
Analýza DNA o vazbe na 

Pohybové predispozície

aktuálne otázky 



Pohybový výkon a športová genetika 

Nová oblasť aplikovania digitálných technológií vhodných pri 
podpore zdravia prostredníctvom pohybu: 

Genetika – analýza DNA - vo väzbe na pohybový výkon 
jednotlivca

- rastie ponuka súkromného sektora

- pokračuje rozsiahly výskum  



Pohybový výkon a športová genetika

Pohybový výkon jednotlivca je ovplyvnený genetickou 
predispozíciou, teda rôznymi genetickými polymorfizmami, 

až do miery 66 %. 

• genetika tiež zohráva významnú úlohu pri pohybovom - športovom výkone, ktorý 
sa vyvíja z interakcie viacerých génov.

• genetický test pohybových a športových schopností je odporúčací a poukazuje 
na individuálnu genetickú predispozíciu venovať sa určitým druhom športových 
činností.



Pohybový výkon a športová genetika

Genetický test nedáva 100% záruku úspechu v určitom 
športe, ale popisuje individuálnu dedičnú predispozíciu 
byť úspešnejší v určitom druhu športu.

Realizácia takejto predispozície však závisí od 
rozhodnutí a správania konkrétneho človeka a ďalších 
faktoroch. 

Zdroj   https://www.sportsgene.ee/genetic-test-of-athletic-abilities



Pohybový výkon a športová genetika
Dôležitú úlohu zohrávajú motorické schopnosti, ktoré predstavujú vrodené 
predpoklady organizmu vykonávajúcich pohybové činnosti.

- úroveň motorických schopností je relatívne statická  a zlepšenie je možné 
dosiahnuť iba dlhodobejším tréningom > predurčená genetická výbava 
jednotlivca

Z hľadiska športovej genetiky >

- sú skúmané polymorfizmy najmä s vplyvom na kondičné schopnosti

- jednotlivé polymorfizmy predstavujú vrodenú alebo adaptačnú výhodu
pre ich osobu. 

Zdroj   DNA ERA 



Genetický test pohybovo-športových schopností môže preindikovať :

▪ predpoklady sa venovať vytrvalostným športom alebo silovým športom;

▪ regulácia krvného zásobenia, a metabolických procesov v svaloch;

▪ typ svalových vlákien - či sú rýchle  alebo pomalé;

▪ dostupnosť energie v bunkách;

▪ prítomnosť a rozsah ochrany kostrového svalstva pred únavou;

▪ rýchlosť rastu svalov a dostupnosť energie v kostrových svaloch;

▪ spotreba glukózy a kyslíka v srdci a kostrových svaloch počas cvičenia

Zdroj   https://www.sportsgene.ee/genetic-test-of-athletic-abilities



DNA analýza - Kondičné schopnosti a adaptácia
Kondičné (energetické) schopnosti sú ovplyvnené najmä štruktúrou

- pohybového aparátu, 
- funkčným stavom organizmu
- dostupnými energetickými zdrojmi.

Rozdeľujeme ich na

1. vytrvalostné

2. silové. 

Zdroj   DNA ERA 



DNA analýza – Vytrvalostné schopnosti

- je schopnosť vykonávať určitú pohybovú činnosť s danou 
intenzitou dlhšiu dobu, bez zníženia efektívnosti.

- Pri vytrvalostných schopností sú smerodajné energetické 
systémy, kde je dominantným typom aeróbny energetický 
systém. 

- pri krátkodobej a strednodobej vytrvalosti je  anaeróbny 
systém

Zdroj   DNA ERA 



DNA analýza – vedecká časť 

Genetická predispozícia sa pre typy pohybového výkonu opiera o 
genetické polymorfizmy v génoch, ktoré ovplyvňujú prednostne:

- štruktúru svalových vlákien, 

- aeróbny výkon (VO2max), 

- energetické krytie, 

- vlastnosti srdcovo-cievneho systému, ale aj prekrvenie,

- koncentráciu hemoglobínu alebo počet červených krviniek. 

Zdroj   DNA ERA 



Ukážka výstupu DNA analýzy – pohybové a športové predispozície   



Ukážka výstupu DNA analýzy – pohybové a športové predispozície   



Ukážka výstupu DNA analýzy – predispozície  výživa



Ukážka výstupu DNA analýzy 

https://www.nu3gen.eu/_files/ugd/304c3e_a1ac8677f255429fb5d35e6e869fa481.pdf



Ukážka výstupu DNA analýzy – efektivita metabolizmu 

https://www.nu3gen.eu/_files/ugd/304c3e_a1ac8677f255429fb5d35e6e869fa481.pdf



Ukážka výstupu DNA analýzy –

https://www.nu3gen.eu/_files/ugd/304c3e_a1ac8677f255429fb5d35e6e869fa481.pdf



Stanoviská o genetickom testovaní austrálskych športovcov

• Genetické vyšetrenie na zdravotné účely nariadi praktický a športový  lekár.

• Genetické testovanie na zdravotné účely bude v spojení s poradenstvom.

• Ak sa jednotlivci rozhodnú podstúpiť genetické testovanie priamo u 

súkroného poskytovateľa, je potrebné vysvetlenie od športového a 

praktického lekára.

• Športovci majú právo odmietnuť genetický test.

• Výsledky genetického testovania zostanú dôverné, pokiaľ nie je výslovne uvedené 

inak.

• Genetické testovanie na účely výskumu v športe sa nebude vykonávať u športovcov 

mladších ako 18 rokov.

• Genetická manipulácia sa nepoužije na zvýšenie výkonu.



Linky na DNA – pohybové a športové predispozície   

https://www.nu3gen.eu/nu3gen-sport

https://gymbeam.sk/dna-test-sports-performance-geneplanet.html

https://www.dna-analyza.eu/dna-sport/

https://dnaera.com/

https://www.nu3gen.eu/nu3gen-sport
https://gymbeam.sk/dna-test-sports-performance-geneplanet.html
https://www.dna-analyza.eu/dna-sport/
https://dnaera.com/

