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0. Úvod
V súlade s požiadavkami medzinárodného štandardu PEFC ST 1001:2017 Standard Setting
– Requirements a normatívneho dokumentu ND SFCS 002 Tvorba, preskúmanie a revízia
dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov musia byť normatívne dokumenty
národných schém (štandardy) preskúmané v intervale, ktorý neprekračuje obdobie piatich
rokov. Medzinárodný dokument PEFC GD 1007 Endorsement and Mutual Recognition of
Certification Systems and their Revision vyžaduje, aby preskúmanie začalo najneskôr 5 rokov
od dátumu schválenia národného štandardu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
(TUOL).
Aktuálna verzia Slovenského systému certifikácie lesov (SFCS) bola schválená valným
zhromaždením PEFC Slovensko 12.12.2014 a uznaná Radou PEFC 14.1.2016 na obdobie 5
rokov. Periodické preskúmanie štandardov SFCS je potrebné začať najneskôr 12.12.2019
(dátum preskúmania). Do dátumu preskúmania musí PEFC Slovensko verejne oznámiť
začiatok procesu periodického preskúmania.
Preskúmanie musí byť založené na zvážení spätnej väzby získanej počas implementácie
štandardu a porovnávacej analýzy. Ak je to potrebné, musia sa zorganizovať konzultácie so
záujmovými stranami, aby sa získala dodatočná spätná väzba a vstupy.
Ak periodické preskúmanie vyústi do opätovného potvrdenia systému, PEFC Slovensko musí
predložiť opätovne potvrdený systém SFCS na posúdenie Rade PEFC do 12 mesiacov od
dátumu preskúmania (12.12.2020).
Ak periodické preskúmanie vyústi do začatia procesu revízie, PEFC Slovensko musí verejne
zahájiť proces revízie do 12 mesiacov od dátumu preskúmania (12.12.2020) a predložiť
revidovaný systém SFCS na posúdenie Rade PEFC do 24 mesiacov od dátumu preskúmania
(12.12.2021).
Od
10.5.2019
umožňuje
PEFC
SK
prostredníctvom
web
stránky
https://www.pefc.sk/dokumenty-sfcs/tvorba-dokumentov/priebezne-pripomienkovaniedokumentov-sfcs stály zber a zaznamenávanie spätnej väzby k aktuálnemu zneniu štandardov
SFCS. Webstránka poskytuje jasný návod, ako možno spätnú väzbu poskytnúť. 29.7.2019
bola zverejnená výzva na získanie spätnej väzby prostredníctvom noviniek PEFC SK
(https://www.pefc.sk/novinky/narodne-novinky/365-zaslite-nam-svoj-nazor-a-pomozte-zlepsitfungovanie-pefc-certifikacie-lesov-na-slovensku),
ktorá
bola
následne
rozposlaná
prostredníctvom elektronického newslettera 328 subjektom a dodatočne e-mailom 226
držiteľom osvedčení o účasti na regionálnej certifikácii lesov, držiteľom certifikátov COC
a členom PEFC SK. Na základe tejto výzvy prijalo PEFC Slovensko prijalo pripomienky od
dvoch subjektov (30.7.2019 a 8.10.2019) (Príloha A).
25.10.2019 vypracoval sekretariát porovnávaciu analýzu dokumentov SFCS s relevantnými
medzinárodnými PEFC štandardmi, národnou legislatívou a nariadeniami, a ostatnými
relevantnými normami a identifikoval potenciálne nezhody, pričom sa vzali do úvahy najnovšie
vedecké poznatky premietnuté do relevantných štandardov a zákonov (Príloha B).
Obe prijaté pripomienky a výsledky porovnávacej analýzy prerokovala 15.11.2019 Rada PEFC
SK a v zmysle kapitoly 7.3.1.1 PEFC GD 1007:2017 Endorsement and Mutual Recognition of
National Systems and their Revision odporučila vykonať revíziu dokumentov SFSC. Na
základe odporúčania Rady PEFC SK rozhodlo 30.11.2019 valné zhromaždenie PEFC SK
o vykonaní riadnej revízie dokumentov SFSC.
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1. Štruktúra obsahového zámeru
Obsahový zámer revízie je vypracovaný z vlastnej iniciatívy sekretariátu. V zmysle
požiadaviek ND SFCS 002 Tvorba, preskúmania a revízia dokumentov Slovenského systému
certifikácie lesov obsahový zámer obsahuje:
a)
b)
c)

d)
e)
f)

rozsah pôsobnosti dokumentov,
popis fáz tvorby dokumentov a ich očakávaný harmonogram,
identifikáciu záujmových skupín relevantných z hľadiska cieľu a rozsahu činností
tvorby štandardov, vrátane znevýhodnených a hlavných záujmových skupín a
identifikáciu akýchkoľvek prekážok ich účasti,
požiadavky na zastúpenie a rozhodovanie kategórii záujmových skupín v technickej
komisii a ich rovnomerné zastúpenie,
návrh poverenej osoby,
zdroje potrebné na zabezpečenie práce.

