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ČASŤ I
Všeobecná časť
1 Rozsah platnosti organizačného poriadku Centra biológie rastlín
a biodiverzity SAV, v. v. i. (CBRB SAV, v. v. i.)
1.1 Organizačný poriadok Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. (ďalej CBRB
SAV, v. v. i.) ako vedeckej organizácie Slovenskej akadémie vied podrobnejšie určuje zásady
organizácie a riadenia, organizačnú štruktúru, odbornú pôsobnosť jednotlivých organizačných
útvarov, ich právomoc a zodpovednosť, ako aj vzájomné vzťahy medzi nimi.
1.2 Organizačný poriadok CBRB SAV, v. v. i. je záväzný pre všetkých zamestnancov, ktorí
sú v pracovnom pomere s CBRB SAV, v. v. i. Na zamestnancov, ktorí sú činní v CBRB SAV,
v. v. i. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa tento
Organizačný poriadok vzťahuje len v prípade, ak to vyplýva z jeho ďalších ustanovení,
prípadne z uzavretej dohody. Tento Organizačný poriadok je záväzný aj pre doktorandov
v internej a externej forme doktorandského štúdia1.

2 Postavenie a poslanie CBRB SAV, v. v. i.
2.1 Na základe § 21a ods. 1 zákona o akadémii a zakladacej listiny verejnej výskumnej
inštitúcie vydanej Slovenskou akadémiou vied podľa § 21a ods. 2 písm. a) zákona o akadémii
sa Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied dňom 1. 7. 2018 stalo
verejnou výskumnou inštitúciou. Dňa 10. 9. 2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky vydalo rozhodnutie, číslo: 2018/11372:4-01CC, ktorým
zastavilo konanie o zápis organizácií Slovenskej akadémie vied do registra verejných
výskumných inštitúcií. Dňa 26. 9. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 270/2018 Z. z., ktorým
sa menil a dopĺňal o. i. aj zákon o akadémii; podľa § 21b ods. 1 a 2 zákona o akadémii v znení
zákona č. 270/2018 Z. z. sa organizácie Slovenskej akadémie vied odo dňa 26. 9. 2018
opätovne stali rozpočtovými alebo príspevkovými organizáciami.
Dňa 5. 10. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 347/2021 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal
zákon o akadémii a geologický zákon; podľa § 21aa ods. 1 zákona o akadémii v znení zákona
č. 347/2021 Z. z. organizácie Slovenskej akadémie vied zmenili 1. 1. 2022 právnu formu na
verejné výskumné inštitúcie. Na základe § 21aa ods. 1 zákona o akadémii a na základe
zakladacej listiny zo dňa 15. 11. 2021 a v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24. 1. 2022 a Dodatku č.
2 zo dňa 11. 2. 2022 sa právna forma Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej
akadémie vied zmenila zo štátnej príspevkovej organizácie na verejnú výskumnú inštitúciu.
CBRB SAV vzniklo zlúčením Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV a Botanického
ústavu SAV na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 1069 zo dňa 8.
septembra 2016 s účinnosťou od 1. 1. 2017. Predchádzalo mu vyhlásenie štatutárov
Botanického ústavu SAV a Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV a predsedníčok
Vedeckých rád oboch ústavov, ktorým prejavili súhlas so zlúčením ústavov a s vytvorením
Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV. Botanický ústav a Ústav genetiky a biotechnológií
rastlín sú organizačnými zložkami Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie
vied.
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Organizačný poriadok sa vzťahuje len na tých doktorandov, ktorí majú podľa prechodného ustanovenia §109
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov právne postavenie podľa
zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
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História Botanického ústavu SAV začala založením Laboratória geobotaniky a floristiky
a Laboratória biológie rastlín v roku 1952, ešte v rámci Slovenskej akadémie vied a umení.
Tieto dve laboratóriá boli zárodočnými bunkami, z ktorých sa vyvinul Botanický ústav SAV.
Laboratóriá oficiálne splynuli do jednej organizačnej jednotky – Biologického ústavu SAV
v roku 1957. Z neho, spolu s ďalšími dvoma ústavmi, v roku 1963 vznikol Botanický ústav
SAV. V rokoch 1975 až 1990 bol ústav súčasťou Ústavu experimentálnej biológie a ekológie
SAV, ktorý bol začlenený do Centra biologicko-ekologických vied. Botanický ústav SAV
vznikol na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 36 zo dňa 22. 3.
1990 s účinnosťou od 1. 7. 1990.
História Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV začala v roku 1986 odčlenením 7
pracovníkov z Arboréta Mlyňany a ich zaradením do Ústavu experimentálnej genetiky –
vedecko-výskumného združenia Výskumného ústavu živočíšnej výroby a Centra biologickoekologických vied SAV. Na základe uznesenia Predsedníctva SAV č. 36 z 22. 3. 1990
s účinnosťou od 1. 7. 1990 bol zriadený Ústav genetiky rastlín SAV. Na základe uznesenia
Predsedníctva SAV č. 897 z 24. 2. 1998 s účinnosťou od 1. 4. 1998 bol premenovaný na
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied.
2.2 CBRB SAV, v. v. i. je právnickou osobou spôsobilou samostatne nadobúdať práva
a zaväzovať sa. Práva a povinnosti CBRB SAV, v. v. i. upravuje zákon č. 243/2017 o verejnej
výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Práva a povinnosti Slovenskej
akadémie vied ako správcu rozpočtovej kapitoly vo vzťahu k CBRB SAV, v. v. i. upravuje
zákon 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov.
2.3 CBRB SAV, v. v. i. je vedecká organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou.
2.4 Sídlo CBRB SAV, v. v. i. je Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava.
2.5 CBRB SAV, v. v. i. tvoria dve organizačné zložky:
1) Botanický ústav, sídlo Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava
2) Ústav genetiky a biotechnológií rastlín, sídlo Akademická 2, 950 07 Nitra
2.6

Organizačná zložka Botanický ústav má detašované pracoviská:
1. Detašované pracovisko Botanického ústavu CBRB SAV, v. v. i. v Nitre, sídlo:
Akademická 2, 950 07 Nitra;
2. Detašované pracovisko Botanického ústavu CBRB SAV, v. v. i. v Banskej Bystrici,
sídlo: Centrum vied SAV, Ďumbierska 1, 974 11 Banská Bystrica;
3. Detašované pracovisko Botanického ústavu CBRB SAV, v. v. i. vo Zvolene, sídlo:
Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen

2.7

IČO CBRB SAV, v. v. i.: 00679089

2.8

Štatutárnym orgánom CBRB SAV, v. v. i. je generálny riaditeľ.

2.9

Orgánmi CBRB SAV, v. v. i. sú generálny riaditeľ, správna rada, vedecká rada a
dozorná rada.

2.10

Predmet hlavnej činnosti CBRB SAV, v. v. i. je:
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a)

b)
c)

d)

e)
f)

Uskutočňovanie výskumu v odboroch: Bioinformatika (010202), Ekológia (010520),
Všeobecná ekológia (010521), Ekológia jedinca a populácií (010522), Synekológia
(010523), Autoekológia (010524), Ochrana a využívanie krajiny (010527), Ochrana
prírody (010528), Environmentálny manažment (010530), Botanika (aj pre
vodohospodárske vedy) (010 601), Bunková biológia (010602), Entomológia (010603),
Fyziológia rastlín (010606), Genetika (aj pre lekárske, farmaceutické,
veterinárne, poľnohospodárske a lesnícke vedy) (010608), Hydrobiológia (aj pre
vodohospodárske vedy) (010610), Molekulárna biológia (010613), Molekulárna
cytológia (010614), Cytológia (010615), Mykológia (aj pre lekárske, farmaceutické,
veterinárne, poľnohospodárske a lesnícke vedy) (010616), Zoológia (aj pre
vodohospodárske vedy) (010623), Ostatné príbuzné odbory biologických vied (rastlinné
biotechnológie) (010699), Záhradníctvo (040105), Genetika a šľachtenie (040119),
Poľnohospodárske a potravinárske biotechnológie (040401), GM technológie (040402);
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja, ktorú organizačná zložka
využíva,
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov
z vlastného výskumu a vývoja, a to v odboroch uvedených v písmene a); vydávanie
medzinárodného periodika Biologia (ISSNe: 1336-9563); vytváranie a budovanie
databáz, poskytovanie údajov z týchto databáz, ktoré sú zamerané na odbory vedy
a techniky uvedené v písmene a),
podieľanie sa v spolupráci s vysokými školami na uskutočňovaní študijných programov
tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, a to študijného programu Botanika v študijnom
odbore Biológia (3), študijného programu Fyziológia rastlín v študijnom odbore
Biológia (3), a študijného programu Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy (7), študijného programu
Agrobiotechnológie v študijnom odbore Biotechnológie (4), študijného programu
Biotechnológie v študijnom odbore Biotechnológie (4), študijného programu
Molekulárna biológia v študijnom odbore Biológia (3) a študijného programu Genetika
v študijnom odbore Biológia (3),
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými
osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi v odboroch uvedených
v písmene a) tohto odseku,
vykonávanie činnosti podľa osobitných predpisov (§ 1 ods. 4 písm. f).

