
 

STANOVY 
 

Záujmového združenia právnických osôb 

PEFC Slovensko 

 

Článok I. 

Názov a sídlo 

 

1. Názov záujmového združenia 

PEFC Slovensko 

Možno používať aj skrátený názov PEFC SK. V medzinárodnom styku možno používať anglický názov 
PEFC Slovakia. 

2. Sídlo PEFC Slovensko 

T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen 

3. Právne postavenie 

PEFC Slovensko je právnickou osobou, ktorá vznikla podľa ustanovení § 20 písm. f a nasl. Občianskeho 
zákonníka (č. 40/1964 Zb.) ako záujmové združenie právnických osôb zapísané do registra záujmových 
združení právnických osôb.  

4. Založenie PEFC Slovensko 

PEFC Slovensko je založené rozhodnutím zakladateľov združenia Zakladateľskou zmluvou, ako aj 
schválením založenia združenia na zakladajúcom Valnom zhromaždení zo dňa 2. októbra 2002 podľa 
ustanovenia § 20 písm. f a  nasl. Občianskeho zákonníka. PEFC Slovensko sa zakladá na dobu 
neurčitú. 

 

Článok II. 

Charakteristika, ciele a predmet činnosti združenia 

 

1. PEFC Slovensko je profesijným, dobrovoľným a nezávislým združením právnických osôb s pôsobnosťou 
na území Slovenskej republiky, ktoré: 

• lesné pozemky vlastnia, 

• lesné pozemky hospodársky využívajú, 

• využívajú produkty z lesných pozemkov priamo alebo nepriamo,  

• sa inak zaoberajú lesnými pozemkami. 

2. Cieľom PEFC Slovensko je podpora trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, spotreby dreva ako 
ekologicky obnoviteľného zdroja, výrobkov z dreva, ochrany prírody a trvalo udržateľného rozvoja 
spoločnosti prostredníctvom certifikačného programu PEFC. 

3. Predmet činnosti: 

3.1. Vytvorenie a správa Slovenského systému certifikácie lesov platného na území Slovenskej 
republiky, vychádzajúceho zo základných princípov stanovených Radou PEFC (Programme for 
the Endorsement of Forest Certification). 

3.2. Vytvorenie a pravidelná revízia kritérií a indikátorov trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, 
ako súčasti Slovenského systému certifikácie lesov s cieľom postupného zlepšovania 
hospodárenia v lesoch a stavu lesa. 

3.3. Vytvorenie a pravidelné revízie požiadaviek na audítorov a certifikačné orgány vykonávajúce 
certifikáciu hospodárenia v lesoch, ako súčasti Slovenského systému certifikácie lesov. 

3.4. Implementácia globálne záväzných medzinárodných štandardov PEFC. 
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3.5. Zaistenie kompatibility Slovenského systému certifikácie lesov s oficiálnymi dokumentmi Rady 
PEFC. 

3.6. Prezentácia a propagácia Slovenského systému certifikácie lesov na území Slovenskej republiky 
i v zahraničí. 

3.7. Zaisťovanie vzájomného uznávania Slovenského systému certifikácie lesov predovšetkým 
prostredníctvom medzinárodnej Rady PEFC; spolupráca a koordinácia činností s podobnými 
systémami certifikácie lesov v SR a v zahraničí. 

3.8. Administrácia vlastníckych práv a používanie PEFC ochranných známok na území Slovenskej 
republiky. 

3.9. Zastupovanie PEFC Slovensko v medzinárodnej Rade PEFC. 

3.10. Notifikácia certifikačných orgánov pôsobiacich v oblasti certifikácie hospodárenia v lesoch 
a spotrebiteľského reťazca lesných produktov v Slovenskej republike. 

3.11. Presadzovanie základných záujmov a cieľov združenia  najmä v rokovania s ústrednými 
a ostatnými orgánmi štátnej správy, politickými stranami a hnutiami, orgánmi samosprávy 
a odborovými organizáciami, mimovládnymi združeniami a profesijnými združeniami. 

3.12. Poskytovanie poradensko-konzultačných  služieb. 

3.13. Usporadúvanie tematických konferencií, seminárov a odborných školení. 

3.14. Vydávanie a podpora vydávania publikácií o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov a nových 
trendoch v odvetviach založených na lesníctve. 

3.15. Organizovanie a podpora podujatia na propagáciu lesnícko-drevárskeho sektora. 

 

Článok III. 

