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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, preskúmanie a revízia dokumentov Slovenského systému
certifikácie lesov z 15.5.20191.

1. Rozsah procesu revízie
Proces revízie technických dokumentov iniciovala Rada PEFC Slovensko na svojom zasadnutí
dňa 4.12.20192, na ktorom schválila obsahový zámer revízie (DP_01_2019-12-04)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 rozhodovaní o rozsahu revízie sa prihliadalo na nasledovné skutočnosti:
-

-

zmeny v medzinárodných štandardoch Rady PEFC od roku 2014
zmeny v návodoch Rady PEFC
spätnú väzbu získanú z priebežného pripomienkovania od používateľov SFCS
a ostatných záujmových skupín
výsledky porovnávacej analýzy dokumentov SFCS s relevantnými medzinárodnými
PEFC štandardmi, národnou legislatívou a nariadeniami, a ostatnými relevantnými
normami
zmeny v legislatíve na úseku lesného hospodárstva v SR od poslednej revízie SFCS
v roku 2014

Prijaté pripomienky a výsledky porovnávacej analýzy prerokovala 15.11.2019 Rada PEFC SK.
Na základe odporúčania Rady PEFC SK rozhodlo 30.11.2019 valné zhromaždenie PEFC SK
o vykonaní riadnej revízie dokumentov SFSC. Vzhľadom k tomu bol rozsah revízie technických
dokumentov SFCS stanovený nasledovne:
TD SFCS 1001:2014 Slovenský systém certifikácie lesov – popis
TD SFCS 1002:2014, vydanie 2, Pravidlá pre certifikáciu hospodárenia v lesoch
TD SFCS 1003:2014 Kritéria a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
TD SFCS 1005:2014, vydanie 3, Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu
hospodárenia v lesoch
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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

Fáza prípravy
dokumentu

Zodpovednosť

Názov
dokumentu

Časový harmonogram
Plán

Skutočnosť

12/2019

4.12.2019

Stanovenie
obsahového zámeru

Sekretariát

Schválenie
obsahového zámeru

Rada PEFC SK

Identifikácia
záujmových skupín

Sekretariát

Verejné oznámenie

Sekretariát

12/2019

9.12.2019

Pozvanie záujmových
skupín

Sekretariát

2/2020

9.12.2019

Pripomienkovanie
a prehodnotenie
postupu tvorby
dokumentov

Sekretariát

2/2020

9.12.201929.2.2020

Tvorba technickej
komisie

Sekretariát/
Rada PEFC SK

4/2020

7.7.2020

Vypracovanie
prípravného návrhu
dokumentov

Sekretariát/
osoba poverená
Radou PEFC SK

Získanie a zvažovanie
spätnej väzby

Technická
komisia/
osoba poverená
Radou PEFC SK

Fáza tvorby
dokumentu
Dosiahnutie konsenzu

Technická
komisia/
osoba poverená
Radou PEFC SK

Fáza
pripomienkova
nia

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

Obsahový
zámer
dokumentu

Prípravný návrh
dokumentu

9/2020
9.12.2020
11/2020*
1/2021
2/2021*

9.12.202031.5.2021

Pracovný návrh
dokumentu
1/2021
31.5.2021
2/2021*
Návrh
dokumentu na
pripomienkovani
e

4/2021

8.6.20218.8.2021
(17.9.2021)

6/2021

11.11.2021

6/2021

15.11.2021

6/2021

15.11.2021

Finálny návrh
dokumentu

Technický
dokument

* - zmena schválená Radou PEFC SK 11.9.2020
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3. Identifikácia a vyhľadávanie relevantných záujmových skupín a prekážok
ich účasti
V zmysle požiadaviek ND SFCS 002 Tvorba, preskúmanie 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:
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 dosiahnutie záujmových skupín.
Kategórie záujmových skupín sú uvedené v tab. 2.
Tab. 2 Kategórie záujmových skupín a ich záujmy
Kategória záujmových
skupín

Záujem kategórie

majitelia/obhospodarovatelia
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 a ochrany prírody

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.

