agroekologické pestovateľské podmienky regiónov Slovenska 

a požiadavky trvalo udržateľného rozvoja poľnohospodárstva, trendov ekologizácie 

krajiny a kvality potravín. Naplnenie týchto cieľov bude možné iba za podmienok, že 

úroveň našich vedecko-výskumných pracovísk na VŠ sa bude blížiť úrovni ústavov 

SAV a VVZ a bude zrovnateľná s úrovňou analogických pracovísk vo vyspelých 

krajinách po stránke personálnej ale aj materiálno-technického zabezpečenia.  

 

Medzi kľúčové a perspektívne vývojové oblasti zaraďujeme nasledovné:  

 proteomika a genomika rastlín (vzťah gén – bielkovina - fenotyp rastliny) 

smerujúce k hospodársky významným znakom a vlastnostiam,  

 molekulárne šľachtenie rastlín vrátane GMO a jeho spojenie s klasickým 

šľachtením (hybridizačné programy),  

 rezistencia (tolerancia) proti biotickým a abiotickým faktorom a diagnostika,  

 genetické modifikácie rastlinných genómov, využitie rastlín pre iné účely ako pre 

rastlinnú výrobu,  

 in vitro kultúry buniek, pletív, orgánov,  

 rozpracovanie a aplikácia teoretických a metodických poznatkov z technológií 

rDNA, génového inžinierstva tvorby geneticky modifikovaných rastlín, 

 tvorba nových vysoko produkčných genotypov s definovanými kvalitatívnymi 

parametrami,  

 vývoj a využitie biotechnológií prípravy širokého spektra aktívnych látok 

a bioproduktov využiteľných v poľnohospodárstve, potravinárstve 

a farmaceutickom priemysle, 

 rozpracovanie technológií enzymatickej transformácie a úpravy surovín a potravín 

(príprava dietetických produktov a nutraceutika), 

 rozpracovanie prediktívnych metód diagnostiky hospodársky cenných úžitkových 

vlastností rastlinných surovín a potravín metódami DNA – analýz,  

 vývoj a aplikácia biotechnologických postupov v oblasti riešenia 

environmentálnych problémov.  
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Rozvoj vedy a výskumu a tým aj kvalitnejšej výučby na Slovensku bude 

záležať ako od toku finančných prostriedkov z domácich a zahraničných zdrojov, tak 

aj od schopnosti vytvárať spoločné riešiteľské pracoviská a riešiť spoločné výskumné 

projekty.  

 

V tomto smere je nevyhnutné získavanie finančnej podpory zo štátnych 

zdrojov (agentúr a fondov) a programov EÚ a žiaduce: 

 vytvoriť také podmienky z hľadiska personálneho, materiálno-technického 

a finančného, ktoré by boli zrovnateľné s vyspelými krajinami.  

 integrácia riešiteľskej kapacity a jej nasmerovanie na riešenie aktuálnych 

výskumných programov tak, aby bolo možné riešiť úlohy komplexne 

a multidisciplinárne.  

 vytvoriť pracovno - ekonomické a právne predpoklady stabilizácie kádrov 

a zamedzenie úniku mladej vedeckej generácie do zahraničia.  

 zreálniť finančné dotácie na jednotlivé projekty z hľadiska ich náročnosti, 

významnosti, originality a očakávaných spoločenských prínosov.  

 zabezpečiť nárast vedecko-výskumného potenciálu pre riešenie programov 

z oblasti rastlinných biotechnológií a genetiky rastlín.  

 vytvoriť podmienky pre vyústenie vedeckých invencií a prínosov do inovačnej 

a komerčnej oblasti.  

 zabezpečiť vzájomné prepojenie riešiteľov výskumných programov s realizátormi 

výsledkov.  

 konštituovať medzirezortné špecializované vedecko – výskumné a vývojové 

pracoviská cielene programovo orientované na oblasť rastlinných biotechnológií.  

 .vecná orientácia výskumnej problematiky má byť kompatibilná s rámcovými 

programami EÚ pri zachovaní národných špecifík a priorít.  

 zabezpečiť infraštruktúru našich pracovísk tak, aby zodpovedala infraštruktúre 

vyspelých krajín vo svete. 

 vypracovať legislatívne zásady a nástroje motivácie vrátane ekonomickej 

stimulácie vedeckých pracovníkov a pracovísk.  

 rozvoj vedy a techniky v nadväznosti na rozvoj školstva musí sa stať štátnou 

prioritou.  
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Priority  

Priority vo všeobecnosti by mali smerovať do oblasti tvorby nových 

výkonnejších, odolnejších a kvalitnejších genotypov (odrôd, populácií, línií) rastlín 

s genetickým pozadím adaptovaným na konkrétne regionálne podmienky Slovenska 

a pestovateľského systému. Perspektívnou oblasťou rastlinných biotechnológií 

v širšom ponímaní je tvorba nových genotypov s vyššou kvalitou ich produktov, 

s produkciou bezpečnou pre výrobu potravín a produktov s novými úžitkovými 

parametrami a vlastnosťami z hľadiska zdravia a kvality života. V tomto smere 

naďalej zostáva prioritou tvorba genotypov odolných proti biotickým (škodcovia, 

patogény) a abiotickým stresom (vysoké a nízke teploty prostredia, deficit vody a 

živín, prítomnosť kontaminantov a pod.). Predpokladá sa, že tvorba geneticky 

modifikovaných organizmov nebude smerovať iba do rastlinnej výroby, respektíve do 

poľnohospodárstva, ale čoraz viac do výroby surovín pre spracovateľský priemysel 

(potravinársky, farmaceutický a chemický). Naďalej je potrebné riešiť diverzifikáciu 

pestovaných plodín a genotypov pre podmienky a potreby trvalo udržateľného 

rozvoja poľnohospodárstva a vidieckej krajiny.  

 

Medzi prioritami výučby ale aj výskumu v oblasti rastlinných biotechnológií 

nemôže absentovať problematika poznávania genómu a proteómu rastlín a využitie 

týchto kľúčových informácií pre prípravu rastlinných produkčných systémov (od 

úrovne bunkovej až po úroveň intaktnej rastliny), ale aj aplikácia rastlinných kultúr 

ako indikátorov fytoremediátorov, producentov farmaceuticky významných 

bioproduktov. 

 

Systémové priority genetiky rastlín a rastlinných biotechnológií sú 

predovšetkým v riešení týchto oblastí a otázok:  

 rozpracovanie teoretických kauzálnych geneticko-molekulárnych otázok 

biologických produkčných systémov s cieľom ich zlepšovania.  

 genomika a proteomika rastlín.  

 rastlinné biotechnológie kultivácie in vitro rastlinných kultúr pre účely prípravy 

metabolitov a bioproduktov a genetické transformácie tvorby nových genetických 

zdrojov, eventuálne genotypov vrátane GMR.  

 rozpracovať genetické metódy a metódy molekulárnej biológie hodnotenia kvality, 

bezpečnosti a funkčnosti rastlinných produktov.  
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Živočíšne biotechnológie  

. 

Z hľadiska vývoja a postavenia živočíšnych biotechnológií musí výučba a 

výskum reagovať na zmeny vyplývajúce hlavne z: 

 realokácie a reštrukturalizácie živočíšnej výroby a paralelne prebiehajúcich 

procesov intenzifikácie a extenzifikácie, 

 technologických postupov zaisťujúcich produkciu zdravých a bezpečných 

potravín, hospodárskych zvierat, rastlín a ďalších živých a neživých prvkov 

výrobného procesu a zo zachovania a rozvoja kvality životného prostredia, 

 rastu podielu netradičných výrob príp. využitia výsledkov živočíšnych 

biotechnológií pri zabezpečení mimoprodukčných funkcií poľnohospodárstva vo 

vzťahu k tvorbe krajiny, 

 charakteru výroby, ktorá musí byť efektívna, konkurencieschopná a trvalo 

udržateľná. 

 

Ďalej je zrejmé, že: 

 bude stále pokračovať a prehlbovať sa reštrukturalizácia celého agrosektoru, 

ktorý by sa mal stať integrálnou súčasťou európskych agrárnych štruktúr,  

 ako členovi EÚ konkurenčné a kooperatívne vzťahy nebudú smerovať a utvárať 

sa iba s krajinami EÚ, ale našim konkurentom i priestorom pre spoluprácu bude 

agrárny sektor USA. 

 

Súčasná vedecko-výskumná orientácia biotechnológií v oblasti živočíšnej 

výroby by mala byť orientovaná v hlavných smeroch na: rozvoj, uplatnenie a využitie 

poznatkov molekulárnej biológii a genetiky a biotechnológií v šľachtení a hybridizácii 

úžitkových zvierat pri intenzifikácii ich reprodukčných a produkčných vlastností, 

Súčasný stav je charakteristický nedostatkom kvalitných vedeckých 

pracovníkov predovšetkým v dôsledku absencie mladej a strednej generácie 

a relatívne vysokým vekovým priemerom pracovníkov v rezortnej vedecko-

výskumnej základni. Pre budúci rozvoj ľudských zdrojov je potrebná užšia, racionálna 

a hlavne cielená spolupráca predovšetkým s univerzitami a vysokými školami, ktoré 

pripravujú perspektívnych vedeckých pracovníkov (Tretí stupeň študijných 

programov – PhD.) pre možné pôsobenie v biotechnologickom výskume.  
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Problémom riešenia zapojenia sa mladej generácie do V a V nebude 

pravdepodobne ani tak kvantitatívny rast ľudských zdrojov, ale skôr dosiahnutie 

kvalitatívnej zmeny v tejto oblasti. A to nielen v príprave nových odborníkov, ale aj 

v procese rozvíjania a hlavne využívania kvalifikácie generácie aktívnych vedcov 

a výskumníkov. 

Ako člen EÚ by bolo potrebné zvýšiť podporu mobilít výskumných pracovníkov 

v rámci medzinárodných projektov. Pravidlom by malo byť uplatnenie možnosti 

rozvíjať talenty mladých a mladších vedeckých pracovníkov na špičkových 

zahraničných pracoviskách s vytvorením zodpovedajúcich pracovných a životných 

podmienok po ich návrate na pôvodné pracovisko a tak zabrániť tzv. úniku mozgov 

(brain drain). Súčasne sa orientovať aj na získavanie zahraničných výskumných 

pracovníkov. 

 

Ďalej bude potrebné realizovať program pre zlepšenie výučby, ale aj výskumu 

v živočíšnych biotechnológiách najmä na SPU v Nitre s cieľmi:  

 zaistiť, aby systém riadenia národnej vedy fungoval na princípe riadenia 

ľudských zdrojov prostredníctvom vedeckých osobností s vysokou odbornou 

autoritou, 

 transformovať existujúcu štruktúru ľudských zdrojov do vysokomobilnej a teda 

aj flexibilnej základne reagujúcej na nové potreby, podnecujúcej k tvorbe 

nových vnútorných štruktúr a spôsobilej ju ďalej inovovať, 

 prejaviť ústretovosť k sociálnym potrebám mladých vedcov a obohatiť tak 

rozvoj vedy v SR vedľa jeho tematickej a materiálnej dimenzie aj v sociálny 

rozmer ako jednu z kľúčových axióm novej stratégie rozvoja slovenskej vedy 

a výskumu. 