2.11 Predmetom činností CBRB SAV, v. v. i. podľa § 2 ods. 1 zákona č. 243/2017 Z.z. o
verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov je:
i) vykonávanie činností podľa § 1 ods. 4 písm. a) až c) a e) na základe požiadaviek
orgánov verejnej správy a za podmienok podľa osobitných predpisov.
ii) podnikateľská činnosť v rámci činností podľa § 1 ods. 4 písm. a) až c),
iii) vývoj a inovácie na základe požiadaviek orgánov verejnej správy a za podmienok
podľa osobitných predpisov,
iv) vývoj a inovácie ako podnikateľská činnosť,
v) vývoj a inovácie vo forme projektov podľa osobitného predpisu.
2.12 Vedecko-výskumná činnosť CBRB SAV, v. v. i. je zameraná na základný výskum
v nasledovných oblastiach:
i)
biosystematika, evolúcia, taxonómia, fytogeografia, biodiverzita a výskum
vegetácie. Objektom výskumu sú prirodzene rastúce cievnaté rastliny, kryptogamy vrátane
siníc a húb, a ich spoločenstvá, ako aj invázne, nepôvodné a kultúrne rastliny a vybrané
skupiny živočíchov. Výskumný priestor pokrýva okrem Slovenska, Karpát a priľahlej
6

Panónskej nížiny aj ďalšie geografické oblasti ako napr. Alpy, Mediterán, Škandináviu,
Ameriku a Áziu. Kľúčovými témami výskumu sú:
 systematika, biogeografia a fylogenéza kritických skupín cievnatých rastlín,
kryptogamov, vrátane húb a vybraných skupín živočíchov, najmä endemických,
ohrozených, alebo tých, ktoré majú u nás okraj svojho areálu. Rozvíjame výskum
evolučných mechanizmov skúmaných organizmov v kontexte klimatických zmien, ich
autekológie, synekológie a modelovanie ekologických ník;
 variabilita spoločenstiev v priestore a čase. Okrem syntaxonómie je prioritou aj
výskum zmien vegetácie a fauny na rôznych úrovniach, analýza diverzity a štruktúry
populácií, modelovanie a predikcia ich vývoja, ako aj výskum nepôvodných a inváznych
druhov. Predmetom výskumu sú vzťahy medzi vegetáciou a faunou a faktormi prostredia,
vrátane vplyvu človeka a klimatických zmien.
Cieľom výskumu je porozumieť biote na našom území, ako aj v priľahlých oblastiach
európskeho kontinentu, resp. sveta, aby sme dokázali pochopiť a zachovať ich nenahraditeľnú
funkciu v ekosystémoch, ktoré poskytujú ľudstvu služby a úžitky, a tak predstavujú pre
spoločnosť významnú ekonomickú hodnotu.
Územie Slovenska patrí z hľadiska rozmanitosti pôvodných rastlín a živočíchov medzi
najbohatšie v Európe – rastie tu približne 32% z celkového počtu druhov uvádzaných z nášho
kontinentu, či jedným z centier diverzity sladkovodných organizmov. Je križovatkou
biogeografických regiónov a migračných ciest živých organizmov a jedným z najsevernejších
centier endemizmu v Európe. Našou úlohou je tieto jedinečné prírodné hodnoty našej krajiny
skúmať a upozorňovať na ne.
ii)

fyziológia, genetika a biotechnológie rastlín. Kľúčovými témami výskumu sú:
 fyziológia stresu: experimentálne štúdium štruktúry a funkcií rastlinných
organizmov na rôznych úrovniach ich organizácie a ich odpovedí na abiotické a biotické
faktory s cieľom poznať príčinné súvislosti a mechanizmy prebiehajúcich procesov a ich
regulácie;
 štúdium hybridologických vzťahov, genetického polymorfizmu a biodiverzity
vybraných druhov drevín;
 skúmanie možnosti modifikácie rastlinného genómu prenosom cudzích génov do
hospodársky významných plodín za účelom zlepšenia ich úžitkových vlastností
a zvýšenia rezistencie voči patogénom, skúmanie expresie vnesených génov a faktorov
ovplyvňujúcich expresiu;
 testovanie genómov vybraných druhov rastlín za účelom identifikácie génov
zodpovedajúcich za požadované vlastnosti;
 štúdium funkčnej genomiky rastlín, hlavne pri vývine embryí v rámci zygotovej,
somatickej a gametickej embryogenézy;
 štúdium regenerácie rastlín v kultúre in vitro na štrukturálnej, biochemickej
a molekulárnej úrovni s cieľom rozšíriť poznatky o procesoch regulácie vývinu rastlín,
zvlášť v oblasti sexuálnej a asexuálnej embryogenézy vyšších rastlín;
 reprodukcia a mapovanie genetických zdrojov získaných biotechnologickými
postupmi.
Výskum v oblasti systémovej biológie, genomiky a proteomiky umožňuje charakterizovať
nové genotypy získané aplikáciou biotechnologických postupov (biotech rastliny), ako aj
genetické zdroje rastlín pomocou moderných genomických a proteomických prístupov;
identifikovať kľúčové komponenty dôležité pre potravinárstvo a výživu, sledovať reakciu
rastlín na biotické a abiotické stresové faktory, ako aj adaptačné mechanizmy rastlín na
nepriaznivé podmienky, čo v konečnom dôsledku prinesie zefektívnenie šľachtiteľského
úsilia a regulovanie podmienok kultivácie rastlín tak, aby sa dosiahla maximálna a kvalitná
produkcia.
7

Propagácia rastlín in vitro umožňuje rutinnú aplikáciu pre rýchle a ekonomicky
výhodné klonálne množenie sadbového materiálu hospodársky významných plodín a pre
masové množenie cenných genotypov pre potreby šľachtiteľskej a pestovateľskej praxe.
Oblasť reprodukčnej a vývinovej biológie je zameraná na poznanie regulácie vývinových
procesov na cytologickej a molekulárnej úrovni pri hospodársky významných plodinách za
účelom riadenej regulácie týchto procesov žiadaným smerom.
CBRB SAV, v. v. i. vytvára základnú poznatkovú bázu pre komplexný výskum
ekosystémov v rôznych geografických škálach (lokálna, regionálna, kontinentálna) a pre
vedecky zdôvodnenú ochranu prírody a krajiny, ako aj pre jej racionálne využívanie. Vo
sfére výskumu a aplikácie biotechnologických metód Centrum prispieva k efektívnej
produkcii atraktívnych a hospodársky cenných druhov poľnohospodárskych plodín a drevín a
ku zvýšeniu potravinovej bezpečnosti krajiny.
CBRB SAV, v. v. i. rozvíja zmluvnú aj mimozmluvnú spoluprácu s organizáciami
príbuzných vedných odborov SAV, s vysokými školami, inými vedeckými inštitúciami
doma a v zahraničí.
Centrum organizuje vedecké konferencie, workshopy, odborné semináre a školenia v
oblastiach svojho odborného zamerania.
CBRB SAV, v. v. i. dlhodobo vlastní a buduje vedeckú zbierku rastlinných organizmov
a húb zaradenú v medzinárodnom zozname Index Herbariorum pod akronymom
„SAV“, ktorá predstavuje objekt významnej vedeckej, kultúrno-historickej a finančnej
hodnoty. CBRB SAV, v. v. i. dlhodobo buduje botanické informačné zdroje: Centrálna
databáza fytocenologických zápisov (CDF) na Slovensku; Databáza nepôvodných druhov
rastlín (DASS); Karyologická databáza papraďorastov a semenných rastlín Slovenska; DNA
barkoding vodnej fauny Slovenska (SKBAF); Databáza World Elmidae. CBRB SAV, v. v. i.
spravuje internú zbierku mikroorganizmov uchovávajúcu komerčné bakteriálne kmene pre
klonovacie, expresné účely a kmene agrobaktérií určené pre transformáciu rastlín, ktoré boli
alebo sú využívané pre experimentálne účely.
CBRB SAV, v. v. i. spolupracuje s decíznou sférou, najmä s Ministerstvom životného
prostredia SR a so Štátnou ochranou prírody SR, pri realizácii inventarizačných
výskumov, tvorbe a posudzovaní národných a európskych zoznamov vzácnych, ohrozených a
zákonom chránených druhov a biotopov, zónovania území národných parkov. Výsledky
vedeckého výskumu sú podkladmi pre plnenie záväzkov Slovenska ako signatára Dohovoru o
biologickej diverzite (CBD), pre plnenie záväzkov voči európskej legislatíve, najmä v
súvislosti so sústavou území NATURA 2000 (napr. Smernica Rady 92/43/EHS o ochrane
biotopov, Smernica Rady 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov, vznikajúca Smernica
o regulácii nepôvodných druhov, Rámcová smernica o vode 2000/60/EC) transponovanej do
národnej legislatívy, či napĺňaniu Globálnej stratégie ochrany rastlín 2011–2020. Spoluprácu
s Ministerstvom životného prostredia SR pri tvorbe a riešení legislatívnych, vedeckovýskumných a vzdelávacích úlohách v oblasti biodiverzity, ekológie a životného prostredia,
v oblasti identifikácie bioindikátorov klimatických zmien a prípravy metodiky ich
monitoringu, ale aj pri tvorbe a príprave legislatívnych a nelegislatívnych procesov
a koncepcií v oblasti ochrany životného prostredia a krajiny súvisiacich predovšetkým
s implementáciou Dohovoru o biologickej diverzite a napĺňaním jej strategických cieľov,
zastrešuje Memorandum o spolupráci č. 36/2017/6.2 zo dňa 28. 4. 2017.
CBRB SAV, v. v. i. spolupracuje s vedeckými a odbornými spoločnosťami a inými
súkromnými a štátnymi organizáciami na vedeckom skúmaní a popularizácii výskumu a pri
poskytovaní odborných vyjadrení (napr. Slovenskou botanickou spoločnosťou pri SAV,
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Slovenskou mykologickou spoločnosťou pri SAV, Slovenskou limnologickou spoločnosťou
pri SAV, Slovenskou zoologickou spoločnosťou pri SAV, s Medzinárodnou asociáciou pre
taxonómiu rastlín, DAPHNE – Inštitútom aplikovanej ekológie).
CBRB SAV, v. v. i. spolupracuje s poľnohospodárskou sférou prostredníctvom
Výskumného centra AgroBioTech, kde je CBRB SAV, v. v. i. (organizačná zložka ÚGBR)
partnerom spolu so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a s Univerzitou
Konštantína Filozofa v Nitre. Okrem základného a aplikovaného výskumu sa aktivity
sústreďujú aj na monitorovanie záujmu a potrieb praxe v oblasti rastlinných biotechnológií
a ponuku služieb a znalostí pre poľnohospodársku prax formou odborného poradenstva.