Vznik a zánik členstva 

 

1. Členstvo v  združení je dobrovoľné. Členovia PEFC Slovensko sú riadni a hosťujúci. 

2. Riadnym členom združenia sa môže stať každá osoba na území Slovenskej republiky, ktorá: 

- lesné pozemky vlastní, 

- lesné pozemky hospodársky využíva, 

- využíva produkty z lesných pozemkov priamo alebo nepriamo,  

- sa inak zaoberá lesnými pozemkami, 

a ktorá má záujem o členstvo a spĺňa nižšie uvedené podmienky jeho vzniku. 

3. Podmienkou vzniku riadneho členstva je: 

- podanie písomnej prihlášky do PEFC Slovensko, 

- súhlas so stanovami PEFC Slovensko, 

- rozhodnutie valného zhromaždenia o prijatí za člena. 

Pri nesplnení ktorejkoľvek z týchto podmienok členstvo nevznikne. 

4. Hosťujúcim členom združenia je každá osoba, ktorá je držiteľom PEFC certifikátu alebo PEFC 
osvedčenia v pôsobnosti národného riadiaceho orgánu PEFC. Členstvo vzniká dňom vydania PEFC 
certifikátu alebo osvedčenia a je viazané na dobu ich platnosti. O vzniku hosťujúceho členstva, právach 
a povinnostiach je písomne informovaný sekretariátom PEFC Slovensko. 

5. Členstvo v  PEFC Slovensko zaniká: 

5.1. Zánikom člena. 

5.2. Vystúpením člena po uplynutí jednomesačnej lehoty odo dňa doručenia výpovede z členstva Rade. 

5.3. Uplynutím doby platnosti PEFC certifikátu alebo osvedčenia. 

5.4. Vylúčením člena rozhodnutím valného zhromaždenia. 
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Článok IV. 

Práva a povinnosti členov 

 

1. Každý riadny člen PEFC Slovensko má právo: 

1.1 Podieľať sa na činnosti PEFC Slovensko. 

1.2 Podávať návrhy, pripomienky a vyjadrovať sa k bodom programu prejednávaným valným 
zhromaždením. 

1.3 Vyjadrovať sa k činnosti PEFC Slovensko. 

1.4 Navrhovať v rámci členských komôr kandidátov do orgánov PEFC Slovensko. 

1.5 Byť volený do orgánov PEFC Slovensko. 

1.6 Hlasovať na valnom zhromaždení za podmienky, že má riadne zaplatený členský príspevok. 

1.7 Žiadať o odbornú pomoc PEFC Slovensko v predmete jeho činnosti podľa článku II. týchto 
stanov. 

1.8 Používať PEFC ochranné známky. 

2. Každý riadny člen PEFC Slovensko je povinný: 

2.1 Dodržiavať stanovy PEFC Slovensko a ostatné vnútorné predpisy. 

2.2 Menovať stáleho zástupcu v PEFC SK. 

2.3 Plniť uznesenia valného zhromaždenia. 

2.4 Platiť členské príspevky vo výške stanovenej valným zhromaždením.  

2.5 Vystupovať v súlade s cieľom a poslaním PEFC Slovensko, chrániť a presadzovať jeho záujmy, 
chrániť jeho dobré meno. 

2.6 Svojou činnosťou prispievať k dobrému menu PEFC Slovensko. 

2.7 Napomáhať podľa svojich možností realizácii predmetu činnosti PEFC Slovensko uvedeného 
v článku II. týchto stanov. 

2.8 Zúčastňovať sa školení. 

3. Práva a povinnosti hosťujúcich členov 

3.1 Zúčastňovať sa valného zhromaždenia PEFC Slovensko na základe pozvánky zverejnenej na 
webovej stránke PEFC Slovensko. 

3.2 Vyjadrovať sa k činnosti PEFC Slovensko, podávať návrhy, pripomienky a vyjadrovať sa k bodom 
programu prejednávaným valným zhromaždením. 

3.3 Používať PEFC ochranné známky. 

3.4 Vystupovať v súlade s cieľom a poslaním PEFC Slovensko, chrániť a presadzovať jeho záujmy, 
chrániť dobré meno PEFC Slovensko a jeho členov. 