 

Základný výskum v živočíšnej výrobe sa prioritne orientuje na molekulárnu 

biológiu, genetiku, fyziológiu živočíchov a biotechnológie. Je koncentrovaný a na 

základe existujúcej medzinárodnej spolupráce pomerne efektívne rozvíjaný hlavne 

vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby a niektorých biologických pracoviskách SAV 

a Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre. 

  

Medzi vývojove oblasti vo výučbe a vo výskume patria: 

 genetické a biotechnologické metódy zlepšovania biologického a úžitkového 

potenciálu produkčných organizmov i ochrana a využitie biodiverzity úžitkových 

zvierat, 
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 vývoj biotechnologických metód pre hodnotenie surovín a potravín živočíšneho 

pôvodu pre zabezpečenie ich kvality a bezpečnosti, 

 geneticky modifikované organizmy, ich využitie a hodnotenie rizík. 

 

Odporúčania: 

 zvýšiť podiel inštitucionálnej formy financovania štátnych výskumných organizácií 

na úroveň v krajinách EÚ t. j. na podiel 70 až 80 % z celkových nákladov 

zabezpečujúcich ich činnosť, 

 vytvárať podmienky pre účinnejšiu kooperáciu univerzít a VŠ s rezortnými VVZ, 

SAV a ďalšími vzdelávacími i výskumnými organizáciami, 

 vytvoriť podmienky pre vytváranie vedecko-výskumných kolektívov pre riešenie 

komplexných programov s interdisciplinárnym a medziodvetvovým prepojením, 

 vytvoriť podmienky a zainteresovanosť podnikateľskej sféry a prvovýroby na 

podporu výskumu, vývoja na univerzitách a tiež pri realizácii dosiahnutých 

výsledkov do praxe,  

 cielene zvýšiť kapitálové prostriedky na nákup progresívnej prístrojovej techniky 

a experimentálneho zariadenia a vybavenia pracovísk univerzít a VŠ modernými 

technológiami, 

 spoluprácou univerzít s výskumnými ústavmi zlepšiť výber, výchovu a prípravu 

študentov pre perspektívnu vedeckú prácu, 

 vytvoriť ekonomické podmienky pre vyššiu účasť VŠ a výskumných organizácií na 

riešení medzinárodných programov a projektov. 

 

Priority v živočíšnych biotechnológiách. 

Výskum a vývoj v živočíšnych biotechnológiách musí rešpektovať ciele 

multifunkčného, environmentálne orientovaného slovenského pôdohospodárstva 

podporujúceho rozvoj vidieka, kvalitu životného prostredia, konkurenčnú schopnosť 

výrobkov a vyváženejší ekonomicko-sociálny rozvoj regiónov vo väzbe na výhľadové 

štátne programy, stredno a dlhodobé koncepcie vedecko-výskumnej politiky SR, 

vzťahy a pôsobenie v Európskom výskumnom priestore. Z toho vyplýva zameranie 

a priority v jednotlivých prierezových okruhoch výskumu v živočíšnych 

biotechnológiách do budúcna orientovať sa na: 

 výskum a využitie biotechnických postupov pre zvýšenie genetického zisku 

v produkcii, jej kvalite a získavaní nových špecifických biologicky aktívnych látok 

pre humánne využitie, 
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 účinnejšie riadenie reprodukcie a embryogenézy hospodárskych zvierat, voľne 

žijúcej zveri a rýb, 

 výskum a uplatnenie biotechnologických postupov v systéme biodiverzity, 

ochrany a geneticko-šľachtiteľského využívania pôvodných a chránených druhov, 

typov a plemien zvierat, 

 výskum náhrady hormónov a probiotík pri intenzifikácii rastu a mäsovej 

úžitkovosti zvierat, 

 mikrobiálne ovplyvňovanie fermentačných procesov pri konzervovaní krmív, 

 vyvinúť nové markery a metódy pre kontrolu selekcie a tvorby rezistentnejších 

typov zvierat voči produkčným chorobám, 

 uplatnenie biotechnologických postupov v kontrole dedičnosti zdravia a plodnosti 

zvierat, 

 biologická kontrola hygienickej kvality živočíšnych produktov a druhotných 

surovín. 

 zabezpečenie a zefektívnenie produkcie zvierat zvýšením genetického zisku, 

 zlepšenie ekonomiky chovu zvierat zvýšením reprodukcie a zefektívnením 

odchovu mláďat, 

 zvýšenie produkčnej účinnosti kŕmnych zdrojov, obmedzenie strát pri ich úprave, 

konzervovaní a uskladnení, 

 zdokonalenie metód získavania a efektívnejšieho využívania nových špecifických 

produktov a biologicky aktívnych látok pre humánne využitie, 

 

Biotechnológie a infekčné a nádorové ochorenia 

 

Výskum a vývoj v oblasti nádorových a infekčných chorôb patrí medzi priority 

vied o živote. Zaraďujú sa medzi 10 najcitovanejších vedeckých oblastí, v ktorých 

dominujú molekulárna biológia, molekulárna genetika, onkológia. Virológia zas patrí 

medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce vedecké odvetvia a to v celosvetovom 

meradle. Tieto silné pozície výskumu a technologického vývoja v rámci 

onkologických a infekčných ochorení súvisia so zvyšujúcim sa výskytom týchto 

chorôb v ľudskej populácii. Vynárajú sa nové typy vírusov, znovu sa objavujú 

niektoré známe vírusy a baktérie, ktoré nadobúdajú agresívnejšie patogénne 

vlastnosti, dochádza k selekcii patogénov rezistentných na antibiotiká a k rozvoju 

chronických infekcií. V dôsledku starnutia populácie a zmien v životnom štýle sa tiež 

vo zvýšenej miere prejavujú rôzne formy rakoviny. Na základe toho možno výučbu, 
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výskum a vývoj v onkológii, virológii a lekárskej mikrobiológii považovať za vysoko 

dopytové oblasti vedy a techniky.  

 

Vzhľadom na fakt, že virologický, mikrobiologický, ako aj onkologický výskum 

majú na Slovensku silné zázemie a dlhoročnú tradíciu, možno ich považovať tiež za 

ponukové oblasti, ktorých význam je pre našu krajinu nesporný. V oblasti 

experimentálnej onkológie sa výskum zameriava na objasnenie niektorých 

molekulových dráh, ktoré sa podieľajú na rozvoji malígneho fenotypu a predstavujú 

potenciálne diagnostické znaky a terapeutické terče, ako aj na charakterizácii 

niektorých vlastností nádorových buniek, napríklad zvýšenej proliferácie, prežívania, 

reparačných mechanizmov a pod. Táto experimentálna časť onkologického výskumu 

je okrajovo zameraná aj na rozvoj molekulárnej diagnostiky niektorých typov nádorov 

(najmä geneticky podmienených foriem) a testovanie niektorých moderných 

terapeutických prístupov na bunkových kultúrach a zvieracích modeloch. V zásade je 

však predklinický a klinický výskum v oblasti onkológie na Slovensku nedostatočný 

a v budúcnosti by sa mal intenzívnejšie rozvíjať a samozrejme vylepšovať aj výučba 

a príbuzné študijné odbory a to nie len na lekárskych fakultách. Podobná situácia je 

v oblasti výskumu infekčných chorôb. V základnom výskume prevažuje štúdium 

patogenézy, mechanizmov imunitnej odpovede, vzťahov medzi patogénom 

a hostiteľom, ale v značnej miere sa presadzujú už aj molekulárne prístupy 

zamerané na odhalenie molekúl, ktoré ovplyvňujú patogénny potenciál. V diagnostike 

infekcií prevládajú sérologické testy a imunodetekčné metódy a len ojedinele sa 

využívajú molekulárne metódy. V prípade nádorových aj infekčných chorôb sa 

výsledky základného výskumu len ťažko presadzujú v praxi.  

 

Práve pre nedostatočný rozvoj najmodernejších molekulárnych 

a biotechnologických smerov naša domáca ponuka nedosahuje požiadavky dopytu. 

Medzi hlavné dopytové smery možno zaradiť molekulárnu diagnostiku, skríning 

a monitorovanie pacientov, funkčnú a farmakologickú genomiku a proteomiku a vývoj 

nových terapeutických látok a prístupov. Vo všetkých týchto smeroch u nás existuje 

citeľné zaostávanie, a to hlavne v aplikačnej sfére, ale vo väčšine prípadov aj vo 

výučbe. A to by bolo potrebne zlepšiť. Lebo aj keď nemáme dostatok moderných 

prístrojov, to ešte neznamená, že nemáme prístup k týmto metódam a preto nám nič 

nebráni vo výučbe. Záleží to len a len od príslušných fakúlt a nastavenia ich 

študijných odborov. 

 

Ľudské zdroje predstavujú pomerne stabilný komponent v rozvoji hore 

uvedených dopytových oblastí a to aj napriek pomerne nepriaznivému sociálnemu 
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postaveniu a nedostatočnému spoločenskému oceneniu vedcov a výskumníkov. 

Podieľa sa na tom solídne a moderné vzdelanie najmä v oblastiach prírodovedných 

a technologických, zatiaľ čo medicínske vzdelanie má veľmi konzervatívny charakter 

a vzdelávací program nedostatočne reaguje na potreby súčasnej praxe. Okrem toho 

na Slovensku existuje základňa tvorivých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou 

reputáciou, ktorí sú schopní rozvíjať najpokrokovejšie smery výskumu, budovať 

spoluprácu so zahraničnými pracoviskami a zaraďovať sa do medzinárodných 

výskumných konzorcií. V onkologicky, virologicky a mikrobiologicky zameraných 

vedecko-výskumných inštitúciách však chýbajú pracovníci s medicínskym vzdelaním, 

ktorí všeobecne favorizujú praktickú medicínu pred vedeckou prácou. Veľkým 

problémom s dosahom na blízku budúcnosť je nevyvážená štruktúra vedecko-

výskumných inštitúcií, v ktorej prevažuje zastúpenie staršej generácie. Táto 

generácia síce zúročuje dlhoročné skúsenosti s vedeckou prácou, zahraničné 

kontakty a renomé, avšak z dlhodobého hľadiska nebude môcť spĺňať nároky na 

stúpajúce tempo výskumu a metodické novátorstvo. Optimálnu pozíciu z hľadiska 

kombinácie skúseností a tvorivosti má vekovo stredná vrstva, ktorej zastúpenie nie je 

v niektorých vedeckých a výskumných inštitúciách dostatočné. Najproblematickejšou 

skupinou je mladá generácia, ktorá má veľký tvorivý potenciál, odvahu púšťať sa do 

najnovších postupov a zanietenie, ale jej nie najlepšie životné podmienky ju však 

veľmi často dovedú k odchodu do zahraničia, alebo zmenu zamestnania k vôli lepším 

mzdovým podmienkam. Najväčšou hrozbou pre rozvoj dopytových oblastí vedy je 

teda vyčerpanie ľudských zdrojov z dôvodu nedostačujúceho zabezpečenia 

existenčných potrieb, ktoré najvypuklejšie postihuje mladú generáciu 

vysokoškolských pedagógov a výskumníkov, ale nepriaznivo ovplyvňuje aj 

postavenie ostatných vedecko-výskumných pracovníkov. S podobnými problémami 

sa stretáva aj podporný personál, ktorého platové zaradenie podľa tabuliek ignoruje 

zvýšené nároky na ich kvalifikáciu a zručnosť v porovnaní s inými profesiami 

vyžadujúcimi stredné vzdelanie, čo pôsobí veľmi demotivačne.  