3 Hospodárenie CBRB SAV, v. v. i.
3.1 CBRB SAV, v. v. i. je verejnou výskumnou inštitúciou v zmysle zákona č. č. 243/2017
o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. CBRB SAV, v. v. i.
hospodári s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu, ktoré určuje predseda Slovenskej
akadémie vied na návrh Predsedníctva Slovenskej akadémie vied, ktorý vychádza zo zásad
rozdelenia rozpočtu schválených Snemom Slovenskej akadémie vied a z výsledkov
pravidelného hodnotenia organizácií Slovenskej akadémie vied. CBRB SAV, v. v. i. sa člení
na organizačné zložky Botanický ústav a Ústav genetiky a biotechnológií rastlín, ktoré sú
samostatnými ekonomickými jednotkami bez právnej subjektivity. CBRB SAV, v. v. i. sa pri
hospodárení riadi Vnútornými pravidlami hospodárenia (vrátane pravidiel na vykonávanie
podnikateľskej činnosti a pravidiel pre hospodárenie s prostriedkami rezervného fondu)
verejnej výskumnej inštitúcie založenej SAV, ktoré schválilo Predsedníctvo SAV dňa 10. 5.
2018, nadobudli účinnosť dňa 1. 7. 2018. Dodatok č. 1 k týmto pravidlám schválilo
Predsedníctvo SAV dňa 11. 11. 2021 a nadobudol účinnosť dňa 1. 1. 2022.
3.2 Hospodárske, administratívne a technické vzťahy zabezpečuje Ekonomické oddelenie
CBRB SAV, v. v. i., Technické oddelenie BÚ CBRB SAV, v. v. i. a Správa Areálu Nitra
ÚGBR SAV, v. v. i..
3.3 ÚGBR CBRB SAV, v. v. i. je podielovým správcom Areálu SAV v Nitre v zmysle
Uznesenia Predsedníctva SAV č. 436. C zo dňa 6. 11. 2014 v podiele 59,59 %, list vlastníctva
č. 1013, č. 3161, č. 3162. CBRB SAV na základe Dohody o výkone spoločnej správy majetku
s Archeologickým ústavom SAV, zo dňa 29. 9. 2016 (Z24/2016/ÚGBR) spravuje celý areál
SAV Nitra, zabezpečuje prevádzku a služby všetkým užívateľom objektu prostredníctvom
útvaru Správa Areálu Nitra.

4. Orgány CBRB SAV, v. v. i. (§ 16, 17, 18 a 19 zákona č. 243/2017 Z. z.)
4.1 Generálny riaditeľ CBRB SAV, v. v. i. v zmysle Zakladacej listiny CBRB SAV, v. v.
i. zo dňa 15. novembra 2021 a v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24. 1. 2022 ako štatutárny orgán v.
v. i. riadi v. v. i., koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Funkčné obdobie generálneho
riaditeľa je päťročné. Za generálneho riaditeľa môže byť vymenovaná tá istá osoba najviac
v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.
4.2 Správna rada CBRB SAV, v. v. i. má v zmysle Zakladacej listiny CBRB SAV, v. v. i. zo
dňa 15. novembra 2021 a v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24. 1. 2022 deväť členov. Podieľa sa na
riadení CBRB SAV, v. v. i. Členmi Správnej rady sú generálny riaditeľ CBRB SAV, v. v. i.
(ktorý je zároveň vedúcim organizačnej zložky, do ktorej patrí), vedúci druhej organizačnej
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zložky CBRB SAV, v. v. i. a sedem členov volených spomedzi zamestnancov CBRB SAV, v.
v. i. Predsedom Správnej rady je generálny riaditeľ. Správna rada má podpredsedu, ktorého
spomedzi seba volia členovia správnej rady. Podpredseda Správnej rady zastupuje predsedu
v čase jeho neprítomnosti. Členstvo v Správnej rade vzniká voľbou. Ak ide o generálneho
riaditeľa v. v. i. a vedúcich organizačných zložiek, členstvo v Správnej rade vzniká dňom
vymenovania do príslušnej funkcie. Funkčné obdobie členov Správnej rady je päťročné. Tá
istá osoba môže byť zvolená za člena správnej rady najviac v dvoch po sebe nasledujúcich
funkčných obdobiach. Podrobnosti o špecifických požiadavkách na kandidátov na členov
Správnej rady, o voľbe členov správnej rady a o spôsobe odvolávania volených členov
Správnej rady určuje Volebný poriadok na funkciu člena správnej rady.
4.3 Vedecká rada (ďalej „VR“) CBRB SAV, v. v. i. je orgán organizácie s kompetenciami

