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ŠTATÚT VEDECKEJ RADY
CENTRA BIOLÓGIE RASTLÍN A BIODIVERZITY SLOVENSKEJ AKADÉMIE
VIED
I. Základné ustanovenia
Vedecká rada (ďalej VR) Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied
(ďalej CBRB SAV), ktoré vzniklo zlúčením Botanického ústavu SAV (BÚ SAV) a Ústavu
genetiky a biotechnológií rastlín SAV (ÚGBR SAV) na základe uznesenia Predsedníctva
SAV (P SAV) č. 1069 zo dňa 8. septembra 2016 s účinnosťou od 1. januára 2017, je odborný
orgán s kompetenciami v oblasti koncepcie vedeckovýskumnej činnosti CBRB SAV,
doktorandského štúdia, ako aj v procese hodnotenia účinnosti riadenia CBRB SAV.
Schvaľuje návrh garantov a školiteľov pre študijné odbory v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách v platnom znení.
II. Činnosť Vedeckej rady CBRB SAV
1. Vedecká rada plní najmä tieto úlohy:
1. určuje vedeckú profiláciu CBRB SAV a jeho organizačných zložiek BÚ CBRB SAV
a ÚGBR CBRB SAV,
2. vyjadruje sa o činnosti, o organizácii a o koncepčných otázkach organizačných zložiek,
3. navrhuje zlúčenie, rozdelenie a zrušenie, zmenu spôsobu financovania alebo prechod na inú
formu hospodárenia CBRB SAV,
4. vyjadruje sa k vedeckým profilom uchádzačov o pozíciu vedeckého pracovníka CBRB
SAV – člena akademickej obce, s dôrazom na publikácie a citácie, na základe ktorých
odporúča alebo neodporúča prijatie uchádzačov Rade CBRB SAV,
5. vyjadruje sa k zásadným záväzkom organizačných zložiek voči domácim a zahraničným
vedeckým organizáciám,
6. schvaľuje správu o činnosti CBRB SAV,
7. navrhuje akademickej obci CBRB SAV kandidátov na členov Predsedníctva SAV,
8. schvaľuje akreditačný spis, ktorý CBRB SAV podáva na Akreditačnú komisiu vlády SR
pre akreditáciu CBRB SAV ako externej vzdelávacej inštitúcie pre daný študijný odbor,
9. schvaľuje navrhnuté témy dizertačných prác v akreditovaných študijných odboroch,
10. navrhuje fakultám univerzít a vysokých škôl v SR členov odborových komisií,
11. organizuje voľby zástupcov organizačných zložiek do Snemu SAV, pričom každá
organizačná zložka bude mať svojho zástupcu v Sneme SAV,
12. podieľa sa na príprave výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa CBRB SAV a
navrhuje jedného člena z každej organizačnej zložky do výberovej komisie,
13. po súhlase trojpätinovej väčšiny členov akademickej obce CBRB SAV má VR právo
navrhnúť Predsedníctvu SAV odvolanie riaditeľa,

