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1 Rozsah 

Tento dokument popisuje pravidlá pre vydávanie PEFC notifikácie pre certifikačné orgány, 
ktoré vykonávajú certifikáciu hospodárenia v lesoch a spotrebiteľského reťazca lesných 
produktov v Slovenskej republike. 

2 Normatívne odkazy 

TD SFCS 1001:2021 Slovenský systém certifikácie lesov – popis a súvislosti 

TD SFCS 1002:2021 Skupinová certifikácia obhospodarovania lesov - požiadavky 

TD SFCS 1003:2021 Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov - požiadavky 

TD SFCS 1004:2020 Spotrebiteľský reťazec lesných produktov – požiadavky (PEFC ST 

2002:2020) 

TD SFCS 1005:2021 Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu 
obhospodarovania lesov 

TD SFCS 1006:2020 Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu podľa 

medzinárodného štandardu PEFC pre spotrebiteľský reťazec (PEFC ST 2003:2020) 

TD SFCS 1007:2020 Pravidlá pre PEFC ochranné známky – požiadavky (PEFC ST 

2001:2020) 

STN EN ISO/IEC 1765 Posudzovanie zhody. Požiadavky na organizácie certifikujúce 

výrobky, procesy a služby (ISO/IEC 17065:2012) 

STN EN ISO/IEC 17021 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit 
a certifikáciu systémov manažérstva  

3 Termíny a definície 

3.1 Akreditovaný certifikát 

Certifikát vydaný certifikačným orgánom v rozsahu jeho akreditácie, označený symbolom 

akreditačného orgánu. 

3.2 Autorizovaná organizácia 

Subjekt autorizovaný Radou PEFC na administráciu schémy PEFC v mene Rady PEFC. 

Poznámka: Autorizovaná organizácia je národný riadiaci orgán 

 

4 Podmienky pre PEFC notifikáciu 

Certifikačný orgán, ktorý sa uchádza o PEFC notifikáciu národným riadiacim orgánom musí: 

- byť právnym subjektom; 

- súhlasiť so zverejnením svojich identifikačných údajov vo verejne dostupnej internetovej 
databáze Rady PEFC; 

- mať platnú akreditáciu vydanú akreditačným orgánom, ktorý je signatárom 
Mnohostranného dohovoru IAF o uznávaní (MLA) alebo IAF regionálnych akreditačných 
organizácií. Akreditačný orgán musí byť signatárom Mnohostranného dohovoru IAF o 
uznávaní (MLA) s rozsahom ISO/IEC 17021-1 pre certifikačné orgány vykonávajúce 
certifikáciu hospodárenia v lesoch. Pre certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu 
hospodárenia v lesoch sa musí rozsah akreditácie výslovne vzťahovať na technický 
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dokument TD SFCS 1003:2021 Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov - požiadavky 
a TD SFCS 1002:2021 Skupinová certifikácia obhospodarovania lesov - požiadavky, 
ktoré vychádzajú z PEFC ST 1003 a PEFC ST 1002 v ich platnom znení alebo s 
odkazom na akékoľvek budúce zmeny a dodatky prijaté Radou PEFC a zverejnené na 
oficiálnej web stránke Rady PEFC www.pefc.org. Rozsah akreditácie musí tiež výslovne 
uvádzať ISO/IEC 17021-1, TD SFSC 1005:2021 a ďalšie požiadavky, podľa ktorých bol 
certifikačný orgán hodnotený. Pre certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu 
spotrebiteľského reťazca sa musí rozsah akreditácie výslovne vzťahovať na PEFC ST 
2002 Spotrebiteľský reťazec produktov z lesa a drevín – požiadavky a PEFC ST 2001 
Pravidlá pre PEFC ochranné známky - požiadavky v ich platnom znení, ktoré je 
zverejnené na web stránke PEFC www.pefc.org. Rozsah akreditácie musí výslovne 
uvádzať STN EN ISO/IEC 17065, PEFC ST 2003 (TD SFCS 1006) a ďalšie požiadavky, 
podľa ktorých bol certifikačný orgán hodnotený. 

- podpísať zmluvu o PEFC notifikácii s národným riadiacim orgánom PEFC v Slovenskej 
republike (Príloha 1). 