v oblasti koncepcie vedecko-výskumnej činnosti organizácie, doktorandského štúdia, ako aj
v procese hodnotenia účinnosti riadenia organizácie v súlade s ustanovením § 18 zákona č.
133/2002 Z. z. o SAV a s ustanoveniami § 18 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej
inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Schvaľuje návrhy garantov a školiteľov
za príslušnú vedeckú organizáciu SAV pre študijné odbory v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách v platnom znení. VR CBRB SAV, v. v. i. určuje vedeckú profiláciu
pracoviska, stratégiu a koncepciu ďalšieho rozvoja v súlade so zakladacou listinou; vyjadruje
sa k zámerom projektov výskumu, vývoja a inovácií; k návrhom na zlúčenie, splynutie,
rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie alebo jej zrušenie s likvidáciou; k návrhom na
vydanie alebo zmenu vnútorného predpisu CBRB SAV, v. v. i.; hodnotí výsledky výskumnej
činnosti v. v. i. a jej spôsobilosť vykonávať výskumnú činnosť; navrhuje členov odborných
komisií pre doktorandské štúdium; podieľa sa na hodnotení zamestnancov v. v. i.; schvaľuje
návrhy na preradenie vedeckých pracovníkov do kvalifikačných stupňov IIa a I, vydáva
rokovací poriadok VR. VR CBRB SAV, v. v. i. má v zmysle Zakladacej listiny CBRB SAV,
v. v. i. zo dňa 15. novembra 2021 deväť členov.
 Funkčné obdobie Vedeckej rady CBRB SAV, v. v. i. je päť rokov. Za člena VR môže byť
tá istá osoba zvolená alebo vymenovaná opakovane.
 Vedecká rada CBRB SAV, v. v. i. sa riadi štatútom, ktorý schvaľuje akademická obec
CBRB SAV, v. v. i.
 Členstvo vo VR vzniká voľbou alebo vymenovaním zakladateľom.
 Funkcia člena VR je nezlučiteľná s členstvom v správnej rade alebo dozornej rade.
 Na čele Vedeckej rady CBRB SAV, v. v. i. je predseda vedeckej rady CBRB SAV, v. v.
i., ktorého volia členovia vedeckej rady CBRB SAV, v. v. i. spomedzi seba.
 Externí členovia Vedeckej rady CBRB SAV, v. v. i. sú zástupcovia hospodárskej praxe
alebo užívatelia výsledkov výskumu (napr. vysokých škôl a iných organizácií a pracovísk
výskumu a vývoja SR).
 Vedecká rada CBRB SAV, v. v. i. v celoakademických veciach komunikuje s Vedeckou
radou SAV, Predsedníctvom SAV a Výborom Snemu SAV priamo alebo
prostredníctvom svojho člena Snemu.
Podrobnosti o špecifických požiadavkách na kandidátov na členov Vedeckej rady, o voľbe
členov vedeckej rady a o spôsobe odvolávania volených členov vedeckej rady určuje Volebný
a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady.
4.4 Dozorná rada CBRB SAV, v. v. i. (ďalej DR) vykonáva dohľad nad činnosťou
a hospodárením CBRB SAV, v. v. i., nad nakladaním s majetkom a dodržiavaním zákonov,
iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov CBRB SAV, v. v. i.
a vnútorných predpisov zakladateľa. DR má v zmysle Zakladacej listiny CBRB SAV, v. v. i.
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zo dňa 15. novembra 2021 a v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24. 1. 2022 troch členov. Funkcia
člena dozornej rady je nezlučiteľná s členstvom v správnej rade alebo vedeckej rade. Vzťah
medzi CBRB SAV, v. v. i. a členom dozornej rady sa spravuje ustanoveniami o mandátnej
zmluve. Zmluvu s členom dozornej rady uzatvára zakladateľ.
4.5 Ďalšie poradné orgány – komisie, zriaďuje generálny riaditeľ CBRB SAV, v. v. i. na
prerokovanie úloh a záležitostí, ktorých závažnosť vyžaduje kolektívne posúdenie. Závery
a uznesenia poradných orgánov majú odporúčajúci charakter. Predsedov a členov poradných
orgánov menuje a odvoláva generálny riaditeľ CBRB SAV, v. v. i. Poradné orgány zvoláva
a program ich rokovania určuje (z vlastného podnetu, z podnetu generálneho riaditeľa či
akéhokoľvek člena komisie) predseda komisie, ktorý oznamuje výsledky rokovania komisie
generálnemu riaditeľovi CBRB SAV, v. v. i. Z rokovania komisie sa vyhotoví zápisnica, ktorá
sa doručí generálnemu riaditeľovi CBRB SAV, v. v. i. a všetkým členom príslušnej komisie.
Ďalšími poradnými orgánmi generálneho riaditeľa CBRB SAV, v. v. i. sú:
 Atestačná komisia CBRB SAV, v. v. i. na periodické hodnotenie vedeckých
pracovníkov,
 Inventarizačná komisia CBRB SAV, v. v. i.
 Likvidačná komisia CBRB SAV, v. v. i.
 Škodová komisia CBRB SAV, v. v. i.
 Komisia pre sociálne veci pracovníkov CBRB SAV, v. v. i.
 Komisia pre civilnú obranu a požiarno-technická – organizačná zložka Ústav genetiky
a biotechnológií rastlín CBRB SAV, v. v. i., Nitra
 Komisia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – organizačná zložka Ústav
genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV, v. v. i., Nitra
Generálny riaditeľ CBRB SAV, v. v. i. môže podľa potreby zriadiť aj iné poradné orgány.

5. Hlavné zásady vnútornej organizácie a riadenia CBRB SAV, v. v. i.
5.1 Na čele CBRB SAV, v. v. i. je generálny riaditeľ, ktorého po schválení návrhu
v Predsedníctve Slovenskej akadémie vied vymenúva a odvoláva predseda Slovenskej
akadémie vied. Pracovné miesto generálneho riaditeľa sa obsadzuje na základe výberového
konania, postupom stanoveným v § 22 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej
inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pravidlá výberového konania na
obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie Slovenskej akadémie vied
schválilo Predsedníctvo SAV dňa 1. 3. 2018 a Snem SAV dňa 24. 4. 2018. Tieto pravidlá
nadobudli účinnosť dňa 1. 7. 2018. Návrh dodatku č. 1 k týmto pravidlám schválilo
Predsedníctvo SAV dňa 4. 9. 2018 a Snem SAV dňa 26. 9. 2018. Návrh dodatku č. 2 k týmto
pravidlám schválilo Predsedníctvo SAV dňa 13. 9. 2018 a Snem SAV dňa 26. 9. 2018. Návrh
dodatku č. 3 k týmto pravidlám schválilo Predsedníctvo SAV dňa 14. 10. 2021 a Snem SAV
dňa 9. 11. 2021. Dodatok č. 3 nadobudol účinnosť dňa 1. 1. 2022.
5.2 Generálny riaditeľ CBRB SAV, v. v. i. plní úlohy uvedené v § 16 zákona č. 243/2017 Z.
z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v čl. 10 Štatútu
Slovenskej akadémie vied; presnejšie sú špecifikované v jeho pracovnej náplni.
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5.3 Generálny riaditeľ CBRB SAV, v. v. i. riadi všetku činnosť organizácie a zodpovedá za
ňu podpredsedovi Slovenskej akadémie vied pre Oddelenie vied o živej prírode a chemických
vedách Slovenskej akadémie vied.
5.4. Generálny riaditeľ CBRB SAV, v. v. i. menuje a odvoláva svojho zástupcu a určuje mu
rozsah kompetencií v súlade s dokumentom „Rozhodnutie o podpisových a dispozičných
oprávneniach“. Svojho zástupcu menuje z členov akademickej obce tej organizačnej zložky,
v ktorej on sám nie je členom tak, aby generálny riaditeľ a zástupca generálneho riaditeľa
nepochádzali z akademických obcí rovnakej organizačnej zložky. Generálny riaditeľ CBRB
SAV, v. v. i. je v zmysle Čl. 10 ods. 1 a 3 Štatútu SAV povinný bezodkladne po ustanovení
do funkcie určiť svojho zástupcu a oznámiť jeho meno II. oddeleniu vied SAV. Zástupca
generálneho riaditeľa pomáha generálnemu riaditeľovi pri výkone jeho funkcie. Z poverenia
generálneho riaditeľa zodpovedá za určité činnosti organizácie. Zástupca generálneho
riaditeľa koná v mene organizácie a podpisuje zaň dokumenty v rozsahu svojej právomoci.
Ak nie je ustanovené inak, vzťahuje sa toto zastupovanie na celý rozsah povinností a
zodpovednosti generálneho riaditeľa CBRB SAV, v. v. i. počas jeho neprítomnosti.
5.5 Generálny riaditeľ CBRB SAV, v. v. i. menuje a odvoláva vedeckého tajomníka CBRB
SAV, v. v. i., ktorý sa podieľa na zabezpečovaní vedecko-výskumnej a vzdelávacej činnosti
organizácie v rozsahu určenom generálnym riaditeľom organizácie.

6. Vymedzenie práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov CBRB SAV,
v. v. i.
6.1 Rozsah práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov CBRB SAV, v. v. i. vyplýva
z právnych predpisov, z funkčného zaradenia, pracovných náplní, z príkazov a pokynov
príslušných vedúcich zamestnancov, generálneho riaditeľa a riaditeľov organizačných zložiek
CBRB SAV, v. v. i. Základné práva a povinnosti zamestnancov a vedúcich zamestnancov sú
vymedzené v príslušných ustanoveniach Zákonníka práce, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, v Pracovnom poriadku, v tomto
Organizačnom poriadku, v Kolektívnej zmluve CBRB SAV, v. v. i. a ďalších pracovnoprávnych predpisoch, v súlade s ktorými je povinný konať každý zamestnanec.
6.2 Zamestnanci sú osoby, ktoré sú v pracovnom pomere s CBRB SAV, v. v. i. (vedeckí a
odborní zamestnanci, technickí zamestnanci a ostatní zamestnanci). Každý zamestnanec má
vymedzenú odbornú spôsobilosť, okruh zodpovednosti a právomoci vo svojej náplni práce.
 Vedeckí zamestnanci sú zamestnanci s priznanou vedeckou hodnosťou, ktorým bol
priznaný vedecký kvalifikačný stupeň I. alebo II. Pracovný pomer vedeckých
zamestnancov sa uzatvára v zmysle § 19 zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej
akadémii vied.
 Odborní zamestnanci VŠ sú zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním bez vedeckej
hodnosti.
 Odborní zamestnanci ÚSV sú pracovníci s úplným stredoškolským vzdelaním, ktorí sa
zabezpečovaním technických prác podieľajú na vedecko-výskumnej činnosti CBRB
SAV, v. v. i. a na jeho ekonomickej, hospodárskej a technickej správe.
 Ostatní zamestnanci sú zamestnanci bez stredoškolského vzdelania, ktorí zabezpečujú
technické a pomocné práce.
 Povinnosti doktorandov CBRB SAV, v. v. i. stanovujú osobitné zákonné normy.
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6.3 Vedúcimi zamestnancami CBRB SAV, v. v. i. sú:



generálny riaditeľ,
riaditelia organizačných zložiek.

