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Úvod
Proces revízie technických dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov (SFCS)
koordinovalo združenie PEFC Slovensko, ktoré predstavuje národný riadiaci orgán PEFC
v SR. PEFC Slovensko je nezisková organizácia tvorená zástupcami lesného hospodárstva,
drevospracujúceho priemyslu a ostatných záujmových skupín a je nezávislá od
certifikačných a akreditačných orgánov.
Pri revízii technických dokumentov sa postupovalo podľa požiadaviek normatívneho
dokumentu ND SFCS 002 Tvorba a revízia dokumentov Slovenského systému certifikácie
lesov z 24.1.20131.

1. Rozsah a jasné definovanie problému
Proces revízie technických dokumentov iniciovala Rada PEFC Slovensko na svojom
zasadnutí dňa 23.1.20142, na ktorom schválila obsahový zámer revízie (DP_01_2014-0123)3. Obsahový zámer revízie podrobne definuje rozsah problému, spôsob identifikácie
relevantných záujmových skupín, vrátane znevýhodnených a hlavných záujmových skupín,
identifikáciu prekážok ich účasti na tvorbe dokumentov, požiadavky na zastúpenie členov
a záujmových skupín v technickej komisii a ich rovnomerné zastúpenie, návrh poverenej
osoby, popis fáz procesu vrátane časového harmonogram a zdroje potrebné na
zabezpečenie práce.
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 bol rozsah revízie technických dokumentov SFCS stanovený nasledovne:
TD SFCS 1001:2009 Slovenský systém certifikácie lesov – popis
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

2. Časový harmonogram procesu
Plánovaný časový harmonogram procesu uvedený v obsahovom zámere a skutočná
realizácia je uvedená v tab. 1.
Tab. 1 Časový harmonogram procesu revízie
Fáza revízie

Fáza tvorby zámeru

Preskúmanie
dokumentácie

Zodpovednosť

Rada PEFC SK

Názov
dokumentu
Obsahový zámer
dokumentu

Časový harmonogram
Plán

Skutočnosť

1/2014

23.1.2014
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Fáza prípravy
dokumentu

Stanovenie
obsahového
zámeru

Sekretariát

Schválenie
obsahového
zámeru

Rada PEFC SK

Verejné
oznámenie

Sekretariát

2/2014

5.2.2014

Pozvanie
záujmových
skupín

Sekretariát

2/2014

5.2.2014

Pripomienkovanie
a prehodnotenie
postupu tvorby
dokumentov

Sekretariát

3/2014

5-28.2.2014

Tvorba technickej
komisie

Sekretariát/
Rada PEFC SK

3/2014

5.213.3.2014

Vypracovanie
prípravného
návrhu
dokumentov

Sekretariát/
osoba poverená
Radou PEFC
SK

5/2014

4.7.2014

Vznesenie a
zvažovanie
pripomienok

Technická
komisia/ osoba
poverená Radou
PEFC SK

6/2014

4.7.201412.8.2014

6/2014

12.8.2014

7-9/2014

18.819.10.2014
(63 dní)

10/2014

28.11.2014

11/2014

12.12.2014

11/2014

19.12.2014

Fáza tvorby
dokumentu

Fáza
pripomienkovania

Dosiahnutie
konsenzu

Technická
komisia/ osoba
poverená Radou
PEFC SK

Verejné
konzultácie

Sekretariát/
technická
komisia/ osoba
poverená Radou
PEFC SK

Vypracovanie
správy

Technická
komisia/ osoba
poverená Radou
PEFC SK

Fáza schvaľovania

Fáza zverejnenia

Schválenie
dokumentu

Valné
zhromaždenie
PEFC SK

Zverejnenie
dokumentu

Sekretariát

Prípravný návrh
dokumentu

Pracovný návrh
dokumentu

Návrh dokumentu
na
pripomienkovanie

Finálny návrh
dokumentu

Technický
dokument

3. Identifikácia a vyhľadávanie relevantných záujmových skupín a prekážok
ich účasti
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 vykonala mapovaním, pomocou ktorého sa určili:
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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 a ich záujmov
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 (99), hlavné skupiny (35), znevýhodnené skupiny (4) sú
uvedené v prílohe4. Rada PEFC Slovensko identifikovala ako znevýhodnené skupiny
drobných vlastníkov lesa resp. ich združenia a združenia podnikateľov v lesnom
hospodárstve. 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.