3.5 Platiť rozvojový členský príspevok vo výške stanovenej valným zhromaždením. 

3.6 Zúčastňovať sa školení. 
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Článok V. 

Orgány PEFC Slovensko a ich pôsobnosť 

 

Orgány PEFC Slovensko sú: 

1. Valné zhromaždenie 

2. Členské komory 

3. Rada PEFC Slovensko 

4. Predseda a podpredsedovia 

5. Dozorná rada 

6. Sekretariát 

7. Rozhodcovská komisia 

 

1. Valné zhromaždenie 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom PEFC Slovensko. Zvoláva ho Rada a je zložené zo všetkých 
členov PEFC SK. Schádza sa najmenej raz do roka najneskôr do konca príslušného kalendárneho roka, 
alebo mimoriadne, ak o tom rozhodne Rada alebo o jeho zvolanie požiada najmenej 50 % riadnych členov 
alebo o jeho zvolanie požiada jedna z členských komôr a navrhne program rokovania mimoriadneho valného 
zhromaždenia. Valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť hosťujúci členovia bez hlasovacieho práva. 

1.1 Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať miesto, dátum, hodinu konania a program 
rokovania. Zasiela sa preukázateľným spôsobom každému delegátovi najneskôr do 14 dní pred 
konaním valného zhromaždenia. 

1.2 Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva Rada s navrhovaným programom rokovania do 30 dní 
odo dňa doručenia žiadosti o jeho zvolanie. Ak Rada nezvolá mimoriadne valné zhromaždenie 
v stanovenej lehote, sú členovia PEFC Slovensko alebo členská komora, ktorí o zvolanie žiadajú, 
oprávnení zvolať valné zhromaždenie sami. 

1.3 VZ je uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomná dvojtretinová väčšina riadnych členov. 
Vzájomné zastupovanie členov na základe plnej moci je dovolené. Pri rovnosti hlasov rozhoduje 
hlas predsedu. 

1.4 Ak nie je 15 minút po plánovanom začiatku prítomná dvojtretinová väčšina riadnych členov, 
začne sa najneskoršie do 30 minút od pôvodne stanoveného termínu nové valné zhromaždenie 
s rovnakým programom. Toto valné zhromaždenie je uznášania schopné za každého počtu 
prítomných členov. Valné zhromaždenie rozhoduje z počtu prítomných členov.  

1.5 Valné zhromaždenie rozhoduje: 

1.5.1 Nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov v bodoch  1.12.3, 1.12.5, 1.12.10, 1.12.11 
a 1.12.12 článku V. 

1.5.2 Viac ako dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov v bodoch 1.12.1, 1.12.2, 1.12.4, 1.12.6, 
1.12.7, 1.12.8 a 1.12.9 článku V. 

1.6 Mimoriadne valné zhromaždenie rozhoduje len o bodoch, ktoré sú súčasťou navrhovaného 
programu zaslaného vopred podľa bodu 1.2. článku V. 

1.7 Rokovanie valného zhromaždenia vedie predseda PEFC Slovensko alebo Radou poverený člen. 

1.8 Diskusia na valnom zhromaždení je otvorená ku každému bodu rokovania, v ktorom majú právo 
vystúpiť delegáti. Uzatvára sa vyčerpaním vystúpení všetkých prítomných rečníkov. 

1.9 Hlasovanie na valnom zhromaždení a mimoriadnom valnom zhromaždení je verejné. 

1.10 Postup hlasovania na riadnom valnom zhromaždení: 

1.10.1 Na riadnom valnom zhromaždení sa po zoznámení so všetkými návrhmi najskôr hlasuje 
o návrhu Rady. 

1.10.2 Pokiaľ tento návrh získa potrebnú väčšinu hlasov v zmysle ods.1.5, o ďalších návrhoch 
sa už nehlasuje. 
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1.10.3 V prípade, že návrh Rady nebude schválený, hlasuje sa najskôr o návrhoch členských 
komôr v poradí, v akom boli prednesené alebo písomne predložené. 

1.10.4 Ďalej sa hlasuje o návrhoch delegátov v poradí, v akom boli prednesené alebo písomne 
predložené. 

1.10.5 Každý delegát má právo po zamietnutí návrhu hlasovať pre ľubovoľný ďalší návrh. 

1.11 Na mimoriadnom valnom zhromaždení sa hlasuje najskôr o návrhu Rady, členskej komory alebo 
členov, ktorí o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia požiadali. Ak tento návrh získa 
potrebnú väčšinu hlasov, o ďalších návrhoch sa už nehlasuje. V prípade, že tento návrh nebude 
schválený, hlasuje sa o návrhu Rady a ďalej podľa bodu 1.10. 