7. Spolupráca s odborovou organizáciou CBRB SAV, v. v. i.
7.1 Spolupráca CBRB SAV, v. v. i. so základnou organizáciou Odborového zväzu
pracovníkov SAV (ZO OZ P SAV) sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 552/2003 Z.
Z. o výkone práce vo verejnom záujme, Zákonníka práce, zákona č. 2/1991 Z. z. o
kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
7.2 Vedenie CBRB SAV, v. v. i. každoročne uzatvára kolektívnu zmluvu so základnou
odborovou organizáciou OZ P SAV / prípadne sa riadi Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa.
7.3 Kolektívna zmluva sa uzatvára na zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb
zamestnancov v oblasti vedecko-výskumnej, hmotnej zainteresovanosti, ochrany a
bezpečnosti zdravia pri práci, rekreačnej a sociálnej starostlivosti pracovníkov. Schvaľuje a
podpisuje ju generálny riaditeľ CBRB SAV, v. v. i. a predseda ZO OZ P SAV po
pripomienkovom konaní a schválení členskou schôdzou odborovej organizácie.

8. Podpisovanie písomností
8.1 Písomnosti za CBRB SAV, v. v. i. podpisuje generálny riaditeľ. Zástupca generálneho
riaditeľa podpisuje písomnosti v rozsahu určenom generálnym riaditeľom, v rámci
delegovanej právomoci.
8.2 Bežnú korešpondenciu môžu podpisovať aj vedúci oddelení ústavov v rozsahu svojej
pôsobnosti.
8.3 Hospodárske zmluvy je oprávnený podpisovať generálny riaditeľ alebo príslušný zástupca
riaditeľa.
8.4 Podpisovanie bankových a iných finančných dokladov sa riadi osobitnými predpismi
Štátnej pokladnice o bankovom styku a pokladničných operáciách a v súlade so záväznými
internými predpismi organizácie.

ČASŤ II
Organizačná štruktúra
Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, v. v. i. sa vnútorne člení na
dve organizačné zložky:
1 Organizačná zložka Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i.
Organizačná zložka Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i. sa vnútorne člení na nasledujúce
oddelenia:
1. Oddelenie experimentálnej biológie rastlín
2. Oddelenie evolúcie a systematiky
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3. Oddelenie biodiverzity a ekológie
4. Úsek vedecko-technických informácií (knižnica)
5. Technické oddelenie
Vedecká činnosť v rámci oddelení vykonávajúcich vedecký výskum (1. – 3.) sa realizuje
v pracovných skupinách, na ktorých čele je vedúci pracovnej skupiny. Vedúci pracovnej
skupiny je prirodzenou vedeckou autoritou. Navrhuje smerovanie vedeckého výskumu,
perspektívy vývoja vedeckého výskumu, aktívne formuje výskumný tím. Aktívne sa podieľa
na príprave a realizácii Stratégie rozvoja organizácie ako aj na Akčnom pláne a ďalších
strategických dokumentoch. Vedúci pracovnej skupiny sa v podstatnej miere podieľa na
vypracovaní projektov vedeckého výskumu, spolupracuje na ich realizácií a zabezpečuje
podmienky pre ich realizáciu ostatným členom pracovnej skupiny. Výskumné skupiny sa
môžu priebežne vytvárať (prípadne zanikať) v súvislosti s riešenými výskumnými témami,
ktoré sú na jednotlivých oddeleniach v centre záujmu.
2 Organizačná zložka Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV, v. v. i.
Organizačná zložka Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV, v. v. i. sa
vnútorne člení na nasledujúce oddelenia:
1. Oddelenie genetiky a reprodukčnej biológie
2. Oddelenie molekulárnej biológie a biotechnológií
3. Správa Areálu SAV Nitra
Vedecká činnosť v rámci oddelení vykonávajúcich vedecký výskum (1. – 2.) sa realizuje
v pracovných skupinách, na ktorých čele je vedúci pracovnej skupiny. Vedúci pracovnej
skupiny je prirodzenou vedeckou autoritou. Navrhuje smerovanie vedeckého výskumu,
perspektívy vývoja vedeckého výskumu, aktívne formuje výskumný tím. Aktívne sa podieľa
na príprave a realizácii Stratégie rozvoja organizácie ako aj na Akčnom pláne a ďalších
strategických dokumentoch. Vedúci pracovnej skupiny sa v podstatnej miere podieľa na
vypracovaní projektov vedeckého výskumu, spolupracuje na ich realizácií a zabezpečuje
podmienky pre ich realizáciu ostatným členom pracovnej skupiny. Výskumné skupiny sa
môžu priebežne vytvárať (prípadne zanikať) v súvislosti s riešenými výskumnými témami,
ktoré sú na jednotlivých oddeleniach v centre záujmu.
CBRB SAV, v. v. i. spoločne využíva Sekretariát generálneho riaditeľa v. v. i. a Ekonomické
oddelenie CBRB SAV, v. v. i. Schéma organizačnej štruktúry CBRB SAV, v. v. i. tvorí
prílohu organizačného poriadku.

ČASŤ III
Kompetencie vedúcich zamestnancov
1. Generálny riaditeľ CBRB SAV, v. v. i. (v zmysle Zakladacej listiny
CBRB SAV, v. v. i. zo dňa 15. novembra 2021 a v znení Dodatku č. 1
zo dňa 24. 1. 2022)
Generálny riaditeľ CBRB SAV, v. v. i. zodpovedá za výkon činnosti podpredsedovi
Slovenskej akadémie vied pre II. oddelenie vied SAV o živej prírode a chemických vedách.
Generálny riaditeľ CBRB SAV, v. v. i. (§ 16 ods. 1 – 8 zákona č. 243 Z. z. o verejnej
výskumnej inšitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov):
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je štatutárny zástupca organizácie, oprávnený konať v mene organizácie vo všetkých
záležitostiach,
funkcia generálneho riaditeľa je zlučiteľná s funkciou riaditeľa organizačnej zložky
v zmysle Zakladacej listiny CBRB SAV, v. v. i. zo dňa 15. novembra 2021 a v znení
Dodatku č. 1 zo dňa 24. 1. 2022,
podieľa sa na tvorbe koncepcie rozvoja CBRB SAV, v. v. i. a zabezpečuje jej realizáciu
v súčinnosti s Vedeckou radou, Správnou radou a Dozornou radou,
schvaľuje vedecko-výskumné úlohy CBRB SAV, v. v. i. v súčinnosti s Vedeckou radou
a Správnou radou,
dohliada na vypracovanie projektov vedeckovýskumnej činnosti CBRB SAV, v. v. i.,
zabezpečuje podmienky pre ich realizáciu, sleduje a kontroluje ich plnenie,
spolupracuje s Vedeckou radou CBRB SAV, v. v. i. pri zásadných rozhodnutiach
koncepčného charakteru,
zabezpečuje styk CBRB SAV, v. v. i. s orgánmi SAV,
zastupuje CBRB SAV, v. v. i. navonok,
dohliada na doktorandské štúdium a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov,
podporuje využitie dosiahnutých výsledkov v praxi,
vydáva organizačné a riadiace normy ústavu, zabezpečuje ich aktualizáciu a inováciu
s cieľom utvoriť účelnú a efektívnu organizačnú štruktúru a formy riadenia ústavu,
riadi, kontroluje a hodnotí činnosť priamo podriadených vedúcich organizačných útvarov,
ich prostredníctvom zabezpečuje kontrolu práce v ústave a ukladá opatrenia,
uzatvára a rozväzuje pracovné pomery,
zabezpečuje dodržiavanie zmluvnej, pracovnej, mzdovej a finančnej disciplíny,
zákonnosti a právnej prevencie,
ukladá disciplinárne opatrenia pracovníkom ústavu v prípadoch porušovania pracovnej
disciplíny,
určuje zaradenie a platy svojim priamo podriadeným vedúcim a na návrh príslušného
vedúceho oddelenia aj zaradenie a platy ostatným pracovníkom, rozhoduje o zásadných
otázkach mzdovej politiky a zabezpečuje účinné využívanie foriem hmotnej
zainteresovanosti,
schvaľuje rozpis plánovaných limitov na vnútroorganizačné zložky, oddelenia a útvary a
návrhy na výplatu odmien pracovníkom,
rozhoduje o zásadných otázkach mzdovej politiky a zabezpečuje účinné využívanie
foriem hmotnej zainteresovanosti,
schvaľuje účtovné uzávierky a štatistické výkazy,
schvaľuje výsledky inventúr a rozhoduje o spôsobe usporiadania vzniknutých
inventarizačných rozdielov a škôd,
zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a protipožiarnu ochranu,
zodpovedá za zahraničné styky CBRB SAV, v. v. i.,
zabezpečuje ochranu štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva,
zriaďuje a ruší komisie ako pomocné orgány generálneho riaditeľa,
vymenúva a odvoláva predsedu a členov poradných orgánov a zabezpečuje plnenie ich
poslania v zmysle rokovacích poriadkov,
spolupracuje s odborovou organizáciou CBRB SAV, v. v. i. a uzatvára s odborovou
organizáciou kolektívnu zmluvu a dbá o jej plnenie,
menuje a odvoláva svojho štatutárneho zástupcu a členov zriadených pomocných orgánov,
zabezpečuje plnenie ich poslania v zmysle rokovacích poriadkov,
v súčinnosti s riaditeľmi organizačných zložiek menuje a odvoláva vedúcich oddelení,
pri dlhodobej neprítomnosti vedúcich oddelení (do 6 mesiacov), generálny riaditeľ poverí
zastupovaním iného pracovníka (spravidla zástupcu menovaného/-nej). V prípade
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neprítomnosti nad 6 mesiacov riaditeľ vymenuje v súčinnosti s riaditeľom príslušnej
organizačnej zložky nového vedúceho oddelenia.