4. Oznámenie o začatia procesu tvorby a pozvanie záujmových strán
Verejné oznámenie o začatí procesu revízie technických dokumentov Slovenského systému
certifikácie lesov a pozvanie záujmových skupín nominovať svojich zástupcov do technickej
komisie bolo zverejnené 5.2.2014 prostredníctvom nasledovných prostriedkov:





web stránka PEFC Slovensko (5.2.2014) http://pefc.sk/dokumenty-sfcs/tvorbadokumentov/revizia-sfcs-2014-2015 vrátane tlačovej správy
web stránka PEFC Council (24.2.2014) http://www.pefc.org/news-a-media/generalsfm-news/1454-pefc-slovakia-begins-second-revision-of-the-slovak-forestcertification-system
tlačová správa5 zaslaná hlavným tlačovým agentúram a redakciám novín
a časopisov, odborným lesníckym a drevárskym médiám a portálom (TASR, SITA,
Hospodárske noviny, Sme, Pravda, lesmedium.sk, grevmag.sk)6 a uverejnená na:
- http://www.hlavnespravy.sk/slovensko-otvara-reviziu-dokumentov-narodnehosystemu-certifikacie-lesov/214764 (11.2.2014)
5
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-

http://www.drevmag.com/index.php/sk/informacny-servis/3073-otvaraju-2-reviziudokumentov-certifikacneho-retazca-pefc-na-slovensku (10.2.2014)

Oznámenie o začatí procesu a pozvaní záujmových skupín nominovať svojich zástupcov do
technickej komisie bolo zároveň zaslané:



hlavným záujmovým skupinám (doporučená pošta) a znevýhodneným záujmovým
skupinám (doporučená pošta) (6.2.2014)7
identifikovaným relevantným záujmovým skupinám, členom PEFC Slovensko a
držiteľom certifikátov TUOL a COC (Newsletter PEFC Slovensko) (5.2.2014)8

Oznámenie obsahovalo všeobecné informácie o cieli revízie, jej rozsahu a ponuku zapojiť sa
do tohto procesu prostredníctvom členstva v technickej komisii, ktorá bude revíziu
dokumentov realizovať. Súčasťou oznámenia bol odkaz na zverejnený obsahový zámer
a možnosť pripomienkovať obsah revízie. Oznámenie pre znevýhodnené skupiny
obsahovalo informáciu o pokrytí nákladov spojených s účasťou v technickej komisie.
Nominácie na členov technickej komisie a pripomienky k obsahu revízie bolo možné zasielať
na sekretariát PEFC Slovensko do 28.2.2014. Oznámenie zároveň obsahovalo informáciu
o zriadení kontaktného miesta pre poskytovanie informácií a prijímanie sťažností
vzťahujúcich sa tvorbe dokumentov. Kontaktné miesto bolo verejne prístupné na web stránke
PEFC SK (http://www.pefc.sk/dokumenty-sfcs/tvorba-dokumentov/revizia-sfcs-2014-2015).

5. Tvorba a zloženie technickej komisie
Sekretariát PEFC Slovensko prijal 18 nominácií od 19 organizácií9. Rada PEFC Slovensko
na svojom zasadnutí 13.3.201410 vzala na vedomie prijaté nominácie a pri zachovaní
princípu vyrovnaného zastúpenia záujmov rozhodla o zložení technickej komisie (tab. 3).
Členovia technickej komisie boli menovaní prostredníctvom dekrétu11 a ich kontaktné
informácie boli zverejnené na web stránke PEFC Slovensko http://www.pefc.sk/dokumentysfcs/tvorba-dokumentov/revizia-sfcs-2014-2015/technicka-komisia.
Tab. 3 Členovia technickej komisie
Sektor

Kategória
Obhospodarovateľ

Organizácia
Vojenské lesy a majetky SR, š. p.

Obhospodarovateľ
A

B

Ing. Ján Bučan

Lesy Slovenskej republiky, š.p.
Združenie vlastníkov
Združenie malých
spoločenstevných a súkromných
vlastníkov
lesov BB kraja
Združenie vlastníkov Združenie obecných lesov SR

Ing. Alena Ábelová

Spracovateľ

PRP s.r.o.
Združenie podnikateľov a
živnostníkov pracujúcich v lesnom
hospodárstve SR
Slovwood Ružomberok, a.s.

Ing. Daniel Ruman

Spektrum, s.r.o.

Ing. Dušan Taška

Technická univerzita vo Zvolene

doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka

Štátna ochrana prírody SR

Ing. Roman Bies, CSc.

