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Úvod

0

Podľa medzinárodného štandardu Rady PEFC - PEFC ST 1001:2010 Standard Setting –
Requirements a ND SFCS 002 Tvorba a revízia dokumentov Slovenského systému
certifikácie lesov musia byť normatívne dokumenty národných schém preskúmané
a revidované v intervale, ktorý neprekračuje obdobie piatich rokov. Aktuálna verzia
Slovenského systému certifikácie lesov (SFCS) bola uznaná Radou PEFC 28.7.2010 na
obdobie do 28.7.2015. Rozsah revízie je stanovený na základe preskúmania súčasne platnej
dokumentácie.
Podľa odporúčaní sekretariátu Rady PEFC je na základe doterajších skúseností potrebné
predložiť na uznanie Rade PEFC revidované dokumenty minimálne 8 mesiacov pred
ukončením ich platnosti, čo je v prípade SFCS najneskôr mesiac december 2014. Podľa
skúseností pri tvorbe revízie dokumentácie SFCS PEFC v roku 2009, predpokladáme čas
potrebný na vykonanie potrebných zmien v dokumentoch vrátane verejného
pripomienkovania minimálne v dĺžke 9 mesiacov. Samotnú revíziu dokumentov SFCS je
preto potrebné začať najneskôr v mesiaci február 2014.

Štruktúra obsahového zámeru

1

Obsahový zámer revízie je vypracovaný z vlastnej iniciatívy sekretariátu. V zmysle
požiadaviek ND SFCS 002 Tvorba a revízia dokumentov Slovenského systému certifikácie
lesov obsahový zámer obsahuje:
a) rozsah a jasné definovanie problému (tvorba nového dokumentu, revízia existujúceho
dokumentu a pod.),
b) identifikáciu relevantných záujmových skupín, vrátane znevýhodnených a hlavných
záujmových skupín, identifikáciu prekážok ich účasti na tvorbe dokumentov,
c) požiadavky na zastúpenie členov a záujmových skupín v technickej komisii a ich
rovnomerné zastúpenie,
d) návrh poverenej osoby,
e) popis fáz procesu a časový harmonogram,
f) zdroje potrebné na zabezpečenie práce.

Rozsah a jasné definovanie problému
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Certifikačné štandardy a spôsoby ich implementácie musia byť pravidelne revidované
v zmysle nových vedeckých poznatkov, medzinárodných dohovorov, národného
legislatívneho procesu a praktických skúseností, pretože neustále zlepšovanie je cieľom
Rady PEFC.
Pri preskúmaní aktuálnej dokumentácie SFCS a stanovení rozsahu revízie sa prihliadalo na
nasledovné skutočnosti:
-

zmeny v medzinárodných štandardoch Rady PEFC v roku 2009,
zmeny v návodoch Rady PEFC,
posudzovanie zhody iba vybraných požiadaviek SFCS s medzinárodnými štandardmi
PEFC počas mimoriadnej revízie v roku 2013,
aktuálna revízia Prílohy 6 TD Rady PEFC,
zmeny v legislatíve na úseku lesného hospodárstva v SR od poslednej revízie SFCS
v roku 2009.

Vzhľadom k tomu je rozsah revízie technických dokumentov SFCS stanovený nasledovne
(tab. 1):
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Tab. 1 Rozsah revízie technických dokumentov SFCS
Technický dokument SFCS

Rozsah revízie

TD SFCS 1001:2009 Slovenský
systém certifikácie lesov – popis

- Aktualizovať vydavateľa dokumentu PEFC SK
- Aktualizovať definície a skratky a zosúladiť ich
s PEFC Annex 1 Terms and Definitions
- Aktualizovať normy a smernice
- Zjednodušiť text, upraviť jeho zrozumiteľnosť

TD SFCS 1002:2009 Pravidlá pre
certifikáciu hospodárenia v lesoch

- Obsahovo a terminologicky zosúladiť s PEFC ST
1002:2010
Group
Forest
Management
Certification - Requirements
- Aktualizovať vydavateľa dokumentu PEFC SK
- Aktualizovať normy a smernice
- Revízia a aktualizácia textu
- Zjednotiť pojmový aparát (tretia strana, dotknutá
strana, zainteresovaná strana...)

