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Oznámenie o konaní voľby členov Správnej rady  

Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV v.v.i  

 

 

Vedecká rada Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV (CBRB SAV) v súlade s §17 a § 23 

Zákona č. 243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a s čl. III ods. 2 Volebného poriadku na funkciu člena správnej rady CBRB SAV 

v.v.i. oznamuje konanie voľby členov Správnej rady CBRB SAV v.v.i., ako orgánu verejnej 

výskumnej inštitúcie. 

 

Počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou:   

 dvaja volení členovia Správnej rady CBRB SAV v.v.i. spomedzi zamestnancov 

CBRB SAV v.v.i. 

 

Atribúty kandidáta: 

 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: 

 Prihláška podpísaná kandidátom 

 Písomná prezentácia predstavy kandidáta o jeho pôsobení v správnej rade v.v.i.  

 Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace  

 

Lehota na predloženie kandidatúry a spôsob predloženia dokladov:  

 Všetky dokumenty doručiť osobne na sekretariát organizácie - Ústav genetiky 

a biotechnológií rastlín CBRB SAV, Akademická 2, 950 07 Nitra, do 29. júna 2018, 

10.00  hod.; v prípade zasielania poštou zásielka musí byť do tejto lehoty doručená na 

sekretariát organizácie.  

Prezentáciu – predstavy kandidáta o jeho pôsobení v správnej rade je potrebné poslať 

zároveň aj v pdf forme elektronicky na adresu predsedu Vedeckej rady organizácie 

(alena.gajdosova@savba.sk) pre zverejnenie na webovom sídle organizácie. 

 

Miesto a čas konania pohovoru a volieb:  

 

i) Dátum, čas a miesto pre organizačnú zložku Botanický ústav CBRB SAV a jeho 

detašované pracoviská - Detašované pracovisko CBRB SAV Nitre, Detašované pracovisko 

CBRB SAV v Banskej Bystrici a Detašované pracovisko CBRB SAV vo Zvolene.  

 

11.7.2018;  začiatok pohovoru o 10.00 hod.; Botanický ústav CBRB SAV 

v Bratislave, Dúbravská cesta 9, Bratislava, miestnosť 1.06 (veľká zasadačka na 

prízemí). Voľba sa koná ihneď po skončení pohovorov s kandidátmi. 
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ii) Dátum, čas a miesto pre organizačnú zložku Ústav genetiky a biotechnológií rastlín 

CBRB  SAV:  

 

10.7. 2018; začiatok pohovoru o 10.00 hod.; Ústav genetiky a biotechnológií rastlín 

CBRB SAV, Akademická 2, 950 07 Nitra; pavilón C, miestnosť 2062. Voľba sa koná 

ihneď po skončení pohovorov s kandidátmi. 

 

 

 

 

 

 

 

           V Nitre, 6. júna 2018 RNDr. Alena Gajdošová, CSc. 

                                                                              predsedníčka Vedeckej rady organizácie 

 

 