2. Zástupca generálneho riaditeľa CBRB SAV, v. v. i.
Zástupcu generálneho riaditeľa menuje a odvoláva generálny riaditeľ. Zástupca generálneho
riaditeľa zodpovedá za výkon svojej činnosti generálnemu riaditeľovi CBRB SAV, v. v. i..
Zástupca generálneho riaditeľa CBRB SAV, v. v. i.:
 pomáha generálnemu riaditeľovi CBRB SAV, v. v. i. pri výkone jeho funkcie,
 koná v mene CBRB SAV, v. v. i. v rozsahu pôsobnosti a dispozičného oprávnenia
delegovaného generálnym riaditeľom, najmä v oblasti vedecko-výskumnej činnosti a
zahraničných stykov,
 z poverenia generálneho riaditeľa CBRB SAV, v. v. i. schvaľuje vedecko-výskumné úlohy
organizačných zložiek v súčinnosti s Vedeckou radou a Správnou radou,
 podieľa sa na vydávaní organizačných a riadiacich noriem organizačných zložiek,
zabezpečuje ich aktualizáciu a inováciu s cieľom utvoriť účelnú a efektívnu organizačnú
štruktúru a formu riadenia organizačných zložiek,
 z poverenia generálneho riaditeľa CBRB SAV, v. v. i. riadi nových vedeckých
pracovníkov a zahraničné styky pracovníkov organizácie,
 zastupuje počas neprítomnosti generálneho riaditeľa v rozsahu, ktorý určil generálny
riaditeľ.












3. Vedúci organizačnej zložky CBRB SAV, v. v. i. – riaditeľ
je predstaviteľ organizačnej zložky, oprávnený konať v mene organizácie vo všetkých
záležitostiach v rozsahu určenej generálnym riaditeľom CBRB SAV, v. v. i. a vo veciach
ním riadenej organizačnej zložky môže robiť právne úkony v mene v. v. i. v rozsahu
podľa vnútorného predpisu CBRB SAV, v. v. i. podľa § 37 ods. 3 zákona č. 243/2017 Z.
z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
podieľa sa na tvorbe koncepcie rozvoja príslušnej organizačnej zložky – ústavu, a
zabezpečuje jej realizáciu v súčinnosti s Vedeckou radou, Správnou radou a Dozornou
radou,
dohliada na vypracovanie projektov vedeckovýskumnej činnosti ústavu, zabezpečuje
podmienky pre ich realizáciu, sleduje a kontroluje ich plnenie,
spolupracuje s Vedeckou radou CBRB SAV, v. v. i. pri zásadných rozhodnutiach
koncepčného charakteru,
dohliada na štúdium doktorandov a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov organizačnej
zložky,
podporuje využitie dosiahnutých výsledkov v praxi,
riadi, kontroluje a hodnotí činnosť priamo podriadených vedúcich organizačných útvarov,
ich prostredníctvom zabezpečuje kontrolu práce v organizačnej zložke a ukladá opatrenia,
navrhuje generálnemu riaditeľovi CBRB SAV, v. v. i. prijatie uchádzača do pracovného
pomeru, zmeny, ako aj ukončenie pracovného pomeru zamestnanca v organizačnej zložke,
navrhuje generálnemu riaditeľovi CBRB SAV, v. v. i. zaradenie a platy svojim priamo
podriadeným vedúcim a na návrh príslušného vedúceho oddelenia aj zaradenie a platy
ostatným pracovníkom;
navrhuje generálnemu riaditeľovi CBRB SAV, v. v. i. disciplinárne opatrenia
pracovníkom organizačnej zložky v prípadoch porušovania pracovnej disciplíny,
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navrhuje generálnemu riaditeľovi CBRB SAV, v. v. i. zaradenie a platy svojim priamo
podriadeným vedúcim a na návrh príslušného vedúceho oddelenia aj zaradenie a platy
ostatným pracovníkom,
s generálnym riaditeľom CBRB SAV, v. v. i. sa podieľa na rozhodovaní o zásadných
otázkach mzdovej politiky organizačnej zložky a zabezpečuje účinné využívanie foriem
hmotnej zainteresovanosti,
zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a protipožiarnu ochranu
organizačnej zložky,
zabezpečuje ochranu štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva,
v súčinnosti s generálnym riaditeľom CBRB SAV, v. v. i. spolupracuje s odborovou
organizáciou Centra a dbá o plnenie Kolektívnej zmluvy,
funkcia riaditeľa organizačnej zložky je zlučiteľná s funkciou generálneho riaditeľa v. v. i.,
a je nezlučiteľná s funkciou člena Dozornej rady organizácie alebo člena Vedeckej rady
organizácie,
funkčné obdobie riaditeľa organizačnej zložky je päťročné.

ČASŤ IV
Odborná spôsobilosť organizačných útvarov, vedeckého tajomníka,
vedúcich oddelení, vedúcich pracovných skupín a vedúceho detašovaného
pracoviska
1. Sekretariát generálneho riaditeľa
Sekretariát generálneho riaditeľa je priamo podriadený generálnemu riaditeľovi CBRB SAV,
v. v. i. Organizačne a administratívne zabezpečuje agendu, ktorá súvisí s výkonom funkcie
generálneho riaditeľa a činnosťou vedenia CBRB SAV, v. v. i., ktorú určuje generálny
riaditeľ.
Hlavné činnosti sekretariátu:
 evidencia úradnej korešpondencie, jej rozdelenie, včasné vybavenie podľa špecifikácie a
archivácia,
 koordinácia návštev u generálneho riaditeľa,
 agenda na vedecko-výskumnom úseku a v rámci jednotlivých komisií,
 zverejňuje aktuálne informácie na zabezpečenie vedecko-výskumnej činnosti a oznamy o
zasadnutiach iniciovaných generálnym riaditeľom a iné nariadenia,
 agenda doktorandského štúdia a zvyšovanie kvalifikácie vedeckých pracovníkov,
 pripravuje zápisnice zo zasadnutí Správnej rady CBRB SAV, v. v. i.,
 vybavuje určenú agendu súvisiacu so zahraničnými stykmi CBRB SAV, v. v. i. podľa
pokynov generálneho riaditeľa a protokolárne zabezpečuje priebeh zahraničných návštev
CBRB SAV, v. v. i.
 organizačne zabezpečuje pracovné domáce a zahraničné cesty zamestnancov a vedie ich
evidenciu,
 zabezpečuje ďalšie iné práce podľa pokynov generálnemo riaditeľa, ktoré sú potrebné pre
koordináciu pracovného režimu a chodu Centra.

2. Ekonomické oddelenie CBRB SAV, v. v. i.
Činnosť oddelenia v rámci všeobecne platných predpisov podľa smerníc nadriadeného orgánu
a podľa pokynov generálneho riaditeľa riadi vedúci, ktorého do funkcie vymenúva a z nej
odvoláva generálny riaditeľ CBRB SAV, v. v. i.
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Ekonomické oddelenie:
 spolupracuje s vedecko-výskumným úsekom pri tvorbe a spracovaní návrhov koncepcie
rozvoja ústavu a realizácii týchto návrhov,
 sleduje zodpovedajúce zákony a predpisy a premieta ich do hospodárenia ústavu,
 predkladá generálnemu riaditeľovi CBRB SAV, v. v. i. návrhy opatrení v oblasti finančnej,
cenovej, investičnej a mzdovej politiky CBRB SAV, v. v. i.,
 zabezpečuje styk s finančnými, plánovacími a kontrolnými orgánmi štátnej správy a výkon
pokladničných operácií,
 predkladá návrhy na rozhodnutie generálneho riaditeľa o majetkoprávnych veciach,
 spracúva návrhy na vypracovanie, rozpis a kontrolu plnenia všetkých častí hospodárskeho
plánu,
 v spolupráci s vedecko-výskumným úsekom navrhuje rozpis finančného plánu pre
organizačné zložky CBRB SAV, v. v. i., oddelenia a ostatné útvary, sleduje jeho plnenie a
v spolupráci s útvarmi ústavu vypracúva rozbory a správy o plnení,
 zabezpečuje výkon agendy miezd a platov a bilancovanie požiadaviek útvarov CBRB
SAV, v. v. i. a predkladá stanoviská generálnemu riaditeľovi,
 zabezpečuje činnosť informačnej sústavy CBRB SAV, v. v. i., t. j. evidencie, účtovníctva,
štatistiky a archivovania účtovných dokladov,
 fakturuje vedecko-výskumné práce a ostatné činnosti CBRB SAV, v. v. i.,
 plánuje, obstaráva, eviduje a skladuje investície, prevádzkový a kancelársky materiál,
 dbá o dodržiavanie celoštátnych smerníc a noriem v oblasti personálnej práce
a starostlivosti o pracovníkov,
 zabezpečuje činnosti a agendy na ostatných úsekoch personálnej práce, najmä prípravu
pracovných zmlúv,
 zodpovedá za vedenie jednotnej evidencie pracujúcich v určenom rozsahu,
 zostavuje predpísané štatistické výkazy a rozbory na úseku pracovných síl a personálnych
agend,
 spolupracuje na príprave a sleduje plnenie úloh vyplývajúcich z programu starostlivosti
o pracovníkov,
 pripravuje podklady pre rokovanie Správnej rady CBRB SAV, v. v. i. a Dozornej rady
CBRB SAV, v. v. i.