V rámci kategórii záujmových skupín boli identifikované hlavné záujmové skupiny (88), v rámci
nich hlavné záujmové skupiny, ktorých účasť je rozhodujúca pre výsledky práce pri tvorbe
dokumentov (32) a znevýhodnené záujmové skupiny (41)4. 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.

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 9.12.2019 prostredníctvom nasledovných prostriedkov:
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•
•

web stránka PEFC Slovensko (9.12.2021) https://www.pefc.sk/dokumenty-sfcs/tvorbadokumentov/revizia-sfcs-2019-2021 vrátane tlačovej správy
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 atď.)6 a uverejnená na:
- https://www.lesmedium.sk/aktualne/slovensko-otvara-reviziu-dokumentovnarodneho-systemu-certifikacie-lesov (10.12.2019)
- https://drevmag.com/2019/12/12/revizia-dokumentov-narodneho-systemucertifikacie/ (12.12.2019)

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) (9.12.2019)7
identifikovaným relevantným záujmovým skupinám, členom PEFC Slovensko
a držiteľom certifikátov TUOL a COC (e-mailom) (9.12.2019)8
prostredníctvom
Newslettera
PEFC
SK
(novinky)
(9.12.2019)
https://www.pefc.sk/novinky/pefc-slovensko-otvara-reviziu-dokumentov-narodnehosystemu-certifikacie-lesov-03ef-30e7

Oznámenie obsahovalo:
•
•
•
•

•
•

informácie o cieli, rozsahu a krokoch procesu tvorby dokumentov a jeho časového
harmonogramu
prístup k obsahovému zámeru štandardov
informácie pre záujmové skupiny o možnosti zúčastniť sa procesu
pozvanie a požiadavku na záujmové skupiny nominovať svojich zástupcov alebo ich
samotných do technickej komisie (do 29.2.2020). Pozvanie pre hlavné záujmové
skupiny a znevýhodnené záujmové skupiny bolo zaslané doporučenou poštou (pozri
vyššie)
pozvanie a jasné pokyny k tomu, ako predložiť spätnú väzbu k rozsahu a procesu
tvorby štandardov
odkaz na postupy tvorby štandardov verejne prístupné na web stránke PEFC SK

Oznámenie zároveň obsahovalo informáciu o zriadení kontaktného miesta pre poskytovanie
informácií a prijímanie sťažností vzťahujúcich sa tvorbe dokumentov. Kontaktné miesto bolo
zverejnené na web stránke PEFC SK (http://www.pefc.sk/dokumenty-sfcs/tvorbadokumentov/revizia-sfcs-2019-2021).

5. Tvorba a zloženie technickej komisie
Sekretariát PEFC Slovensko prijal 27 nominácií od 25 organizácií9. Rada PEFC Slovensko na
svojom zasadnutí 7.7.202010 vzala na vedomie prijaté nominácie a pri zachovaní princípu
vyrovnaného zastúpenia a širokého spektra záujmov rozhodla o zložení technickej komisie
tak, že akceptovala všetkých 27 prijatých nominácii (tab. 3). Členovia technickej komisie boli
menovaní prostredníctvom dekrétu11 a ich kontaktné informácie boli zverejnené na web
stránke PEFC Slovensko https://www.pefc.sk/dokumenty-sfcs/tvorba-dokumentov/reviziasfcs-2019-2021/technicka-komisia. O vzniku TK bola zverejnená aktualita na web stránke
PEFC
SK
https://www.pefc.sk/novinky/vznikla-sirokospektralna-komisia-pre-tvorbustandardov-udrzatelneho-obhospodarovania-lesov-e2d1, ktorú prevzal portál webnoviny.sk na
6

https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/na-slovensku-vznikla-komisia-pre-tvorbu-standardovudrzatelneho-obhospodarovania-lesov/.
Tab. 3 Členovia technickej komisie
Č.

Kategória
záujmových skupín

1 majitelia/

Záujmová skupina
Vojenské lesy a majetky SR, š. p.

obhospodarovatelia
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
2 lesov
Združenie obecných lesov SR

3

Štátne lesy TANAPu

4
5
6 podnikanie

a priemysel

7
8
9 vedecké

Únia regionálnych združení vlastníkov
neštátnych lesov Slovenska
Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.
Slovwood Ružomberok, a.s.
Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a. s.
Národné lesnícke centrum

a technologické
10 spoločenstvo

12 zamestnanci

a odborové zväzy

13
14 miestne orgány
15
16

Združenie zamestnávateľov lesného
hospodárstva na Slovensku
Odborový zväz Drevo, lesy, voda
Slovenská agentúra životného
prostredia
Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR
Ministerstvo životného prostredia SR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, š.p.
TÜV SÜD Slovakia, s.r.o.