 

Celkové investície do výučby, výskumu a vedy v dopytových oblastiach 

onkológia, virológia a mikrobiológia sú v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami 

veľmi nízke a určite nepostačujú požiadavkám na budovanie a podporu inovačných 

smerov. Ide o dlhodobú investičnú stagnáciu, ktorá sa nepriaznivo prejavuje na 

starnutí prístrojového parku a spomalení celkového tempa výskumu. Určité zlepšenie 

nastalo nastal v prísune financií zo ŠF na podporu budovania infraštruktúry 

a niektorých dôležitých výskumných smerov, ale pokračovanie dotačnej politiky 

v tejto oblasti zo štátnych zdrojov je nedostatočné. Priaznivú úlohu zohrávajú 

grantovej agentúry APVT, ktorá poskytuje omnoho vyššie finančné prostriedky ako 

dosiaľ jediná existujúca agentúra VEGA, pričom podmienky získania grantu sú 

omnoho kompetitívnejšie v APVT než vo VEGA, čím sa zabezpečuje zvýšená kvalita 
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prijatých projektov. Problémom grantových agentúr je však nedostatok finančných a 

najmä investičných prostriedkov. V súkromnom sektore je situácia rôznorodá. 

Niektoré súkromné zariadenia (najmä kliniky) investujú do inovácie prístrojov 

a molekulárnych metód značné finančné prostriedky s konkrétnym zámerom obohatiť 

diagnostický arzenál o moderné prístupy a zlepšiť liečbu a celkovú starostlivosť 

o pacientov. Súkromné zariadenia, ktoré sa podieľajú na vývoji a výrobe niektorých 

medicínskych produktov však celkovo málo investujú vlastné prostriedky do vedy 

a vývoja, čo môže súvisieť aj s pretrvávajúcou neadekvátnou ochotou štátu 

poskytovať finančnú podporu na účely rezortného výskumu. To spôsobuje, že 

súkromný sektor nie je motivovaný na zadávanie priamych a konkrétnych zákaziek 

vedeckým a výskumným inštitúciám a zavádzanie inovačných postupov je do 

značnej miery licenčnou záležitosťou, ktorá sa na prvý pohľad zdá byť jednoduchšia. 

S nedostatočným financovaním súvisí aj nízka miera zainteresovanosti na produkcii 

vlastného intelektuálneho vlastníctva, čo môže v budúcnosti zvýšiť našu závislosť na 

zahraničných podnikoch. Situácia sa komplikuje aj tým, že neexistuje dostatočná 

báza odborníkov ako aj finančných prostriedkov na fixáciu prípadných domácich 

biotechnologických vynálezov a molekulárno-biologických objavov vo forme 

medzinárodných patentov.  

 

Infraštruktúra výskumu a vývoja nie je celkom vyhovujúca. Základňu tvoria 

ústavy SAV a niektoré vysokoškolské pracoviská, v ktorých sa v prevažnej miere 

uskutočňuje základný vedecký výskum. Pracovníci týchto inštitúcií sú v záujme 

konkurencieschopnosti na domácej a medzinárodnej scéne nútení neustále zvyšovať 

úroveň svojho vzdelania a technických zručností a predkladať náročné výskumné 

projekty, z ktorých však iba niektoré uspejú vďaka tomu, že spĺňajú kritériá originality 

a podporujú ich spoľahlivé partnerské vzťahy so zahraničnými pracoviskami. Ešte 

stále sa pri živote udržiavajú aj také projekty, ktoré sú zamerané na opakovanie 

a modifikáciu existujúcich poznatkov, čo poukazuje na potrebu prísnejšej selekcie 

v domácich grantových agentúrach. V zásade, aj keď sa situácia v tomto smere na 

VŚ zlepšila, však forma a rozvojový potenciál základného vedeckého výskumu 

a z toho sa odvíjajúce študijné programy na kompetentných fakultách výskumu 

nezodpovedajú súčasným potrebám. 

 

V oblasti infekčných ochorení jestvujú aj zdravotnícke a hygienické inštitúcie, 

ktoré sú zriadené predovšetkým na diagnostické účely a prispievajú k monitorovaniu 

zdravotníckej situácie v našej krajine. Tieto inštitúcie ochotne spolupracujú 

s pracoviskami základného výskumu pri zavádzaní protokolov pre moderné 

diagnostické metódy na báze molekulárnej biológie. Takýto typ inštitúcie však 

neexistuje v oblasti onkológie, kde vývoj a zavádzane protokolov na molekulovú 
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detekciu nádorových ochorení závisí predovšetkým na iniciatíve vedeckých 

pracovníkov v základnom výskume.  

 

Neuspokojivé je prepojenie základného výskumu s praxou. Klinici vo veľkej 

väčšine nedoceňujú možnosti, ktoré poskytuje pokrok vo vede a spoliehajú sa hlavne 

na klasické poznatky a rokmi overené diagnostické a liečebné metódy. Ich ochota 

zapájať sa do výskumu a presadzovať molekulárne prístupy v medicínskej praxi je 

nedostatočná, čo priamo súvisí s klasickou formou ich vzdelania, v ktorej absentujú 

informácie z oblasti molekulárnej medicíny a so zlou ekonomickou situáciou 

v zdravotníctve, ktorá priam potláča tvorivý prístup. 

 

Základný výskum v dopytových oblastiach onkológa, virológia a mikrobiológia 

má veľký potenciál. Už v súčasnosti sa vo viacerých laboratóriách tohto zamerania 

využívajú najmodernejšie prístupy a metódy a vedúci vedeckí pracovníci jasne 

rozvíjajú projekty v zhode s európskym a celosvetovým trendom. Svedčí o tom aj 

fakt, že niektoré tímy riešia aktuálne problémy v rámci celoeurópskych konzorcií. 

Genomika a proteomika v rôznorodých podobách sa stávajú jedným z prostriedkov 

k dosiahnutiu vedeckých cieľov a zručnosti spojené s realizáciou týchto prístupov sa 

stávajú súčasťou metodického arzenálu domácich vedeckých tímov. V niektorých 

prípadoch zohrávajú veľmi pozitívnu úlohu zahraniční spolupracovníci z laboratórií, 

v ktorých sa daný prístup štandardne realizuje, ale nezávislosť domácich pracovísk 

postupne narastá.  

 

Základný výskum sa už v súčasnosti uskutočňuje vo viacerých kľúčových 

smeroch ako napr. génová a bunková terapia, profylaxia, identifikácia nových 

markerov ochorenia s prognostickou hodnotou, skorá detekcia ochorenia. Z tohto 

hľadiska je rýchly nástup moderných technológií dobre zaistený. 

 

Medzi najvýznamnejšie smery, ktorých vývoj je mimoriadne žiaduci pre pokrok 

v dopytových oblastiach patrí najmä genomika. Je to veľmi progresívny smer, ktorý 

priamo vychádza z poznatkov a technických výdobytkov molekulárnej biológie. Ide 

o analýzy genetického materiálu, charakterizáciu molekulových dráh vo vzťahu 

k biologickým fenoménom, ktoré súvisia s nádorovou premenou a infekčnými 

procesmi, genetická modifikácia molekúl a sledovanie jej funkčných dôsledkov a pod. 

Genomické prístupy sa u nás využívajú v niektorých laboratóriách, ale vo 

všeobecnosti ich uplatnenie nie je celkom bežné a mnohé biologicky zamerané 

pracoviská v tomto smere zaostávajú. Z celosvetového hľadiska sa do popredia 

genomických prístupov dostávajú metódy na báze spojenia mikročipovej technológie 
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a molekulárnej biológie. Tento smer je mimoriadne dôležitý, pretože prostredníctvom 

určenia komplexných profilov génovej expresie poskytuje široké možnosti pri 

identifikácii nových molekulových dráh charakteristických pre určitý typ a štádium 

nádorového ochorenia, pri odhalení nových diagnostických a prognostických znakov, 

pri hodnotení účinkov liečiv a liečebných stratégií. Tento smer sa sľubne rozvíja 

v zahraničí a to hlavne v základnom výskume, s cieľom uviesť ho do klinickej praxe. 

V niektorých rozvinutých krajinách už existujú aj genomické laboratóriá, ktoré fungujú 

pri klinikách a slúžia na diagnostické, prípadne monitorovacie účely. V našej krajine 

je tento typ genomického výskumu iba v počiatku a existujú iba ojedinelé snahy 

o jeho lepšie rozvinutie. 

 

Globálny záujem o rozvoj genomických prístupov vyplýva zo skutočnosti, že 

mnohé biologické javy odohrávajúce sa počas infekcie a ontogenézy sa prejavujú na 

úrovni génovej expresie a ústia do zmien v hladinách génových produktov. Niektoré 

biologicky významné deje sú však spojené so zmenami v stabilite a v modifikácii 

proteínov, ktoré sa na nich zúčastňujú, alebo sú ich zásahovými miestami. K 

modifikácii sa často viaže určitá efektorová funkcia a jej odhalenie môže prispieť 

k pochopeniu rôznych chorobných javov. Komplexné analýzy hladín a modifikácií 

proteínov sú predmetom vývojovej oblasti proteomiky, ktorá sa stáva predmetom 

záujmu hlavne pracovníkov základného výskumu ale perspektívne možno očakávať 

aj jej razantnejší vstup do výučby a do aplikačných sfér. 

 

Z hľadiska zdravia ľudskej populácie je dôležité rozvíjať molekulárno-

biologické prístupy k prevencii a skríningu nádorových a infekčných chorôb 

a odhaľovaní relevantných genetických predispozícií. Biotechnológia zasahuje najmä 

do prípravy rôznych typov rekombinantných vakcín, ktoré môžu najmä v prípade 

infekčných chorôb výrazne posilniť odolnosť jedincov a zabrániť šíreniu infekcie, čo 

má aj značný ekonomický význam. V prípade onkologických ochorení je veľmi 

dôležité zamerať sa na vývoj efektívnych molekulárnych skríningových testov pre 

rizikové skupiny v populácii. Veľmi významnou vývojovou aktivitou je vypracovanie 

citlivých detekčných a monitorovacích molekulárnych testov. Dostupnosť takýchto 

testov urýchli rozpoznanie ochorenia/infekcie a umožní efektívnejší terapeutický 

zásah s väčšou nádejou na úspešnú liečbu. Vývoj a praktické využitie molekulárnych 

skríningových, detekčných a monitorovacích testov je predmetom sústredeného 

úsilia v zahraničí, kým u nás tieto aktivity veľmi zaostávajú. 

 

Ďalšiu vývojovú oblasť predstavuje génová a bunková terapia a proteomika, 

najmä v spojení s nádorovými chorobami. V celosvetovom meradle ja táto oblasť 
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prevažne v predklinickom štádiu, aj keď sa už uskutočnilo niekoľko klinických 

pokusov. U nás je táto oblasť iba v zárodku, t.j. v experimentálnej fáze s využitím 

bunkových a zvieracích modelov a existuje iba málo výskumných tímov 

kvalifikovaných na ich uskutočňovanie. 

