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1. Úvod 

Hlavným cieľom organizácie NEPCon je identifikácia dobrého obhospodarovania lesov prostredníctvom 

dôveryhodnej a nezávislej certifikácie. NEPCon je certifikačný organ FSC® akreditovaný  Accreditation Services 

International (ASI). 

Cieľom štandardov obhospodarovania lesov je poskytnúť lesným hospodárom, vlastníkom pôdy, spracovateľom 

dreva, vedcom, ekológom a širokej verejnosti informácie o aspektoch obhospodarovania v lesov, ktoré NEPCon 

vyhodnocuje, pri rozhodnutia o vydaní certifikátu Forest Stewardship Council® (FSC). 

Tieto štandardy sú východiskovým bodom pre vypracovanie regiónálne špecifických predbežných štandardov  

NEPCon, ktoré musia byť vyvinuté pre všetky krajiny, kde neexistujú žiadne štandardy schválené FSC. 

Princípy, kritériá a indikátory v tomto dokumente sú aplikovateľné pre posudzovanie všetkých lesných podnikov 

(FMEs) s ktorých hlavným cieľom je produkciou dreva (aj keď nie výlučne). Tieto štandardy sú globálne 

aplikovateľné, vo všetkých typoch lesa. 

Tento štandard bude každoročne revidovaný ak to bude potrebné na zabezpečenie trvalej zhody so všetkými 

schválenými pravidlami FSC, štandardami, usmerneniami a vysvetľujúcmi poznámkami, ktoré sa vzťahujú k výkladu FSC 

princípov a kritérií. 

2. Základné informácie 

Lesy sú obhospodarované za účelom naplnenia rôznych cieľov. Obhospodarovanie v prirodzených lesoch alebo 

plantážach sa uskutočňuje za účelom získavania rôznych drevných alebo nedrevných produktov, zahŕňa 

mechanizovanú alebo manuálnu ťažbu či zber. Lesy sú obhospodarované rôznymi subjektmi, či už veľkými 

obhospodarovateľmi, miestnymi samosprávami obcí alebo združeniami vlastníkov. Kriticky dôležitou otázkou je 

- ako hodnotiť široké spektrum environmentálnych, socio-ekonomických a lesníckych vplyvov činností lesného 

hospodárstva jasne a konzistentne na základe kombinácie vedeckého výskumu a praktických skúseností. 

3. Pripomienky verejnosti 

Certifikačný proces má verejné aj dôverné aspekty. Certifikačné hodnotenia nie sú verejnými dokumentmi, 

pokiaľ ich zverejnenie nevyžaduje zákon (napr. v prípade niektorých štátnych lesov), ani priamo určené pre 

verejné rozširovanie certifikovanou prevádzkou. V prípade každého certifikovaného lesného podniku sú však 

verejne dostupné tri dokumenty: 

1. Verejný dokument ohľadne konzultácií so záujmovými skupinami, ktorý informuje o každom certifikačnom 
hodnotení  aspoň 45 dní pred prácou v teréne; 

2. Použitý certifikačný štandard; 
3. Verejné zhrnutie certifikácie kde sú vedené výsledky z každej jednotlivej certifikácie lesa.  
 

Dokument ohľadne konzultácií so záujmovými skupinami je zvyčajne distribuovaný osobne, faxom, poštou 

alebo elektronickou poštou je tiež zverejnený na web-stránke www.nepcon.net. Špecifický štandard NEPCon je 

taktiež verejne dostupný pred a počas hodnotenia a tvorí súčasť verejne dostupných dokumentov pre každú 

certifikáciu lesov. Verejné zhrnutie certifikačného hodnotenia je vypracované ako posledný krok certifikačného 

procesu a je k dispozícii až potom, keď pre subjekt bolo odsúhlasené vydanie certifikátu. Kópie dokumentov 

ohľadne konzultácií so záujmovými skupinami, alebo dočastného štantandardu NEPCon pre obhospodarovanie 

lesov nájdete na našej webovej adrese www.nepcon.net, Verejné zhrnutie certifikačného hodnotenia nájdete v 

databázr FSC http://info.fsc.org/, prípadne kontaktujte ústredie NEPCon (NEPCon | Filosoofi 31 l 50108 Tartu, 

Estonia, email estonia@nepcon.net, phone +372 7 380 723). Naliehavo odporúčame, aby ste nám poskytli 

vaše názory, či už pozitívne alebo negatívne, ohľadne našich klientov (žiadateľov alebo certifikovaných 

podnikov), certifikačných štandardov alebo certifikačných postupov.   
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Poznámka k použitiu tohto štandardu: Všetky aspekty tohto štandardu sú považované za normatívne, vrátane 

rozsahu, š dátumu účinnosti štandardu, odkazov, termínov a definícií, tabuliek a príloh, pokiaľ nie je uvedené 

inak. 

4. Regionálne štandardy 

Pracovné skupiny organizácie FSC po celom svete vypracovávajú štandardy certifikácie obhospodarovania 

lesov špecifické pre konkrétnu krajinu alebo región. NEPCon podľa možností v plnej miere podporuje a 

presadzuje takéto procesy a podieľa sa na nich. Naša skúsenosť je, že proces vytvárania regionálnych 

štandardov je veľmi dôležitý. Vytváranie regionálnych štandardov je vynikajúci spôsob, ako zapojiť verejnosť do 

dôležitých a obsiahlych diskusií o budúcnosti obhospodarovania lesa a jeho prínosu pre ľudí. Inými slovami, 

proces vytvorenia regionálneho štandardu nemôže byť chápaný len ako proces ustanovenia technického 

štandardu, ale aj ako proces ktorý presahuje tému udržateľného obhospodarovania lesov. 

Regionálne štandardy sú vypracovávané, odskúšané v praxi a schválené regionálnymi pracovnými skupinami v 

rámci procesu FSC. Následne sú predložené medzinárodnému ústrediu organizácie FSC na schválenie. 

Konečný produkt, ak je schválený, je "štandard akreditovaný FSC". Po akreditácii štandardu musia všetky 

certifikačné organizácie schválené FSC (akým je NEPCon) používať prijaté regionálne štandardy ako základné 

východisko pre certifikáciu FSC v danej krajine alebo danom regióne. Certifikačné organizácie si môžu zvoliť, či 

budú prísnejšie ako regionálny štandard, ale nemôžu byť menej prísne. 
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Vo všetkých krajinách alebo regiónoch na ktoré sa nevzťahuje žiadny štandard obhospodarovania lesa 

akreditovaný FSC, vypracuje NEPCon miestnu úpravu štandardu alebo dočasný štandard na hodnotenie 

obhospodarovania leso vo vymedzenej zemepisnej oblasti. Upravený štandard je vypracovaný na základe 

všeobecného štandardu NEPCon s certifikačnými indikátormi modifikovanými tak, aby prihliadali na národný 

kontext (napr. právne požiadavky, ekologické, spoločenské a ekonomické požiadavky). Tento návrh bude 

preložený do úradného jazyka krajiny pôsobnosti lesného podniku, a bude súčasne bude predložený ku 

konzultáciám najmenej 45 dní pred začatím terénnych prác hlavného hodnotenia. Distribúcia medzi kľúčovými 

záujmovými skupinami je realizovaná cez internet (prostredníctvom elektronickej pošty a zverejnenia na 

webovej adrese NEPCon), poštou a na osobných stretnutiach.  

Lesné podniky certifikované na základe predchádzajúceho štandardu FSC alebo NEPCon majú minimálne 

jeden rok na to, aby splnili aktualizovaný regionálny štandard FSC.  

NEPCon použil aj ďalšie zdroje ako základ a inšpiráciu pre vypracovanie indikátorov a nástrojov na overenie 

dočasného štandardu. Nasledovné dokumenty boli posúdené a zvažované pri vypracovávaní tohto dočasného 

štandardu: 

• FSC-STD-01-001 (version 4-0) Princípy a kritériá FSC obhospodarovania lesov 

• FSC-STD-20-002 (version 3-0) Štruktúra, obsah a miestna adaptácia všeobecných štandardov certifikačných 

organizácií. 