1.12 Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí: 

1.12.1 Schvaľovanie zmien a doplnkov stanov PEFC Slovensko.   

1.12.2 Schvaľovanie koncepcie činnosti PEFC Slovensko, zásad hospodárenia, výšky členských 
príspevkov, rozvojových členských príspevkov a ročného záverečného vyúčtovania 
predloženého Radou.  

1.12.3 Udeľovanie súhlasu s členstvom v PEFC Slovensko 

1.12.4 Rozhodovanie o zániku členstva v PEFC Slovensko na návrh Rady.  

1.12.5 Zaraďovanie členov do členských komôr na návrh Rady.  

1.12.6 Voľba členov dozornej rady.  

1.12.7 Schvaľovanie dokumentácie Slovenskej schémy certifikácie lesov.  

1.12.8 Rozhodovanie o vzájomnom uznávaní s inými systémami certifikácie lesov.  

1.12.9 Rozhodnutie o zániku alebo likvidácii PEFC Slovensko.  

1.12.10 Voľba a odvolanie likvidátora.  

1.12.11 Voľba a odvolanie predsedu a schvaľovanie podpredsedov PEFC Slovensko. Návrh 
kandidáta na predsedu PEFC Slovensko dáva komora vlastníkov a obhospodarovateľov 
lesov. Návrhy na podpredsedov dávajú jednotlivé komory, ktoré budú podpredsedovia 
zastupovať.  

1.12.12 Ďalšie záležitosti, ktoré si Rada odporučí.  

1.13 Rokovania valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť hostia pozvaní Radou. 

1.14 O rokovaní valného zhromaždenia sa do siedmich dní po jeho konaní vyhotovuje zápis, 
podpísaný predsedom združenia a dvomi overovateľmi zvolenými na valnom zhromaždení. Zápis 
sa zasiela všetkým členom do 15 dní od konania valného zhromaždenia. 

1.15 Korešpondenčné hlasovanie 

1.15.1 Využíva sa v mimoriadnych prípadoch v období medzi dvomi valnými zhromaždeniami, 
keď predmet hlasovania nevyžaduje zvolanie valného zhromaždenia alebo v čase 
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „krízovej 
situácie“). Valné zhromaždenie rozhoduje korešpondenčným hlasovaním v bodoch 
1.12.1, 1.12.2, 1.12.3, 1.12.4, 1.12.5, 1.12.7 a 1.12.8 článku V. 

1.15.2 Podnet na hlasovanie dáva predseda alebo Rada PEFC Slovensko, hlasovanie technicky 
zabezpečuje sekretariát PEFC Slovensko. 

1.15.3 Návrh uznesenia, o ktorom sa bude hlasovať spolu so  sprievodnou správou obdržia 
členovia PEFC Slovensko e-mailom (elektronickou poštou). 

1.15.4 Hlasovanie sa uskutočňuje pomocou hlasovacích formulárov, ktoré obdržia členovia 
PEFC Slovensko e-mailom. 

1.15.5 Menom člena hlasuje jeho stály predstaviteľ v PEFC Slovensko, alebo ním poverená 
osoba v hlasovacom formulári. V prípade, že člen do stanoveného termínu nepošle 
negatívne stanovisko k návrhu, má sa za to, že s návrhom súhlasí. 

1.15.6 Termín doručenia (uzávierka) vyplneného a podpísaného výsledku hlasovania člena na 
sekretariát PEFC Slovensko je uvedený na  hlasovacom formulári. 

1.15.7 Výsledky hlasovania sa oznámia členom PEFC Slovensko do 15 dní od jeho uzávierky. 
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2. Členské komory 

2.1. Každý riadny člen PEFC Slovensko je rozhodnutím valného zhromaždenia zaradený do jednej 
z týchto členských komôr: 

2.1.1. Členská komora vlastníkov a obhospodarovateľov lesov. 

2.1.2. Členská komora spracovateľov dreva. 

2.1.3. Členská komora ostatných záujmových skupín. 

2.2. Zaradenie do členskej komory nesmie byť v zjavnom rozpore s prevládajúcou činnosťou 
zaraďovaného člena. 

2.3. Členská komora vlastníkov a obhospodarovateľov lesov je tvorená členmi PEFC Slovensko, ktorí 
zastupujú vlastníkov, správcov, nájomcov, podnájomníkov lesov a ďalších oprávnených držiteľov 
lesov (§ 130 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov).  