 

Jednou z najperspektívnejších vývojových oblastí je dizajn a produkcia 

špecifických cielených liečiv tzv. malých molekúl s inhibičnými účinkami zameranými 

na molekulové terče. Týmito terčmi môžu byť vírusové alebo bakteriálne 

komponenty, ktoré sa zúčastňujú na prenose, patogenéze/toxicite 

a dozrievaní/delení infekčných častíc/buniek. V prípade nádorových ochorení sú 

dôležitými terčmi regulátory bunkového delenia, stresových odpovedí a ďalších 

procesov, ktoré sú atribútmi malígnej transformácie. V tejto oblasti náš domáci vývoj 

a produkcia výrazne zaostáva za celosvetovým i európskym úsilím. 

 

Všetky spomenuté vývojové oblasti majú interdisciplinárny charakter 

a nevyhnutnou podmienkou na ich realizáciu je spolupráca odborníkov s rôznymi 

špecializáciami. 

 

Z celkového pohľadu možno konštatovať, že naša domáca výskumná 

a vývojová scéna je vzdelanostne, technicky a metodicky pripravená vytvoriť 

podmienky pre rozvoj aktivít v rámci týchto vývojových oblastí. Limitujúcim faktorom 

však môžu byť suboptimálne ekonomické a spoločenské podmienky ako aj absencia 

efektívnej spolupráce vývojovej a aplikačnej ako aj vývojovej a priemyslovej sféry. 

 

Sociálne podmienky vysokoškolských pedagógov, vedeckých a vývojových 

pracovníkov v základnom aj aplikovanom výskume je potrebné výrazne zlepšiť. 

Nízke platové ohodnotenie, absencia stabilizačných prvkov a cenová nedostupnosť 

základných životných potrieb (najmä bývania) sú častou príčinou nespokojnosti, 

nedostatočnej motivácie a dôvodom odlivu mladých perspektívnych vysokoškolských 

pedagógov a vedcov do zahraničia. Tým Slovensko prichádza o investície, ktoré boli 

do vzdelania a výchovy týchto pracovníkov vložené a často sa zúročuje mimo našej 

krajiny. Medzi minimálne žiaduce podmienky sociálnej zábezpeky patrí vytvorenie 

vhodnej úverovej politiky na zabezpečenie bývania.  

 

Systém vzdelávania je potrebné aktualizovať podľa nových trendov a najmä 

do medicínskeho vzdelania je žiaduce implementovať výučbu molekulárnych 
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mechanizmov patologických procesov a poukazovať na praktický význam moderných 

vedeckých prístupov. 

 

Ďalej je žiaduce podporovať kooperáciu medzi vedeckou a aplikačnou (alebo 

priemyselnou) sférou a rozvoj interdisciplinárnych aktivít, napríklad prostredníctvom 

grantovej podpory spoločných projektov. S tým súvisí aj vytvorenie právnych zásad 

pre aktivity, ktoré sa týkajú duševného vlastníctva a pre aktivity, ktoré vznikajú 

v rámci spoločných pracovných záujmov medzi štátnym a súkromným sektorom. Je 

potrebné tiež vytvoriť flexibilný systém, ktorý nie len vysokoškolským ale aj všetkým 

výskumným a vývojovým špecialistom umožní zapojiť sa do procesu komercializácie. 

 

Zvýšenie úrovne vedeckých a vedecko-technických projektov možno 

dosiahnuť zvýšením nárokov na ich prijatie a sprísnením kritérií ich hodnotenia. Na 

druhej strane je však potrebné kladne ohodnotené projekty financovať v takej miere, 

aby bolo úplne zabezpečená ich realizácia. Prednostne podporovať interdisciplinárne 

projekty a budovať výskumné centrá,(čo sa čiastočne udialo) prípadne vytvárať 

virtuálne centrá excelentnosti. V rámci týchto centier i mimo nich je žiaduce 

systematicky zlepšovať infraštruktúru.  

 

Priority  

Integrácia výskumnej problematiky do Európskeho výskumného priestoru; 

Na základe tematických programov a úspešných projektov EU možno vytýčiť 

niekoľko priorít dopytových oblastí. V rámci onkológie ide najmä o výskum 

fenoménov, ktoré ovplyvňujú vlastnosti nádorových buniek a progresiu nádorovej 

choroby, napr. bunková proliferácia, bunková smrť, reparačné mechanizmy, 

fyziologické faktory progresie. Poznanie týchto fenoménov je nevyhnutné pre 

pochopenie nádorovej premeny. Z praktického hľadiska sú prioritami detekčné 

a liečebné stratégie. V rámci infekčných chorôb sú prioritnými problémami vzťah 

medzi hostiteľom a patogénnom, faktory patogenézy a vývoj nových typov vakcín, 

prípadne inhibítorov. Viaceré z týchto priorít sú predmetom záujmu domácej 

vedecko-výskumnej komunity a niektoré sa už integrovali do EU výskumného 

priestoru. 

 

Kvalita života; 

Kvalitu života môžu ovplyvniť najmä moderné prístupy k skríningu, detekcii 

a monitoringu nádorov. Je dobre známe, že neskorá detekcia novotvaru má veľmi 
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negatívny dopad na možnosti a úspešnosť liečby, ako aj na vedľajšie fyzické 

a psychické následky. Skorá detekcia teda vytvára predpoklad na uplatnenie menej 

agresívnych terapeutických modalít a zvýšenie kvality života. Podobná situácia je aj 

v oblasti infekčných chorôb. Možno teda skonštatovať, že načrtnuté vývojové oblasti 

sú skutočne prioritné pre zlepšenie kvality života. 

 

Ekonomická konkurencieschopnosť; 

So zlepšením kvality života súvisia aj ekonomické výhody. Pri skorej detekcii 

infekcie je liečba menej zdĺhavá a v onkologickej praxi skorá detekcia a presnejšia 

diagnostika môže pomôcť pri stratifikácii pacientov, ktorí sú vhodní na určitý typ 

liečby. Tým sa zabráni zbytočnému podávaniu neúčinných liekov a neadekvátnemu 

predražovaniu liečby. Tak isto pri vakcinačnej prevencii a limitácii šírenia infekčných 

agensov sa získajú celospoločenské ekonomické výhody. 

 

Potravinárske biotechnológie  

 

Potravinárske biotechnológie využívajú historicky odskúšané postupy používané 

pri produkcii potravín ako je výroba chleba, piva, vína, kysnutých mliečnych výrobkov 

a fermentovaných zeleninových výrobkov. Medzi tieto klasické biotechnológie patrí aj 

produkcia organických kyselín (kyselina octová, citrónová, mliečna), aminokyselín a 

enzýmov. Nové, moderné postupy sú prevažne technológie rekombinatných DNA, 

často používané aj v pôvodných klasických fermentačných technológiách. 

V súčasnosti sa v ramci výučby a výskumu potravinárske biotechnológie orientujú na:  

 Využívanie geneticky modifikovaných rastlín, živočíchov a mikroorganizmov 

pri výrobe potravín  

 Biofortifikáciu potravín – príprava „funkčných“ potravín pomocou transgénnych 

rastlín (napr. zlatá ryža obohatená o beta karotén)  

 Výrobu a použitie mikrobiálnych kultúr s cielenými vlastnosťami priamo do 

potravín (napr. ako štartovacie kultúry)  

 Konštrukciu nových rekombinantných kmeňov mikroorganizmov (baktérií, 

kvasiniek, plesní) produkujúcich enzýmy, vitamíny, aditívne látky, farbivá 

 Výrobu a aplikáciu biotechnologicky pripravených prídavných látok a 

prípravkov v potravinárskej technológii 

 Výrobu a použitie rekombinantných enzýmových preparátov, alebo čistých 

enzýmov 
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 Úpravu súčasných potravín a surovín s cieľom zlepšiť ich výživové parametre, 

znížiť ich prirodené toxicické vlastnosti (napr. solanín) a alergénne vlastnosti  

 Vývoj kmeňov pre biotransformáciu a biokonverziu prírodných materiálov na 

produkty so zlepšenými výživovými a technologickými vlastnosťami, alebo 

ekonomicky výhodnejšie s vyššou pridanou hodnotou  

 Biodiagnostiku patogénnych mikroorganizmov, alergénov a identifikáciu 

nedeklarovaných surovín (faľšovanie) v potravinách, najmä metódami 

využívajúcimi DNA, na ich presnú a jednoznačnú detekciu  

 

Nutrigenomika 

Je novým odvetvím spájajúcim genomiku s potravinárskymi vedami, konkrétne 

s vedou o výžive ľudí. Jej úlohou je hľadať súvislosti medzi pôsobením chemických 

látok – zložiek potravín (výživy) na zmenu génovej expresie.  

Nutrigenomika sa zameriava na nasledovné skutočnosti:  

 Zloženie potravy môže, za istých okolností a u niektorých jedincov, pôsobiť 

ako vážny rizikový faktor viacerých ochorení.  

 Chemické látky bežne sa vyskytujúce v potravinách, pôsobia na ľudský genóm 

a môžu priamo, alebo nepriamo meniť expresiu génov alebo ich štruktúru.  

 Stupeň pôsobenia výživových faktorov na rovnováhu medzi zdravím 

a ochorením závisí od individuálnej genetickej výbavy.  

 Je pravdepodobné, že mnohé bežne sa vyskytujúce alely génov, ktoré sú 

regulované výživovými faktormi, zohrávajú významnú úlohu na „naštartovaní“ 

ochorenia, jeho progresii a závažnosti chronických ochorení.  

 Regulácia výživy založená na poznaní individuálnych potrieb a genotype (tzv. 

„inteligentná výživa“) je prostriedkom na prevenciu a liečbu chronických 

ochorení. 

  

Podobne ako farmakogenetika smeruje k tzv. „personalizovanej medicíne“, 

používaniu „designer“ liečiv, aj nutrigenomika smeruje k výžive prispôsobenej, “ušitej” 

na mieru konkrétnej osobe. Nutrigenomika tvorí „interface“ medzi potravinárskymi 

vedami, vedou o výžive a bunkovými a genetickými procesmi v ľudskom organizme. 

Využíva tie isté metódy ako farmakogenomika, t.j. SNP( ) analýzu, gene expression 

profiling, proteomiku, metabolomiku, bioinformatiku.  

Cieľom nutrigenomiky je používať personalizovanú diétu na prevenciu, oddialenie 

nástupu niektorých ochorení a zlepšovanie zdravia ľudí. Výskum v tejto oblasti temer 
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s určitosťou povedie k zmenám tzv. doporučených výživových dávok pre určité 

skupiny (genetické) obyvateľov, a v budúcnosti aj priamo pre jednotlivcov.  

Ako príklad geneticky podmienených faktorov závislých od výživy sa uvádza 

zvýšenie triglyceridov a HDL cholesterolu v sére, ktoré vedú k obezite a následným 

kardiovaskulárnym ochoreniam či diabetu.  

Iným príkladom je intolerancia k laktóze, ktorá limituje príjem čerstvého mlieka 

dospelou populáciou. S tým často súvisí aj zníženie príjmu vápnika a proteínov. 

