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1.

CIEĽ

Cieľom tejto smernice je popísať proces vzdelávania, jeho obsah a organizáciu,
zameraného na uplatňovanie Slovenského systému certifikácie lesov podľa
programu PEFC.
2.

ROZSAH

Požiadavky na vzdelanie, kompetencie, zručnosti a skúsenosti definuje Slovenský
systém certifikácie lesov pre účastníkov certifikačného procesu podľa ich úloh a
zamerania.
Základné obsahové rámce vzdelávania zameraného na certifikáciu trvalo
udržateľného obhospodarovania lesov (TUOL) upravujú technické dokumenty TD
SFCS 1002:2014 Pravidlá pre certifikáciu hospodárenia v lesoch, TD SFCS
1003:2014 Kritéria a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, TD
SFCS 1005:2014 Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu
obhospodarovania lesov.
Základné rámce vzdelávania zameraného na certifikáciu spotrebiteľského reťazca
lesných produktov (C-o-C) upravuje medzinárodný štandard PEFC pre spotrebiteľský
reťazec.
Všeobecné požiadavky na používanie loga PEFC definuje medzinárodný štadard
PEFC pre používanie loga.
Dôveryhodnosť,
zodpovednosť
a kvalifikovanosť
v certifikačnom
procese
zabezpečuje každý účastník certifikačného procesu dostatočným počtom
kompetentných osôb vzdelávaných podľa požiadaviek SFCS prostredníctvom
programu vzdelávania.
3.

DEFINÍCIE

Účastník certifikačného procesu
Fyzická alebo právnická osoba, ktorej práva a povinnosti vymedzuje certifikačná
schéma.
Žiadateľ o regionálnu certifikáciu lesov
Organizácia, alebo iný právny subjekt zastupujúci obhospodarovateľov lesov a
autorizovaný nimi k podaniu žiadosti o certifikáciu daného regiónu.
Obhospodarovateľ lesov
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá hospodári na lesných pozemkoch na základe
vlastníctva, správy, alebo nájmu..
Certifikačný orgán
Nezávislá tretia strana, ktorá posudzuje a certifikuje organizácie s ohľadom na
štandardy obhospodarovania lesov alebo C-o-C prípadne ďalšej dokumentácie, ktorá
je v rámci systému požadovaná.
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Organizácia spotrebiteľského reťazca
Akýkoľvek subjekt, ktorý stanovuje vyhlásenia o výrobkoch a má zavedené
požiadavky podľa medzinárodného štandardu PEFC pre spotrebiteľský reťazec.
Ostatní účastníci certifikačného procesu
Osoby absolvujúce vzdelávanie z vlastného záujmu a podľa vlastného výberu.
Program vzdelávania
Základný alebo periodický program vzdelávania (školenie), ktorý je zameraný na
komplexné a podrobné informácie o certifikačnom procese a jeho zlepšovaní
a povinnostiach a kompetenciách účastníkov certifikačného procesu.
4.

CIEĽOVÉ SKUPINY VZDELÁVANIA ÚČASTNÍKOV CERTIFIKAČNÉHO
PROCESU

a)

Žiadatelia o regionálnu certifikáciu lesov
 osoby riadiace proces certifikácie lesov a hodnotenia stavu lesa na úrovni
interných auditov

b)

Obhospodarovatelia lesov
 osoby zodpovedné za plnenie politiky trvalo udržateľného obhospodarovania
lesov a riadenie lesníckych činností

c)

Organizácie spotrebiteľského reťazca
 osoby zodpovedné za zavedenie a udržiavanie spotrebiteľského reťazca
alebo systém jeho riadenia

d)

Certifikačné orgány
 audítori – hodnotitelia a technickí experti

e)

Ostatní
 osoby absolvujúce vzdelávanie z vlastného záujmu a podľa vlastného výberu

5.

PROGRAMY VZDELÁVANIA

5.1

Základný vzdelávací program

Je zameraný na komplexné a podrobné informácie o certifikačnom procese
a povinnostiach a kompetenciách účastníkov certifikačného procesu.
Je určený:
a) pre nových účastníkov certifikačného procesu,
b) pre novo zaradených zamestnancov žiadateľa, účastníkov regionálnej
certifikácie, držiteľov osvedčení, certifikátov a akreditácií pre pozície
stanovené v cieľových skupinách.
5.2

Periodický vzdelávací program

Je zameraný na preškoľovanie vo veci zlepšovania funkčnosti certifikačnej schémy,
najmä vo väzbe na zmeny jej obsahu požiadaviek, kritérií, organizácie a riadenia.
Je určený držiteľom osvedčení o absolvovaní základného vzdelávacieho programu.
Poznámka: Doteraz organizované školenia o Slovenskom systéme certifikácie lesov (SFCS) a
Programe pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém (PEFC) sa považujú za základný
vzdelávací program.
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6.