2.4. Členská komora spracovateľov dreva je tvorená členmi PEFC Slovensko, ktorí zastupujú 
podnikateľské subjekty, poskytujúce služby v lesnom hospodárstve, primárne a sekundárne 
spracovanie dreva, obchod s drevom, výrobkami z dreva a pod. 

2.5. Členská komora ostatných záujmových skupín je tvorená členmi PEFC Slovensko, ktorí zastupujú 
ďalšie subjekty pôsobiace alebo ovplyvňujúce lesné hospodárstvo, ako sú: školstvo, výskum, 
hospodárska úprava lesov, ekologické hnutia, záujmové združenia, odborové organizácie, verejná 
správa a pod. 

2.6. Do pôsobnosti členskej komory patrí: 

2.6.1. Voľba a odvolanie zástupcov zastupujúcich danú členskú komoru v Rade. 

2.6.2. Prejednávanie návrhov Rady a podávanie návrhov Rade a valnému zhromaždeniu. 

2.6.3. Členská komora vlastníkov a obhospodarovateľov lesov podáva valnému zhromaždeniu 
PEFC Slovensko návrh na voľbu predsedu PEFC Slovensko. 

2.6.4. Jednotlivé komory podávajú valnému zhromaždeniu PEFC Slovensko návrh na schválenie 
podpredsedu PEFC Slovensko za príslušnú komoru. 

2.7. Činnosť a rokovanie členských komôr sú upravené interným dokumentom prijatým členskou 
základňou komory.  

 

3. Rada PEFC Slovensko  

Rada je najvyšším riadiacim orgánom PEFC Slovensko. Rada má 10 členov. Je zložená z predsedu, troch 
podpredsedov zastupujúcich jednotlivé členské komory a ďalších dvoch členov za každú členskú komoru. 
Odvolanie členov Rady reprezentujúcich členskú komoru je v právomoci príslušných komôr. Neprítomného 
člena Rady na rokovaní môže na základe doručenej plnej moci zastupovať iný zástupca člena PEFC SK. 
Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná minimálne polovica všetkých jej členov. Ak nie je 15 minút po 
plánovanom začiatku prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov Rady, začne sa najneskoršie do 30 
minút od pôvodne stanoveného termínu nové rokovanie Rady s rovnakým programom. Toto rokovanie je 
uznášania schopné za každého počtu prítomných členov. Vzájomné zastupovanie členov na základe plnej 
moci je dovolené. Hlasovanie je verejné. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Volebné obdobie 
člena Rady trvá tri roky. Opakovaná voľba je možná. 

3.1 Práva a povinnosti Rady: 

3.1.1 Vykonáva uznesenie valného zhromaždenia. 

3.1.2 Rada rozhoduje o všetkých záležitostiach PEFC Slovensko medzi valnými 
zhromaždeniami, v zmysle záverov a plánov schválených valným zhromaždením.  

3.1.3 Rada predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie koncepcie činnosti PEFC 
Slovensko, zásady hospodárenia na príslušný rok a záverečné vyúčtovanie.   

3.1.4 Rada pripravuje a navrhuje valnému zhromaždeniu na schválenie dokumenty Slovenského 
systému certifikácie lesov a ich zmeny. 

3.1.5 Rada navrhuje valnému zhromaždeniu prijatie nových členov PEFC Slovensko ako aj ich 
zaradenie do členskej komory na základe prevažujúceho predmetu činnosti.  
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3.1.6 Rada navrhuje valnému zhromaždeniu zánik členstva člena pri závažnom porušení stanov 
PEFC Slovensko. 

3.1.7 Rada rozhoduje i o ďalších veciach, ktoré si vyhradí, a ktoré nie sú zverené valnému 
zhromaždeniu . 

3.1.8 Rada zvoláva valné zhromaždenie , navrhuje program riadneho valného zhromaždenia. 

3.1.9 Rada schvaľuje štatút, štruktúru a veľkosť a hmotnú zainteresovanosť výkonného aparátu 
PEFC Slovensko. 

3.1.10  Rada menuje členov rozhodcovskej komisie. 

3.1.11 Rada môže poveriť výkonom technicko-odbornej a organizačnej činnosti vybraný subjekt. 

3.1.12 Rada ustanovuje národného sekretára PEFC Slovensko a určuje mu rozsah právomocí. 

3.1.13 Rada zriaďuje podľa potreby špeciálne pracovné skupiny, odborné komisie alebo môže 
oslovovať aj externých odborníkov 

3.2 Práva a povinnosti členov Rady: 

3.2.1 Člen Rady je povinný: 

a) Vystupovať v súlade s cieľom a poslaním PEFC Slovensko, chrániť a presadzovať 
jeho záujmy a chrániť jeho dobré meno. 

b) Plniť zverené úlohy v stanovených termínoch. 

c) Zúčastňovať sa rokovania Rady. 