14. organizuje predkladanie návrhov na vedúcich oddelení BÚ a ÚGBR CBRB SAV,
15. navrhuje členov vedeckých a poradných orgánov SAV, prípadne iných inštitúcií,
16. vyjadruje sa k výskumným programom a dosiahnutým výsledkom organizačných zložiek
CBRB SAV, ako aj k výsledkom jednotlivých vedecko-organizačných útvarov,
17. vyjadruje sa k doktorandskému štúdiu v CBRB SAV,
18. vyjadruje sa k návrhom na ocenenia SAV pre pracovníkov CBRB SAV.
III. Voľby VR CBRB SAV
1. Členov VR CBRB SAV volí akademická obec CBRB SAV.
2. VR CBRB má 9 členov, 3 zvolených z pracovníkov BÚ, 3 zvolených z pracovníkov ÚGBR
a 3 externých členov zvolených zo zástupcov vysokých škôl a iných organizácií
a pracovísk výskumu a vývoja Slovenskej republiky, ktorí sú volení akademickou obcou
CBRB.
3. Za člena VR môžu byť zvolení pracovníci CBRB SAV s vedeckou hodnosťou DrSc., PhD.,
resp. CSc. a kvalifikačným stupňom aspoň 2a, ktorí sú v pracovnom pomere v organizácii
minimálne 1 rok a externí členovia s vedeckou hodnosťou DrSc., PhD., resp. CSc. a
kvalifikačný stupeň IIa alebo jeho ekvivalent. Podmienkou je ich súhlas s kandidatúrou.
4. Funkčné obdobie VR CBRB SAV sú štyri roky.
5. Riaditeľ CBRB a zástupca riaditeľa CBRB SAV, resp. vedeckí riaditelia organizačných
zložiek nemôžu byt členmi VR, ale majú právo zúčastňovať sa na jej zasadnutiach.
6. Voľby organizuje VR, ktorej sa končí funkčné obdobie. Termín volieb stanoví predseda
VR, v prípade jeho neprítomnosti jej podpredseda, alebo iný poverený člen VR.
7. Kandidátov na členstvo vo VR navrhujú zamestnanci organizačných zložiek CBRB SAV.
Kandidátnu listinu pripraví VR, ktorej končí funkčné obdobie a zverejnení najmenej
1 týždeň pred termínom volieb na webovej stránke CBRB SAV.
8. Voľby do VR sú tajné. Voľby sa uskutočňujú podľa volebného poriadku schváleného
akademickou obcou CBRB SAV v súlade so Štatútom SAV.
IV. Organizácia činnosti VR CBRB SAV
1. Predsedu a podpredsedu VR si volia spomedzi seba zvolení členovia VR. Pritom platí
zásada, že predsedom VR sa stáva člen VR z tej organizačnej zložky, z ktorej nepochádza
riaditeľ Centra.
2. Činnosť VR riadi jej predseda. V prípade jeho neprítomností riadi činnosť VR jej
podpredseda, alebo iný poverený člen VR.
3. VR sa schádza podľa potreby, najmenej 4× do roka. VR zvoláva jej predseda, v prípade
jeho neprítomnosti podpredseda alebo ním poverený člen VR.
4. O zvolanie zasadnutia VR môže požiadať riaditeľ CBRB SAV alebo vedeckí riaditelia
organizačných zložiek CBRB SAV alebo viac ako jedna tretina členov VR. Predseda VR
je v takom prípade povinný zvolať VR do jedného týždňa.
5. V prípade potreby môže predseda VR, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda alebo ním
poverený člen VR, zvolať rozšírené zasadnutie VR, na ktorom sa zúčastňuje celá
akademická obec s vedeckou hodnosťou (s poradným hlasom).
6. Ak pri prerokovaní zásadných otázok vznikne rozpor medzi stanoviskom VR a riaditeľom
CBRB SAV, sporné strany môžu predložiť vec na vyjadrenie Predsedníctva SAV
prostredníctvom podpredsedu II. Oddelenia vied o živej prírode a chemických vedách
SAV. Predseda VR súčasne informuje o spore Výbor Snemu SAV.

7. Na návrh viac ako jednej tretiny členov akademickej obce musí VR zorganizovať
hlasovanie členov akademickej obce o dôvere VR alebo jej členovi. Ak VR, resp. jej člen,
nezíska podporu nadpolovičnej väčšiny prítomných, je odvolaná, resp. odvolaný.
8. VR rozhoduje per rollam o neodkladných záležitostiach a o návrhoch, na prerokovanie
ktorých nie je nutné zvolať zasadnutie. O výsledku hlasovania sa spíše zápisnica.
10. Hlasovanie vo VR je spravidla verejné. Výnimkou je hlasovanie o personálnych otázkach,
ktoré je tajné.1 Uznesenie sa prijíma väčšinou hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas
predsedu.
11. Predseda, resp. podpredseda alebo nimi poverení členovia VR sa zúčastňujú na
zasadnutiach Rady CBRB SAV.
V. Záverečné ustanovenia
1. Štatút VR CBRB SAV schvaľuje zhromaždenie členov akademickej obce pri rešpektovaní
zákona č. 133/ 2002 Z. z. o SAV.
2. Zloženie VR CBRB SAV, ako aj zmeny v zložení VR, oznámi predseda VR, v prípade jeho
neprítomnosti podpredseda alebo iný ním poverený člen VR, Výboru Snemu SAV
a II. Oddeleniu vied o živej prírode a chemických vedách SAV.
3. VR CBRB SAV zašle schválený štatút VR Výboru Snemu SAV a II. oddeleniu vied o živej
prírode a chemických vedách SAV.
4. Tento štatút schválila akademická obec CBRB SAV dňa 31. januára 2017.
5. Schválený štatút nadobúda platnosť 31. januára 2017.

1

o hlasovaní platia ustanovenia článku XXI Štatútu SAV zo dňa 11. 11. 2015 (úplné znenie ako vyplýva zo
zmien a doplnkov schválených Snemom Slovenskej akadémie vied dňa 26. 5. 2009, 15. 12. 2010, 17. 9. 2013 a
29. 9. 2015) a v znení zmien schválených Snemom Slovenskej akadémie vied dňa 22. 9. 2016.