Známych je 11 polymorfizmov v promótorovej oblasti génu pre toleranciu laktázy. 

Tieto pozmeňujú interakciu DNA s regulačným proteínom. Je zrejmé, že tolerancia 

dospelých ľudí k laktóze je evolučne relatívne nedávny prípad, ktorý sa udial v 

severnej Európe pred 10 – 12 tisíc rokmi súčasne s domestifikáciou mlieko 

produkujúcich zvierat. Objav variantu C/T 13910 DNA v súčasnosti umožňuje 

navrhnúť individuálnu diétu s pomocou genetického testu uskutočneného v rannej 

mladosti.  

Interakcie genotypu s environmentálnymi faktormi (typ výživy) sú jednoduché 

vtedy, ak jedna z alel (napr. laktázová alela) je vystavená pôsobeniu len jednej látke 

z výživy (napr. laktóza pre laktázu). Dochádza k zmene aktivity enzýmu, alebo 

k zmene regulácie a následne k zmene expresie príslušného génu.  

Z výsledkov uskutočnených štúdií v nutrigenomike je zrejmé, že diéta a látky v nej 

obsiahnuté ovplyvňujú fyziologické procesy. K ich zmenám dochádza v dôsledku 

zmeny expresie (štruktúry) časti génov ľudského genómu. Ukázalo sa, že k zmenám 

expresie dochádza v dôsledku interakcie génov s chemickými látkami z potravín. 

Môžu napríklad:  

 Slúžiť ako ligandy receptorov transkripcie.  

 Byť metabolizované a tak meniť koncentráciu substrátu alebo 

medziproduktov.  

 Slúžiť ako signálne molekuly.  

 

Bunkový metabolizmus, resp. expresia génov študovaná na modelovom systéme 

kvasinky pomocou microarray preukázala spolupôsobenie génov dovtedy 

nespojovaných s utilizáciou živín. V ľudskom genóme je situácia omnoho 

komplikovanejšia.  

Nepodchytenie trendu v tejto oblasti povedia k prehĺbeniu zaostávania SR a k 

ďalšiemu zhoršovaniu zdravotného stavu obyvateľstva. V súvislosti stým je veľmi 

dôležitá legislstíva, ktorá sa týka potravin a tiež GMO (genetický modifikovaných 

organizmov) a potravín, ktoré ich obsahuju. 
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Legislatíva 

V EÚ prijala v júli 2003 principiálne novú legislatívu označovania a 

monitorovania biotechnologicky produkovaných potravín, krmív a živých GMO 

(Regulation EC No 1829/2003 a Regulation EC No 1830/2003). Kritériom pre 

označovanie GM potravín nie je viac prítomnosť (detekovateľnosť) zmenenej DNA 

alebo bielkoviny. Rozhodujúcou je skutočnosť, či konkrétna potravina bola vyrobená 

z GM surovín, alebo s pomocou GMO, čo je potrebné dokladovať počas celého 

výrobného procesu – t.j. z farmy až na stôl spotrebiteľov. Na kontrolu potravín bol 

prijatý systém vysledovateľnosti každého kroku, každej operácie pri narábaní s GMO. 

Cieľom týchto opatrení Európskej komisie je zvýšenie bezpečnosti spotrebiteľov. 

V prípade zistenia nepriaznivých účinkov na spotrebiteľov a / alebo na životné 

prostredie má umožniť okamžité a úplné stiahnutie produktu a všetkých surovín 

z trhu.  

Významnú úlohu pri zavádzaní potravinárskej biotechnologickej legislatívy 

predstavujú podporné aktivity. Sú dôležité pri vývoji nových metód identifikácie GM 

potravín, v najbližšej budúcnosti slúžiacich na monitorovanie prítomnosti GMO 

v potravinách na trhu, hodnotení rizika, kompletizácii príslušných databáz použitých 

génov a postupov a pod.  

Legislatíva SR kopíruje právne normy európskej únie tak v oblasti zákona 

o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov (zákon 

č. 151/2002 Z.Z) a Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, 

ktorou sa vykonáva uvedený zákon (Vyhláška 252 / 2002).  

V rámci platnej potravinovej legislatívy sú biotechnologicky produkované 

potraviny riešené v Zákone č.152/ 1995 Z z. – ”O potravinách” v znení zákona 

23/2002 Z. z., , ktorý pripúšťa uvádzanie GMO do obehu po schválení orgánmi 

potravinového dozoru.  

 

Výskum a vývoj a výučba 

V súčasných agropotravinárskych biotechnologických aplikáciách pozorujeme 

posun od využívania zákonitostí klasickej Mendelistickej genetiky k molekulárnej 

biológii a genetike. Využívanie prvej generácie rekombinantných rastlín je už 

skutočnosťou. Na trhu v Európe, Číne a Indii, ale najmä v USA, sú potraviny 

vyrobené z GMO (alebo pripravené s ich pomocou) na trhu už viac ako 10 rokov. 

Postupne sa dostávajú na trh GM potraviny druhej generácie, ako príklad sa uvádza 

„zlatá ryža“ obsahujúcu β karotén. Do takto upravenej ryže bola vložená celá 

metabolická dráha pre provitamín A. Iným príkladom je ryža obohatené o „železo“ – 

t.j. o feritín zo sóje, či zmena podielu jednotlivých mastných kyselín v jedlých olejoch 

pomocou rekombinantnej technológie. Obohatenie potravinárskych surovín o 
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nedostatkové nutrienty resp. potraviny priaznivo ovplyvňujúce zdravotný stav 

konzumenta predstavujú prirodzený spôsob prípravy tzv. „funkčných potravín“.  

Aplikáciou metód rekombinantnej DNA v procese produkcie potravín a ich 

komponentov, sa otvára nová oblasť prípravy potravín. Jednou z prvých aplikácií, o 

ktorej sa v súvislosti s geneticky modifikovanými potravinami hovorí len veľmi málo, 

je používanie enzýmov, ktoré sú produktami geneticky upravených mikrooganizmov.  

 

Potencionál GMO pri príprave potravín  

Baktérie mliečneho kysnutia 

Pre fermentáciu mlieka, mäsa, zeleniny, ale aj vína, piva a siláže sa tradične 

používajú rody Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus, Pediococcus, 

Leuconostoc, Enterococcus a iné, ktoré spolu tvoria skupinu tzv. baktérií mliečneho 

kysnutia. K zlepšeniu ich technologických vlastností pomocou „klasických“ postupov 

šlachtenia prispelo poznanie ich dedičných vlastností. Vo významnejšej miere však 

k úpravám prispela dôkladná znalosť ich genetickej výbavy spolu s technikami 

rekombinantnej DNA, ktorá viedla k možnosti zásadne meniť ich fermentačné a 

produkčné vlastnosti.  

Skonštruovanie kyvadlových vektorov pre Lactococcus, Bacillus subtilis a 

Escherichia coli umožnilo klonovanie a expresiu heterológnych génov v Lactococcus 

lactis, ktoré pochádzali z iných druhov baktérií napr. β-galaktozidázu z Escherichia 

coli, či taumatín z africkej rastliny Thaumatococcus daniellii. Inou skupinou úspešne 

klonovaných génov sú gény pre slepačí vaječný lyzozým (Gallus gallus) a hovädzí 

chymozín (Bos taurus).  

 

Produkcia potravinársky významných látok pomocou GMO 

Enzýmy 

Technológie r-DNA umožnilo ekonomicky výhodnú nadprodukciu rôznych 

bielkovín pochádzajúcich z rôznych zdrojov (organizmov) v hostiteľských 

produkčných organizmoch. Tento postup umožnil produkciu enzýmov a prídavných 

látok pre potravinársky priemysel. Vybrané komerčne dostupné enzýmy sú uvedené 

v tabuľke (Hemmer 1997). Najčastejšie používaným a zároveň najvýznamnejším 

enzýmom je rekombinantný chymozín. Uplatňuje sa v mliekárenstve pri produkcii 

syrov. V súčasnosti sa pri výrobe syrov používa temer výhradne. Bol naklonovaný do 

troch rôznych hostiteľských mikrooganizmov (Escherichia coli, Kluyveromyces lactis 

a Aspergillus niger) a v troch variantoch je dostupný od troch rôznych firiem. Ako 

ďalšie príklady možno uviesť vitamíny (B2), aminokyseliny (tryptofán) či prídavné 

látky (aspartám).  
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Vitamíny 

Vitamín B2 – riboflavín zohráva úlohu pri biochemických redox reakciách, 

nedostatok spôsobuje metabolické poruchy a kožné defekty. Používa sa ako 

potravinový doplnok. Pôvodne bol produkovaný z glukózy chemickou syntézou 

v šesť stupnovom procese. Rekombinantý kmeň Bacillus subtillis produkuje riboflavín 

priamo z glukózy. Pri ekonomickom zhodnotení procesu sa ukázalo, že pri 

porovnateľných nákladoch na technológiu sú náklady na biotechnologickú produkciu 

výrazne nižšie pri výhodnejších ekologických parametroch výroby (o 50 – 70% nižšie 

emisie). Biotechnologická produkcie riboflavínu má oproti chemickej syntéze 

nesporné výhody.  

 

Biotechnologizáciu potravinárstva na Slovensku je možné zabezpečiť niekoľkými 

spôsobmi:  

 Biotechnologické produkty nakupovať a teda do biotechnológií neinvestovať  

 Rozvíjať biotechnológie na základe nákupu know-how a technických zariadení zo 

zahraničia  

 Vyvíjať vlastné postupy a rozvíjať biotechnológie na základe domáceho, 

ľudského, surovinového a technického potenciálu 

 

A prave to je úloha pre našu vyučbu, ale aj re výskum. A čím lepši výskum a veda 

na univerzitách, tým lepšia vyučba, lepšia pripravenosť absolventov a prejavi sa to 

skôr, alebo neskôr aj inováciach. 

Základným kritériom pre voľbu postupu nie je iba krátkodobá ekonomická 

výhodnosť, ale aj trvalo udržateľná poľnohospodárska a potravinárska výroba, 

využívanie potenciálu krajiny v súlade s ekologickými potrebami doby a efektívna 

finalizácia jej produktov v súlade s požiadavkami na rozvoj vyspelej spoločnosti a 

zároveň zvyšovanie podielu kvalifikovanej práce na tvorbe HDP. Pri zanedbaní 

výskumu a neinvestovaní do vdelávania hrozí, že na Slovensku nebude dosť 

odborníkov schopných nie len vyvijať nové technológie, ale ani len preberať 

technológie nakúpene a využívať ich v plnej miere.  