2. Rozsah pôsobnosti dokumentov a ich revízie
Tab. 1 Rozsah revízie technických dokumentov SFCS
Technický dokument SFCS

Náplň revízie

TD SFCS 1001:2014 Slovenský systém
certifikácie lesov – popis

-

Aktualizovať definície a skratky
Aktualizovať legislatívne normy a smernice
Aktualizovať text technického dokumentu

TD SFCS 1002:2014, vydanie 2,
Pravidlá pre certifikáciu hospodárenia
v lesoch

-

Obsahovo a terminologicky zosúladiť s PEFC ST
1002:2018 Group Forest Management Certification Requirements a PEFC ST 1003:2018 Sustainable
Forest Management – Requirements
Aktualizovať legislatívne normy a smernice
Pravidlá, postupy a kritériá riadenia popísať
samostatne pre zástupcu skupiny a samostatne pre
vlastníka, obhospodarovateľa lesa

-

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

-

-

TD SFCS 1004:2013 Spotrebiteľský
reťazec lesných produktov –
požiadavky

-

-

Obsahovo a terminologicky zosúladiť s PEFC ST
1003:2018 Sustainable Forest Management –
Requirements, časť 8 Prevádzkovanie
Novelizovať znenie indikátorov podľa aktuálnej
legislatívy
Stanoviť indikátory štandardu, ktoré budú
aplikovateľné na národnej úrovni
Špecifikovať váhu vplyvu indikátorov na
zabezpečenie TUOL
Stanoviť výnimky z plnenia indikátorov pre
obhospodarovateľov lesov malých výmer
Spracovať súbor požiadaviek a štandardov
vzťahujúcich na dreviny rastúce na nelesných
pôdach
Revízia aktuálne nie je potrebná
Platí preklad globálneho štandardu PEFC ST
2002:2013 Chain of Custody of Forest Based
Products – Requirements
V prípade prijatia revidovaného PEFC ST 2002:20xx
sa zaktualizuje preklad dokumentu
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TD SFCS 1005:2014, vydanie 3,
Požiadavky na certifikačné orgány
vykonávajúce certifikáciu hospodárenia
v lesoch
TD SFCS 1006:2013 Požiadavky na
certifikačné orgány vykonávajúce
certifikáciu podľa medzinárodného
štandardu PEFC pre spotrebiteľský
reťazec

-

-

TD SFCS 1007:2009, vydanie 2,
Pravidlá pre používanie loga PEFC
v Slovenskej republike

-

-

2

Obsah dokumentu prispôsobiť revidovaným
požiadavkám TD SFCS 1002 a TD SFCS 1003
týkajúcich sa plnenia indikátorov a pravidiel
certifikácie
Revízia aktuálne nie je potrebná
Platí preklad globálneho štandardu PEFC ST
2003:2012 Requirements for Certification Bodies
operating Certification against the PEFC International
Chain of Custody Standard
V prípade prijatia revidovaného PEFC ST 2003:20xx
sa zaktualizuje preklad dokumentu
Revízia aktuálne nie je potrebná
Platí preklad nadnárodného dokumentu PEFC ST
2001:2008 v2 PEFC Logo Usage Rules –
Requirements
V prípade prijatia revidovaného PEFC ST 2001:20xx
sa zaktualizuje preklad dokumentu

Popis fáz tvorby dokumentov a časový harmonogram

Fázy procesu revízie dokumentov a ich časový harmonogram je uvedený v tab. 2.
Tab. 2 Fázy revízie dokumentov a časový harmonogram revízie
Fáza revízie