Národné lesnícke centrum

Ing. Matej Schwarz

Zväz živnostníkov
Obchod s drevom

C

Meno

Spracovateľ
Vedecko-technická
základňa
Štátna správa
Vedecko-technická
základňa

Ing. Ján Mozola
Ing. Štefan Orolín

Ing. Jozef Hano
Ing. Martin Súnok
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Štátna správa
Vodohospodár

D

Združenie obcí
Odborná lesnícka
organizácia
NGO
NGO

Ministerstvo pôdohospodárstva SR,
Ing. Tibor Jančok
Sekcia lesnícka
Slovenský vodohospodársky
Ing. Daniel Kindernay, PhD.
podnik, š.p.
Združenie miest a obcí Slovenska
RNDr. Peter Straka, PhD
Slovenská lesnícka komora

Ing. Róbert Zlocha

OZ Zachráňme tatranského
kamzíka
Slovenský zväz ochrancov prírody
a krajiny Vysoké Tatry

Ing. Marian Šturcel

6. Informácie o pripomienkach k rozsahu a procesu tvorby dokumentov
Od oficiálneho oznámenia o zahájení revízie 5.2.2014 do určeného termínu 28.2.2014 neboli
sekretariátu PEFC Slovensko zaslané žiadne pripomienky k rozsahu revízie a procesu tvorby
dokumentov.

7. Dôkazy o dosiahnutí konsenzu vrátane zhrnutia prijatých a prerokovaných
pripomienok a ich riešenia
Prácu technickej komisie administratívne riadil a koordinoval národný sekretár PEFC
Slovensko, ktorý nemal hlasovacie právo. Stretnutie technickej komisie sa konalo 2x.
Prvé stretnutie technickej komisie sa konalo 24.4.2014 vo Zvolene. Prítomných bolo 12 zo 16
členov TK. Cieľom bolo predstaviť členov technickej komisie (TK), oboznámiť ich
s požiadavkami na pravidelnú revíziu dokumentov a prezentovať úlohy TK v zmysle
požiadaviek ND SFCS 002. Členovia komisie si medzi sebou zvolili predsedu komisie a boli
oboznámení so súčasne platnými dokumentmi schémy a podrobne s obsahovým zámerom
revízie dokumentov, vrátane princípu dosiahnutia konsenzu a rovnomerného počtu hlasov.
Priebeh stretnutia je v zápisnici12.
Prípravné návrhy dokumentov13 boli spolu s pripomienkovými formulármi zaslané členom TK
4.7.2014 s požiadavkou na zasielanie pripomienok sekretariátu PEFC Slovensko do
21.7.201414. K prípravným návrhom dokumentov obržal sekretariát nasledovný počet
pripomienok (tab. 4)15:
Tab. 4 Pripomienky k prípravným návrhom dokumentov
Názov dokumentu
TD SFCS 1001:2014 Slovenský systém
certifikácie lesov – popis
TD SFCS 1002:2014 Pravidlá pre
certifikáciu lesov

Verzia dokumentu
TD_SFCS_1001_2014_PN_2014-07-04

TD_SFCS_1002_2014_PN_2014-07-04

TD SFCS 1003:2014 Kritéria a indikátory
trvalo udržateľného obhospodarovania
lesov

TD_SFCS_1003_2014_PN_2014-07-04

TD SFCS 1005:2014 Požiadavky na
certifikačné orgány vykonávajúce
certifikáciu obhospodarovania lesov

TD_SFCS_1005_2014_PN_2014-07-04

Počet prijatých
pripomienok

15
15
65

6
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Všetky prijaté pripomienky boli sumarizované a 31.7.2014 zaslané späť členom TK spolu
s pozvánkou na druhé zasadnutie komisie. Druhé zasadnutie komisie sa konalo 12.8.2014
vo Zvolene. Prítomných bolo 10 zo 16 členov TK. Predseda komisie navrhol postup
prerokovania prijatých pripomienok nasledovne:
-

prečítanie každej prijatej pripomienky,
zdôvodnenie, resp. vysvetlenie pripomienky autorom pripomienky,
diskusia k pripomienke,
odsúhlasenie konečného znenia pripomienky spoločnou dohodou,
v prípade nedosiahnutia konsenzu sa bude o konečnom znení pripomienky hlasovať.