Neakceptovanie agropotravinárskych biotechnológií verejnosťou tak na 

Slovensku ako aj vo svete (okrem USA, Kanady, Argentíny a Číny), sa javí ako 

kľúčový problém ich ďalšieho využívania. Dôležitú úlohu zohráva jednak financovanie 

biotechnológií a aj ich akceptovanie spotrebiteľmi. 
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V prípade, že sa štát naďalej nebude vo zvýšenej miere podieľať na financovaní 

(z verejných zdrojov) a inej podpore hlavne v zdelávani (vo výučbe) príprave 

odborníkov a legislatíve potravinárskych biotechnológií vo zvýšenej miere dôjde:  

- k odchodu vzdelaných a erudovaných najmä mladých odborníkov do zahraničia 

najmä do USA, kedže EÚ má v podstate odmietavý prístup k potravinárskym 

aplikáciám biotechnológií. V EÚ je už pozorovateľný pokles biotechnologických 

investícií  

- nedostatok kvalifikovaných pracovníkov neumožní v plnej miere využívať ani 

dovezené technológie 

- k vyššiemu výskytu potravín, ktoré nevyhovujú požiadavkám kladeným na 

bezpečné potraviny a následnej strate konkurencieschopnosti a zákazom vývozu 

napr. na trhy EÚ (čoho svedkami sme už v súčasnosti v súvislosti s neplnením 

hygienických kritérií EÚ napr. na spracovateľské zariadenia na mäso a mäsové 

výrobky, konkrétne bitúnky) 

- k poklesu produkcie moderných zdraviu prospešných potravín tzv. funkčných 

potravín so zvýšeným obsahom nedostatkových mikronutrientov – vitamínov, 

aminokyselín, minerálov 

- nebude zabezpečený rozvoj nutrigenomiky s nepriaznivými dopadmi na zdravie 

spotrebiteľov  

 

Vnímanie a chápanie biotechnológií verejnosťou je silno ovplyvnené typom 

informácií, ktorú verejnosti sprostredkúvajú médiá, dôverou v dozorné / kontrolné 

inštitúcie štátu, či kultúrnymi preferenciami. Spotrebitelia v rôznych častiach sveta 

vnímajú tento problém často rozdielne. Spotrebitelia – pacienti akceptujú genetické 

testovanie ľudí – čiže diagnostiku, vývoj nových liečiv, či vývoj plodín rezistentných 

voči hmyzu. Neakceptujú biotechnológie na zvieratách aj hoci by pozitívne ovplyvnili 

ľudské zdravie. Menej akceptujú potraviny pripravené pomocou biotechnológií na 

rozdiel od GM plodín, ktoré často konzumenti nedávajú do súvislosti s potravinami.  

Z prieskumov je známe, že voči biotechnológiám sú pozitívne naladení 

konzumenti v USA, Kanade, Fínsku, Taliansku, Holandsku, Portugalsku a Japonsku. 

Menšia podpora je v Rakúsku, Dánsku, Nemecku a Švédsku. Dve krajiny ktoré 

spočiatku mali pozitívny vzťah k biotechnológiám – Veľká Británia a Francúzsko, sa 

obracajú o 180 stupňov. Vyváženosť informácií v médiách v USA sa prejavila 

pozitívnym vnímaním spotrebiteľskej verejnosti. Vplyv Európskej odmietavej „klímy“ 

sa však začína prejavovať aj v Amerike. Mnohé objektívne prieskumy verejnej 

mienky v poslednej dobe hovoria: „Konzumenti nie sú proti GM potravinám, sú však 

jednoznačne za ich označovanie“. Konzumentov znepokojuje utajovanie ich 

prítomnosti na trhu. Obavy spotrebiteľov vyplývajú z možnej alergénnosti GM 
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potravín, možných environmentálnych rizík GMO, etických a náboženských otázok, 

socioekonomických a právnych aspektov ich používania, nepredvídaných, 

nepredvídateľných, t.j. neočakávaných následkov ich využívania. Problém je, že 

spotrebiteľom boli prislúbené potraviny, ktoré sú chutnejšie, sú zdravšie, nakŕmia 

svet, avšak pomerne málo z toho bolo splnené.  

Označovanie GM potravín vnímajú mnohé spotrebiteľské organizácie ako 

právo spotrebiteľa byť informovaný, nie ako varovanie pred potencionálne škodlivými 

potravinami.  

 

Pozícia SR s dôrazom na EÚ 

SR v procese integrácie s Európskym hospodárskym a právnym priestorom 

postupne prijíma aj legislatívu týkajúcu sa biotechnologickej prípravy potravín 

(geneticky modifikované potraviny). Zároveň sa z Európskeho priestoru prenášajú aj 

negatívne reakcie najmä voči GM potravinám sprostredkované organizáciami typu 

Greenpeace a inými.  

SR má vypracovaný systém regulácie GMO. Má prijatý právny rámec 

harmonizovaný s predpismi EÚ a je v súlade s viacerými medzinárodne záväznými 

dohovormi najmä však Kartagenským dohovorom o biologickej bezpečnosti.  

 

V súlade s rozvojom potravinárskych biotechnológií vo svete je v záujme SR, 

tak ekonomickom (napr. znižovanie dotácií do poľnohospodárstva), ďalej pre 

enviromentálne prijateľné využívanie obnoviteľných zdrojov v poľnohospodárstve 

a potravinárstve, zabezpečiť ich rozvoj a využívanie. Z tohto pohľadu je potrebné 

v zmysle stanovených priorít vedy a výskumu zabezpečiť ich financovanie a tiež 

primerane podporiť rozvoj malého a stredného podnikania v tejto oblasti. 

 

Moderné biotechnológie sú v súčasnosti orientované prevažne do oblastí 

zameraných na ich medicínske využitie, na enviromnentálne aplikácie a na 

agropotravinárstvo. V poľno-hospodárstve je to najmä získavanie nových 

výkonnejších kultivarov poľnohospodársky významých rastlín a niektorých 

živočíchov. Cielená zmena genetickej informácie je logickým pokračovaním úsilia 

mnohých šlachtiteľov zameraného na zlepšenie vlastností kultúrnych rastlín a 

živočíchov. Za potravinárske biotechnológie sa v súčasnosti považujú najmä 

aplikácie geneticky modifikovaných rastlín - plodín pri príprave potravín, a používanie 

rekombinantných enzýmov v procese výroby potravín. Rozvoj agropotravinárskych 

biotechnológií aj v SR bude nepochybne príspevkom k vyššej rentabilite 
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poľnohospodárskej a potravinárskej produkcie a môže pozitívne ovplyvniť ekonomiku 

štátu.  

Hlavne z tohto aspektu je dôležité bez ohľadu na legislativu a povolenia, 

pripravovať našich študentov v tomto duchu a zosilniť výučbu GMO vbologických 

disciplínach. A to bez ohľadu na konzervatívne názory aj v EÚ, pretože vedecka 

komunita jasne deklaruje, že GMO sú uplne v poriadku. Zaujímave, že v USA sú to 

bežne veci, ale EÚ.stále zastáva opačný názor. To ale nemôže ovplyvniť výučbu a 

absolventi bologických disciplín a moderných biotechnológií musia ovladať aspoň 

teoreticky tieto fakta a to bez ohľadu, či sa stým stotožňuju, alebo nie. Je to podobne 

ako so svetonázorm. Nikto nenuti študentov, čomu maju veriť, či Biblii, alebo 

Darvinovi? To ale neznamená, že by im mali byť prednášane iba jednostranne 

vedomosti, čo sa evolúcie týka, to by bolo neprípustné. 

 

VŠ - Učebne plány 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Fakulta prírodných vied.  

Keď som v roku 2011 nastúpil na FPV UCM v Trnave ako vedúci Katedry 

biotechnológie (po úspešnom absolvovaní konkurzu), mala FPV 4 katedry a to  

-Katedru chémie 

-Katedru biotechnológie 

-Katedru ekológie a rádiológie 

-Katedru aplikovanej informatiky 

Iba na katedre chémie bol aj magisterský študijný program (Mgr.) a to 

z „aplikovanej chémie a biochémie“ a PhD. štúdium z „aplikovanej analytickej 

a bioanalytickej chémie“. Všetky ostatné programy boli iba bakalárske (Bc.). Takže 

absolventi, ktorí ukončili bakalárske štúdium z chémie a aplikovanej chémie ako aj 

absolventi Bc. štúdia z biotechnológie mohli vďaka názvu (aplikovaná chémia 

a biochémia) pokračovať v Mgr. štúdiu. Biotechnológovia rovnako ako chemici končili 

ako Mgr. pod hlavičkou chémie. I keď biotechnológovia boli viac orientovaní na 

biochémiu. Tak to vyhovovalo vedeniu FPV a nebola žiadna vôľa to zmeniť. A to 

všetko vďaka neochote chemikov (už som to spomínal skôr) začleniť biotechnológiu 

pod biologické vedy, kde právom patrí.  

Ako vedúci Katedry biotechnológie som mal predstavu o sústredení sa na 

moderné, teda nové biotechnológie, založené na rekombinantných DNA 

technológiách. Na Katedre biotechnológie sa síce prednášala aj molekulárna 

biológia, ale cvičenia boli iba z klasických biotechnológií, teda skôr ladené do bežnej 
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mikrobiológie. Zistil som, že zmeniť výučbu v rámci biotechnológií nie je možné, 

a preto som navrhol ihneď zaviesť nový študijný program v rámci Katedry 

biotechnológie a to „Aplikovanú biológiu“. Pritom skrátený profil absolventa 

biotechnológií bol už vtedy nasledujúci – absolventi získajú znalosti ako systémovo 

využívať biosystémy a génovo manipulované organizmy mikrobiálneho , rastlinného 

a živočíšneho typu pri riešení problémov vedeckého, vývojového a praktického 

charakteru“. Čo plnilo iba čiastočne a to výučbou iba prednáškami. 

Mali sme dobré personálne obsadenie, aby sme začali s výučbou a aj 

praktickými cvičeniami aspoň s jednoduchými génovými manipuláciami u baktériách. 

Žiaľ vedenie fakulty nemalo záujem o žiadnu zmenu. Až po tvrdej kritike, že nie je 

možné, aby na celej fakulte bol iba jeden študijný program, ktorý okrem Bc. štúdia 

pokračuje aj v Mgr. a PhD. štúdiu som vedenie presvedčil, že súhlasilo s podaním 

návrhu na nový študijný biologický program. Ten nám bol schválený už v decembri 

2011 a to s tým, že od septembra 2012 sme prijali prvých študentov a to v pomerne 

hojnom počte. Na odporúčanie AK pre biologické vedy, nám bolo navrhnuté 

založenie biologickej katedry, čo akceptovalo aj vedenie a od januára 2013 sa 

Katedra biotechnológie rozdelila na dve katedry na Katedru biológie a Katedra 

biotechnológie ostala.  

Založenie práve takéhoto odboru bolo veľmi dôležité, pretože nie je dôležitý 

názov, ale čím je naplnený. V rámci študijného odboru „aplikovaná biológia“ sa 

venujeme moderným biotechnológiám, preto že pod hlavičkou biotechnológia, to 

nebolo možné. Celá výučba, ale aj praktické cvičenia sa venujú moderným 

biotechnológiám a naozaj DNA, jej štiepeniu a základom manipulácii s génmi. 

Založenie učebného odboru nakoniec už v súčasnosti oceňuje každý, lebo pomohol 

k úspešnej akreditácii Fakulty prírodných vied a tým aj k úspešnej akreditácií celej 

UCM. 

V súčasnosti sú na FPV UCM iba dva odbory, ktoré majú kompletne 

obsadené učebné programy (Bc., Mgr., PhD.,) a to chémia a aplikovaná biológia 

s PhD. štúdiom v odbore 4.2.3 molekulárna biológia.  