3.2.2 Člen Rady je oprávnený: 

a) Hlasovať v Rade. 

b) Predkladať podnety a návrhy pre činnosť PEFC Slovensko v súlade s jeho cieľmi 
a jeho poslaním. 

c) Zúčastňovať sa všetkých rokovaní PEFC Slovensko. 

d) Kontrolovať plnenie uznesenia Rady a valného zhromaždenia. 

e) Vykonávať funkciu v štatutárnych orgánoch obdobných združení ako je PEFC 
Slovensko iba so súhlasom Rady. O tejto skutočnosti je povinný Radu informovať. 

3.3 Rada zasadá podľa potreby, minimálne dvakrát do roka. 

3.4 Rokovanie Rady sa môže v prípade krízového stavu, alebo v prípade, že s tým jednomyseľne 
súhlasia všetci členovia Rady, konať prostredníctvom elektronických prostriedkov. 

3.5 Korešpondenčné hlasovanie sa využíva v prípade, keď predmet hlasovania nevyžaduje spoločné 
rokovanie Rady v bodoch 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 

3.6 Postup pri korešpondenčnom hlasovaní Rady sa riadi podľa bodov 1.12.2 až 1.12.7 stanov 
primerane. 

 

 

4. Predseda a podpredsedovia PEFC Slovensko 

4.1. Predseda je štatutárnym zástupcom PEFC SK. Stará sa dobré meno združenia, presadzuje 
základné záujmy a ciele združenia v rokovaniach s členmi združenia, zainteresovanými a tretími 
stranami. 

4.2. Predseda zastupuje PEFC SK navonok. V  jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda v poradí: 

a)  za členskú komoru spracovateľov dreva 

b) za členskú komoru ostatných záujmových skupín 

c) za členskú komoru vlastníkov a obhospodarovateľov lesov 

4.3. V plnom rozsahu zodpovedá Rade za organizáciu a riadenie PEFC Slovensko a jeho 
zlepšovanie. Predkladá Rade PEFC SK: 

a) návrh štatútu sekretariátu PEFC SK a jeho zmien, 
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b) návrh na ustanovenie národného sekretára PEFC SK, 

c) návrh hmotnej zainteresovanosti pracovníkov sekretariátu. 

4.4. Zodpovedá za dodržiavanie schváleného rozpočtu PEFC SK. 

4.5. Koordinuje činnosť národného sekretára v súlade s uzneseniami valného zhromaždenia a Rady 
PEFC. 

4.6. Zodpovedá za plnenie uznesení valného zhromaždenia a Rady PEFC. 

4.7. Podpisuje všetky dokumenty zodpovedajúce postaveniu štatutárneho zástupcu. 

4.8. Dáva pokyn na zvolanie zasadnutia Rady PEFC SK a riadi zasadnutie Rady. 

4.9. Riadi zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré zvoláva Rada PEFC SK. 

4.10. Zastupuje PEFC SK v rokovaniach so SNAS o akreditácii sektorovej certifikačnej schémy SFCS. 

4.11. Podieľa sa na príprave dôležitej dokumentácie. 

 

5. Dozorná rada 

5.1. Dozorná rada: 

5.1.1. Je oprávnená a povinná kontrolovať činnosť orgánov a hospodárenie PEFC Slovensko 
podľa týchto stanov. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu . 

5.1.2. Má troch členov. Dodržiava sa paritné zastúpenie členských komôr. 

5.1.3. Volí sa na tri roky. Opakovaná voľba je možná. 

5.1.4. Schádza sa podľa potreby. 

5.1.5. Predkladá správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu . 

5.2. Za výkon dozornej rady je zodpovedný predseda, ktorého zo svojho stredu volia členovia dozornej 
rady. Predseda má právo zúčastňovať sa na rokovaniach Rady s hlasom poradným. 