Fáza tvorby
zámeru

Fáza
prípravy
dokumentu

Fáza tvorby
dokumentu

Zodpovednosť

Názov dokumentu

Časový
harmonogram

Stanovenie
obsahového zámeru

Sekretariát

Schválenie
obsahového zámeru

Rada PEFC SK

Identifikácia
záujmových skupín

Sekretariát

Verejné oznámenie

Sekretariát

12/2019

Pozvanie
záujmových skupín

Sekretariát

2/2020

Pripomienkovanie
a prehodnotenie
postupu tvorby
dokumentov

Sekretariát

Tvorba technickej
komisie

Sekretariát/
Rada PEFC SK

4/2020

Vypracovanie
prípravného návrhu
dokumentov

Sekretariát/
osoba poverená
Radou PEFC SK

9/2020

Získanie
a zvažovanie spätnej
väzby

Technická
komisia/
osoba poverená
Radou PEFC SK

Obsahový zámer
dokumentu

Prípravný návrh
dokumentu

Pracovný návrh
dokumentu

12/2019

2/2020

1/2021

5

Dosiahnutie
konsenzu

Technická
komisia/
osoba poverená
Radou PEFC SK

Fáza
pripomienkov
ania

Verejné konzultácie

Sekretariát/
technická
komisia/
osoba poverená
Radou PEFC SK

Fáza
schvaľovania

Schválenie
dokumentu

Valné
zhromaždenie
PEFC SK

Zverejnenie
dokumentu

Sekretariát

Vypracovanie správy

Sekretariát/
Technická
komisia/
osoba poverená
Radou PEFC SK

Fáza
zverejnenia

1/2021

Návrh dokumentu na
pripomienkovanie

4/2021

6/2021
Finálny návrh
dokumentu
6/2021

Technický dokument

6/2021

Vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti s využívaním národného certifikačného systému sa
s pilotným testovaním v rámci revízie neuvažuje.

3. Identifikácia relevantných záujmových skupín
V zmysle požiadaviek ND SFCS 002 Tvorba, preskúmanie a revízia dokumentov Slovenského
systému certifikácie lesov sa identifikácia záujmových skupín, ktoré sú relevantné z hľadiska
cieľov a rozsahu činností súvisiacich s tvorbou štandardov sa vykoná mapovaním, pomocou
ktorého sa určia:
a)

kategórie záujmových skupiny, ktoré sú relevantné k predmetu a ich zdôvodnenie,

b)

hlavné problémové oblasti každej kategórie,

c)

hlavné záujmové skupiny v každej kategórii,

d)

komunikačné prostriedky na oslovenie záujmových skupín.

Identifikácia kategórii záujmových skupín vychádza z hlavných záujmových skupín
vymedzených v Agende 21. Kategórie zvažovaných záujmových skupín a ich problémové
oblasti/záujmy sú uvedené v tab. 3.
V rámci kategórii záujmových skupín boli identifikované hlavné záujmové skupiny (Príloha C).
V rámci nich boli identifikované hlavné záujmové skupiny, ktorých účasť je rozhodujúca pre
výsledky práce pri tvorbe dokumentov, a znevýhodnené záujmové skupiny. Kritériom pre
identifikáciu znevýhodnených záujmových skupín bola ich slabá finančná situácia, prípadne
veľkosť alebo roztrúsenosť organizácie, 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.
Kategória pôvodné obyvateľstvo sa v SR nevyskytuje.
Informácie budú zverejnené na webstránke www.pefc.sk, zaslané prostredníctvom
newslettera a publikovaním tlačovej správy. Všetky záujmové skupiny budú oslovené
prostredníctvom e-mailu. Hlavným a znevýhodneným skupinám bude oznámenie zaslané
doporučene poštou.
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Tab. 3 Kategórie záujmových skupín a ich záujmy
Kategória záujmových
skupín

Záujem kategórie

majitelia lesov

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

podnikanie a priemysel

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

mimovládne organizácie

Zabezpečovať činnosti v prospech verejnosti

vedecké a technologické
spoločenstvo

Implementácia výsledkov vedy a výskumu pri obhospodarovaní
lesov

zamestnanci a odborové
zväzy

Prostredníctvom kolektívneho vyjednávania zabezpečiť primerané
sociálno-ekonomické pracovné podmienky pre zamestnancov
a ochraňovať ich práva

miestne orgány

Implementácia cieľov a postupov lesníckych a ostatných verejných
politík pri obhospodarovaní lesov

ženy

Aktívna participácia na celospoločenských aktivitách súvisiacich
s obhospodarovaním a využívaním lesných zdrojov.