2.

Vedecký tajomník CBRB SAV, v. v. i.

Vedecký tajomník CBRB SAV, v. v. i. zodpovedá za výkon svojej činnosti generálnemu
riaditeľovi CBRB SAV, v. v. i.
Vedecký tajomník CBRB SAV, v. v. i.:
 pomáha generálnemu riaditeľovi CBRB SAV, v. v. i. zabezpečovať vedecko-výskumnú
činnosť a vyhotovovať požadované aktuálne písomné materiály pre potreby a požiadavky P
SAV v rozsahu, ktorý určuje generálny riaditeľ CBRB SAV, v. v. i. a podľa jeho
dispozičných pokynov a oprávnenia,
 v spolupráci so Správnou radou CBRB SAV, v. v. i. vypracováva výročnú správu o činnosti
CBRB SAV, v. v. i. a zodpovedá generálnemu riaditeľovi CBRB SAV, v. v. i. za jej
správnosť,
 zabezpečuje komunikáciu s verejnosťou a šírenie povedomia o činnosti CBRB SAV, v. v. i.,
 organizuje vedecké podujatia a prácu s verejnosťou a médiami.
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4. Vedúci oddelenia
Na čele organizačného útvaru organizačnej zložky – oddelenia, stojí vedúci oddelenia. Na
základe výsledkov volieb vedúceho oddelenia na oddeleniach vykonávajúcich výskum
vymenúva v súčinnosti s generálnym riaditeľom CBRB SAV, v. v. i. riaditeľ tej organizačnej
zložky, pod ktorú dané oddelenie spadá. Za riadny výkon funkcie zodpovedá vedúci
oddelenia riaditeľovi príslušnej organizačnej zložky.
Vedúci oddelenia:
a) v oblasti organizácie a riadenia
 navrhuje vnútornú organizačnú štruktúru riadeného útvaru,
 zabezpečuje riadne a bezchybné fungovanie oddelenia,
 vypracováva náplň práce podriadených zamestnancov,
 určuje a ukladá podriadeným zamestnancom pracovné úlohy,
 zodpovedá za úplné a včasné informovanie podriadených zamestnancov o rozhodnutiach
vedenia CBRB SAV, v. v. i., o uzneseniach Správnej rady, Dozornej rady a Vedeckej rady
CBRB SAV, v. v. i.,
 v súčinnosti s vedúcimi pracovných skupín a/alebo grantových projektov organizuje, riadi
a kontroluje prácu podriadených zamestnancov a dáva im na tento účel záväzné pokyny,
 koordinuje spoluprácu s ostatnými organizačnými útvarmi a zložkami CBRB SAV, v. v. i.,
 zodpovedá za dodržiavanie zákonnosti a hospodárneho využívania prostriedkov,
b) v oblasti pracovno-právnych vzťahov
 navrhuje prijatie do pracovného pomeru, zmeny, ako aj ukončenie pracovného pomeru
podriadených zamestnancov,
 hodnotí pracovné výkony podriadených zamestnancov a navrhuje im prípadné odmeny
a vyznamenania,
 navrhuje riaditeľovi organizačnej zložky uloženie disciplinárneho opatrenia v prípade
neplnenia pracovných povinností,
 usmerňuje zvyšovanie odbornej kvalifikácie podriadených zamestnancov,
 vybavuje žiadosti, sťažnosti a podnety podriadených zamestnancov, zabezpečuje plnenie
záväzkov CBRB SAV, v. v. i. vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy, zabezpečuje
dodržiavanie pracovno-právnych predpisov,
c) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 zabezpečuje, aby sa všetci podriadení pracovníci oboznámili s predpismi o ochrane a
bezpečnosti zdravia pri práci,
 zabezpečuje vybavenie zvereného oddelenia ochrannými pomôckami a stará sa o ich
používanie pri práci,
 zabezpečuje funkčnosť technického zariadenia oddelenia z hľadiska bezpečnosti práce
a dozerá na zaškolenie obsluhujúceho personálu,
d) v oblasti kontroly na ekonomickom úseku
 rozhoduje o hospodársko-finančných a správnych operáciách v rozsahu určenom
riaditeľom organizačnej zložky,
 v súčinnosti s vedúcimi pracovných skupín a/alebo grantových projektov kontroluje
hospodárnosť v činnosti oddelenia,
 na úseku ekonomiky a hospodárenia dodržiava zmluvnú, plánovaciu, finančnú,
rozpočtovú, organizačnú a evidenčnú disciplínu,
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 kontroluje stav využitia zverených hospodárskych prostriedkov a robí opatrenia na ich
ochranu,
e) na technickom úseku
 dozerá na bezporuchovú prevádzku prístrojov a technických zariadení,
 dozerá a zabezpečuje inštaláciu a prevádzku technických zariadení.






5. Vedúci pracovnej skupiny

zodpovedá za riadny výkon vedúcemu príslušného oddelenia,
zabezpečuje riadne a bezchybné fungovanie skupiny,
pomáha vedúcemu oddelenia pri príprave náplne práce pre členov pracovnej skupiny,
určuje a ukladá členom pracovnej skupiny pracovné úlohy,
navrhuje vedúcemu oddelenia prijatie do pracovného pomeru, zmeny, ako aj ukončenie
pracovného pomeru členov pracovnej skupiny,
 pomáha vedúcemu oddelenia pri hodnotení pracovných výkonov členov pracovnej skupiny
a pripravuje podklady pre návrhy na prípadné odmeny a vyznamenania,
 usmerňuje zvyšovanie odbornej kvalifikácie členov pracovnej skupiny.

6. Vedúci detašovaného pracoviska
 koordinuje súčinnosť pracovníkov detašovaného pracoviska,
 zabezpečuje komunikáciu detašovaného pracoviska s CBRB SAV, v. v. i.,
 zabezpečuje komunikáciu detašovaného pracoviska s akademickými a univerzitnými
pracoviskami v mieste pôsobnosti.

ČASŤ V
Odborná pôsobnosť a kompetencie organizačných zložiek a ich
oddelení
i) Organizačná zložka BÚ CBRB SAV, v. v. i.:
Vedecko-výskumný úsek:
Oddelenie experimentálnej biológie rastlín
Hlavná činnosť: Štúdium fyziologických a štruktúrnych odpovedí rastlín na stresové
podmienky prostredia a následné poznávanie procesov vývinu rastlinných organizmov ich
adaptácie na nepriaznivé podmienky s dôrazom na abiotický stres, predovšetkým kovy
a polokovy, využívaním metód enzymológie, proteomiky, molekulovej biológie,
mikroskopických techník až na ultraštruktúrnej úrovni. Náplňou činnosti oddelenia je analýza
potenciálnych vzťahov medzi reaktívnymi formami kyslíka a dusíka a fytohormónmi pri
regulácii reakcií vyvolaných ťažkými kovmi, ďalej štúdium úlohy rastlinných
synaptotagmínov v odpovediach na stres, sledovanie mnohoúrovňovej regulácie transportérov
železa ako aj polarity rastlinných buniek. Výskum je tiež zameraný na sledovanie potenciálu
kremíka (Si) na zmiernenie abiotického stresu v kultúrnych rastlinách.
Oddelenie evolúcie a systematiky
Hlavná činnosť: Základný výskum v oblasti biosystematiky, mikroevolúcie, taxonómie,
nomenklatúry, biodiverzity, variability, ekologických nárokov a rozšírenia, najmä divo
rastúcich, cievnatých rastlín prevažne na území Európy. Tvorba a vývin databáz Botanického
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informačného systému. Aplikačné štúdie pre decíznu sféru najmä k implementácii európskej
environmentálnej legislatívy, napr. Smernice o biotopoch 92/43/EHS v súvislosti s
budovaním sústavy Natura 2000. Budovanie zbierok vyšších rastlín (herbárová zbierka SAV).
Oddelenie biodiverzity a ekológie
Hlavná činnosť: Teoretický a praktický výskum vegetácie s ohľadom na jej zloženie a
štruktúru, históriu, klasifikáciu, rozšírenie, ekológiu, dynamiku, vzácnosť a ohrozenosť
rastlinných spoločenstiev, ich manažment a využívanie. Poznanie variability rastlinných
spoločenstiev v priestore a čase, výskum zmien vegetácie na rôznych úrovniach, modelovanie
a predikcia jej vývoja, výskum vzťahov medzi vegetáciou a faktormi prostredia. Štúdium
synantropizácie ekosystémov, fragmentácie biotopov a jej dôsledkov na pôvodnú biotu,
vplyvu človeka a nepôvodných druhov v súčasnom období klimatických zmien, výskum
procesov prenikania nepôvodných druhov do pôvodných biocenóz. Lokalizácia a klasifikácia
biotopov a dynamické monitorovanie ich kvalitatívnych zmien pomocou softvéru pre
segmentáciu obrazu z diaľkového prieskumu zeme. Budovanie Centrálnej databázy
fytocenologických zápisov (CDF) na Slovensku.
Súčasťou oddelenia je aj Zoologické laboratórium, ktorého hlavnou činnosťou je výskum
biodiverzity a ekológie živočíchov, predovšetkým vodných a suchozemských bezstavovcov,
rýb a planktónu, analýza štruktúry populácií, evolučných trendov, štúdium autekologických
charakteristík a ich vzťahov ku klimatickým podmienkam; aplikácia výsledkov pre potreby
monitoringu druhov, ich ochrany a manažmentu; budovanie databázy DNA barkódov vodnej
fauny Slovenska.
Súčasťou oddelenia je aj Laboratórium molekulárnej ekológie a mykológie (MEM), ktorého
hlavnou činnosťou je štúdium funkčnej diverzity a interakcie mykobiómu s ostatnými
zložkami prostredia, výskum evolučných adaptácií húb a fylogenézy. Pracovníci laboratória
MEM spravujú a aktívne budujú zbierku húb, ktorá je súčasťou herbára a zbierok CBRB
SAV, v. v. i. s akronymom SAV.
Úsek vedecko-technických informácií:
Úsek vedecko-technických informácií je podriadené priamo vedúcemu organizačnej zložky.
Metodicky ho usmerňuje Ústredná knižnica SAV. Plní špecifické informačné úlohy
vyplývajúce z vedecko-výskumnej orientácie ústavu. Svojou knižnicou, dokumentačnou
a inou informačnou činnosťou zabezpečuje informačné požiadavky vyplývajúce z riešenia
vedecko-výskumných úloh a projektov ústavu.