• FSC-POL-30-401 Certifikácia FSC a konvencie Medzinárodnej organizácie práce (ILO) 

• FSC-STD-01-003 Kritériá pre lesy malých výmer a lesy s nízkou intenzitou hospodárenia (SLIMF) 

• Všeobecné štandardy NEPCon pre hodnotenie lesného hospodárstva  

• Všeobecné štandardy NEPCon ohľadne hodnotenia nedrevených lesných produktov – dodatok 

• 4. návrh národného štandardu FSC pre obhospodarovanie lesov na Slovensku (Návrh 4, 2007) - 

http://www.broz.sk/standard-fsc-pre-sr 

5. Štruktúra štandardov NEPCon  

Všeobecné (globálne) štandardy NEPCon vychádzajú priamo zo Zásad a kritérií FSC obhospodarovania lesov 

(FSC-STD-01-001) Tieto obsahujú špecifické všeobecné indikátory pre každé kritérium za účelom vytvorenia 

globálneho štandardu NEPCon. Tieto indikátory boli použité ako  východisko pre vypracovanie “dočasných 

štandardov NEPCon ” špecifických pre konkrétny región. Indikátory v dočasných štandardoch sa používajú na 

posúdenie hospodárenia v lesoch v konkrétnom regióne a zohľadňujú jeho špecifiká.   

 

Štandardy sú rozdelené podľa nasledujúcich desiatich princípov: 

1. Dodržiavanie právnych noriem a princípov FSC 

2. Vlastnícke a užívateľské práva a povinnosti 

3. Práva pôvodného obyvateľstva 

4. Vzťahy k miestnemu obyvateľstvu a práva pracovníkov 

5.0 Úžitky z lesa 

6. Vplyv na životné prostredie 

7. Hospodársky plán 
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8. Monitorovanie a hodnotenie 

9. Zachovanie lesov s veľkým spoločenským významom 

10. Plantáže 

 

V štandarde je uvedený každý princíp a kritériá FSC a súčastne aj s indikátory NEPCon. Všetky kritériá vo 

všetkých princípoch musia byť posudzované v každom hodnotení, pokiaľ audítori NEPCon nepovažujú 

niektoré princípy za neaplikovateľné (napr. princíp č. 10 nebude aplikovateľný, ak hodnotený lesný podnik 

nemá plantáže).   

6. Indikátory pre malé a veľké lesné podniky 

 

Na základe požiadavky FSC, NEPCon vyvinul špecifické indikátory pre určité kritériá, na základe veľkosti 

lesných podnikov. Jasné kvantitatívne definície pre malé a pre veľké lesné podniky sú zahrnuté v dočasných 

štandardoch NEPCon upravených pre jednotlivé regióny. V oblastiach, kde nie sú stanovené regionálne limity, 

by sa za veľké lesné podniky mali považovať podniky s viac ako 50 000 hektármi. Definícia malého lesného 

podniku je určená regionálnymi limitmi FSC stanovenými pre lesy malých výmer a lesy s nízkou intenzitou 

obhospodarovania (SLIMF), ktoré boli stanovené buď globálne organizáciou FSC (100 ha), alebo národnými 

iniciatívami FSC. 

Pre účely tohto štandardu sú prahové hodnoty nasledovné: 

„Malé lesné podniky“  

1. Výmera obhospodarovaných lesov (LPF) je menšia ako 500 ha alebo 

2. Ročná ťažba v  obhospodarovaných lesoch je menej ako 20% priemerného ročného prírastku (PP) a ročná 

ťažba v  obhospodarovaných lesoch nepresahuje 5 000 m3 

„Stredné lesné podniky“ - Výmera obhospodarovaných lesov (LPF) je 500 – 10 000ha. 

„Veľké lesné podniky“- Výmera obhospodarovaných lesov (LPF) je nad 10 000ha. 
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7. Obsah 

A Pôsobnosť 

 

 

Tento štandard bude tvoriť základ pre FSC certifikáciu obhospodarovania lesov lesných podnikov na 

Slovensku. 

 

B Dátum účinnosti štandardu 

 

Tento štandard nadobúda platnosť od 19.12. 2014  

 

C Odkazy 

FSC-STD-01-001 v. 4.0 Princípy a kritéria FSC pre obhospodarovanie lesov 

 

FSC-STD-01-002 (návrh 1-0) Slovník pojmov FSC 

 

D Terms and definitions 

Pozri prílohu A - slovník 

Akronymy (anglický/slovenský: slovenský preklad)  

FME  : Lesný podnik 

FSC  :   Forest Stewardship Council 

LVSV  :  Lesy s veľkým spoločenským významom 

SLIMF  :  Malé lesné podniky s nízkou intenzitou obhospodarovania (SLIMF) 

                                               
 ako synonymum sa používa aj termín „Lesy s vysokou ochranárskou hodnotou“ 
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Dočastný štandard NEPCon pre hodnotenie lesov na Slovensku 

Princíp 1: DODRŽIAVANIE PRÁVNYCH NORIEM A PRINCÍPOV FSC 

Hospodárenie v lese musí rešpektovať všetky právne normy platné v danej krajine ako aj medzinárodné 
dohovory a zmluvy, ktorých je daná krajina signatárom a musí byť v súlade s princípmi a kritériami FSC. 

Kritériá Indikátory 

1.1. Hospodárenie v lese musí 
rešpektovať všetky národné 
a miestne právne normy a 
administratívne požiadavky. 

1.1.1. Zamestnanci sú informovaní o príslušných legislatívnych 
požiadavkách a o svojich povinnostiach. 

1.1.2. Veľké lesné podniky: Kópie príslušných zákonov musia 
byť k dispozícii na ústredí a pre zamestnancov. 

1.1.3. Zistený nesúlad s platnou legislatívou je písomne 
evidovaný. 

1.1.4. V prípade zistenia nesúladu sú uskutočnené nápravné 
opatrenie. 

1.1.5. Lesný podnik musí dodržiavať národné, regionálne a 
miestne zákony týkajúce sa životného prostredia, práce a 
lesníctva. 

1.2. Musia byť zaplatené všetky 
príslušné a zákonne 
predpísané platby, príspevky, 
dane a iné poplatky. 

1.2.1. Lesné podniky si sú vedomé svojich povinností týkajúcich 
sa úhrad zákonne predpísaných poplatkov, príspevkov 
a daní. 

1.2.2. Existujú dôkazy, že všetky povinné platby sú uhradené 
v termíne splatnosti.. 

1.2.3. Veľké lesné podniky: v prípade nesúladu lesné podniky 
sú povinné uchovávať akúkoľvek dokumentáciu týkajúcu 
sa nedostatkov a spôsobu ich riešenia. 

1.3. Ustanovenia všetkých 
podpísaných záväzných 
medzinárodných dohôd, ako 
sú CITES, ILO konvencie, 
ITTA, a konvencia o 
biologickej diverzite musia byť 
v signatárskych krajinách 
rešpektované. 

1.3.1. Veľké lesné podniky: Lesné podniky sú oboznámené 
a rešpektujú relevantné a platné medzinárodné dohovory  

1.3.2. Osoby mladšie ako 15 rokov nevykonávajú lesné práce, 
jedine v rámci ich výcviku a vzdelávania. 

1.3.3. Osoby mladšie ako 18 rokov nebudú zamestnané na 
činnosti, pri výkone ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu 
zdravia a bezpečnosti práce.  

Poznámka:  Relevantné medzinárodné dohovory sú pokryté 

legislatívou Slovenskej republiky ako aj ostatnými 

časťami štandardu.  

1.4. Rozpory medzi zákonmi, 
predpismi a princípmi a 
kritériami FSC musia byť 
certifikačnou organizáciou a 
dotknutými stranami 
vyhodnotené pre účely 
certifikácie od prípadu k 
prípadu. 

1.4.1. Lesné podniky musia zistené rozpory medzi legislatívou 
a súčasným štandardom identifikovať a zaznamenať 

1.4.2. Akýkoľvek zistený rozpor je riešený v spolupráci 
s relevantnými zákonodarnými orgánmi a dotknutými 
stranami (vrátane kontaktnej osoby FSC alebo 
národného zastúpenia FSC) 
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1.5. Obhospodarované lesné 
územie by malo byť chránené 
pred nelegálnou ťažbou, 
osídľovaním a inými 
nepovolenými činnosťami. 