Návrh postupu prerokovania a schvaľovania pripomienok bol jednomyseľne odsúhlasený.
Konečné rozhodnutie o konečnom znení všetkých prijatých a dodatočne vznesených
pripomienok počas rokovania bolo urobené na základe spoločnej dohody členov TK a sú
uvedené v zápisnici zo stretnutia16.

8. Informácie o verejnom pripomienkovaní a zhrnutie prijatých
a prerokovaných pripomienok a ich riešenia
Verejné konzultácie k návrhom dokumentov na pripomienkovanie17 organizoval sekretariát
PEFC Slovensko. Verejné konzultácie trvali od 18.8.2014 do 19.10.2014.
Verejné oznámenie o začatí verejného pripomienkovania technických dokumentov
Slovenského systému certifikácie lesov a pozvanie záujmových skupín zúčastniť sa na
pripomienkovaní bolo zverejnené 18.8.2014 prostredníctvom nasledovných prostriedkov:



web stránka PEFC Slovensko (18.8.2014) http://www.pefc.sk/dokumenty-sfcs/tvorbadokumentov/revizia-sfcs-2014-2015/verejne-konzultacie vrátane tlačovej správy18
tlačová správa zaslaná hlavným tlačovým agentúram a redakciám novín a časopisov,
odborným lesníckym a drevárskym médiám a portálom (TASR, SITA, Hospodárske
noviny, Sme, Pravda, lesmedium.sk, grevmag.sk)19 a uverejnená na:
- http://www.drevmag.com/index.php/sk/informacny-servis/3601-na-slovenskupokracuju-verejne-konzultacie-k-dokumentom-pefc (20. 8. 2014)

Oznámenie o začatí procesu verejných
dokumentov bolo zároveň zaslané:



konzultácií

a možnosti

pripomienkovania

hlavným záujmovým skupinám (doporučená pošta) a znevýhodneným záujmovým
skupinám (doporučená pošta) (18.8.2014)20
identifikovaným relevantným záujmovým skupinám, členom PEFC Slovensko a
držiteľom certifikátov TUOL a COC (Newsletter PEFC Slovensko) (18.8.2014)21

Dokumenty určené na verejné pripomienkovanie boli spolu s pripomienkovými formulármi
k dispozícií na http://www.pefc.sk/dokumenty-sfcs/tvorba-dokumentov/revizia-sfcs-20142015/verejne-konzultacie.
K návrhom dokumentov na pripomienkovanie obržal sekretariát nasledovný počet
pripomienok (tab. 5)22:
Tab. 5 Pripomienky k dokumentov na verejné konzultácie
Názov dokumentu
TD SFCS 1001:2014 Slovenský systém
certifikácie lesov – popis

Verzia dokumentu
TD_SFCS_1001_2014_ NDP_2014-08-18

Počet prijatých
pripomienok

0
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TD SFCS 1002:2014 Pravidlá pre
certifikáciu lesov

TD_SFCS_1002_2014_ NDP_2014-08-18

TD SFCS 1003:2014 Kritéria a indikátory
trvalo udržateľného obhospodarovania
lesov

TD_SFCS_1003_2014_ NDP_2014-08-18

TD SFCS 1005:2014 Požiadavky na
certifikačné orgány vykonávajúce
certifikáciu obhospodarovania lesov

TD_SFCS_1005_2014_ NDP_2014-08-18

0
5

0

Všetky prijaté pripomienky boli 21.10.2014 zverejnené na http://www.pefc.sk/dokumentysfcs/tvorba-dokumentov/revizia-sfcs-2014-2015/verejne-konzultacie a zaslané členom TK na
prerokovanie23.
Názory
členov
TK
boli
zosumarizované
a prostredníctvom
korešpondenčného hlasovania (SFCSrev/1/2014)24 boli pripomienky z verejných konzultácií
akceptované v prijatom znení spolu s dodatočnou poznámkou dňa 5.11.2014. Výsledky
hlasovania (všetky dokumenty): za - 13, proti – 0, zdržal sa – 3. Schválené pripomienky TK a
dokument TD SFCS 1003:2014 Kritéria a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania
lesov so zapracovanými pripomienkami z verejných konzultácií25 boli zverejnené 7. 11. 2014
na
http://www.pefc.sk/dokumenty-sfcs/tvorba-dokumentov/revizia-sfcs-2014-2015/verejnekonzultacie.
Sekretariát vypracoval finálne návrhy dokumentov26, ktoré boli 8.11.2014 zaslané členom TK
na konečné odsúhlasenie prostredníctvom korešpondenčného hlasovania. Finálne návrhy
dokumentov boli členmi TK odsúhlasené 14.11.2014 (SFCSrev/2/2014)27. Výsledky
hlasovania (tab. 6):
Tab. 6 Výsledky hlasovania o finálnych návrhoch dokumentov
Finálny návrh dokumentu

