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Centrum biológie rastlín  
a biodiverzity SAV, v. v. i. 

 

 
 

 
v Bratislave 31. 1. 2023 

 
Oznámenie o konaní voľby na funkciu člena Vedeckej rady CBRB SAV, v. v. i. 

 
Správna rada CBRB SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, v súlade s §18 a § 23 
Zákona č. 243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a s čl. III Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena vedeckej rady CBRB SAV, v. v. i. 
oznamuje konanie doplňujúcej voľby člena Vedeckej rady CBRB SAV, v. v. i., ako orgánu 
verejnej výskumnej inštitúcie. 
 
Počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou:  

 jeden interný člen vedeckej rady spomedzi vedeckých pracovníkov CBRB SAV, v. v. i. – 
organizačnej zložky Ústav genetiky a biotechnológií rastlín 

 
Atribúty kandidáta (čl. I ods. 1 Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena vedeckej 
rady CBRB SAV, v. v. i.): 

 bezúhonnosť, 
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
 vysokoškolské vzdelanie najmenej tretieho stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, 

ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej 
tretieho stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom predmetu činnosti organizácie alebo 
v príbuznom odbore a zároveň získal vedecký kvalifikačný stupeň IIa. 

 prax v riadení kolektívu, ktorý uskutočňuje niektorú z činností podľa § 1 ods. 4 zákona č. 
243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
či už v rámci organizačnej štruktúry právnickej osoby alebo v rámci projektu výskumu a 
vývoja alebo projektu rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja 

 
Zoznam dokladov, ktoré kandidát predkladá: 

 písomný súhlas s kandidatúrou 
 písomná predstava o pôsobení vo vedeckej rade 

 
Lehota na predloženie kandidatúry a spôsob predloženia dokladov: 

 Všetky dokumenty doručiť elektronicky predsedovi Správnej rady CBRB SAV, v. v. i. 
(jaromir.kucera@savba.sk) do 10. februára 2023, 10.00 hod.  

 
Miesto a čas konania pohovoru a volieb: 

 Pohovor s kandidátmi na člena vedeckej rady sa uskutoční videokonferenčne 14. februára 
2023, začiatok pohovoru o 10:00. Voľba sa začne konať ihneď po skončení pohovoru s 
kandidátmi. 14. februára 2023.  

 
Ing. Jaromír Kučera, PhD. 

generálny riaditeľ CBRB SAV, v. v. i. 