1.5.1. Veľké lesné podniky: Lesné podniky majú zavedený 
monitorovací systém vrátane  pravidelných kontrol 
dokumentov. 

1.5.2. Pytliactvo a nelegálna ťažba sú kontrolované  alebo 
klesajúce.  

1.5.3. Lesný podnik urobil všetky primerané právne opatrenia 
na zamedzenie ilegálneho využívania lesných území 
alebo prírodných zdrojov. 

1.5.4. Lesný podnik je povinný písomne informovať príslušné 
orgány (napr. inšpekciu životného prostredia, políciu) 
o všetkých zistených nelegálnych činnostiach  

1.6. Lesní hospodári musia 
preukázať dlhodobý záväzok 
dodržiavať princípy a kritériá 
FSC. 

1.6.1. Lesný podnik preukazuje dlhodobú podporu FSC 
princípom a kritériám. 

1.6.2. Veľké lesné podniky: Lesné podniky disponujú verejne 
prístupným vyhlásením alebo plánom, ktorý ich zaväzuje 
dodržiavať požiadavky FSC v rámci plochy 
certifikovaných lesov.  

1.6.3. Lesné podniky a ich zamestnanci sú oboznámení 
s relevantnými požiadavkami FSC štandardov týkajúcimi 
sa ich pracovnej náplne.  

1.6.4. Lesné podniky na lesných porastoch, ktoré sú mimo 
posudzovanej oblasti nerealizujú činnosti, ktoré sú v 
zjavnom v rozpore s FSC P&C. 

1.6.5. Lesné podniky zverejnia informácie o všetkých lesných 
plochách, za  ktorých obhospodarovanie v akejkoľvek 
miere zodpovedá lesný podnik, aby tak preukázali súlad 
s aktuálnymi politikou FSC o čiastočne certifikovaných 
a o plochách vylúčených z rozsahu certifikácie. 
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Princíp 2: VLASTNÍCKE A UŽIVATEĽSKÉ PRÁVA A POVINNOSTI 

Dlhodobé právo vlastníctva a užívania pozemkov a lesných zdrojov musí byť jasne definované, 
dokumentované a právne ustanovené. 

Kritériá Indikátory 

2.1. Práva k dlhodobému 
užívaniu lesa 
a pozemkom (napr. 
právny podklad 
vlastníctva pozemkov, 
zvykové právo, nájomné 
zmluvy) musia byť jasne 
preukázané. 

2.1.1. Majetkové hranice sú označené alebo inak jasne 
znázornené napr. vyplývajú z prirodzených hraníc). 

2.1.2. Lesný podnik má právny dokument, ktorý potvrdzuje jeho 
vlastnícke právo alebo právo na obhospodarovanie lesa. 

2.2. Miestne spoločenstvá s 
právnymi alebo 
zvykovými právami na 
vlastníctvo alebo užívanie 
môžu v miere nutnej 
k zaisteniu ochrany 
svojich práv alebo 
zdrojov dozerať na 
lesnícke zásahy, pokiaľ 
slobodným a 
uvedomelým súhlasom 
touto právomocou 
nepoverili iný subjekt. 

2.2.1. Veľké lesné podniky: Lesné podniky rešpektujú zvykové 
práva alebo tradičné užívateľské práva miestnych 
spoločenstiev na užívanie lesných zdrojov.   

2.2.2. Veľké a stredné lesné podniky zabezpečia regulovaný 
prístup miestnych spoločenstiev k nákupu palivového 
dreva za cenu, ktorá neprevýši priemernú trhovú cenu 

2.2.3. Lesné podniky by mali susediacich vlastníkov lesa 
informovať o plánovaných hospodárskych opatreniach 
pred zahájením terénnych prác.  

2.2.4. Lesné podniky zabezpečia prístup miestnych 
spoločenstiev do lesa za účelom zberu nedrevných 
lesných produktov, ako sú bobule a huby, pre vlastnú 
spotrebu.   

2.2.5. Lesný podnik nesmie obmedzovať miestne spoločenstvá 
vo veciach ich práv a zvykových práv pokiaľ tieto 
obmedzenia nebudú vopred odsúhlasené miestnymi 
spoločenstvami. 

 

2.3. Musí byť stanovený 
primeraný mechanizmus  
riešenia sporov 
týkajúcich sa vlastníckych 
a užívateľských práv. 
Okolnosti a stav 
akýchkoľvek 
nevyriešených sporov 
musia byť výslovne vzaté 
do úvahy pri 
certifikačnom hodnotení. 
Spory zásadného 
významu zahrňujúce 
podstatnú časť záujmov 
vedú obvykle k vylúčeniu 
z procesu certifikácie. 

2.3.1. Lesný podnik sa nestane súčasťou nevyriešených sporov 
zásadného rozsahu v súvislosti s certifikovanými lesnými 
plochami, ktoré  sa týkajú významného počtu záujmových 
skupín. 

2.3.2. Lesný podnik pri riešení sporov týkajúcich sa vlastníckych 
a užívateľských práv použije postup, ktorý bude rovnako 
rešpektovať a zohľadňovať všetky zainteresované strany.  

2.3.3. Záznamy z minulých a bežiacich sporov týkajúcich sa 
vlastníckych a užívateľských práv sú evidované. 

2.3.4. Lesný podnik preukáže podstatný pokrok dosiahnutý 
v riešení závažných sporov. 
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Princíp 3: PRÁVA PÓVODNÉHO OBYVATEĽSTVA 

Musí byť uznané a rešpektované zákonné a zvykové právo pôvodného obyvateľstva vlastniť , užívať a 
spravovať svoju pôdu, územia a zdroje. 

Kritériá Indikátory 

3.1. Pôvodné obyvateľstvo 
musí dozerať na 
obhospodarovanie lesa 
na svojej pôde a 
územiach, pokiaľ svojím 
slobodným a 
uvedomelým súhlasom 
nepoverili touto kontrolou 
iný subjekt. 

Nie je aplikovateľné  

3.2. Obhospodarovanie lesa 
nesmie ohroziť alebo 
obmedziť, priamo alebo 
nepriamo, zdroje alebo 
právo držby pôvodného 
obyvateľstva. 

Nie je aplikovateľné 

3.3. Miesta so zvláštnym 
kultúrnym, ekologickým, 
ekonomickým alebo 
náboženským významom 
pre pôvodné 
obyvateľstvo [a ostatné 
oblasti spoločenstva] 
musia byť jasne 
identifikované v 
spolupráci s týmito 
obyvateľmi a rozpoznané 
a chránené lesnými 
hospodármi. 

Nie je aplikovateľné 

3.4. Pôvodné obyvateľstvo 
musí byť kompenzované 
za využívanie ich 
tradičných znalostí 
ohľadom využitia lesných 
druhov alebo 
hospodárskych systémov 
pri lesníckych 
činnostiach. Táto 
kompenzácia musí byť 
formálne dohodnutá s ich 
slobodným a 
uvedomelým súhlasom 
pred začatím lesníckych 
činností. 

Nie je aplikovateľné 
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Princíp 4: VZŤAHY K MIESTNEMU OBYVATEĽSTVU A PRÁVA PRACOVNÍKOV 

Lesnícke činnosti musia udržiavať alebo zlepšovať dlhodobú sociálnu a ekonomickú prosperitu lesných 
pracovníkov a miestnych spoločenstiev. 

Kritériá Indikátory 

4.1. Spoločenstvám na území 
alebo v susedstve 
obhospodarovaných lesov by 
mala byť daná príležitosť na 
zamestnanie, školenie a iné 
služby. 

 

4.1.1. Veľké lesné podniky: lesné podniky majú písomné 
pracovné smernice , v ktorých je zakotvené prednostné 
zamestnávanie miestnych obyvateľov a zdôvodnenie 
prípadov kedy toto nie je možné dodržať (napr. 
požadovaná kvalifikácia, vnútorné  propagačné 
mechanizmy)  

4.1.2. Mali by existovať dôkazy snahy pre zabezpečenie či 
stabilné zamestnávanie všetkých pracovníkov  

4.1.3. Neexistencia diskriminácie v rámci zamestnávania 
vrátane prijímania pracovníkov, inzerátov, prepúšťania, 
odmeňovania a zamestnaneckých výhod. 

4.1.4. Zmluvné mzdy alebo príjmy sú najmenej v takej výške, 
ako v porovnateľných zamestnaniach v danom regióne a 
v žiadnom prípade nie nižšie ako minimálna mzda. 