buduje fond vedeckej a odbornej literatúry (monografickej a periodickej) domácej
i zahraničnej, ako aj fond vybraných špeciálnych informačných materiálov,
je zapojené do medziknižničnej výpožičnej služby – domácej a zahraničnej,
zabezpečuje organizáciu a ochranu knižničného fondu,
organizuje a zabezpečuje domácu a zahraničnú výmenu publikácií pracovníkov ústavu,
vedie evidenciu publikačnej činnosti pracovníkov ústavu a citačný impakt.

Technické oddelenie:
Činnosť oddelenia v rámci všeobecne platných predpisov podľa smerníc nadriadeného orgánu
a podľa pokynov generálneho riaditeľa CBRB SAV, v. v. i. riadi vedúci, ktorého do funkcie
vymenúva a z nej odvoláva generálny riaditeľ CBRB SAV, v. v. i..
Vedúci technického oddelenia:
 spravuje objekty a priestory Botanického ústavu CBRB SAV, v. v. i., zabezpečuje ich
technickú spôsobilosť, organizuje prehliadky budov a zariadení objektu,
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ii)

organizuje a riadi ústavnú autodopravu, vrátane pravidelného školenia vodičov referentov,
vyhotovuje mesačné prehľady o prejazdených kilometroch a spotrebe PHM,
zabezpečuje a vedie centrálnu evidenciu nákupu a spotreby denaturovaného liehu pre
potreby ústavu,
zodpovedá za PO a BOZP, organizuje a zabezpečuje pravidelné vstupné školenia
zamestnancov ústavu,
v súčinnosti s Ekonomickým oddelením CBRB SAV, v. v. i. spravuje a vykonáva
inventarizáciu majetku ústavu.
Organizačná zložka ÚGBR CBRB SAV, v. v. i.:

Oddelenie molekulárnej biológie a biotechnológií
Hlavná činnosť oddelenia je zameraná na štúdium izoláciu a charakteristiku génov z málo
preskúmaných genetických zdrojov s ich možným využitím v biotechnológiách; štúdium
odpovede rastlín na biotický a abiotický stres a biológiu bunkovej steny. Súčasťou
metodického portfólia sú techniky rekombinantnej DNA, transformácie rastlín, molekulárno
biochemické, proteomické a bioinformatické analýzy. Výsledky výskumu oddelenia
prispievajú k získavaniu poznatkov v oblasti základného výskumu, a naznačujú aj východiská
pre potenciálne biotechnologické využitie.
Oddelenie zabezpečuje udržiavanie internej zbierky baktérií s klonovacími a expresnými
vektormi a pripravenými vektorovými konštruktami; evidenciu GMO projektov na základe
platnej GMO legislatívy; evidenciu a skladové hospodárstvo toxických chemických látok a
likvidáciu toxických odpadových látok.
Oddelenie genetiky a reprodukčnej biológie
Činnosť oddelenia je zameraná na problematiku populačnej genetiky autochtónnych a
introdukovaných druhov lesných drevín, štúdium genetickej variability medzidruhových
hybridných populácií drevín pomocou molekulárnych markerov a na umelú hybridizáciu za
účelom získania nových hybridných foriem so zvýšeným produkčným a odolnostným
potenciálom; na štúdium reprodukčného procesu vyšších rastlín in situ a in vitro; na
multidisciplinárny výskum nových genetických zdrojov láskavca (Amaranthus spp.)
s dôrazom na ich environmentálne a potravinárske využitie ako bezpečného a významného
zdroja hodnotných funkčných potravín. Udržuje funkčnú semennú zbierku mutantných línií
láskavca získanú po radiačnej mutagenéze a selekcii, ako významého genetického zdroja pre
šľachtiteľské účely.
Správa areálu SAV Nitra
Činnosť Správy areálu SAV Nitra zabezpečuje hospodársko-správnu činnosť, funkčnosť a
prevádzkyschopnosť budov celého areálu SAV v Nitre, vrátane administratívno-hospodárskej
a technickej činnosti organizačnej zložky ÚGBR CBRB SAV, v. v. i. vo vymedzenom rámci
práv a povinností pre všetkých užívateľov areálu.
Vedúci Správy areálu SAV Nitra:
 zabezpečuje činnosť areálu,
 koncepčne pripravuje podklady, ktoré sa týkajú ekonomických otázok areálu SAV Nitra,
zabezpečuje agendu a rozpočtovú dokumentáciu,
 dohliada na účelnosť a hospodárnosť čerpania finančných prostriedkov, zastupuje ústav
v riešení právnej agendy a metodicky usmerňuje činnosti v oblasti verejného obstarávania,
 zabezpečuje a kontroluje výkon prác súvisiacich s prevádzkou Areálu SAV v Nitre,
 zabezpečuje ekonomické využívanie priestorov v areáli SAV Nitra a výber záujemcov
o prenájom nevyužitých priestorov,
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 prostredníctvom povereného pracovníka zabezpečuje prevádzku počítačovej siete v areáli
SAV,
 spolupracuje s jednotlivými ústavmi akadémie a ostatnými užívateľmi budovy pri
zabezpečovaní rozličných služieb a prevádzky objektu.

ČASŤ VI
Anglické názvy CBRB SAV, v. v. i. a jeho organizačných zložiek
Plant Science and Biodiversity Centre SAS (PSBC SAS)
Finance Department PSBC SAS
Institute of Botany PSBC SAS
1. Department of Experimental Plant Biology
2. Department of Evolution and Systematics
3. Department of Biodiversity and Ecology
4. Technical Department
5. Scientific and Technical Information Unit
Institute of Plant Genetics and Biotechnology PSBC SAS
1. Department of Genetics and Reproduction Biology
2. Department of Molecular Biology and Biotechnology
3. Management and Administration of Campus SAS Nitra

ČASŤ VII
Záverečné ustanovenia
1.
2.

3.
4.

Schéma organizačnej štruktúry je neoddeliteľnou súčasťou tohto organizačného
poriadku (príloha 1).
Generálny riaditeľ CBRB SAV, v. v. i. má právo z dôvodu účelnosti a vhodnosti
kumulovať dva alebo viacero druhov prác a funkcií na pracovných pozíciách pri
dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na túto
problematiku.
Zmeny a doplnky Organizačného poriadku CBRB SAV, v. v. i. vydáva generálny
riaditeľ CBRB SAV, v. v. i. po predchádzajúcom vyjadrení Vedeckej rady CBRB
SAV, v. v. i a Dozornej rady CBRB SAV, v. v. i.
Odo dňa účinnosti tohto organizačného poriadku stráca platnosť organizačný
poriadok CBRB SAV zo dňa 19. 7. 2018.

Organizačný poriadok CBRB SAV, v. v. i.
prerokovala a schválila Správna rada CBRB SAV, v. v. i. dňa 7. 3. 2022 po vyjadrení
Vedeckej rady CBRB SAV, v. v. i. dňa 17. 2. 2022 a Dozornej rady CBRB SAV, v. v.
i. dňa 11. 2. 2022. Organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 7. 3. 2022.

Mgr. Anna Bérešová, PhD.
generálna riaditeľka CBRB SAV, v. v. i.
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