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

TD SFCS 1001:2014 Slovenský systém certifikácie
lesov – popis TD_SFCS_1001_2014_FN_2014-11-07

16

0

0

TD SFCS 1002:2014 Pravidlá pre certifikáciu lesov
TD_SFCS_1002_2014_FN_2014-11-07

15

0

1

TD SFCS 1003:2014 Kritéria a indikátory trvalo
udržateľného obhospodarovania lesov
TD_SFCS_1003_2014_FN_2014-11-07

16

0

0

TD SFCS 1005:2014 Požiadavky na certifikačné orgány
vykonávajúce certifikáciu obhospodarovania lesov
TD_SFCS_1005_2014_FN_2014-11-07

15

0

1

Finálne návrhy dokumentov boli spolu so správou z revízie (DP-02_2014_11_28) zaslané
členom PEFC Slovensko na formálne odsúhlasenie prostredníctvom korešpondenčného
hlasovania 6/201428 dňa 1.12.2014. Dokumenty boli schválené dňa 12.12.2014 valným
zhromaždením PEFC Slovensko ako technické dokumenty SFCS29. Výsledky hlasovania: za
- 18, proti – 0, zdržal sa – 1.

9. Výsledky pilotného testovania
Vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti s používaním certifikačnej schémy sa s pilotným
testovaním v rámci revízie neuvažovalo.
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10. Odkaz na verejne dostupné dokumenty a postupy
Aktuálne platné technické dokumenty SFCS, normatívne dokumenty SFCS a postupy tvorby
dokumentov SFCS sú k dispozícií na http://www.pefc.sk/dokumenty-sfcs/strukturadokumentov.
Revidované technické dokumenty, postup revízie a správa z revízie sú dostupné na
http://www.pefc.sk/dokumenty-sfcs/tvorba-dokumentov/revizia-sfcs-2014-2015/revidovanedokumenty.
Proces revízie bol dokumentovaný. Záznamy z procesu revízie technických dokumentov
tvoria:
 písomná dokumentácia pri kreovaní technickej komisie,
 zápisnice a uznesenia zo zasadnutí Rady a valného zhromaždenia PEFC Slovensko,
 zápisnice zo zasadnutí technickej komisie,
 názory, pripomienky a návrhy členov technickej komisie na úpravy a zmenu textov,
 názory, pripomienky a návrhy na zmeny vyplývajúce z verejného pripomienkovania,
 výsledky hlasovania valného zhromaždenia a korešpondenčných hlasovaní,
 všetky druhy dokumentov a zmeny v dokumentoch vytvorených v jednotlivých fázach
procesu tvorby a revízie dokumentov.
Záznamy z procesu revízie sú evidované na sekretariáte PEFC Slovensko.

11. Návrh na prechodnú dobu platnosti
Revidované dokumenty nadobúdajú účinnosť 1.10.2015. Prechodné obdobie na zavedenie,
rozšírenie informácií a vzdelávanie o zmenách vyplývajúcich z periodickej revízie
dokumentov SFCS je jeden rok dátumu ich účinnosti. Pri všetkých certifikátoch vydaných
pred koncom prechodného obdobia musia byť zmeny vyplývajúce z revízie vykonané do
najbližšieho dozorového auditu.
Revidované technické dokumenty nahrádzajú po nadobudnutí účinnosti súčasné technické
dokumenty SFCS nasledovne:
Revidované technické dokumenty

Pôvodné technické dokumenty

TD SFCS 1001:2014, Vydanie 1, Slovenský
systém certifikácie lesov – popis

TD SFCS 1001:2009 Slovenský systém
certifikácie lesov - popis

TD SFCS 1002:2014, Vydanie 1, Pravidlá pre
certifikáciu hospodárenia v lesoch

TD SFCS 1002:2009 Pravidlá pre certifikáciu
hospodárenia v lesoch

TD SFCS 1003:2014, Vydanie 1,Kritéria
a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania
lesov

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

TD SFCS 1005:2014, Vydanie 1, Požiadavky na
certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu
obhospodarovania lesov

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

Vo Zvolene 19.12.2014
Vypracoval: Hubert Paluš, národný sekretár PEFC Slovensko
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