5.3. Opakovaná voľba je možná. 

 
6. Sekretariát 

Sekretariát PEFC Slovensko je výkonným orgánom PEFC Slovensko, ktorý zabezpečuje administratívne, 
technicko-odborné, organizačné a hospodárske činnosti PEFC Slovensko podľa obsahu týchto stanov 
a štatútu sekretariátu PEFC SK. Na čele sekretariátu je národný sekretár, ktorý sa v plnom rozsahu 
zodpovedá predsedovi PEFC SK. 

6.1. Národný sekretár predovšetkým: 

6.1.1. Zodpovedá za celkovú činnosť sekretariátu podľa schváleného štatútu a požiadaviek 
interných dokumentov združenia. 

6.1.2. Pripravuje návrh rozpočtu PEFC SK a zodpovedá za hospodárne čerpanie schváleného 
rozpočtu, ktoré sa týkajú činnosti sekretariátu, 

6.1.3. Zabezpečuje komunikáciu súvisiacu s činnosťou PEFC SK. 

6.1.4. Zabezpečuje vzájomný styk s medzinárodnou Radou PEFC. Dôležité informácie rozširuje 
členom PEFC SK v slovenskom jazyku. 

6.1.5. Zodpovedá za proces správy dokumentov SFCS a ich aktualizáciu. 

6.1.6. Sprostredkúva a zúčastňuje sa externých rokovaní súvisiacich s činnosťou PEFC SK. 

6.1.7. Podáva návrhy na zlepšenie činnosti sekretariátu PEFC SK. 

6.1.8. Technicky zabezpečuje činnosť a implementáciu rozhodnutí rozhodcovskej komisie. 

6.1.9. Zúčastňuje sa na rokovaniach valného zhromaždenia a Rady PEFC Slovensko 
a pripravuje k nim podklady. 

 

7. Rozhodcovská komisia 
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7.1. Rozhodcovská komisia: 

7.1.1. Je odborným orgánom PEFC Slovensko. 

7.1.2. Na požiadanie účastníka certifikačného procesu rozhoduje o správnosti výkladu 
technických dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov. 

7.1.3. Má šesť členov. Zo svojho stredu členovia rozhodcovskej komisie volia predsedu. 
Predseda má právo zúčastňovať sa na rokovaniach Rady. 

7.2. Členovia rozhodcovskej komisie sú špecialisti, ktorí dokonale ovládajú problematiku Slovenského 
systému certifikácie lesov.  

7.3. Členov rozhodcovskej komisie menuje Rada. 

7.4. Členovia rozhodcovskej komisie rozhodujú v pléne dvojtretinovou väčšinou. 

7.5. Rozhodnutia rozhodcovskej komisie sa vydávajú písomne a sú záväzné pre všetkých účastníkov 
certifikačného procesu. 

 

 

Článok VI. 

Zásady hospodárenia  PEFC Slovensko, výška a spôsob platenia členských 
príspevkov 

 

1. PEFC Slovensko hospodári podľa schválených zásad hospodárenia.  

2. Zásady hospodárenia sú zostavované vždy na príslušný kalendárny rok. 

3. Rada o výsledku hospodárenia informuje valné zhromaždenie. 

4. Finančné zdroje PEFC Slovensko sú najmä: 

-  členské príspevky,  

- rozvojové členské príspevky, 

- vložné na akcie usporiadané združením, 

- vstupné na akcie usporiadané združením, 

- platby za publikačnú činnosť, 

- dobrovoľné príspevky členov nad rámec povinných príspevkov, 

- dary, 

- ostatné príjmy z činnosti združenia. 

5. Výšku členských príspevkov členov komory vlastníkov a obhospodarovateľov lesov a spracovateľov 
dreva schvaľuje valné zhromaždenie PEFC Slovensko na príslušný kalendárny rok. Minimálna výška 
členského príspevku každého člena komory vlastníkov a obhospodarovateľov lesov a spracovateľov 
dreva, ktorý nie je držiteľom PEFC certifikátu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov alebo 
spotrebiteľského reťazca lesných produktov je 330 EUR. Členovia ostatných záujmových skupín 
prispievajú paušálnym ročným príspevkom v minimálnej výške 100 EUR. 

6. Výšku rozvojových členských príspevkov držiteľov certifikátu trvalo udržateľného obhospodarovania 
lesov alebo spotrebiteľského reťazca lesných produktov schvaľuje valné zhromaždenie PEFC Slovensko 
na príslušný kalendárny rok. Pre držiteľov certifikátu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov sa 
stanovuje na 1 ha certifikovaných lesov. Pre držiteľov certifikátu spotrebiteľského reťazca sa stanovuje 
v závislosti od obratu spoločnosti. 