17
18
19
20 mimovládne

Slovenská lesnícko - drevárska
inšpekcia
Slovenská lesnícka komora

organizácie

21
22
23
24
25
26
27 ženy

Ing. et Ing. Filip Kuffa
Ing. Peter Zima
Ing. Štefan Orolin
Ing. Ján Andráš
Ing. Juraj Žuffa
Ing. Tomáš Vozárik
Ing. Martin Bartík, PhD.
RNDr. Milan Galko
Ing. Ján Kučera
Ing. Matej Schwarz

Technická univerzita vo Zvolene
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Meno a priezvisko

prof. Dr. Ing. Jaroslav Šálka
Ing. Zdenko Kováč
Ing. Martin Kovalčík
Ing. Alexander Králik
Ing. Jozef Dóczy, PhD.
Ing. Peter Baláž, PhD.
Ing. Daniel Kindernay, PhD.
Mgr. Branislav Dubovský
Ing. Jozef Jurkemík
Ing. Mária Antalová
Ing. Pavol Homola

Klub lesníkov a priateľov lesa Liptova

Ing. Dušan Kováč

PRALES, o.z.

Ing. Marián Jasík

WWF Slovensko

Ing. Michal Filípek, PhD.

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

Ing. Peter Spitzkopf ml.
Ing. Marián Šturcel
prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.
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6. Informácie o pripomienkach k rozsahu a procesu tvorby dokumentov
Od oficiálneho oznámenia o zahájení revízie 9.12.2019 do určeného termínu 29.2.2020 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 3x (2x online
a 1x prezenčne).
Prvé online stretnutie technickej komisie sa konalo 9.12.2020. Prítomných bolo 15 z 27 členov
TK. Cieľom bolo predstaviť členov technickej komisie (TK), oboznámiť ich s požiadavkami na
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. Priebeh stretnutia je zaznamenaný v zápisnici12.
Prípravné návrhy dokumentov13 boli spolu s pripomienkovými formulármi zaslané členom TK
10.12.2020 s požiadavkou na zasielanie pripomienok sekretariátu PEFC Slovensko do
31.1.202114. K prípravným návrhom dokumentov obdržal sekretariát nasledovný počet
pripomienok (tab. 4)15.
Tab. 4 Pripomienky k prípravným návrhom dokumentov
Názov dokumentu

Verzia dokumentu

TD SFCS 1001:202x Slovenský systém
certifikácie lesov – popis a súvislosti

TD_SFCS_1001_202x_PND_2020-12-09

TD SFCS 1002:202x Skupinová certifikácia
obhospodarovania lesov - požiadavky

TD_SFCS_1002_202x_PND_2020-12-09

TD SFCS 1003:202x Trvalo udržateľné
obhospodarovanie lesov - požiadavky

TD_SFCS_1003_202x_PND_2020-12-09

TD SFCS 1005:202x Požiadavky na
certifikačné orgány vykonávajúce
certifikáciu hospodárenia v lesoch

TD_SFCS_1005_202x_PND_2020-12-09

Počet prijatých
pripomienok

38
18
251
2

Všetky prijaté pripomienky boli sumarizované a 3.3.2021 zaslané späť členom TK. Druhé
zasadnutie komisie sa konalo online 21.4.2014. Prítomných bolo 14 z 27 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 dohodne ďalší postup

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
8

uvedené v zápisnici zo stretnutia16. Po zapracovaní pripomienok (14.5.2021) prebehlo
hlasovanie o schválení dokumentov na verejné pripomienkovanie korešpondenčne
(Hlasovanie TK 1/2021)17 s výsledkom ZA - 24, PROTI - 0, ZDRŽAL SA – 3. Zásadnú
pripomienku nevzniesol žiadny člen TK.