4.2. Obhospodarovanie lesa by 
malo byť v súlade alebo 
nad rámec ustanovení 
všetkých príslušných 
zákonov a/alebo predpisov 
týkajúcich sa zdravia a 
bezpečnosti zamestnancov 
a ich rodín. 

4.2.1. Zamestnanci i zmluvní pracovníci sú oboznámení so 
zásadami bezpečnosti práce a dodržiavajú ich. 

4.2.2. Pri ťažbe všetci (pracovníci s v ťažbe, ťažobné firmy, 
zmluvní pracovníci) používajú vhodné bezpečnostné a 
zdravotné pomôcky vrátane prilby, viditeľnej (reflexnej) 
vesty, obleku, bezpečnostnej obuvi a nohavíc a majú k 
dispozícii balíček prvej pomoci. 

4.2.3. Každá osoba vstupujúca na územie s prebiehajúcou 
ťažbou je kontrastne oblečená a má prilbu. 

4.2.4. Pracovníci, ktorí lezú na stromy, absolvovali príslušné 
školenie o bezpečnosti a postupe pri práci a používajú 
vhodné bezpečnostné pomôcky. 

4.2.5. Pracovníci, vykonávajúci nebezpečnú prácu, ako je  
ťažba v kalamite, ťažba veľkých stromov a lezenie na 
stromy, nikdy nepracujú osamote. 

4.2.6. Pracovníci dostali inštrukcie o postupe v prípade 
nebezpečných situácií ako sú nehody, požiar alebo  únik 
oleja. 

4.2.7. Lesný podnik nesmie využívať lesné stroje bez kabíny 
alebo ochranných mreží.  

4.2.8. Lesný podnik pravidelne kontroluje dodržiavanie všetkých 
bezpečnostných postupov pri práci v lese. 

4.2.9. Na prístupových cestách k miestam, kde prebiehajú 
ťažobné práce, musia byť umiestnené výstražné značky. 

4.2.10. Ak pracovníci musia ostať v lese cez noc, musia mať 
zabezpečený vhodný nocľah s prístupom k čistej vode a 
hygienickým zariadeniam. 

4.2.11. Veľké lesné podniky: Zamestnancom by mala byť 
ponúknutá možnosť vakcinácie proti kliešťovej 
encefalitíde.  

4.2.12. Indikátory kritéria 4.2 sa uplatňujú aj v prípadoch, že 
v prevádzke sú prítomní aj rodinný príslušníci 
pracovníkov.  
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4.3. Právo pracovníkov 
organizovať sa a slobodne 
vyjednávať s ich 
zamestnávateľmi musí byť 
zaručené tak, ako je to 
stanovené v Konvenciách 
87 a 98 Medzinárodnej 
organizácii práce (ILO - 
International Labour 
Organisation). 

4.3.1. Všetci pracovníci môžu vytvoriť odborovú  organizáciu a 
združovať sa v nej bez obáv zo zastrašovania alebo 
odvety a sú dobre informovaní o svojich právach 
vyplývajúcich z týchto štandardov. 

4.3.2. Veľké a stredné lesné podniky: Kolektívne vyjednávania 
so zástupcami odborových zväzov sú vedené v dobrej 
viere a s najlepším úsilím dospieť k dohode. 

4.4. Do procesu hospodárskeho 
plánovania a riadenia 
podniku musia byť 
začlenené výsledky 
hodnotenia sociálnych 
dopadov. Musia byť vedené 
konzultácie s ľuďmi a 
skupinami, ktoré sú priamo 
ovplyvnené hospodárskymi 
činnosťami. 

4.4.1. Veľké lesné podniky: majú systém, ktorý umožňuje účasť 
miestnych obyvateľov v plánovacom hospodárskom 
procese. 

4.4.2. Všetky zainteresované strany majú prístup k príslušným 
informáciám. 

4.4.3. Veľké a stredné lesné podniky: Lesný hospodár musí 
preukázať, že počas hospodárskych plánov a činností boli 
zohľadnené a/alebo zodpovedané na vstupy z účasti 
spoločenstva 

4.4.4. Veľké a stredné lesné podniky:  Sú zmapované oblasti 
zvláštnej ekonomickej, ekologickej, kultúrnej alebo 
duchovnej hodnoty pre miestne komunity. Ich hodnoty sú 
zdokumentované a lesné hospodárenie zohľadňuje  tieto 
hodnoty. 

4.5. Musia byť stanovené 
príslušné mechanizmy pre 
riešenie sťažností a pre 
poskytovanie spravodlivej 
kompenzácie v prípade 
straty alebo poškodenia 
zákonných alebo 
zvykových práv, majetku, 
zdrojov alebo živobytia 
miestneho obyvateľstva. 
Musia byť prijaté opatrenia 
pre zabránenie takýmto 
stratám alebo škodám. 

4.5.1. Lesný podnik vyvinie dostatočné úsilie na to, aby zabránil 
stratám a škodám miestneho obyvateľstva, a dostatočné 
úsilie na riešenie neprávostí týkajúcich sa práva, náhrady 
škôd a negatívnych vplyvov. 

4.5.2.  Veľké lesné podniky: V prípade že jej zdroje miestnych 
komunít sú poškodené hospodárskou činnosťou musia 
byť zdokumentované kompenzačné nástroje na 
odškodnenie dotknutých strán  

4.5.3. Lesný podnik má efektívne preventívne opatrenia  na 
zamedzenie prípadných škôd na zdrojoch, ktoré sú  
využívané miestnymi spoločenstvami. 
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Princíp 5: ÚŽITKY Z LESA 

Lesnícke činnosti musia podporovať účinné využívanie rôznych lesných produktov a funkcií lesa pre 
zabezpečenie ekonomickej životaschopnosti a širokého rozsahu environmentálnych a sociálnych úžitkov. 

Kritériá Indikátory 

5.1. Hospodárenie v lese by 
malo smerovať k 
dosiahnutiu ekonomickej 
životaschopnosti, berúc 
do úvahy všetky 
environmentálne, 
sociálne a prevádzkové 
náklady produkcie 
vrátane zabezpečenia 
investícií potrebných pre 
udržanie ekologickej 
produktivity lesa. 

5.1.1 Príjmy sú dostatočné na pokrytie nákladov 
obhospodarovania lesa, napr. na hospodárske 
plánovanie, údržbu ciest, pestovanie lesov, dlhodobé 
zvyšovanie zdravotného stavu, monitoring stavu lesa a 
výnosov a na investície na ochranu lesov a prírody. 

5.1.2 Lesný podnik sa vždy, pokiaľ to neznemožňujú špecifické 
hospodárske ciele (napr. dotované obhospodarovanie za 
účelmi výskumu), snaží o ekonomickú životaschopnosť 
obhospodarovania lesa. 

5.1.3 Rozpočty zahŕňajú environmentálne, sociálne a tiež 
prevádzkové náklady nevyhnutné na udržanie certifikátu 
(napr. hospodárske plány, údržba ciest, pestovné 
opatrenia, monitoring prírastkov, investície na ochranu). 

5.1.4 Veľké lesné podniky: Pri hodnotení ekonomickej 
životaschopnosti je do úvahy braná aj hodnota zásoby 
porastu 

5.2. Hospodárenie v lese a 
marketingové opatrenia 
by mali podporovať 
optimálne využívanie 
a miestne spracovávanie 
rôznorodých produktov 
lesa. 

5.2.1. Posudzuje sa „najdôležitejšie a najlepšie využitie” 
jednotlivých drevín a druhov dreva. 

5.2.2. Podporuje sa častejší výskyt využitia menej známych  
lebo menej využívaných rastlinných druhov na 
obchodovanie a zabezpečenie živobytia. 

5.2.3. V rámci využitia lesa a spracovania sa uvažuje 
s nedrevnými lesnými produktmi (napr. semená,  
bobuľovité plody, huby, živica, okrasná čečina, vianočné 
stromčeky a zverina). 

5.2.4. Pokiaľ je to možné lesný podnik uprednostní miestne 
spracovanie lesných produktov 

Pozri tiež 5.4 

5.3. Hospodárenie v lese by 
malo minimalizovať straty 
(odpad) vznikajúce pri 
ťažbe a spracovaní dreva 
v lese a zabrániť škodám 
na iných lesných 
zdrojoch. 