7. Členským príspevkom členov komory vlastníkov a obhospodarovateľov lesov a spracovateľov dreva, 
ktorí sú držiteľmi certifikátu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov alebo spotrebiteľského reťazca 
lesných produktov je rozvojový členský príspevok. 

8. Používanie PEFC ochranných známok je poskytnuté riadnym a hosťujúcim členom záujmového 
združenia PEFC Slovensko bezplatne, ak riadne a včas platia riadne členské a rozvojové členské 
príspevky, ktoré sú schválené rozhodnutím valného zhromaždenia. 
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9. Pre občianske združenia (zriadené podľa zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov) a neziskové 
organizácie (zriadené podľa zákona 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov), ktoré sú členmi komory ostatných 
záujmových skupín je výška ročného príspevku dobrovoľná. 

10. Členské príspevky je možné poukázať na účet PEFC Slovensko maximálne v dvoch splátkach. Termíny 
splátok a ich výška pre jednotlivých členov sa stanovia v zásadách hospodárenia na príslušný 
kalendárny rok. 

11. Prostriedky získané z členských príspevkov, rozvojových členských príspevkov, z vlastnej činnosti a 
ostatných príjmov budú vedené na samostatnom účte PEFC Slovensko. 

12. Prostriedky PEFC Slovensko musia byť použité výlučne na účely spojené s cieľom a predmetom činnosti 
PEFC Slovensko. 

13. PEFC Slovensko vedie účtovníctvo a evidenciu majetku podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov, zostavuje ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu. 

 

 

Článok VII. 

Majetok PEFC Slovensko 

 
Majetok PEFC Slovensko tvoria hmotné a nehmotné aktíva získané z vlastnej činnosti, z riadnych 
a rozvojových členských príspevkov a ostatných príjmov PEFC Slovensko. 

 

 

Článok VIII. 

Konanie za PEFC Slovensko 

 
1. Za PEFC Slovensko koná predseda, podpredseda a písomne splnomocnený člen Rady. Národný 

sekretár koná za PEFC Slovensko v rozsahu určených právomocí. 

2. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k názvu PEFC Slovensko pripojí konajúci samostatne svoje meno, 
funkciu a podpis. 

 

 

Článok IX. 

Spôsob zániku PEFC Slovensko 

 
1. PEFC Slovensko zaniká rozhodnutím valného zhromaždenia a následným výmazom z registra 

záujmových združení právnických osôb. Zánik združenia musí byť uvedený v pozvánke ako samostatný 
bod, bez uvedenia tohto bodu nie je možné o zániku združenia rokovať. 

2. Likvidáciu vykoná likvidátor menovaný valným zhromaždením. 

3. Orgány PEFC SK zanikajú dňom oznámenia likvidácie príslušnému orgánu štátnej správy 

4. Likvidátor je povinný: 

a) Sústrediť finančné prostriedky na jeden účet u jedného finančného ústavu. 

b) Vysporiadať odvody do štátneho rozpočtu, dane a odvody. 

c) Vysporiadať záväzky a pohľadávky. 

d) Speňažiť majetok združenia najhospodárnejším a najrýchlejším spôsobom. 

e) Podať správu členom o spôsobe vykonania likvidácie. 

5. Likvidátor zostaví účtovnú závierku ku dňu skončenia likvidácie a predloží ju členom združenia spolu 
s konečnou správou o celom priebehu likvidácie. 
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6. S likvidačným zostatkom majetku PEFC SK naloží likvidátor podľa rozhodnutia členov PEFC SK. 

 
 

Článok X. 

Záverečné ustanovenie 

 
1. PEFC Slovensko môže pôsobiť na základe rozhodnutia Rady ako člen organizácií v SR i v iných štátoch. 

2. Jednotlivé orgány môžu prijímať interné predpisy v súlade s rozhodnutím Rady a valného zhromaždenia, 
ktorými sa následne riadia pri svojej činnosti. 

3. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich podpisu zakladajúcimi členmi PEFC Slovensko. 

 

Uvedené stanovy je možné meniť a dopĺňať len písomnou formou schválenou valným zhromaždením 
a zaregistrovať ich registrom združení. 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa....................................................................... 

predseda PEFC Slovensko 