Chémiou sa nebudem zaoberať, takže ostáva aplikovaná biológia, kde by som 

sa chcel zmieniť o študijnom odbore, o profile absolventa a o spolupráci s praxou. 

 

Študijný odbor aplikovaná biológia 

Študijné odbory patriace do biologických systémov sú veľmi široké. Ide 

o štúdium živých systémov a prinášajú úžasné poznatky nie len v rámci gnozeológie 

ale aj v rámci spoločenskej praxe. Dôkazom toho je aj objav rekombinantnej DNA 

technológie (rDNA technológia) a vznik moderných biotechnológií. Súčasne táto 

technológia ovplyvnila výraznou mierou, nie len biológiu ako takú, ale zasiahla 
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priamo skoro do všetkých oblastí nášho života a vlastne všetkých odvetví nášho 

priemyslu. Ide najmä o pôdohospodárstvo, potravinárstvo, ochranu ľudského zdravia 

a ochranu životného prostredia. 

O dôležitosti vied o živej prírode svedčí aj to, že medzi ne patria samostatné 

odbory ako sú:  

- Genetika  

- Mikrobiológia 

- Molekulárna biológia 

- Botanika 

- Ekológia 

- Virológia 

- Zoológia 

- Antropológia, a mala by sem patriť aj „Biotechnológia“ a „Biochémia“ 

Ide o samostatné odbory, ktoré sa delia na ďalšie študijne programy ako sú 

napr. systematická biológia, bunková biológia, fyziológia rastlín, fyziológia 

živočíchov, etológia, aplikovaná biológia.  

Je prirodzené, že každá Fakulta si sama určuje študijný odbor, podľa toho 

akých ma odborníkov a na čo sa chce zameriavať, pri výchove študentov.  

Na FPV UCM sme zvolili „aplikovanú biológiu“, pretože v rámci tohto 

predmetu je možné sa venovať vlastne moderným biotechnológiám a chceme 

vychovávať Bc. študentov, ktorý budú pokračovať v Mgr. štúdiu rovnako v rámci 

„aplikovanej biológie“. 

 Predmety štúdia sme starostlivo vyberali tak, aby vyhovovali požiadavkám 

akreditačnej komisie (AK) a aby boli študenti pripravení pre pokračovanie v Mgr. 

štúdiu a neskôr aj v PhD. štúdiu najmä v odbore „molekulárna biológia“, ale aj v iných 

príbuzných odboroch v rámci PhD. na ktorejkoľvek inej univerzite, alebo školiacej 

inštitúcií. 

 

Bakalárske štúdium Bc. 

Bakalárske štúdium bolo potrebné zostaviť tak aby študenti dostali dobrý 

všeobecný základ zo všeobecnej a anorganickej chémie, z organickej chémie, ale aj 

analytickej a fyzikálnej chémie. No predovšetkým, sa dôraz kládol na biologické 

predmety, ktoré prevažovali. Išlo o biológiu, mikrobiológiu, genetiku ale najmä 

o molekulárnu biológiu, ale tiež o genomiku a proteomiku, ale aj o základy 

moderných biotechnológií, teda o technológie rDNA. Okrem toho bolo potrebné, aby 
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študenti zvládli nie len geneticky modifikované organizmy (GMO) ako také, ale aj 

legislatívu s tým súvisiacu a tiež etické problémy.  

O podrobnostiach sa nechcem zmieňovať, nakoniec sú dostupné 

v akreditačných spisoch a je veľmi jednoduché sa k nim dostať.  

Chcel by som sa len dotknúť spôsobu ukončenia Bc. štúdia. Na jednej strane 

je dobré, že sa štúdium končí po absolvovaní 6 semestrov, obhajobou bakalárskej 

práce a štátnou skúškou. Myslím si, že štátna skúška by mala byť buď jednoduchšia, 

alebo úplne zrušená. Zdá sa mi byť zbytočná a v nerozumnej miere zaťažuje ako 

študentov, tak aj vyučujúcich. Veď mnohokrát ide až o hodinovú záležitosť. 

Rozdelene je to na obhajobu práce s prezentáciou a na samostatnú skúšku 

z hlavného predmetu (v našom prípade) molekulárna biológia a najmenej ešte jeden 

predmet výberový (napr. biochémia, mikrobiológia, biotechnológie). Ak je v ročníku 

20 študentov je to ešte zvládnuteľné, ale ak je to viac ako 50, čo je už druhý rok po 

sebe, len záverečné skúšky by mohli trvať viac ako jeden týždeň a to sa mi zdá 

neúnosné. Možno by to mohlo byť v kompetencii príslušnej Fakulty, alebo 

príslušného študijného odboru sa rozhodnúť za akých podmienok udeľovať titul Bc. 

Nakoniec je naozaj len mizivé percento študentov, ktorí nepokračujú v Mgr. štúdiu. 

Tým by sa aj študenti viac sústredili na bakalársku prácu, teda viac na využitie 

nadobudnutých vedomosti v praktickej aplikácii.  

Prakticky všetci naši Bc. pokračujú ďalej v štúdiu a niekedy sa hlásia aj Bc. 

z iných univerzít a Vysokých škôl. Myslím, že tento problém určite majú aj iné 

Univerzity, a skôr, alebo neskôr bude potrebné to riešiť. O uplatnení študenta s Bc. 

vzdelaním si myslím nie je potrebné sa zaoberať, lebo je to nižšie vysokoškolské 

vzdelanie a až na výnimky iba málo kto sa s takýmto vzdelaním snaží uplatniť na trhu 

práce, i keď je to možné.  

Uvádzam pre úplnosť „Profil absolventa“  

Absolvent odboru Biológia (aplikovaná biológia, 1.stupeň) dokáže riešiť 

problémy biologického výskumu, praktické úlohy aplikovanej biológie, má poznatky a 

zručnosti v metódach výskumu živých systémov na rôznych úrovniach ich 

organizácie (molekula, bunka, organizmus, populácia, ekosystém). Absolventi majú 

znalosti z biologických vedných disciplín, poznatky z viacerých chemických odborov 

a hraničných vedných disciplín a dokážu využívať biologické a chemické metódy pri 

riešení praktických úloh.  

 

Absolventi študijného programu „Aplikovaná biológia“ získajú potrebné teoretické 

i praktické poznatky, skúsenosti a návyky, ktoré im umožnia:  

- pochopiť podstatné fakty, princípy a teórie v biológii  
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- poznať súvislosti medzi biológiu a ďalšími prírodovednými odbormi  

- vedieť sa orientovať v prírodných disciplínach  

- mať základné poznatky z nich a vedieť získavať triediť, spracúvať a využívať 

hĺbkové informácie z príslušných databáz  

- používať ich pri riešení úloh základného a aplikovaného biologického výskumu  

- dokázať interdisciplinárne skúmať a poznávať podstatu prírodných 

technických i spoločenských procesov prebiehajúcich okolo nás  

- mať schopnosť sa rozhodnúť pri riešení problémov a navrhovaní opatrení  

- byť spôsobilí navrhnúť a do dokumentačnej podoby spracovať inovatívne 

opatrenia a zmeny pre prax 

- tvoriť projekty, získať projektové krytie a úspešne ich realizovať v praxi  

- využívať cielene doterajšie i novozískané poznatky iných i svoje vlastné na 

tvorivé hľadanie riešení posúvajúcich objektívne súčasný stav v oblasti trvale 

udržateľného regionálneho rozvoja dopredu 

 

Magisterské štúdium Mgr. 

Magisterské štúdium v rámci “aplikovanej biológie” nadväzuje na Bc. štúdium 

a už počas Bc. štúdia si študenti môžu sami vyberať z voliteľných predmetov, také, 

ktoré im vyhovujú a načo sa chcú špecializovať v 2. stupni štúdia.  

Študenti Mgr. štúdia musia absolvovať povinne predmety ako sú “pokročila 

molekulárna biológia, pokročila genomika, pokročila proteomika. 

1.ročník 

Pokročilá genomika, Biológia in vitro systémov, Techniky rekombinantných 

molekúl DNA, Vybrané kapitoly z molekulárnej biológie, Vybrané kapitoly 

z mikrobiológie, Patogénne mikroorganizmy v potravinách, pokročilá genomika, 

pokročilá bioinformatika a príslušné laboratórne cvičenia. 

 

2.ročník 

Biológia potravín, Proteínový dizajn , Pokročilá proteomika, Klinická 

mikrobiológia, Molekulárna diagnostika mikroorganizmov. 

 

Okrem toho si v rámci záujmu a kreditného systému môžu vybrať predmety 

ako Klinická mikrobiológia, Virológia, Patogény v potravinách, Ochrana duševného 

vlastníctva, Vedecko výskumné projektovanie a ďalšie.  
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Už od 1.roku Mgr. štúdia pracujú študenti aj na svojej diplomovej práci, kde za 

každý semester majú študenti povinnú prezentáciu o stave diplomovej práce. 

 

Profil absolventa Mgr. 

Absolventi odboru Biológia (2.stupeň) majú znalosti z biologických vedných 

disciplín, majú poznatky aj z hraničných vedných disciplín a dokážu využívať 

biologické a chemické metódy pri riešení praktických úloh. Absolventi študijného 

programu „Aplikovaná biológia“ získajú potrebné teoretické i praktické poznatky, 

skúsenosti a návyky, ktoré im umožnia: 

 pochopiť podstatné fakty, princípy a teórie v biológii 

 poznať súvislosti medzi biológiu a ďalšími prírodovednými odbormi 

 vedieť sa orientovať v prírodných disciplínach  

 mať základné poznatky z nich a vedieť získavať triediť, spracúvať a využívať 

hĺbkové informácie z príslušných databáz 

 používať ich pri riešení úloh základného a aplikovaného biologického výskumu 

 dokázať interdisciplinárne skúmať a poznávať podstatu prírodných technických 

i spoločenských procesov prebiehajúcich okolo nás 

 mať schopnosť sa rozhodnúť pri riešení problémov a navrhovaní opatrení 

 byť spôsobilí navrhnúť a do dokumentačnej podoby spracovať inovatívne opatrenia 

a zmeny v praxi 

 tvoriť projekty, získať projektové krytie a úspešne ich realizovať v praxi 

  využívať cielene doterajšie i novozískané poznatky iných i svoje vlastné na tvorivé 

hľadanie riešení posúvajúcich objektívne súčasný stav v oblasti trvale 

udržateľného regionálneho rozvoja dopredu 

 

Okrem toho sa od nich vyžaduje: 

- prezentačná zručnosť 

- ITK zručnosť 

- znalosť anglického jazyka 

- samostatnosť a zodpovednosť 

- pracovitosť a vytrvalosť 

- orientácia na kvalitu a presnosť 
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- čestne a charakterne jednať 

- zvyšovať si všeobecné znalosti 

- schopnosť zrozumiteľne sa vyjadrovať a odkomunikovať myšlienku 

- schopnosť pochopiť problém a schopnosť analytického myslenia 

- identifikovať slabé a silné stránky 

- správne použiť informácie a neuspokojovať sa s povrchnými riešeniami 

- byť flexibilný a dotiahnuť veci do konca 

- vedieť argumentovať 

 

Uplatnenie absolventa Mgr. štúdii  

Po ukončení magisterského štúdia môže absolvent študijného programu 

„Aplikovaná biológia“ pokračovať v doktorandskom štúdiu na Fakulte prírodných vied 

UCM v Trnave a to v rámci programu “Aplikovaná biológia“, resp. na iných fakultách 

s podobným zameraním. Absolventi odboru Biológia (2. stupeň) môžu hľadať 

uplatnenie v širokom rozpätí pracovísk s biologickým a chemickým zameraním vo 

výskumných kolektívoch, i v samostatnej práci s výskumno-technickým zameraním 

(SAV, vysoké školy, rezorty zdravotníctva, poľnohospodárstva a lesníctva, 

potravinárskeho priemyslu, životného prostredia a pod.). Pripravení sú splniť 

požiadavky špecializovaných inštitúcií vyžadujúce prácu v teréne predovšetkým na 

pracoviskách venujúcim sa moderným biotechnológiám (rekombinantným DNA 

technológiám) ako aj na environmentálne-ekologicky orientovaných pracoviskách. 