5 Postup pri vydaní PEFC notifikácie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Povinnosti PEFC notifikovaného certifikačného orgánu 

PEFC notifikovaný certifikačný orgán musí: 

1. Mať platnú akreditáciu vydanú v súlade s TD SFCS 1005:2021 alebo PEFC ST 
2003:2020 a bez meškania informovať národný riadiaci orgán PEFC v SR 
o akýchkoľvek zmenách v akreditácii. Na požiadanie musí predložiť aktuálne dôkazy 
o tom, že spĺňa požiadavky platnej akreditácie. 

2. Vykonávať certifikáciu hospodárenia v lesoch podľa TD SFCS 1001:2021, TD SFCS 
1002:2021 a TD SFCS 1003:2021 alebo certifikáciu spotrebiteľského reťazca lesných 
produktov podľa TD SFCS 1004:2020 (PEFC ST 2002:2020) a TD SFCS 1007:2020 
(PEFC ST 2001:2020) v rozsahu platnej akreditácie. 

3. Bez meškania poskytnúť národnému riadiacemu orgánu PEFC pravdivo vyplnený výkaz 
o vydaných certifikátoch pre každý certifikát hospodárenia v lesoch alebo 
spotrebiteľského reťazca a každého člena/účastníka skupinovej alebo viacmiestnej 

Negatívne Sekretariát národného riadiaceho 
orgánu posúdi žiadosť a jeho 

predseda rozhodne o vydaní PEFC 
notifikácie 

Pozitívne 

Žiadateľ sa môže odvolať na Radu 
národného riadiaceho orgánu PEFC 

a požiadať o prehodnotenie 
rozhodnutia predsedu. Rozhodnutie 

Rady sa pokladá za konečné. 

Pozitívne 
Predseda národného riadiaceho 

orgánu a žiadateľ podpíšu zmluvu 

Certifikačný orgán zašle vyplnenú 
prihlášku spolu s požadovanými 

dokumentmi národnému riadiacemu 
orgánu PEFC v Slovenskej republike 
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certifikácie, ktoré boli vydané v rámci rozsahu notifikácie národného riadiaceho orgánu 
PEFC a o zmenách týchto certifikátov. 

4. Na požiadanie poskytnúť národnému riadiacemu orgánu PEFC zoznam vydaných PEFC 
certifikátov obhospodarovania lesov a spotrebiteľského reťazca v SR, vrátane informácií 
o čísle certifikátu, mene držiteľa certifikátu, stave certifikátu, dátumu vydania, dátumu 
platnosti a dátume vykonaných dozorových auditov, ako i zhrnutia správ z auditov 
certifikácie obhospodarovania lesov. 

5. Na požiadanie vyberať pre národný riadiaci orgán PEFC v Slovenskej republike ročné 
rozvojové príspevky od držiteľov certifikátu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov 
alebo spotrebiteľského reťazca lesných produktov za každý certifikát a uhradiť tieto 
príspevky národnému riadiacemu orgánu na základe vystavenej faktúry. Výška 
príspevkov je uvedená v Prílohe 3 a môže byť zmenená národným riadiacim orgánom 
PEFC počas platnosti zmluvy o notifikácií. Akákoľvek zmena v podmienkach zmluvy 
medzi národným riadiacim orgánom PEFC a PEFC notifikovaným certifikačným orgánom 
začne platiť v roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom národný riadiaci orgán PEFC 
písomne informoval certifikačný orgán o takejto zmene. 

6. Súhlasiť so zverejnením svojich identifikačných údajov vo verejne dostupnej internetovej 
databáze Rady PEFC. 

7. Informovať držiteľov PEFC certifikátov obhospodarovania lesov a spotrebiteľského 
reťazca o rozsahu informácií, ktoré certifikačný orgán poskytuje národnému riadiacemu 
orgánu PEFC a o tom, že tieto informácie (okrem výšky obratu) sú zverejnené 
v informačnom registri PEFC. 

8. Informovať držiteľov certifikátov o tom, ako môžu získať prístup k PEFC ochranným 
známkam. 

7 Platnosť PEFC notifikácie 

PEFC notifikácia je platná na obdobie platnosti akreditácie certifikačného orgánu. PEFC 
notifikácia môže byť ukončená alebo prerušená národným riadiacim orgánom pri nedodržaní 
zmluvy o PEFC notifikácii.  
 