4. Požiadavky na zastúpenie a rozhodovanie kategórii záujmových
skupín v technickej komisii
Na základe prijatých nominácií rozhodne Rada PEFC SK prijatím alebo zamietnutím nominácií
o vytvorení technickej komisie, resp. úprave jej zloženia. Prijatie a odmietnutie nominácií musí
byť odôvodnené vo vzťahu k požiadavkám na vyvážené zastúpenie pracovnej skupiny,
primeranému zastúpeniu mužov a žien, relevantnosti organizácie, spôsobilosti jednotlivca
a jeho relevantnej skúsenosti a zdrojov dostupných na tvorbu štandardov.
Zloženie technickej komisie musí byť také, aby sa zabezpečilo rovnomerné zastúpenie
a rozhodovanie podľa kategórií záujmových skupín s ohľadom na predmet a geografický
rozsah dokumentu, pričom žiadna z kategórii záujmových skupín nesmie v procese prevládať
alebo byť dominantná.
Aby sa dosiahlo vyvážené zastúpenie, PEFC SK sa bude usilovať o to, aby boli zastúpené
všetky kategórie záujmových skupín. Cieľom je zabezpečiť účasť identifikovaných hlavných
záujmových skupín na procese, k čomu budú využité dostupné komunikačné prostriedky
a možnosti.
Členovia komisie si spomedzi seba volia predsedu, ktorý vedie rokovanie komisie a overuje
správnosť a úplnosť zapracovania prijatých záverov do dokumentácie. Prácu technickej
komisie administratívne zabezpečuje národný sekretár, alebo osoba poverená Radou.
Rozhodnutie technickej komisie odporučiť pracovný návrh dokumentu na verejné
pripomienkovanie, resp. finálny návrh na formálne schválenie musí byť urobené na základe
princípu konsenzu. S cieľom určiť, či existuje trvalý nesúhlas, technická komisia môže využiť
osobné stretnutia so slovným hlasovaním, telefonické konferencie so slovným hlasovaním, emailovú korešpondencia s členmi technickej komisie s požiadavkou na vyjadrenie súhlasu
alebo nesúhlasu, alebo kombináciu uvedených metód.
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V prípade, ak sa pri rozhodovaní používa hlasovanie, za dosiahnutie konsenzu sa považuje
rozhodnutie dvoj tretinovej väčšiny hlasov členov technickej komisie, za podmienky, že žiadny
z hlasov nepredstavuje trvalý nesúhlas.

5. Návrh poverenej osoby
Podľa ND SFCS 002 Tvorba, preskúmanie 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. Pri vypracovaní dokumentov môže spolupracovať s ďalšími
špecialistami.
Rada PEFC SK poveruje vypracovaním pracovného návrhu revízie dokumentov expertov
uvedených v tab. 4.
Tab. 4 Návrh osôb poverených vypracovaním prípravných návrhov dokumentov
Technický dokument SFCS

Poverená osoba

TD SFCS 1001:20xx Slovenský systém certifikácie lesov
– popis

Ing. František Štulajter, CSc.

TD SFCS 1002:20xx Pravidlá pre certifikáciu
hospodárenia v lesoch
TD SFCS 1003:20xx Kritéria a indikátory trvalo
udržateľného obhospodarovania lesov
TD SFCS 1005:20xx Požiadavky na vykonávanie auditov
a na akreditáciu certifikačných orgánov vykonávajúcich
certifikáciu hospodárenia v lesoch

doc. Ing. Hubert Paluš, PhD.

6. Zdroje potrebné na zabezpečenie revízie
Financovanie revízie technických dokumentov bude zabezpečené z vlastných zdrojov
združenia. Predpokladané náklady:
Rok 2020: 16 000,- €
Rok 2021: 20 000,- €
V Banskej Bystrici, 4.12.2019

Zapísal:
______________________
doc. Ing. Hubert Paluš, PhD.

Schválil:
_______________________

_______________________

Ing. František Štulajter, CSc.

prof. Dr. Ing. Jaroslav Šálka

predseda PEFC SK

podpredseda PEFC SK
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PRÍLOHA A

