SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA HYDROGEOLÓGOV
KÓDEX ETIKY
Každý člen Slovenskej asociácie hydrogeológov je oboznámený s kódexom etiky a pravidlami
profesionálneho správania.
Členovia asociácie uznávajú svoju zodpovednosť za asociáciu a svoju profesiu, potvrdzujú svojim
podpisom, že sa budú riadiť kódexom etiky vo svojej praxi.
Člen asociácie:
1. Usiluje sa o dôveru verejnosti a o vážnosť svojej profesie, vykonáva činnosť len v rámci svojej
kompetencie a odbornosti a snaží sa sústavne zvyšovať svoju kvalifikáciu.
2. Poskytuje informácie a stanoviská pre verejnosť len objektívnym a pravdivým spôsobom, snaží sa
rozširovať poznatky verejnosti v oblasti hydrogeológie a predchádzať ich nesprávnej aplikácii.
3. V profesionálnych záležitostiach dôsledne zastupuje svojho klienta alebo zamestnávateľa,
v potenciálnych sporoch zastáva prísne profesionálne stanovisko.
4. Svoje dobré meno buduje na kvalite svojich profesionálnych služieb a na čestnom konaní.
5. Každý člen vykonáva činnosť v súlade s týmto kódexom a pravidlami profesionálneho správania.
PRAVIDLÁ PROFESIONÁLNEHO SPRÁVANIA
Článok 1: Správanie sa člena
a) Člen vyhľadáva a vykonáva len takú profesionálnu činnosť, na ktorú je kvalifikovaný svojím
vzdelaním, praxou a skúsenosťami.
b) Člen sa stará o svoj profesionálny rast a vyhýba sa všetkému, čo by mohlo znížiť dôveru verejnosti
v jeho profesiu.
Článok 2: Vzťah k verejnosti
a) Člen musí byť objektívny vo všetkých odborných správach a posúdeniach, nesmie sa podieľať na
šírení nepravdivých alebo zveličených informácií týkajúcich sa hydrogeológie.
b) Člen propaguje svoje služby dôstojným spôsobom a vo svojej propagácii neuvádza žiadne
nepravdivé informácie.
Článok 3: Vzťah ku klientovi
a) Člen sa musí vyhnúť úlohám, ktoré by z dôvodov povinnosti voči klientovi alebo verejnosti boli
v rozpore s pravidlami profesionálneho správania a etiky.
b) Člen musí považovať informácie získané v priebehu riešenia úlohy za dôverné a nesmie ich
zverejňovať bez dovolenia klienta.
Článok 4: Vzťah k iným odborníkom
a) Člen nesmie vydávať žiadne nepravdivé prehlásenia, ktoré by mohli priamo alebo nepriamo
poškodzovať osobnú alebo profesionálnu povesť iných.
b) Člen musí objektívne hodnotiť prácu vykonanú inými a nesmie vedome prijať uznanie patriace
iným.
c) Člen sa vedome nezdružuje s tými osobami a organizáciami, o ktorých vie alebo má dôvod
predpokladať, že sa podieľajú na nečestných a neetických praktikách.
Článok 5: Vzťah k asociácii
a) Člen, ktorý vie alebo má vážny dôvod veriť, že iný člen porušil niektorý článok prijatých pravidiel,
je povinný neanonymne oznámiť túto skutočnosť výboru asociácie.
b) Člen nesmie dať odporúčanie na prijatie do SAH osobám, ktoré nemajú predpoklady pre členstvo
v asociácii z dôvodov profesionálnych, etických alebo z iných závažných príčin.
c) Člen nesmie dovoliť využívať svoje meno alebo pečiatku na dokumenty, ktoré neboli vyhotovené
ním alebo pod jeho priamym vedením, ani na dokumenty, presahujúce rámec jeho kompetencie.
Schválené valným zhromaždením SAH-u dňa 27.10.2005.