5.3.1. Sieť existujúcich a plánovaných lesných ciest, mostov a 
približovacích liniek je vzhľadom na rozsah a intenzitu 
hospodárskych činností dostatočná. 

5.3.2. Ťažobné metódy sú navrhnuté tak, aby nedošlo ku  
stratám na objeme dreva určeného na predaj a ku  
škodám na stromoch zostávajúcich v lese. 

5.3.3. Pri ťažobných činnostiach, spracovaní priamo na 
ťažobnom mieste a približovaní je odpad minimalizovaný. 

5.4. Hospodárenie v lese by 
sa malo snažiť o 
posilnenie a diverzifikáciu 
miestnej ekonomiky 
a vyhýbať sa závislosti na 
jedinom lesnom 
produkte. 

5.4.1. Obchodná politika lesného podniku by mala  zohľadňovať 
aj potreby miestnych spracovateľov. 

5.4.2. Pokiaľ je to možné lesný podnik podporí miestne pridanú 
hodnotu spracovania. 

Pozri tiež 5.2 

5.5. Hospodárske činnosti v 
lese musia zohľadňovať, 
udržiavať, a tam kde je to 
vhodné, zlepšovať 
hodnotu funkcií lesa 
a zdrojov, ako sú vodné 
zdroje a možnosti 

5.5.1. Veľké lesné podniky: Podnik musí zohľadniť dopady 
lesného hospodárenia na rôznorodé mimo produkčné 
funkcie lesa ako je rekreácia, vodné zdroje, nedrevné 
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rybolovu. produkty (rybolov, poľovníctvo, bobuľovité plody a huby), 
ochrana kultúrnych a biologických hodnôt. 

5.5.2. Negatívny dopad lesníckych aktivít na iné funkcie lesa, 
ktoré boli identifikované v 5.5.1 lesa je minimalizovaný.  

Pozri tiež 4.4.4 

5.6. Ťažba a zber lesných 
produktov nesmie 
presiahnuť trvalo 
udržateľnú mieru. 

5.6.1. Ročný plošný alebo objemový ťažbový etát bol stanovený 
na základe konzervatívnych a dobre zdokumentovaných 
odhadov prírastkov a výnosov tak, aby úroveň ťažby 
neprekročila udržateľnú úroveň. 

5.6.2. Lesný podnik nepripustí aby miera ťažby prekročila 
udržateľnú úroveň.  

5.6.3. Ročná ťažba je prísne evidovaná. Zahŕňa to miesto, druh, 
množstvo, sortiment, dátum ťažby, podmienky, 
zákaznícku dokumentáciu a dokumentáciu o kontrole. 

5.6.4. Lesný podnik dokumentuje komerčný zber nedrevných 
lesných produktov  akými sú semená, vianočné 
stromčeky a lovná zver.  

5.6.5. Komerčný zber nedrevných lesných produktov 
nepresiahne udržateľnú úroveň.  

5.6.6. Hranice územia určeného na ťažbu sú zreteľne v teréne 
vyznačené a rešpektované. 

Pozri tiež 5.1.3 
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Princíp 6: VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Obhospodarovanie lesov musí zachovávať biologickú rozmanitosť a jej pridružené hodnoty, vodné zdroje, 
pôdu a jedinečné a citlivé ekosystémy a krajinné prvky, a tým udržiavať ekologické funkcie a integritu lesa. 

Kritériá Indikátory 

6.1. Vplyvy na životné prostredie 
musia byť posúdené – 
úmerne rozsahu, intenzite 
hospodárskych činností v 
lese a jedinečnosti 
dotknutých zdrojov – a 
dostatočne zapracované do 
systému hospodárenia. 
Hodnotenie vplyvov sa 
posudzuje na úrovni krajiny, 
ako aj na úrovni stanovišťa. 
Vplyvy na životné prostredie 
musia byť vyhodnotené pred 
začatím činností narušujúcich 
stanovište. 

6.1.1. Lesný podnik zhodnotí dopady na životné prostredie 
počas hospodárskeho plánovania u  stanovíšť s rušivými 
lesníckymi činnosťami a v hospodárskom pláne navrhne 
vhodné zmierňujúce opatrenia.     

6.1.2. Opatrenia na minimalizáciu negatívnych dopadov 
lesníckych činností na životné prostredie budú splnené 
v teréne. (napr. u zamokrené pôdnych typov nesmie dôjsť 
ich narušeniu, na vtáčích územiach sa nebude vykonávať 
činnosť v čase hniezdenia atď.)   

6.1.3. Veľké a stredné lesné podniky: Lesné podniky majú 
zdokumentované postupy hodnotenia vplyvov na životné 
prostredie pred zahájením lesníckych činností 
významnejšieho rozsahu ako je budovanie nových ciest 
alebo rekonštrukcia odvodňovacích systémov 

6.1.4. Malé lesné podniky:  Lesné podniky určia a zabránia 
negatívnym vplyvom na životné prostredie pred a počas 
výstavby ciest a renovácie odvodňovacích systémov. 

6.1.5. Dopady vplyvov na životné prostredie pri výrobných 
zariadeniach umiestnených na stanovišti sú hodnotené 
a regulované. (napr. odpad, vplyv výstavby atď.)  

6.1.6. Veľké a stredné lesné podniky: Musí byť zohľadnený 
vplyv hospodárskych opatrení na mieru ovplyvnenia 
krajiny (napr. kumulatívne vplyvy lesníckych činností 
v rámci a v blízkosti lesohospodárskych jednotiek)  

6.2. Musí byť zabezpečená 
ochrana vzácnych, 
zriedkavých a ohrozených 
druhov a ich biotopov (napr. 
hniezdne a potravne 
lokality). Musia byť 
vytvorené chránené lokality 
a ochranné zóny primerané 
rozsahu a intenzite 
hospodárenia v lese a 
jedinečnosti dotknutých 
zdrojov. Lov, rybolov, 
odchyt a zber musia byť 
regulované a kontrolované. 

6.2.1. Veľké lesné podniky: Lesné podniky majú písomné údaje 
a plán na ochranu vzácnych, zriedkavých a ohrozených 
druhov alebo ekosystémov v rámci ich lesných porastov. 

6.2.2. Malé lesné podniky a stredné lesné podniky: Lesné 
podniky sú oboznámené s výskytom a chránia úradne 
zaznamenané chránené druhy lesných porastoch  

6.2.3. Tis obyčajný (taxus baccata) nesmie byť predmetom 
ťažby alebo poškodený počas ťažby. 

6.2.4.  Ochranné zóny sú vyznačené na mapách. 

6.2.5. Lesnícke činnosti v ochranných zónach budú vykonávané 
tak, aby nedošlo k poškodeniu či ohrozeniu chránených 
hodnôt.  

6.2.6. Ťažba nebude vykonaná na plochách hniezdisk ani 
v čase hniezdenia vzácnych, zriedkavých a ohrozených 
druhov.  

6.2.7.  Nevhodné spôsoby lovu, rybárčenia, odchytu a zberu 
nedrevných lesných produktov budú kontrolované.  

6.2.8. Prirodzené a polo-prirodzené bezlesia na lesných 
pozemkoch porastené trávo - bylinnými spoločenstvami 
nie sú zalesňované.. 

6.3. Ekologické funkcie a 
hodnoty sa musia udržiavať 
neporušené, musia sa 
vylepšovať alebo 
obnovovať, vrátane: 

6.3.1. Veľké lesné podniky: Lesné podniky sa snažia o udržanie 
podielu domácich listnatých drevín a jedle bielej 
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a) obnovy lesa a sukcesie, 

b) genetickej, druhovej a 
ekosystém ovej 
rozmanitosti; 

c) prírodných cyklov, ktoré 
ovplyvňujú produktivitu   
lesného ekosystému. 

a súčasne o udržanie alebo zvýšenie podielu cenných 
listnatých drevín (a,b). 

6.3.2. Malé lesné podniky: Lesné podniky sa snažia o udržanie 
podielu prirodzených cenných listnatých drevín (a, b). 

6.3.3. Uprednostňuje sa prirodzená obnova a miestny pôvod 
sadbového materiálu. (a, b, c). 

6.3.4. Prebierky a ťažbové činnosti musia podporovať vývoj 
zmiešaných porastov.  

6.3.5. Nevytvárajú sa nové odvodňovacie systémy. 

6.3.6. Staré a dutinové stojace stromy, hniezdne stromy, zlomy, 
pahýle, mŕtve rozkladajúce drevo s priemerom nad 25 cm 
a rozkladajúce sa mŕtve stojace stromy  sú ponechané 
v poraste so zohľadnením na národné požiadavky 
bezpečnosti pri práci.  

