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Genetická laboratoř Genomac přichází s unikátní nabídkou nákupu 
netradičního vánočního dárku na poslední chvíli. Kdykoli od dnešního 
dne do 24. prosince si mohou zájemci na stránkách www.genomac.cz 
zakoupit dárkový poukaz na provedení DNA testu genetického původu 
GenoGraf™. Poukaz, který je po zaplacení kreditní kartou ihned k 
dispozici ke stažení, může obsahovat jméno darující osoby, případně i jméno toho, pro koho 
je dárek určen. Každý dárkový poukaz má svůj kód, se kterým pak lze v průběhu 
následujícího roku objednat bezplatně provedení GenoGraf™ testu. 
 
„Na myšlenku on-line certifikátu nás přivedl vysoký zájem o dárkové poukazy na 
GenoGraf™, které zájemcům zasíláme poštou. Uvědomili jsme si, jak je vlastně tento způsob 
zastaralý v době, kdy má téměř každý doma přístup k internetu a barevnou tiskárnu. Namísto 
tlačenic v přeplněných obchodních domech si nevšední dárek opatříte během několika minut,“ 
říká Marek Minárik, ředitel společnosti Genomac.  

Dna testy původu, které laboratoř Genomnac provádí, poodhalí zájemcům tajemství jedné z 
linie jeho předků podobně jak je tomu u sledování původu příjmení v zapomenutých 
kronikách. „Dozvíte se například, zda měl váš pra-pra-praděd geneticky blíže k obchodníkům 
ze Středomoří nebo naopak k Vikingům z dnešní Skandinávie. Test v mateřské linii pak 
odhalí, ze které linie sedmi evropských pramatek pochází vaše pra-pra-prababička a zda se v 
této linii shoduje s některou z historických postav, např. Marií Terezií, carskou rodinou 
Romanovců nebo třeba Francescem Petrarcou,“ dodal vedoucí projektu GenoGraf™ Jan 
Zástěra. 

Na základě tisíců provedených GenoGraf™ testů společnost Genomac na počátku léta 
vyhlásila založení České národní genografické DNA databáze, která zájemcům umožní 
nalézání společných předků na našem území. Společnost již získala registraci Úřadu pro 
ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a otevření databáze plánuje na přelom letošního roku. 

Profil společnosti Genomac International: 

• Česká společnost Genomac International, s.r.o. byla založena na podzim roku 2001 a 
od svého vzniku se zaměřuje na genetické testování pro potřeby určování otcovství, 
identifikace a příbuznosti.  

 

• Laboratoř je nestátním zdravotnickým zařízením zabývajícím se genetickým 
testováním řady dědičných onemocnění jako trombofilie, cystická fibróza, 
fenylketonurie, hemochromatóza a další. Je nejvýznamnějším poskytovatelem volně 
prodejných genetických testů v České republice.  

 



• Genomac je současně největším soukromým výzkumným centrem v oblastí 
aplikované genetiky a genomiky. Hlavním zaměřením je oblast diagnostiky a léčby 
nádorových onemocnění s projekty řešenými s veřejnou podporou několika 
výzkumných grantů.  

 

• V letošním roce společnost získala status Znaleckého ústavu pro oblast DNA analýz a 
genetické identity registrovaného Ministerstvem Spravedlnosti ČR.  

 