TD SFCS 1003:2009 Kritéria
a indikátory trvalo udržateľného
obhospodarovania lesov

- Zosúladiť terminologicky formulácie SFCS
a PEFC ST 1003:2010 Sustainable Forest
Management – Requirements
- Prispôsobiť štruktúru subkritérií zaužívanej
lesníckej praxi (obsah Zelenej správy)
- Novelizovať znenie indikátorov podľa aktuálnej
legislatívy
- Stanoviť výnimky z plnenia indikátorov pre
obhospodarovateľov lesov malých výmer

TD SFCS 1004:2013 Spotrebiteľský
reťazec lesných produktov –
požiadavky

- Revízia nie je potrebná
- Platí preklad nadnárodného dokumentu PEFC ST
2002:2013 Chain of Custody of Forest Based
Products – Requirements

TD SFCS 1005:2009 Požiadavky na
vykonávanie auditov a na
akreditáciu certifikačných orgánov
vykonávajúcich certifikáciu
hospodárenia v lesoch

- Aktualizovať vydavateľa dokumentu PEFC SK
- Aktualizovať normy a smernice
- Revízia textu potrebná iba v prípade, ak Rada
PEFC aktualizuje Prílohu 6 TD Rady PEFC
Acreditation and Certification Procedures
a schváli nový štandard PEFC ST 1004:201x
PEFC Requirements for Certification Bodies
operating Forest Management Certification

TD SFCS 1006:2013 Požiadavky na
certifikačné orgány vykonávajúce
certifikáciu podľa medzinárodného
štandardu PEFC pre spotrebiteľský
reťazec

-

Revízia nie je potrebná
Platí preklad nadnárodného dokumentu PEFC
ST 2003:2012 Requirements for Certification
Bodies operating Certification against the PEFC
International Chain of Custody Standard

TD SFCS 1007:2009 Pravidlá pre
používanie loga PEFC v Slovenskej
republike

-

Revízia nie je potrebná
Platí preklad nadnárodného dokumentu PEFC
ST 2001:2008 v2 PEFC Logo Usage Rules –
Requirements
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Identifikácia relevantných záujmových skupín

V zmysle požiadaviek ND SFCS 002 Tvorba a revízia dokumentov Slovenského systému
certifikácie lesov sa identifikácia relevantných záujmových skupín, vrátane znevýhodnených
a hlavných záujmových skupín sa vykoná mapovaním, pomocou ktorého sa určia:
a) relevantné sektory,
b) hlavné záujmy každého sektoru,
c) hlavné záujmové skupiny v každom sektore,
d) znevýhodnené skupiny a prekážky ich účasti.
Relevantné sektory a ich záujmy sú uvedené v tab. 2.
Tab. 2 Identifikácia relevantných záujmových skupín
Relevantný sektor

Záujmy sektoru

A - Vlastníci a obhospodarovatelia
lesov

Pri dodržaní všetkých princípov trvalo
udržateľného rozvoja zlepšovať funkčnosť
a maximalizovať dosahovanie pozitívnych efektov
hospodárenia pre spoločnosť.

B - Podnikateľský sektor a priemysel

Stálosť podnikateľského prostredia a vyrovnanosť
ponuky produktov z trvalo udržateľných
a kontrolovaných lesných zdrojov.

C – Politicko-administratívny sektor

Implementácia cieľov a postupov národného
lesníckeho programu, ostatných verejných politík
a výsledkov vedy a výskumu pri obhospodarovaní
lesov.

D - Sektor využívajúci ekosystémové
služby LH

Trvalosť poskytovania nedrevných produktov
a ekosystémových služieb lesa

Relevantné záujmové skupiny, hlavné skupiny, znevýhodnené skupiny sú uvedené v prílohe
A – mapovanie záujmových skupín.
Rada PEFC Slovensko identifikovala ako znevýhodnené skupiny drobných vlastníkov lesa
resp. ich združenia a združenia podnikateľov v lesnom hospodárstve (príloha 1). Hlavnou
prekážkou týchto záujmových skupín na tvorbe dokumentov je vzhľadom na ich veľkosť
a roztrúsenosť slabá finančná situácia, ktorá im nemusí umožniť účasť na procese revízie.
Identifikovaným znevýhodneným skupinám poskytne Rada PEFC preplatenie cestovných
a ostatných nákladov spojených s účasťou na rokovaniach technickej komisie.
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Požiadavky na zastúpenie členov a záujmových skupín v technickej
komisii a ich rovnomerné zastúpenie