8. Informácie o verejnom pripomienkovaní a zhrnutie prijatých
a prerokovaných pripomienok a ich riešenia
Verejné konzultácie k návrhom dokumentov na pripomienkovanie18 organizoval sekretariát
PEFC Slovensko. Verejné konzultácie trvali od 8.6.2021 do 8.8.2021 (63 dní).
Verejné oznámenie o začatí verejného pripomienkovania technických dokumentov
Slovenského systému certifikácie lesov a pozvanie záujmových skupín zúčastniť sa na
pripomienkovaní bolo zverejnené 7.6.2021 prostredníctvom nasledovných prostriedkov:
•
•

web stránka PEFC Slovensko (7.6.2021) https://www.pefc.sk/dokumenty-sfcs/tvorbadokumentov/revizia-sfcs-2019-2021/verejne-konzultacie vrátane tlačovej správy19
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 atď.) a identifikovaným relevantným
záujmovým skupinám, členom PEFC Slovensko a držiteľom certifikátov TUOL a COC
(emailom) (7.6.2021)20

Oznámenie o začatí procesu verejných konzultácií a možnosti pripomienkovania dokumentov
bolo zároveň zaslané:
•
•

hlavným záujmovým skupinám (doporučená pošta) a znevýhodneným záujmovým
skupinám (doporučená pošta) (7.6.2021)21
prostredníctvom Newslettera PEFC SK (novinky) https://www.pefc.sk/novinky/pefcslovensko-otvara-verejne-konzultacie-k-narodnemu-systemu-certifikacie-lesov-0a3d
(8.6.2021)22

Dokumenty určené na verejné pripomienkovanie boli spolu s pripomienkovými formulármi
(online
a offline)
k dispozícií
na
https://www.pefc.sk/dokumenty-sfcs/tvorbadokumentov/revizia-sfcs-2019-2021/verejne-konzultacie.
Počas verejných konzultácií obdržal sekretariát 5 pripomienok od jedného subjektu, ktoré
neboli priradené ku konkrétnym požiadavkám štandardov23 (verejne dostupné na
https://www.pefc.sk/files/documents/tvorba-dokumentov/revizia-sfcs-20192021/pripomienky_vk_prijate.pdf). Pripomienky boli zaslané členom TK24 spolu s pozvánkou
na 3. zasadnutie TK, ktoré sa konalo prezenčne 9.9.2021 v Banskej Bystrici. Na rokovaní bolo
prítomných 17 z 27 členov TK. TK prerokovala pripomienky z verejných konzultácií
a jednomyseľne sa zhodla a zdôvodnila, že prijaté návrhy sú už obsiahnuté v konkrétnych
požiadavkách dokumentov25. Priebeh stretnutia je zaznamenaný v zápisnici26.
Prijaté
(https://www.pefc.sk/files/documents/tvorba-dokumentov/revizia-sfcs-20192021/pripomienky_vk_prijate.pdf)
and
prerokované
(https://www.pefc.sk/files/documents/tvorba-dokumentov/revizia-sfcs-20192021/pripomienky_vk_stanovisko_tk.pdf)
pripomienky
a dokumenty
po
verejných
konzultáciách boli 27.9.2021 zverejnené na https://www.pefc.sk/dokumenty-sfcs/tvorbadokumentov/revizia-sfcs-2019-2021/verejne-konzultacie tak, aby záujmové skupiny mohli
identifikovať svoje pripomienky a reakciu TK. 29.9.2021 bol subjekt, ktorý zaslal pripomienky
informovaný o ich zverejnení27.
Hlasovanie členov TK o finálnych verziách dokumentov prebehlo počas 3. rokovania TK
osobne a následne prostredníctvom korešpondenčného hlasovania pre ostatných členov
(Hlasovanie TK 2/2021)28. Výsledky hlasovania sú uvedené v tab. 5.
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Tab. 5 Výsledky hlasovania o finálnych návrhoch technických dokumentov
Finálny návrh dokumentu

ZA

PROTI

Zásadný
nesúhlas

ZDRŽAL SA

TD SFCS 1001:202x Slovenský
systém certifikácie lesov – popis
a súvislosti
(TD_SFCS_1001_202x_FND_202109-09)

