
Č o je Európska Molekulárno-Biologická Konferencia 
(http://www.embo.org/embc; European Molecular Biology 
Conference; EMBC)? 
EMBC je medzivlá dna organizá cia, ktorá  je zameraná  na 
podporu medziná rodného výskumu v oblasti molekulá rnej 
bioló gie a biochémie. Histó ria vzniku EMBC siaha do roku 

1964, keď  200 najuzná vanejších vedeckých autorít vytvorilo (podľa švajčiarskej 
legislatívy) Euró psku Molekulá rno-Biologickú Organizíciu (EMBO), ktorá  sa stala 
najvplyvnejšou akademickou organizá ciou v biomedicínskych vedá ch. Ako rá stol vplyv 
a prestíž EMBO, stala sa nevyhnutnou koordiná cia jeho činnosti a finančnej podpory 
v tých euró pskych štá toch, ktorých vedeckí pracovníci prispievali k rozvoju euró pskej 
molekulá rnej bioló gie. To v rokoch 1969-1970 viedlo 12 krajín (Rakúsko, Belgicko, 
Dá nsko, Nemecká  spolková  republika, Francúzsko, Izrael, Holandsko, Nó rsko, 
Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Veľká  Britá nia) k uzavretiu dohody o vytvorení 
EMBC. Postupne sa k nim pridali Grécko a Taliansko (1972), Írsko (1974), Fínsko 
(1977), Island (1978), Maď arsko (1992), Turecko (1993), Č eská  republika a Portugalsko 
(1994), Slovinsko (1997), Chorvá tsko (1998) a Poľ sko (1999). Na poslednej schôdzke 
EMBC v novembri 2004 boli sa začal ratifikačný proces s ď alšími dvomi krajinami, 
Estó nskom a Luxemburskom. Spolu s nimi tak bude mať EMBC 26 členských krajín. 
Ž iaľ , Slovenská  republika v tejto prestížnej vý berovej organizá cii, ktorá  je ekvivalentom 
CERN-u, resp. (s istou dá vkou metafory) analó giou Euró pskej únie v oblasti 
biomedicínskych vied (doteraz je považovaná  za Golden Club euró pskych molekulá rnych 
bioló gov), zatiaľ  chýba. 
 
Aká je štruktúra EMBC? 
Podstatným faktom organizačnej štruktúry EMBC je, že štatutá rni zá stupcovia sú volení 
z populá cie vedcov členských krajín EMBC. Najvyššími predstaviteľmi EMBC sú 
generá lny tajomník, prezident a dvaja vice-prezidenti. Ďalšími prestaviteľmi vedenia 
EMBC sú predsedovia, resp. podpredsedovia finančnej, resp. strategickej pracovnej 
skupiny. Každá  členská  krajina nominuje do EMBC 1-3 delegá tov a poradcov, ktorí sa 
zúčastňujú zasadnutí EMBC konaných spravidla 1-krá t ročne. Každá  krajina má  pri 
hlasovaniach 1 hlas, bez ohľadu na dĺžku členstva, výšku finančného príspevku, resp. 
početnosti vedcov, ktorí pracujú v oblasti molekulá rnej bioló gie.   
 
Č o je náplň ou č innosti EMBC?, resp. Preč o je výhodné byť č lenskou krajinou 
EMBC? 
1. EMBC rozhoduje a poskytovaní finančnej a organizačnej podpory pre krá tko- a 

dlhodobé štipendijné pobyty vedeckých pracovníkov v krajiná ch EMBC (Fellowship 
programme). 

2. EMBC umožňuje usporiadanie tzv. EMBO kurzov a workshopov (EMBO Courses and 
Workshops Programme), ktoré umožňujú usporiadateľom z členskej krajiny EMBC (i) 
pozývať najprestížnejších predstaviteľov z príslušnej vedeckej oblasti na svoje 
inštitúcie a (ii) zabezpečiť infraštruktúru potrebnú pre daný kurz, alebo workshop. 
Pridelenie EMBO kurzu/workshopu neznamená  pre usporiadateľa len vysokú prestíž, 
atrakciu významých predstaviteľov z danej oblasti a možnosť prezentá cie svojho 
pracoviska, ale aj zisk (nezanedbateľných) nevratných finančných prostriedkov. 



3. EMBC poskytuje viaceré možnosti pre grantové apliká cie s nezanedbateľným 
finančným prínosom (niekoľko desiatok tisích EUR) pre úspešného aplikanta. 
Napríklad v spoluprá ci s americkým Howard Hughes Medical Institute, EMBO 
poskytovala prestížne granty pre mladých výskumníkov, ktoré boli zamerané na brain 
gain; na udržanie ná dejných mladých vedcov v príslušných euró pskych krajiná ch.  

4. EMBC poskytuje finančné prostriedky vzdelá vacím inštitúciá m na získanie 
hosťujúcich profesorov a tak pomá ha skvalitniť úroveň vzdelá vania. 

5. Cieľom EMBC je podpora a prezentá cia excelencie. V tomto zmysle sa tí najlepší 
vedci z členských krajín EMBC, spĺňajúci svetové štandardy, stá vajú členmi EMBO 
(EMBO Members). To im nepriná ša len prestíž, ale aj praktické výhody. Môžu sa 
napríklad uchá dzať o finančnú podporu pre ich predná šky na konferenciá ch (EMBO 
Lectures). EMBO tiež každoročne vyhlasuje niekoľko prestížnych cien, spojených 
s nezanedbateľnými finačnými odmenami pre excelentných predstaviteľov euró pskej 
molekulá rnej bioló gie. Opäť, ceny nie sú limitované len excelenciou, ale aj členstvom 
v EMBC. 