Uplatnia sa aj v inštitúciách štátnej správy i samosprávy a v súkromných firmách 

s výskumno-technologickou orientáciou. 

 

PhD. štúdium v odbore 4.2.3.molekulárna biológia 

Absolventi Mgr. štúdia v obore aplikovaná biológia majú možnosť pokračovať 

v 3. Stupni štúdia na FPV UCM. Samozrejme, že takú možnosť majú aj študenti po 

ukončení Mgr. štúdia na iných fakultách v príbuzných biologických disciplínach. 

Podmienkou je výberové konanie, ktoré musí uchádzač absolvovať a komisia 

rozhodne o prijatí, alebo neprijatí uchádzača. V praxi to, vzhľadom na obmedzený 

počet študentov (univerzity si zabezpečujú toto štúdium z vlastných finančných 

prostriedkov) a nutnosť vychovávať PhD. aj kvôli akreditácii, obsadzujú tieto miesta 

vlastnými študentmi. Je to celkom prirodzené, že výborných študentov si fakulty 

snažia udržať, čo je obojstranne výhodné. 
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Štúdium, vzhľadom na náročnosť trvá 4 roky a pri externom štúdiu 5 rokov. Je 

zamerané na aktuálne témy spadajúce do oblasti molekulárnej biológie a moderných 

biotechnológií. Ide o prenos cudzorodých génov najmä do baktérií a rastlín, štúdium 

ich expresie a pod. a s ich využitím v praxi. PhD. študenti sú povinní aktívne sa 

zúčastňovať výučby najmä pri vedení praktických cvičení, Bc. Mgr. štúdia. Absolvujú 

aj predmety, kde si rozširujú na vyššej úrovni svoje poznatky z molekulárnej biológie, 

genomiky, proteomiky a bioinformatiky. Počas štúdia sú povinní absolvovať tzv. 

“minimum”, čo je odborná skúška z teoretických predmetov a súčasťou je aj 

minimová práca, kde účastník musí okrem teórie demonštrovať aj stav 

rozpracovanosti práce. Štúdium sa končí verejnou obhajobou ukončenej práce pred 

odbornou komisiou, za prítomnosti obyčajne 3 oponentov, ktorí predtým vypracujú na 

prácu odborný posudok (ide zvyčajne o známych odborníkov v príslušnom odbore z 

našich ale aj zahraničných expertov). Po úspešnom obhájení práce príslušná komisia 

navrhne univerzite udelenie titulu PhD. Ide o štandardný proces. 

 

Profil absolventa PhD. z molekulárnej biológie. 

Absolvent študijného programu je schopný samostatne a tvorivo vedecky 

pracovať v rozličných oblastiach biológie, ako aj v hraničných disciplínach, 

zviazaných s biologickými vedami, ako sú biochémia, farmaceutická a klinická 

biochémia, laboratórna medicína a najmä moderné biotechnológie. Absolvent má 

ovládať vedecké prístupy a metodológiu výskumu vo zvolených aplikačných 

oblastiach aplikovanej biológie a získať riešenia s využitím najmodernejších metód 

molekulárnej biológie a genetiky. Je tiež spôsobilý navrhovať, riadiť a objektívne 

vyhodnocovať problémovo orientované experimenty, zamerané na závažné 

problémy súčasnej spoločenskej praxe. Vykonáva činnosť aj v rôznych ďalších 

oblastiach spoločenskej praxe, pri zabezpečovaní a riadení kvality, v monitoringu 

životného prostredia, vo farmaceutickej, v klinickej biochémii, laboratórnej medicíne, 

v potravinárstve a inde. Má základné manažérske schopnosti, zamerané na 

uplatňovanie aplikovanej biológie v praxi, dokáže viesť výskumný kolektív, plánovať 

tímové úlohy a má tiež vedomosti o relevantných ekonomických, právnych a etických 

aspektoch. Na základe získaných vedomostí absolvent študijného programu je tiež 

spôsobilý vyučovať špecializované biologické predmety na vysokej škole. 

 

Uplatnenie absolventa PhD. štúdia 

  Absolvent študijného programu Molekulárna biológia je spôsobilý uplatniť sa v 

širokom rozmedzí biologických pracovísk, u nás alebo v zahraničí: 

 Molekulárny biológ – Philosophiae doctor (PhD.) 

 Vedecký pracovník 
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Ďalej vo výskumných kolektívoch i v samostatnej práci s výskumno-

technickým zameraním (SAV, vysoké školy, rezorty zdravotníctva, potravinárskeho 

priemyslu, životného prostredia a pod.) Uplatnia sa aj v inštitúciách štátnej správy 

a samosprávy a v súkromných firmách s výskumno-technologickou orientáciou. Časť 

absolventov si môže nájsť uplatnenie aj na postdoktorandských miestach na stáži 

v zahraničí. To sa deje dosť často, že absolventi PhD. odchádzajú na zahraničné 

pracoviska na 1-3 ročné pobyty, kde sa zdokonaľujú vo svojich odboroch. 

Nevýhodou je, že mnohí sa už nevrátia na Slovensko a ostávajú na neurčitú dobu v 

zahraničí. Takže je potrebné, aby vo vede a na Univerzitách sa nastavili také 

podmienky pre prácu, ale aj finančné ohodnotenie vysokoškolských pedagógov tak, 

aby boli aspoň prijateľné. Platy vysokoškolských pedagógov sú tak smiešne, že tak 

zle na tom nie sú ani poberatelia penzii u nás ak ich porovnáme so zahraničím. 

 Študijné odbory zamerané na moderné biotechnológie a , ale aj na biológiu 

všeobecne a ich absolventi majú v súčasnosti veľmi dobré možnosti uplatnenia sa v 

praxi, ktoré už boli spomenuté. Dôležité je aj to, že sa u nás v posledných rokoch 

investovali značné finančné prostriedky do vybavenia univerzít modernou 

prístrojovou technikou, s pomocou EÚ, ale je dôležité aj to, že sa budujú a už sa aj 

vybudovali viaceré Vedecké centrá, a to nie iba v Bratislave, ale aj v iných mestách s 

univerzitnými tradíciami. Tieto centrá budú potrebovať kvalitných pracovníkov a tu 

vidím pre takýchto absolventov veľké možnosti uplatnenia sa. 

 

Spolupráca s praxou a inými našimi aj zahraničnými pracoviskami. 

Na všetkých VŠ sú rôzne spolupráce. Ja si spomínam na časy, keď sme na 

VŠ mali povinnú prax. Žiaľ táto prax nie vždy súvisela s príslušnou výučbou. No aj 

keď to bolo tak, mala takáto prax veľmi dobrú odozvu, pretože študenti sa oboznámili 

aspoň s chodom fabrík a závodov, kde príslušnú prax absolvovali.  

 V súčasnej dobe, najmä ak nejde o štúdium na technických univerzitách, je 

priama prax dosť iluzórna. Ak vezmeme do úvahy konkrétne študijné programy z 

biologických vied, tak aká taká prax je až pri Mgr. štúdiu. Pri bakalárskom štúdiu ide 

o prax skôr výnimočne a to u študentov, ktorí svoje bakalárske práce absolvujú na 

niektorých vedeckých inštitúciách. Na druhej strane na FPV UCM absolvujú študenti 

celodenné exkurzie napr. vo vybraných potravinárskych závodoch, alebo 

prevádzkach.  

 Pri Mgr. štúdiu je to mierne lepšie, pretože fakulta má dobrú spoluprácu s 

viacerými vedeckými ústavmi, kde už od prvého roku Mgr. štúdia mnohí (nie všetci) 

študenti absolvujú jeden deň v týždni na týchto ústavoch. U aplikovaných biológov 

ide konkrétne o Ústav molekulárnej biológie SAV v Bratislave, Výskumný ústav 
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potravinársky v Bratislave, Ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch. S týmito inštitúciami 

máme dlhodobú spoluprácu, kde naši študenti absolvujú aj svoju diplomovú prácu. 

Vo výnimočných prípadoch sa niekedy stáva, že niektorí študenti absolvujú svoje 

diplomové práce aj v iných nevedeckých inštitúciách (napr. vo firmách s príbuznou 

problematikou). Obyčajne pracujú v zabehnutých laboratóriách a majú z týchto 

inštitúcií aj vedúcich diplomových prác. Ide o veľmi dobrú spoluprácu a je to vidieť aj 

na kvalitných diplomových prácach a zvyčajne títo študenti sa snažia buď na našej 

fakulte, ale aj inde pokračovať v PhD. štúdiu.  

 

PhD. štúdium 

Až 50% našich PhD. študentov pracujú mimo našich laboratórií, práve v 

spomínaných inštitúciách. Ide o veľmi dobrú spoluprácu a je potrebné hľadať ďalšie 

možnosti ak už nie dlhodobej, tak aspoň krátkodobej stáže na známych 

pracoviskách, a to nie len na našich inštitúciách, ale aj zahraničných.  

Je potrebné využívať vo vyššej miere hlavne ERAZMUS. Cez túto inštitúciu 

majú nie len PhD. študenti ale aj Mgr. a samozrejme aj Bc. študenti možnosť 

vycestovať na zahraničné univerzity a získať a obohatiť svoje vedomosti. Ide o dobrú 

investíciu, pretože študent sa zlepší nie len v príslušnom jazyku, ale aj ma možnosť 

získať všeobecný prehľad, a hlavne sa zlepšiť v priebojnosti, získať väčšie 

sebavedomie a všeobecný rozhľad. Problém je v tom, že nie je to vždy jednoduché aj 

preto, že je väčší záujem z našej strany a menej študentov prichádza k nám zo 

zahraničia.  

Napriek tomu v súčasnosti majú študenti úžasné možnosti študovať v 

zahraničí a celkovo sa zlepšiť nie len v cudzom jazyku, alebo profesne, ale aj 

všeobecne. No musia byť viac iniciatívni. Myslím si, že práve iniciatíva a 

samostatnosť mnoho krát naším študentom chýba.  

Na druhej strane práve naši študenti absolventi biotechnológie, aplikovanej 

biológie ale aj iných biologických disciplín a to aj z iných našich Univerzít majú dobre 

základy a veľmi dobré možnosti hlásiť sa na postdoktorandské pobyty vo vyspelých 

krajinách vrátane USA a ako ja viem nemajú problém sa aj tam presadiť. 


