VOLEBNÝ PORIADOK
Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied
ČLÁNOK II.
Voľba členov SAPV
1. SAPV má štyri formy členstva:
• riadny člen
• čestný člen
• zahraničný člen
• emeritný člen
2. Za riadneho člena SAPV môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, významný pracovník
vedy, výskumu, vývoja a popredný odborník pôsobiaci v oblasti rozvoja pôdohospodárstva.
Riadny člen SAPV musí byť členom aspoň v jednom odbore SAPV.
3. Za čestného člena sú volení, spravidla po dosiahnutí veku 70 rokov, mimoriadne zaslúžilí
členovia SAPV a výnimočne aj nečlenovia SAPV, ktorí sa významne zaslúžili o rozvoj
pôdohospodárskej vedy, výskumu a praxe, aktívne spolupracovali s SAPV, prípadne pôsobili
v jej orgánoch. Čestný člen nemá povinnosť, ale môže byť členom orgánov SAPV (valné
zhromaždenie, predsedníctvo, odbory, sekcie odborov, komisie P-SAPV, pracovné skupiny);
v prípade členstva v uvedených orgánoch preberá práva a povinnosti, aké má riadny člen SAPV.
4. Za zahraničného člena SAPV môže byť zvolený cudzí štátny príslušník, významný vedecký
pracovník, najmä taký, ktorý sa zaslúžil o vedecko-technickú spoluprácu a rozvoj
pôdohospodárskeho výskumu na Slovensku.
5. Emeritnými členmi sa stávajú riadni členovia po dovŕšení veku 70 rokov, alebo aj skôr, ak o to požiadajú
predsedníctvo SAPV.

6. Návrh na voľbu riadneho, čestného a zahraničného člena, obsahujúci osobné údaje a vecné
zdôvodnenie, môže podať každý člen SAPV, odbory a predsedníctvo SAPV. Predsedníctvo
SAPV môže pre získanie návrhov na voľbu riadnych členov SAPV využiť aj verejnú výzvu.
7. Predsedníctvo SAPV pri zostavovaní kandidátky na voľbu riadnych členov SAPV prihliada na
primerané zastúpenie členov SAPV v jednotlivých odboroch SAPV, v hlavných vedných
odboroch a na členskú základňu akadémie (rezortnú, vysokoškolskú, SAV, realizačnú sféru).
8. Návrh kandidátov za nových členov SAPV doručuje predsedníctvo SAPV riadnym a čestným
členom SAPV najneskoršie 14 dní pred dátumom konania valného zhromaždenia členov SAPV,
na ktorom má byť uskutočnená ich voľba.
9. Valnému zhromaždeniu členov SAPV predkladá kandidátku na voľbu nových členov s ich
vecnou charakteristikou predsedníctvo SAPV.
10. Riadne, čestné a zahraničné členstvo v SAPV sa nadobúda tajnou voľbou, ktorú vykoná valné
zhromaždenie členov SAPV a potvrdzuje minister pôdohospodárstva menovacím dekrétom.
11. Za člena SAPV je zvolený kandidát, ak obdrží nadpolovičný počet kladných hlasov v zmysle
článku I, odseku 2 a 3. Úpravu hlasovacích lístkov určuje predsedníctvo SAPV.
12. Predsedníctvo SAPV môže v zmysle Organizačného poriadku SAPV, § 3, odsek 4 podať návrh
valnému zhromaždeniu členov SAPV na zánik riadneho členstva v SAPV, ak sa jej člen bez
náležitého zdôvodnenia počas trojročného volebného obdobia funkcionárov SAPV nezúčastní
na 3 valných zhromaždeniach členov SAPV; ďalej na podnet odboru SAPV, ak sa bez
náležitého zdôvodnenia nezúčastní počas 2 rokov na jeho rokovaniach. Zánik členstva je platný,
ak sa za zánik vyjadrí nadpolovičná väčšina odovzdaných hlasovacích lístkov na valnom
zhromaždení členov SAPV.
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