6.3.7. Pri rubnej ťažbe je ponechaných najmenej 5 stromov na 
hektár, ktoré sa nikdy nevyťažia. Tieto stromy sú vybrané 
spomedzi biologicky najhodnotnejších a vetru odolných 
stromov  (b). 

6.3.8. Spomedzi širokého spektra druhov s najväčším 
priemerom spomedzi stromov biologickej rozmanitosti 
budú vybraté z biologického hľadiska najhodnotnejšie 
a najodolnejšie proti vetrovým polomom (6.3 b). 

6.3.9. V prípade ak sa nedá zamedziť narúšaniu pôdy 
približovanie a ťažba sa nesmie vykonávať počas 
daždivého obdobia.  

6.3.10. Stavy zveri umožňujú prirodzenú obnovu lesa.  

6.3.11.  Pri hospodárení v lesoch sa v maximálnej možnej miere 
využívajú prírode blízke spôsoby. 

6.3.12. Na kalamitných holinách sú využívané aj náletové 
prípravné dreviny.  

6.3.13. Mechanická príprava pôdy je prípustná iba 
v odôvodnených prípadoch za účelom podpory 
prirodzeného zmladenia. Aj potom je robená iba tak, aby 
sa plošne neodstraňovali vrchné horizonty pôdy.  

6.3.14. Holorubný hospodársky spôsob* sa na obnovu porastov 
nepoužíva. V prípade, ak národná legislatíva umožňuje 
jeho použitie možno ho výnimočne použiť za splnenia 
týchto podmienok:  

 V terénoch so sklonom svahu do 30%. 

 Za účelom obnovy drevín, ktorým ekologické 
podmienky holiny vyhovujú pri premenách nepôvodných 
porastov, v zaburinených porastoch, vo veľmi 
preriedených lesných porastov, v ktorých zanikla 
možnosť prirodzenej obnovy.  

 Maximálna výmera obnovných prvkov pri použití 
holorubného hospodárskeho spôsobu je 1,00 ha (okrem 
plantáži, pozri 10.6.3). Maximálna šírka obnovného prvku 
je 2 násobok výšky obnovovaného lesného porastu.  

 Nie je predpoklad a nepodporuje rozširovanie 
inváznych druhov 

Nie je aplikovateľné pre plantáže kde platí 10.6.5. 

6.3.15.  Krovinaté okraje lesných porastov hraničiacich 
s nelesnou pôdou sú ponechávané v maximálnej možnej 
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miere za účelom zvýšenia stability porastu, krajiny 
a ekotonového efektu. 

6.3.16.  Zásahy do brehových porastov* sú realizované iba 
jednotlivým alebo skupinovým výberom tak, aby nedošlo 
k narušeniu vodného toku a bola zachovaná ich 
biodiverzita. 

6.3.17. Pálenie haluziny a zvyškov po ťažbe nie je prípustné. 
Výnimka je možná len pri náležite zdokumentovanom 
kalamitnom výskyte podkôrnych škodcov, vážne 
ohrozujúcom stabilitu okolitých lesných porastov  
v prípadoch rozhodnutí orgánov štátnej správy. 

6.3.18. V porastoch sú taktiež ponechávané všetky pne. 

(Nie je aplikovateľné pre plantáže kde platí indikátor 10.6.6) 

 

6.4. Reprezentatívne vzorky 
existujúcich ekosystémov v 
rámci krajiny musia byť 
chránené v ich prirodzenom 
stave a zaznamenané na 
mapách, primerane 
rozsahu činností a 
jedinečnosti zdrojov. 

6.4.1. Veľké a stredné lesné podniky: Lesný podnik vyčlení 
reprezentatívne vzorky existujúcich vzácnych a/alebo 
kriticky ohrozených ekosystémov chránené v ich 
prirodzenom stave, buď na základe identifikácie 
kľúčových biologických území a/alebo na základe 
konzultácií so samosprávami alebo vedeckými 
odborníkmi. Reprezentatívne vzorky tvoria minimálne 4% 
z výmery certifikovaných lesných pozemkov.  

(Pre plantáže sa navyše uplatňuje indikátor  10.5.2) 

 

6.4.2. Malé lesné podniky: Lesné podniky chránia 
reprezentatívne vzorky existujúcich vzácnych a/alebo 
ohrozených ekosystémov v ich prirodzenom stave.  

6.4.3. Výber lesných plôch určených na ochranu ako je 
požadované podľa 6.4.1 a 6.4.2 je založený na 
identifikácii biologicky kľúčových území určených počas 
konzultácii s environmentálnymi záujmovými skupinami, 
miestnou správou a vedeckými kruhmi.  

6.4.4. Porasty alebo ich časti, ktoré sú súčasťou referenčných 
plôch, sú dlhodobo ponechané v bezzásahovom režime. 

 

6.5. Musia byť vypracované a 
uplatnené písomné 
smernice pre obmedzenie 
erózie, minimalizáciu škôd 
v lese počas ťažby a stavby 
ciest, minimalizáciu iných 
mechanických narušení a 
ochranu vodných zdrojov. 

6.5.1. Veľké lesné podniky:  Lesné podniky vyšpecifikujú plochy 
vhodné na celoročnú ťažbu.  

6.5.2. Malé lesné podniky a stredné podniky: Lesné podniky sú 
oboznámené s pôdnymi typmi, podľa toho, na ktorých je 
vhodná ťažba v zime, na jar a jeseň tak, aby sa zabránilo 
ich poškodeniu. 

6.5.3. Písomné usmernenia pracovníkom v teréne udáva 
technické špecifikácie približovacích liniek a vyťahovacie 
cesty ( umiestnenie, šírka a hustota), lesné sklady, 
udržiavacie ochranné pásma a cestnú sieť.   

6.5.4. Sú prijaté opatrenia na minimalizáciu poškodenia pôd 
a minimalizáciu erózie počas ťažbových prác.  

6.5.5. Cestný materiál alebo iný odpadový materiál z 
hospodárskych činností (hornina, štrk, haluze, drevný 
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odpad) nesmú byť umiestnené (ponechané) vo vodných 
tokoch.  

6.5.6. Lesný podnik uchováva existujúce porastové steny 
a podporuje rast a ochranu vetru odolných 
a  životaschopných porastových okrajov v otvorenej 
krajine. 

6.5.7. Lesný podnik pre každú ťažbovú plochu zabezpečí mapy, 
kde je naznačená technológia, vyznačené územia 
s ochranárskou hodnotou alebo špecifickými 
stanovištnými informáciami.. (napr. časti s rizikom 
výskytu erózie, s výskytom prirodzenej obnovy, ktorá má 
byť ochránená a pod.)  

Pozri tiež 6,1; 7.3 

6.6. Systémy hospodárenia 
musia podporovať 
používanie 
environmentálne vhodných 
metód regulácie škodcov 
na nechemickej báze a 
snažiť sa vyhýbať 
používaniu chemických 
pesticídov. Je zakázané 
používanie pesticídov 
skupiny  1A a 1B podľa 
typológie Svetovej 
zdravotníckej organizácie 
(World Health Organisation) 
obsahujúce chlórované 
uhľovodíky, perzistentné 
a toxické pesticídy, ktorých 
deriváty ostávajú biologicky 
aktívne a akumulujú sa v 
potravinovom reťazci ako 
aj všetky ostatné pesticídy 
zakázané medzinárodnými 
dohodami. Ak sa 
chemikálie používajú, musí 
byť zabezpečené 
zodpovedajúce vybavenie a 
školenie pre 
minimalizovanie 
zdravotných 
a environmentálnych rizík. 

6.6.1. Používanie chemických látok je povolené mimo škôlok,  
iba v prípade nadmerného zaburinenia za účelom 
podpory obnovy lesa alebo v prípade oficiálnych 
rozhodnutí príslušných orgánov štátnej správy a 
odporúčaní relevantných inštitúcií (napr. NLC, ŠOP)  

6.6.2. Použitie akýchkoľvek chemických látok bude 
zaznamenané spolu s názvom chemikálie, s účelom 
použitia, stanovišťa a minimálneho použitého množstva.  