6. V nasledujúcich rokoch začne fungovať European Research Council (ERC), ktorý 
bude slúžiť ako grantová  agentúra v oblasti biomedicínskych vied s plá novaným 
rozpočtom dosahujúcim rá dovo miliardy EUR. Zá stupcovia členských krajín EMBC 
budú mať možnosť nominovať do sená tu ERC svojich zá stupcov, ktorí budú môcť 
ovplyvniť politiku ERC. Krajiny, ktoré nie sú členmi EMBC budú mať takúto možnosť 
značne limitovanú. 

7. Na EMBC je priamo, alebo nepriamo napojených viacero ď alších organizá cií (napr. 
European Molecular Biology Laboratory (EMBL) so sídlom v nemeckom 
Heidelbergu), ktoré poskytujú ď alšie obrovské možnosti. Tieto možnosti sú opäť do 
veľkej miery viazané na členstvo v EMBC. 

8. EMBC má  ako jednu z priorít komuniká ciu s verejnosťou. Význam molekulá rnej 
bioló gie stá le rastie a ambíciou EMBC je o ňom informovať (v rá mci programu Science 
and Society) euró psku verejnosť. 

 
Kto bude profitovať z č lenstva SR v EMBC? 

Ako vyplýva z ná zvu organizá cie, z členstva v EMBC by profitovali všetci 
vedeckí pracovníci a študenti, ktorí čo i len okrajovo, pracujú v oblasti molekulá rnej 
bioló gie. Molekulá rna bioló gia je pritom vedná  dosciplína, ktorá  má  dosah do všetkých 
tzv. life sciences, teda vied, ktoré sú v súčasnosti absolútnou prioritou financovania vedy 
v rá mci Euró pskej únie. Onkoló gia, viroló gia, mikrobioló gia, fyzioló gia, gerontoló gia, 
biochémia, organická  chémia, genetika, farmakoló gia, biofyzika; to zď aleka nie je úplný 
zoznam vied, do ktorých molekulá rna bioló gia zasahuje. Preto je zrejmé, že zo všetkých 
výhod, ktoré poskytuje členstvo v EMBC bude profitovať veľká  frakcia akademickej 
obce. V prípade potreby nebude problém tento zá ujem dokumentovať podpismi 
štatutá rnych zá stupcov príslušných inštitúcií. 
 Nemenej podstatným bude spoločenský profit Slovenskej republiky. Podobne ako 
členstvo v CERN by bolo členstvo v EMBC nielen prestížnou zá ležitosťou; 
predovšetkým by takto vlá da Slovenskej republiky umožnila nezanedbateľnému počtu 
svojich obyvateľov (vedcov a študentov) aktívne participovať na vytvá raní euró pskeho 
vedeckého priestoru a využívať možnosti, ktoré sú zatiaľ  nedostupné. Vzhľadom 
k vysokým štandardom je úspešnosť v získavaní prostriedkov z EMBC/EMBO zá roveň 



možnosťou, ako nepriamo posudzovať kvalitu slovenských vedeckých pracovníkov.  
Okrem toho by vzhľadom k vyššie uvedeným aktivitá m EMBC vlá da vytvorila 
podmienky pre udržanie talentovaných mladých ľudí na slovenských akademicých 
inštitúciá ch.  
 V sumá re je možno bez prehá ňania konštatovať, že finančný príspevok, ktoré by 
boli spojené s členstvom SR v EMBC by boli niekoľko-ná sobne vrá tené aj finančne, aj 
morá lne. 
 
Aké sú podmienky č lenstva v EMBC? 
 
1. Vlá da (resp. minister vlá dy) krajiny aplikujúcej sa o členstvo musí EMBC požiadať 

oficiá lnym listom, v ktorom deklaruje, že bude plniť zá väzky vyplývajúce z členstva. 
Takými sú napr. suverenita štá tu a garancia slobody pohybu a konania potenciá lnych 
účastníkov podujatí EMBC. Prípravné prá ce by mali byť v réžii Ministerstva školstva, 
prihlá šku podá va Ministerstvo zahraničných vecí. 

2. Okrem oficiá lnej prihlá šky je potrebné vypracovať materiá ly, ktoré presvedčia členské 
krajiny EMBC o oprá vnenosti apliká cie. Tieto materiá ly je potrebné obhá jiť na 
zasadaní EMBC. 

3. Vlá da sa musí zaviazať uhrá dzať pravidelný členský príspevok. Podľa najnovších 
výpočtov, ktoré sme získali z kancelá rie EMBC by roč ný príspevok SR predstavoval 
0.20% celkového rozpočtu EMBC v roku 2006, konkrétne 27000 EURO 
(dvadsaťsedem tisíc EURO). Z tohto príspevku môže byť EMBC počas prvých 3 rokov 
odpustených 30%). To znamená , že počas prvých troch rokov by príspevok SR bol 
niečo vyše 700000 (sedemsto tisíc) SKK ročne. 

4. Č lenstvo musí byť schvá lené členskými krajinami EMBC na zasadaní EMBC (konajú 
sa 2-krá t ročne). Najbližšie zasadnutie je v júni 2005, ď alšie v novembri 2005. Prá ve 
novembrové zasadanie by mohlo byť reá lne pre prezentá ciu slovenskej apliká cie. 

5. Generá lny sekretá r EMBC Prof. Frank Gannon sa stretne s s predstaviteľmi vedy, 
školstva a ich politickými zá stupcami 26. októ bra 2005. 

 
  
 