Od: Ing. Ján Kurtiš <info@forestco.sk>
Odoslané: 30. júla 2019 13:20
Komu: 'PEFC Slovensko'
Predmet:
RE: Zašlite nám svoj názor a pomôžte zlepšiť fungovanie PEFC
certifikácie lesov na
Slovensku!
Dobrý deň, certifikácia lesov, či už PEFC alebo niektorá iná, je možno
dobrá myšlienka, ale na Slovenskú
vôbec nefunguje.
Vysvetlením je porušovanie jednotlivých zásad , ktoré sú uvedené v
jednotlivých kapitolách a ich
odstavcoch.
1.
Tak napríklad, čo sa týka samého lesa:
a)
spracovanie kalamity,
b)
hygiena porastov,
c)
údržba lesných ciest a zvážnic,
d)
protierózne opatrenie ( hradenie bystrín ....,
e)
ochrana lesa proti zveri , burine
.
.
.
.
2.
Čo sa týka služieb a mechanizmov pracujúcich v lese :
a)
Nepoužívanie ekologických olejov - staré prostriedky 20 – 30 ročné
na ťažbu dreva
to isté LMP
b)
Odvoz dreva z lesa – podľa zadanie VO mali voziť len EURO 4 a 5 a
vozia ešte T 148 , Liaz
.......
Čiže, certifikácia lesov je možno dobrá vec v krajinách , kde sa veci
dodržujú a dbá sa na to , aby
komplexne bol les obhospodarovaný
spolu so všetkým, čo k tomu patrí. A to sa za posledných 20 – 25 rokov na
Slovensku nepodarilo
zrealizovať a neboli na to vytvorené ani
vhodné podmienky. Ba čo je horšie, podmienky sa tak zmenili , že lesníci
už sú len vykonávatelia
jednotlivých nariadení z kontrol ,
namiesto toho, aby sa starali o les . Niekoľko príkladov :
a)
Veľké úseky – nedajú sa práce na týchto úsekoch kontrolovať.
b)
Kontrolná činnosť v lese samotnom prakticky neexistuje ( zachytenie
šíriacich sa škodcov ......
c)
Podceňovanie lesníckej práce dnes o lese rozhodujú ochranári ,
ktorí nemajú žiadnu
zodpovednosť , len zavádzajú verejnosť.
d)
Nízke ocenenie práce lesníka spoločenské aj finančné – z toho
vyplýva len splnenie si základných
povinností , nič navyše.
A nehovorím o službách v lesníctve . Pred pár rokmi malo na lesnú správu
rámcovú zmluvu 15 – 20 FO
alebo spoločností.

Dnes je problém, aby sa niekto prihlásil ako vykonávateľ ťažbových prác
na LS. A zostali iba tí , ktorým
ešte slúžia tie staré prostriedky,
alebo to dotiahnu do dôchodku. Nové už kupovať nebudú, lebo pri súčasných
cenách sa nedalo našetriť
na nové a budú radi, že do toho dôchodku
im tie mechanizmy vydržia.
Čiže, môžeme si nahovárať čo chceme , ale taká je z môjho pohľadu pravda.
Nebiť generácie lesníkov
a lesných robotníkov pred nami, ktorí sa starali a zveľaďovali naše lesy
najlepšie ako vedeli ( lesnatosť Slovenska narástla ),dnes by boli holé
viaceré kopce a pahorky, ktoré
vypustili poľnohospodári zo svojich plánov obhospodarovania a lesníci ich
prevzali a zalesnili.
Pýtam sa, čo v tomto smere spravili ochranári ?
S pozdravom
Ing. Ján Kurtiš - Forest Co.
Zuzky Zgurišky 546/61
907 01 Myjava
mobil : 0905 338 303
www.forestco.sk

LSR, š.p.
Pripomienky k plánovaným úpravám technickej dokumentácie PEFC

Dokument 1002:2014
Vzhľadom na skutočnosť prechodu na skupinovú certifikáciu navrhujeme upraviť postupy zadefinované
pre regionálnu certifikáciu a to najmä:
Vypustiť povinnosť definovanú v kap 4.1. písm. b) nakoľko je pri skupinovej certifikácii možné na
rovnakom území zriadiť viaceré skupiny a nie je možné uložiť ktorejkoľvek skupine takúto povinnosť.
Zvážiť potrebu Správy o stave LH regiónu, minimálne jej rozsahu, nakoľko veľká časť údajov je dostupná
len za región ako celok bez súvisu s certifikovanými lesmi a zároveň nie je možné časť ukazovateľov
ovplyvniť zo strany účastníkov certifikácie.
Dokument 1003:2014
Zvážiť rozsah regionálnych/skupinových indikátorov
Ind. 2.2.6
Vypustiť text „vývoj“ – súčasná klíma vytvára priestor pre intenzívne rozširovanie lesných škodcov.
Zároveň je aktívny boj proti nim výrazne obmedzovaný zo strany orgánov ochrany prírody. Pôvodné
znenie v súčasnosti znamená jeho neplnenie u veľkého počtu účastníkov certifikácie.
Ind. 3.1.5
Ma konci doplniť text „; ďalšie spracovanie náhodnej ťažby je možné“
Uvedené znenie nepripúšťa spracovanie ani náhodnej ťažby nad rámec celkového objemu
predpísaného na ťažbu za lesný/vlastnícky celok
Ind. 3.2.2
Na konci doplniť „; rozdiely vzniknuté manipuláciou dreva alebo rozdielnym spôsobom merania dreva
pri obchode s drevom sa zohľadňujú“
V praxi vylučuje existenciu prebytkov vzniknutých predovšetkým pri systéme pohybu dreva cez
expedičné sklady. Zo strany Lesnícko-drevárskej inšpekcie bolo poukazované na porušovanie tohto
indikátore pri prijatí manipulačných prebytkov
Ind. 3.3.2 a 3.3.3
Do poznámky uviesť – „zohľadňuje sa prístup obhospodarovateľa a možnosti ovplyvnenia stavu z jeho
strany“
Obhospodarovateľ má často len teoretickú možnosť ovplyvniť tento stav, napriek tomu, že využíva
všetky dostupné možnosti.