Rada PEFC SK rozhodne o personálnom zložení technickej komisie na základe doručených
nominácií. Aby sa dosiahlo rovnomerné zastúpenie členov technickej komisie a aby žiadny
zo záujmov v procese neprevládal alebo nebol dominantný, počet členov reprezentujúcich
každý relevantný sektor bude rovnaký a každý člen technickej komisie bude mať rovnaký
hlas. Rozhodovanie technickej komisie je založené na princípe dosiahnutia konsenzu.
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Návrh poverenej osoby

Podľa ND SFCS 002 Tvorba a revízia dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov
predstavuje osobu poverenú Radou obyčajne špecialista pre danú problematiku, ktorého
úlohu je predovšetkým vypracovanie prípravného alebo pracovného návrhu dokumentov.
Rada PEFC SK poveruje vypracovaním pracovného návrhu revízie dokumentov expertov
uvedených v tab. 3.
Tab. 3 Návrh osôb poverených vypracovaním prípravných návrhov dokumentov
Technický dokument SFCS

Poverená osoba

TD SFCS 1001:2009 Slovenský systém certifikácie lesov
– popis

Ing. František Štulajter, CSc.

TD SFCS 1002:2009 Pravidlá pre certifikáciu
hospodárenia v lesoch
TD SFCS 1003:2009 Kritéria a indikátory trvalo
udržateľného obhospodarovania lesov
TD SFCS 1005:2009 Požiadavky na vykonávanie auditov
a na akreditáciu certifikačných orgánov vykonávajúcich
certifikáciu hospodárenia v lesoch
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doc. Ing. Hubert Paluš, PhD

Popis fáz procesu a časový harmonogram

Fázy procesu revízie a ich časový harmonogram je uvedený v tab. 4.
Tab. 4 Fázy revízie dokumentov a časový harmonogram revízie
Fáza revízie

Fáza tvorby
zámeru

Fáza
prípravy
dokumentu

Zodpovednosť

Názov dokumentu

Časový
harmonogram

Preskúmanie
dokumentácie

Rada PEFC SK

Stanovenie
obsahového zámeru

Sekretariát

Schválenie
obsahového zámeru

Rada PEFC SK

Verejné oznámenie

Sekretariát

2/2014

Pozvanie
záujmových skupín

Sekretariát

2/2014

Pripomienkovanie
a prehodnotenie
postupu tvorby
dokumentov

Sekretariát

Tvorba technickej
komisie

Sekretariát/Rada
PEFC SK

3/2014

Vypracovanie
prípravného návrhu

Sekretariát/osoba
poverená Radou

5/2014

Obsahový zámer
dokumentu

Prípravný návrh
dokumentu

1/2014

3/2014
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dokumentov

PEFC SK

Vznesenie a
zvažovanie
pripomienok

Technická
komisia/osoba
poverená Radou
PEFC SK

Fáza tvorby
dokumentu

Fáza
pripomienko
vania

Fáza
schvaľovani
a

Fáza
zverejnenia

Dosiahnutie
konsenzu

Technická
komisia/osoba
poverená Radou
PEFC SK

Verejné konzultácie

Sekretariát/techni
cká
komisia/osoba
poverená Radou
PEFC SK

Vypracovanie správy

Technická
komisia/osoba
poverená Radou
PEFC SK

Schválenie
dokumentu

Valné
zhromaždenie
PEFC SK

Zverejnenie
dokumentu

Sekretariát

6/2014
Pracovný návrh
dokumentu
6/2014

Návrh dokumentu na
pripomienkovanie

7-9/2014

10/2014
Finálny návrh
dokumentu
11/2014
Technický/interný
dokument

11/2014

Vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti sa s pilotným testovaním v rámci revízie
neuvažuje.
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Zdroje potrebné na zabezpečenie revízie

Financovanie revízie technických dokumentov bude zabezpečené z vlastných zdrojov
združenia. Predpokladané náklady:
Rok 2014: 16 000,- €
Rok 2015: 18 000- €
V Banskej Bystrici, 23.1.2014
Zapísal:
_______________________
doc. Ing. Hubert Paluš, PhD.
Schválil:
_______________________

_______________________

Ing. František Štulajter, CSc.

doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka

predseda PEFC SK

podpredseda PEFC SK
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