
ETICKÝ KÓDEX   

pôdohospodárskeho poradcu 

 

Etický kódex pôdohospodárskeho poradcu sa odvíja od dlhodobých pragmatických 

poznatkov profesionálneho poradenstva a zásad vydaných FEACO  - Federáciou európskych 

asociácií manažérskych poradcov (Fédératión Européenne des Associations de Conseilsen 

Organisation) v Bruseli z roku 2005.  

 

1. Oblasť morálnych vzťahov pôdohospodárskeho poradcu:  

a)  stavia záujmy zákazníkov pred vlastné záujmy a svoje služby poskytuje 

tak, aby z nich mal úžitok zákazník a bola rešpektovaná platná 

legislatíva,  

b)  zachováva mlčanlivosť o všetkých získaných informáciách o 

zákazníkovi, bez jeho súhlasu ich nevyužíva pre tretie osoby,  

c)  nevyužíva svoje evidovanie v Centrálnom registri pôdohospodárskych 

poradcov na súkromné účely. 

2. Pri uzatváraní zmlúv so zákazníkmi pôdohospodársky poradca: 

a)  požaduje od zákazníka presnú definíciu zákazky, ktorú môže sám 

dotvoriť a vylepšiť,  

b)         neposkytuje záruky na docielenie konkrétneho výsledku,  

c) poskytuje služby na základe vypracovaných konkrétnych odporúčaní,  

d)  odmieta zákazku, ktorá by mohla ohroziť jeho objektivitu, nezávislosť a 

bezúhonnosť, či kvalitu poradenskej služby  a ponecháva si právo 

odstúpiť od zmluvy v prípade vytvorenia podmienok, ktoré nemôže 

ovplyvniť a ktoré by stáli v ceste úspešného dokončenia celej práce,  

e)  ponúka len také služby, ktoré sú v súlade s  jeho kompetenciou 

a odbornou spôsobilosťou, skúsenosťami a  znalosťami a  technickými 

možnosťami,  

f)  na požiadanie poskytuje autorský dozor pri realizácii v praxi. 

3. Odmena za poradenské služby:  

a)  na požiadanie zákazníka pôdohospodársky poradca vypracuje cenovú 

kalkuláciu,  

b)       uzavrie  so  zákazníkom   písomnú zmluvu o poradenskej službe podľa 

obchodného alebo občianskeho zákonníka. V tejto zmluve budú 

vyšpecifikované požiadavky obidvoch zmluvných strán; 

c)  odmena sa poskytuje pôdohospodárskemu poradcovi po vzájomnej 

dohode so zákazníkom po uzatvorení písomnej zmluvy, 

d)  odmena je v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami, pričom sa 

berie do úvahy rozsah a náročnosť. 

4. Každá poradenská služba musí byť zakončená vypracovaním konkrétneho 

výstupu (odporúčania), ktoré odpovedá individuálnym požiadavkám 

jednotlivého zákazníka. Za správnosť a primeranosť poradenského výstupu  

nesie pôdohospodársky poradca plnú zodpovednosť. 

4. S etickou činnosťou pôdohospodárskeho poradcu sa nezlučuje, aby poradca  

prijímal alebo platil províziu za získanie zákazníka, rovnako nie je prípustné, 

aby poradca prijímal honorár, províziu či  iné cennosti od jednotlivcov alebo  



firiem za to, že v priebehu svojej poradenskej činnosti odporúča svojim 

zákazníkom služby alebo výrobky týchto subjektov.  

5. Pôdohospodársky poradca si  trvalo zdokonaľuje svoju odbornosť, vedomosti, 

metódy a pracovné postupy, aby podával najlepšie výsledky a výstupy svojim 

zákazníkom a akceptuje vytvorený systém vzdelávania pôdohospodárskych 

poradcov.  

7. Pôdohospodársky poradca musí súhlasiť s verifikáciou výsledkov svojej práce 

u jednotlivých zákazníkov a s vyžadovaním informácií o svojej práci a 

výsledkoch. U zvlášť náročných projektov môže zákazník požiadať o 

oponentúru projektu alebo o expertízu iného nezávislého poradcu resp. 

rezortné výskumné ústavy.  

8. Pôdohospodársky poradca, resp. poradenská firma v rámci etiky si musí vážiť 

a nedehonestovať prácu iného poradcu či poradenskej firmy a pri propagácii 

vlastných služieb neuvádzať zákazníkov do omylu a nevykonávať nekalú súťaž.  

9. Pri závažnom porušení Etického kódexu a základných pravidiel profesionálneho 

poradenstva je možné vyradiť poradcu z Centrálneho registra 

pôdohospodárskych poradcov a odobrať mu certifikát pôdohospodárskeho 

poradcu.  

10. Pôdohospodársky poradca je povinný do 1. februára nasledujúceho roka zaslať  

správcovi CRPP  Agroinštitútu Nitra, štátny podnik prehľad o svojej poradenskej 

činnosti za predchádzajúci rok podľa výkazu o činnosti, ktorý bude zverejnený 

na webovej stránke Agroinštitútu Nitra, štátny podnik.  

 

 

 

P R E H L Á S E N I E 

 

 

P ô d o h o s p o d á r s k y      p o r a d c a :  

 

 

 

Priezvisko, meno, titul:  

 

 

 

 

Svojim podpisom prehlasujem, že súhlasím a budem dodržiavať zásady Etického kódexu 

pôdohospodárskeho poradcu.  

 

 

V Nitre dňa             ............................................................... 

Podpis pôdohospodárskeho poradcu 

 