OBSAHOVÉ ZAMERANIE VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV

6.1

Vzdelávanie
pre
žiadateľov
a obhospodarovateľov lesov

6.1.1

Základný program vzdelávania

o regionálnu

certifikáciu

lesov

Obsah programu vzdelávania:
-

Princípy, ciele a organizácia certifikačného programu PEFC

-

Vymedzenie základných definícií, prvkov a postupov,
a previazanosti zúčastnených strán v procese certifikácie

-

Popis pravidiel a postupov pri regionálnej certifikácii lesov

-

Popis minimálnych (nevyhnutných) systémových požiadaviek, ktoré sú potrebné
pre zavedenie a riadenie procesu TUOL a ich certifikácie

-

Popis kritérií a indikátorov TUOL a spôsob ich hodnotenia

-

Pravidlá pre používanie loga PEFC v SR

úloh,

povinnosti

Trvanie vzdelávacieho programu sa stanoví v závislosti od jeho obsahovej náplne.
Určené osoby musia absolvovať základný vzdelávací kurz najneskôr do 1 roka od
podania žiadosti o účasť na regionálnej certifikácii lesov.
6.1.2

Periodický program vzdelávania

Obsah programu vzdelávania:
-

Vysvetlenie zmien obsahu požiadaviek a kritérií systému certifikácie lesov

-

Zlepšovanie organizácie a riadenia certifikačného procesu

Trvanie vzdelávacieho programu sa stanoví v závislosti od jeho obsahovej náplne.
Cyklus: 1x za 5 rokov, obvykle po ukončení revízie technických dokumentov
6.2

Vzdelávanie pre organizácie spotrebiteľského reťazca

6.2.1

Základný program vzdelávania

Obsah programu vzdelávania:
-

Princípy, ciele a organizácia certifikačného programu PEFC

-

Vymedzenie základných definícií, prvkov a postupov,
a previazanosti zúčastnených strán v procese certifikácie

-

Popis metód pre preukazovanie pôvodu suroviny použitej vo výrobkoch určených
na predaj alebo spracovanie

-

Popis minimálnych požiadaviek na systém riadenia, ktoré sú potrebné pre
zavedenie a riadenie procesu spotrebiteľského reťazca

-

Systém náležitej starostlivosti

-

Pravidlá pre používanie Loga PEFC v SR

úloh,

povinnosti

Trvanie vzdelávacieho programu sa stanoví v závislosti od jeho obsahovej náplne.
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6.2.2

Periodický program vzdelávania

Obsah programu vzdelávania:
-

Vysvetlenie zmien obsahu požiadaviek na proces a riadenie C-o-C

-

Zlepšovanie organizácie a riadenia certifikačného procesu

Trvanie vzdelávacieho programu sa stanoví v závislosti od jeho obsahovej náplne.
Cyklus: 1x za 5 rokov, obvykle po revízii technických dokumentov
6.3

Vzdelávanie pre certifikačné orgány

6.3.1

Program vzdelávania pre certifikáciu lesov

Obsah programu vzdelávania:
-

Princípy, ciele a organizácia certifikačného programu PEFC

-

Vymedzenie základných definícií, prvkov a postupov,
a previazanosti zúčastnených strán v procese certifikácie

-

Systém štruktúry a vzťahov v organizáciách odvetvia LH

-

Popis pravidiel a postupov pri regionálnej certifikácii lesov

-

Popis minimálnych (nevyhnutných) systémových požiadaviek, ktoré sú potrebné
pre zavedenie a riadenie procesu TUOL a ich certifikácie

-

Legislatívne základy TUOL (medzinárodné dohody a konvencie, národná
legislatíva)

-

Popis kritérií a indikátorov TUOL a spôsob ich hodnotenia

-

Pravidlá pre používanie Loga PEFC v SR

úloh,

povinnosti

Trvanie vzdelávacieho programu sa stanoví v závislosti od jeho obsahovej náplne.
Cyklus: 1 x za 3 roky
6.3.2

Program vzdelávania pre certifikáciu C-o-C

Obsahovú náplň a periodicitu vzdelávania definuje medzinárodný štandard PEFC pre
požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu podľa medzinárodného
štandardu PEFC pre spotrebiteľský reťazec.

7.

ORGANIZÁCIA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV

Vzdelávanie zabezpečuje sekretariát PEFC Slovensko.
PEFC Slovensko môže organizáciou vzdelávania poveriť tretiu osobu.
Vzdelávanie zabezpečujú lektori menovaní sekretariátom PEFC Slovensko.
Kvalifikačné predpoklady lektorov:
-

Pedagogické vedomosti na úrovni lektorského minima

-

Vysokoškolské vzdelanie lesníckeho alebo drevárskeho zamerania druhého
stupňa alebo príbuzného smeru

-

Odborná prax v obore minimálne 6 rokov
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-

Znalosť systému PEFC, požiadaviek a štruktúry dokumentácie

-

Znalosť požiadaviek SFCS prostredníctvom účasti na tvorbe technických
dokumentov alebo ich posudzovaní, ktorá môže byť nahradená absolvovaním
základného vzdelávacieho programu a minimálne 5 ročnými skúsenosťami pri
úspešnom uplatňovaní požiadaviek certifikačnej schémy

8.

EVIDENCIA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV

Účastníci vzdelávania obdržia osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania obsahuje minimálne nasledovné informácie:
-

Identifikačné údaje účastníka

-

Názov a druh a dátum uskutočnenia vzdelávacieho programu

-

Obsah programu vzdelávania

-

Trvanie vzdelávania

-

Dátum platnosti osvedčenia

-

Meno a podpis lektora

-

Meno a podpis organizátora programu vzdelávania

Sekretariát PEFC Slovensko vedie evidenciu účastníkov vzdelávania a vydaných
osvedčení.
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