Prítomní

17

0

0

0

Korešpondenčne

5

0

0

5

SPOLU

22

0

0

5

TD SFCS 1002:202x Skupinová
certifikácia obhospodarovania lesov požiadavky
(TD_SFCS_1002_202x_FND_202109-09)

Prítomní

17

0

0

0

Korešpondenčne

5

0

0

5

SPOLU

22

0

0

5

TD SFCS 1003:202x Trvalo
udržateľné obhospodarovanie lesov požiadavky
(TD_SFCS_1003_202x_FND_202109-09)

Prítomní

17

0

0

0

Korešpondenčne

5

0

0

5

SPOLU

22

0

0

5

Prítomní

17

0

0

0

Korešpondenčne

5

0

0

5

SPOLU

22

0

0

5

TD SFCS 1005:202x Požiadavky na
certifikačné orgány vykonávajúce
certifikáciu hospodárenia v lesoch
(TD_SFCS_1005_202x_FND_202109-09)

Finálne návrhy dokumentov boli zaslané členom PEFC Slovensko na formálne odsúhlasenie
prostredníctvom korešpondenčného hlasovania 3/202129 dňa 25.10.2021. Dokumenty boli
schválené dňa 11.11.2021 valným zhromaždením PEFC Slovensko (28 členov) ako technické
dokumenty SFCS30. Výsledky hlasovania: za - 23, proti – 0, zdržal sa – 5.

9. Výsledky pilotného testovania
Vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti s používaním certifikačnej schémy sa s pilotným
testovaním v rámci revízie neuvažovalo.

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-2019-2021/revidovanedokumenty.
Proces revízie bol dokumentovaný. Z procesu revízie sa uchovávajú nasledovné
zdokumentované informácie:
-

postupy tvorby štandardov
identifikácia záujmových skupín mapovaním
skontaktované a pozvané záujmové skupiny
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-

členovia technickej komisie pre tvorbu štandardov vrátane účastníkov na každom
stretnutí technickej komisie
prijatá spätná väzba a zápis ako bola spätná väzba riešená
všetky návrhy a finálna verziu štandardov
výsledky rokovaní technickej komisie
dôkazy o konsenze o konečnej verzii štandardov
dôkazy týkajúce sa procesu preskúmania
konečné schválenie dokumentov valným zhromaždením PEFC SK

Zdokumentované informácie uchováva sekretariát PEFC SK až do ukončenia nasledujúceho
preskúmania alebo revízie dokumentov SFCS, prípadne minimálne päť rokov po ich
zverejnení. Zdokumentované informácie sú k dispozícií záujmovým skupinám na web stránke
PEFC SK alebo na požiadanie.

11. Návrh na prechodnú dobu platnosti
Revidované dokumenty nadobúdajú účinnosť 1.11.2022. Prechodné obdobie na zavedenie,
rozšírenie informácií a vzdelávanie o zmenách vyplývajúcich z periodickej revízie dokumentov
SFCS je do 1.11.2023. Dátum nasledujúceho periodického preskúmania: 11.11.2026.
Revidované technické dokumenty nahrádzajú po nadobudnutí účinnosti súčasné technické
dokumenty SFCS nasledovne:
Revidované technické dokumenty

Pôvodné technické dokumenty

TD SFCS 1001:2021 Slovenský systém
certifikácie lesov – popis a súvislosti

TD SFCS 1001:2014 Slovenský systém
certifikácie lesov – popis

TD SFCS 1002:2021 Skupinová certifikácia
obhospodarovania lesov - požiadavky

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

TD SFCS 1003:2021 Trvalo udržateľné
obhospodarovanie lesov - požiadavky

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

TD SFCS 1005:2021 Požiadavky na certifikačné
orgány vykonávajúce certifikáciu hospodárenia v
lesoch

TD SFCS 1005:2014, Vydanie 3, Požiadavky
na certifikačné orgány vykonávajúce
certifikáciu obhospodarovania lesov

Vo Zvolene 15.11.2021
Vypracoval:

Schválil:

_______________________

_______________________

doc. Ing. Hubert Paluš, PhD.

prof. Dr. Ing. Jaroslav Šálka

národný sekretár

predseda TK
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