6.6.3. Skladovanie chemických látok, ich miešanie a spôsoby 
aplikácie musia spĺňať príslušné nariadenia a zásady  

6.6.4. Zodpovední pracovníci musia byť oboznámení a schopní 
vykonať krízové opatrenia na odstránenie rozliatych 
chemikálii prípadne iných havarijných stavov.  

6.6.5. Chemické látky zakázané v zmysle politiky FSC o 
pesticídoch nesmú byť použité nikdy, až na výnimky keď 
to povolí FSC 

 

6.7. Chemikálie, obaly, tekuté a 
tuhé neorganické odpady, 
vrátane palív a mazív, 
musia byť likvidované 
environmentálne vhodným 
spôsobom mimo miesta ich 
použitia. 

6.7.1. Chemický odpad, obaly, tekuté a tuhé odpady z 
hospodárskych aktivít alebo zo spracovateľských 
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zariadení sú zneškodňované spôsobom šetrným voči 
životnému prostrediu a v zhode so zákonom. 

6.7.2. Vynakladá sa úsilie na kontrolu a minimalizovanie 
množstva odpadov v lese včítane odpadkov po 
návštevníkoch lesa. 

6.7.3. Súpravy absorbentov oleja sú súčasťou vybavenia lesnej 
techniky.  

6.7.4. Súpravy absorbentov oleja alebo vane proti úniku oleja 
sú používané na miestach plnenia reťazových píl 
(pohonnými hmotami a olejom). 

6.7.5. Lesná technika je bez vytekajúceho oleja/pohonných 
hmôt.  

6.7.6. V motorových reťazových pílach (mazanie reťaze) 
a hydraulike lesnej techniky je použitý biologicky 
rozložiteľný olej  

6.8. Používanie prostriedkov 
biologickej kontroly musí 
byť dokumentované, 
minimalizované, 
monitorované a prísne 
kontrolované v súlade s 
národnými zákonmi a 
medzinárodne 
akceptovanými vedeckými 
protokolmi. Používanie 
geneticky modifikovaných 
organizmov je zakázané. 

6.8.1. Prostriedky biologickej ochrany smú byť použité len vo 
výnimočných a za dobre odôvodnených podmienok.  

6.8.2. Akékoľvek použitie prostriedkov biologickej ochrany je 
zdokumentované, minimalizované, monitorované a prísne 
kontrolované v súlade s národným právom a 
s medzinárodne uznaným vedeckými protokolom  

6.8.3. Použitie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) je 
zakázané. 

6.9. Využívanie introdukovaných 
druhov musí byť 
kontrolované a aktívne 
monitorované tak, aby sa 
zabránilo nepriaznivým 
ekologickým dopadom. 

6.9.1. Pôvodné lesy sa nesmú zmeniť na plantáže exotických 
druhov. 

6.9.2. Exotické druhy sa v lese nepestujú. 

Nie je aplikovateľné pre plantáže kde platí 10.4.2 a 10.4.5. 

6.9.3. Rozširovanie exotických druhov (hlavne inváznych) 
zavedených v minulosti je monitorované a ak je to  nutné, 
tak sa robia aktivity na ich regulovanie alebo 
eliminovanie. 

Pozri tiež 10.3. 

6.10. Nesmie dôjsť ku konverzii 
lesa na plantáže alebo 
nelesné pozemky okrem 
okolností, keď konverzia: 

a) zaberá len veľmi 
obmedzenú časť 
lesnej hospodárskej 
jednotky; a 

b) neuskutočňuje sa v 
lesoch s vysokou 
ochranárskou 
hodnotou; a 

c) umožní jasné, 
podstatné, 
dodatočné, isté a 

6.10.1. Lesný podnik nesmie premeniť lesy, alebo ohrozené 
nelesné biotopy na plantáže alebo nelesné využívanie 
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dlhodobé 
ochranárske úžitky v 
rámci lesnej 
hospodárskej 
jednotky. 

 

pôdy, okrem prípadov, keď premena spĺňa podmienky 
6.10.2 - 6.10.5. 

6.10.2. Ak dôjde k premene lesa, musí mať iba veľmi limitovaný 
rozsah a nesmie prekročiť 5% z výmery  lesnoho celku 
za obdobie 5 rokov (Pozri FSC DIR-20-007-ADV-10). 

6.10.3. Ak dôjde k premene, musí obhospodarovateľ preukázať, 
že táto premena vytvára dlhodobé ochranárske prínosy 
pre lesný celok. 

6.10.4. Pokiaľ dôjde k premene, tak plantáž, či nelesné použitie  
nesmie nahradiť lesy s veľkým spoločenským významom 
. 

6.10.5. Lesný podnik disponuje nevyhnutnými povoleniami na 
konverziu v súlade s národnou legislatívou 

                                               
 v prípade ak v lesnom celku je viacero lesných užívateľských celkov, percentá sa vzťahujú na jeden lesný 
užívateľský celok 
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Princíp 7. HOSPODÁRSKY PLÁN 

Hospodársky plán – primeraný rozsahu a intenzite činností – musí byť vypracovaný v písomnej forme, 
dodržiavaný a aktuálny. Dlhodobé ciele hospodárenia a prostriedky ich dosahovania musia byť jasne 
stanovené. 

Kritériá Indikátory 

7.1. Hospodársky plán a 
súvisiace dokumenty musí: 

a) obsahovať ciele 
hospodárenia; 

b) obsahovať opis 
obhospodarovaných 
lesných zdrojov, 
environmentálne limity 
hospodárenia, využitie 
pozemkov, užívateľské 
a vlastnícke vzťahy, 
socio-ekonomické 
podmienky a informácie o 
priľahlých územiach; 

c) opis lesného 
alebo iného 
hospodárskeho systému 
vychádzajúci z ekológie 
lesa a informácií 
získaných pri 
inventarizácii lesa 

d) obsahovať 
zdôvodnenie výšky ročnej 
ťažby a výberu drevín; 

e) poskytnúť  
informácie pre monitoring 
rastu a dynamiky lesa; 

f) zabezpečiť 
ochranu životného 
prostredia založenú  na 
environmentálnych 
hodnoteniach; 

g) obsahovať plány 
pre identifikáciu a 
ochranu vzácnych, 
zriedkavých a 
ohrozených druhov; 

h) obsahovať mapy 
opisujúce lesné zdroje 
vrátane chránených 
území, plánovaných 
hospodárskych činností a 
vlastníctva pozemkov; 

i) obsahovať opis 
a zdôvodnenie ťažobných 
technológií  
a používaného 
technického vybavenia. 

7.1.1. Malé lesné podniky: Lesné podniky majú vypracovaný 
platný lesný hospodársky plán, ktorého obsahom je aj 
písomný popis hospodárskych cieľov, detailné popisy 
stanovišťa s taxačnými údajmi, informácie o plánovanej 
ťažbe a iných lesníckych činnostiach, informácie 
o známych chránených hodnotách a ochrana všetkých 
lesov s veľkým spoločenským významom (LVSV) 

7.1.2. Veľké a stredné lesné podniky: Hospodársky plán 
lesných podnikov alebo jeho doplnky či iná týkajúca sa 
dokumentácia obsahuje nasledovné zložky: 

a) Hospodárske ciele (a). 

b) Všeobecný popis historického vývoja zahrnujúci aj 
vlastnícke a užívateľské vzťahy obhospodarovanej 
lesnej plochy;   (b). 

c) Popis stavu porastov zahŕňa plochu, lesný typ, 
dreviny, vekovú štruktúru, výšku, bonitu, priemerne 
hrúbky (dbh) a objem (b, c); 

d) Socio-economické podmienky  (b) 

e) Prehľad priľahlých území (pozri tiež Kritérium 5.5) (b).  

f) Zhrnutie celkovej lesnej plochy vrátane celkovej 
plochy (ha), percentuálnu pokryvnosť, plochy podľa 
lesných typov, veková štruktúra, ročný prírastok 
a priemerná zásoba na hektár (b,c,d). Množstvo 
získaných lesných produktov (drevných a nedrevných) 
a výber druhov vrátane zdôvodnenia; 

g) Opatrenie zamerané na monitoring rastu a dynamiky 
lesa. (e); 

h) Popis a zdôvodnenie výberu hospodárskeho spôsobu 
vrátane pestovných spôsobov 

i) špecifikácia environmentálnych záruk založená na 
hodnotení dopadov na životné prostredie (pozri tiež 
Kritérium 6.1, 9.3) (f). 

j) súhrnný popis monitorovacích činností zameraných 
na ochranu vzácnych, zriedkavých a ohrozených 
druhov (f, g) 

k) Mapy popisujúce lesný fond spolu s chránenými 
plochami, plánované hospodárske opatrenia a s 
vlastníckymi vzťahmi (h) 

l) Popis a zdôvodnenie výberu spôsobov ťažby a lesnej 
techniky (i) 

m) Popis pestovných a/alebo iných spôsobov založených 
na ekológii zasiahnutých lesných plôch a informácie 
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získané počas inventarizácie (pozri tiež  Kritéria.6, 
6.3, 8.1, 8.2) (c). 