PRÍLOHA B

Porovnávacia analýza súladu technických dokumentov SFCS
1001:2014, 1002:2014 a 1003:2014 s medzinárodnými štandardmi
PEFC ST 1002:2018 a 1003:2018 a aktuálnou národnou legislatívou
Úvod
Porovnávacia analýza bola vykonaná podľa aktuálnych postupov dokumentu ND 002
Tvorba, preskúmanie a revízia dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov, bod 7
Periodické preskúmanie štandardov.
Predmetom porovnávacej analýzy sú
1. medzinárodné PEFC štandardy:
-

PEFC ST 1002:2018 Skupinová certifikácia obhospodarovania lesov – požiadavky

-

PEFC ST 1003:2018 Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesa – požiadavky

2. národná legislatíva:
-

aktuálne znenie zákona 326/2005 Z.z. o lesoch

-

aktuálne znenie zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

so znením aktuálnych národných PEFC štandardov:
-

TD SFCS 1001:2014 Slovenský systém certifikácie lesov – popis

-

TD SFCS 1002:2014 Pravidlá pre certifikáciu hospodárenia v lesoch

-

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

Pri hodnotení boli zohľadnené pripomienky k aktuálne platným štandardom SFCS prijaté od
subjektov - Ing. Ján Kurtiš, Forest Co. a Ing. Zdenko Kováč, LESY SR, š.p.

Výsledky
Medzinárodné štandardy PEFC ST 1002:2018 a 1003:2018 štrukturálne zodpovedajú ISO
normám pre SMQ. Významne menia doteraz v platných dokumentoch SFCS uplatňované
pravidlá, postupy a kritériá riadenia potrebné na vykonávanie certifikácie lesov na regionálnej
úrovni a požiadavky vzťahujúce sa na vlastníkov a obhospodarovateľov lesov.
Úpravy, zmeny oproti platným technickým dokumentom TD SFCS 1001:2014 a TD SFCS
1002:2014
1. V organizácii a riadení regionálnej certifikácie lesov dopĺňajú a menia:
-

požiadavky a podmienky pri tvorbe skupiny a usporiadaní vzájomných vzťahov
v skupine,

-

zodpovedností a právomocí vedúceho skupiny a účastníkov,

-

riadenie a komunikáciu v rámci skupiny,

-

hodnotenie výkonnosti a

-

zlepšovanie.

PRÍLOHA B
2. V systéme TUOL vlastníkov a obhospodarovateľov lesov rozširuje jestvujúce prvky
riadenia o:
-

hodnotenie výkonnosti, a

-

zlepšovanie.

Novely zákona o lesoch, zákona o ochrane prírody a krajiny a medzinárodný štandard PEFC
ST 1003:2018 vyžadujú úpravy a zmeny kritérií a indikátorov TUOL v technickom dokumente
SFCS 1003:2014 týkajúce sa:
-

možnosti aplikovania plnenia nadregionálnych požiadaviek medzinárodného
štandardu prostredníctvom uplatniteľných právnych predpisov, a

-

zosúladenia znenia obsahu kritérií a indikátorov trvalo udržateľného
obhospodarovania lesov s platnou legislatívou.

Záver
Porovnávacia analýza preukázala, že pre zosúladenie technických dokumentov SFCS
s medzinárodnými dokumentmi PEFC ST a národnou legislatívou je potrebné vykonať
normálnu revíziu štandardov v zmysle postupov ND 002 Tvorba, preskúmanie a revízia
dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov.
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