7.1.3. Plán je technicky fundovaný a dostatočne detailný. Udáva 
rozsah zložitosť a intenzitu hospodárskych aktivít. 

7.1.4. Mapy majú dostatočnú kvalitu na to, aby sa podľa nich 
efektívne vykonávali hospodárske aktivity (pozri tiež 
kritérium 6.5.). 

7.1.5. Hospodárske plány alebo z nich vyplývajúce ročné 
operačné alebo ťažobné plány sú k dispozícii pre 
personál a sú využívané teréne. 

Pozri tiež 6.2.4 and 9.1.1. 

7.2. Hospodársky plán musí 
byť pravidelne 
obnovovaný, tak aby 
zahŕňal výsledky 
monitorovania alebo 
nových vedeckých a 
technických poznatkov a 
tiež aby reagoval na 
meniace sa 
environmentálne, 
sociálne a ekonomické 
podmienky. 

7.2.1. Obnova hospodárskeho plánu (a/alebo ročného 
prevádzkového plánu)  alebo jeho úpravy prebiehajú 
v pravidelných intervaloch (s časovým obdobím na 
obnovy nie dlhším ako 10 rokov).  

7.2.2. Veľké a stredné lesné podniky:  V rámci obnovy 
hospodárskeho plánu sa musia zapracovať nové vedecké 
a technické poznatky týkajúce sa prebiehajúcich zmien 
lesopestovných, environmentálnych, sociálnych a 
ekonomických podmienok. 

7.2.3. Malé lesné podniky: Obnova hospodárskych plánov musí 
byť v súlade s platnými národnými postupmi.  

7.3. Lesní pracovníci musia 
absolvovať adekvátne 
školenia a byť 
kontrolovaní, aby bola 
zabezpečená správna 
realizácia hospodárskeho 
plánu. 

7.3.1. Veľké lesné podniky: Riadiaci a kontrolní pracovníci 
musia mať vhodnú kvalifikáciu, najlepšie celoštátne 
uznávanú, ktorá zaručuje, že sú schopní plánovať a 
organizovať hospodársku činnosť aj iné prvky 
hospodárskeho plánu. 

7.3.2. Veľké lesné podniky: Lesný podnik musí mať a 
implementovať plán školení v písomnej podobe 

7.3.3. Veľké lesné podniky: Lesný podnik musí zabezpečiť 
školenie pre relevantných pracovníkov na zamerané na 
biodiverzitu. 

7.3.4. Malé lesné podniky a stredné lesné podniky: Na ťažbu sú 
zamestnávaní len pracovníci, ktorí absolvovali riadnu 
inštruktáž ohľadne správnych a bezpečných ťažbových 
procesov. 

7.3.5. Pracovníci, subdodávatelia a ich zamestnanci a osoby so 
živnostenským oprávnením musia  byť adekvátne 
kvalifikovaní a vyškolení ohľadom vykonávania 
pridelených úloh a podľa možnosti by mali byť držiteľmi 
relevantných certifikátov/oprávnení.  

Pozri tiež 4.1 

7.4. Pri rešpektovaní 
dôvernosti informácií, 
lesní hospodári musia 
verejne sprístupniť súhrny 

7.4.1. Veľké lesné podniky: Lesný podnik vypracuje verejne 
prístupné zhrnutie hospodárskeho plánu ktorého 
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základných údajov 
hospodárskeho plánu 
vrátane tých, ktoré sú 
vymenované vo vyššie 
uvedenom kritériu 7.1. 

obsahom budú aj zložky uvedené v Kritériu 7.1 , a ktoré 
bude k dispozícii v tlačenej forme a/alebo na Internete 

7.4.2. Malé lesné podniky a stredné lesné podniky: Lesné 
podniky by mali minimálne sprístupniť obsah relevantných 
častí hospodárskeho plánu záujmovým skupinám, ktoré 
majú opodstatnený dôvod  sa zaujímať o plánované 
hospodárske aktivity lesného podniku (napr. susediaci 
vlastníci, miestni obyvatelia). 
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Princíp 8: MONITOROVANIE A HODNOTENIE 

Monitorovanie musí byť vykonávané - primerane rozsahu a intenzite lesného hospodárenia - za účelom 
hodnotenia stavu lesa, výnosnosti lesných produktov, spracovateľského reťazca, hospodárskych opatrení a ich 
sociálnych a environmentálnych dopadov. 

Kritériá Indikátory 

8.1. Frekvencia a intenzita 
monitoringu by mali byť 
podmienené rozsahom a 
intenzitou lesných 
hospodárskych činností, 
ako aj relatívnou 
zložitosťou a citlivosťou 
ovplyvneného životného 
prostredia. Monitorovacie 
postupy by mali byť 
rovnaké a opakovateľné 
tak, aby umožňovali 
porovnávanie výsledkov a 
hodnotenie zmien v čase. 

8.1.1. Veľké a stredné lesné podniky: Lesný podnik má prijaté 
opatrenia na monitoring, ktoré sú konzistentné 
a pravidelné z hľadiska indikátorov podľa 8.2, čo umožní 
porovnateľnosť výsledkov a vyhodnotenie zmien.  

8.1.2. Veľké a stredné lesné podniky: Frekvencia a intenzita 
monitoringu by mali byť podmienené rozsahom a 
intenzitou lesných hospodárskych činností, a citlivosťou 
zdrojov obhospodarovanom území 

8.1.3. Malé lesné podniky: Lesné podniky monitorujú minimálne 
aspoň ťažbové a zalesňovacie činnosti 

8.2. Lesné hospodárenie má 
zahŕňať výskum a zber 
údajov potrebných na 
monitorovanie minimálne 
týchto indikátorov: 

a) výnosy všetkých 
získavaných 
lesných produktov, 

b) veľkosť prírastkov, 
obnova a stav lesa, 

c) zloženie sledované 
zmeny fauny a 
flóry, 

d)  environmentálne a 
spoločenské 
dopady ťažby a 
iných činností, 

e) náklady, 
produktivita a 
účinnosť lesného 
hospodárenia. 

 

8.2.1. Veľké a stredné lesné podniky: Plán monitoring 
identifikuje/popisuje pozorované zmeny v zmysle: 

 

a) Prírastkov, obnovných plôch a druhov, vekového 
a druhového zloženia lesných zdrojov (zvyčajne 
súčasť štandardného hospodárskeho plánu 
pripraveného v súlade s národnou legislatívou) (b, c); 

b) komerčného zberu, vrátane zberu nedrevných 
lesných produktov ako sú semená, sadenice, tráva 
a Vianočné stromčeky (a). 

c) environmentálnych zmien s dopadom na flóru, faunu, 
pôdu a vodné zdroje (napr. erózia, premnoženie 
škodcov, šírenie inváznych druhov, pozorovanie 
hniezdisk ohrozených druhov vtáctva) (c, d); 

d) socio - ekonomického hľadiska (náklady na 
obhospodarovanie, výnosy zo všetkých produktov, 
zmien v spoločnosti a vzťahov pracovníkov alebo 
podmienok, počty zamestnancov, nehodovosť); 

e) územia s lesmi s veľkým spoločenským významom 

8.2.2. Malé lesné podniky: Lesné podniky majú minimálne 
ročné záznamy týkajúce sa komerčného zberu produktov 
a obnovných plôch a druhov (a, b). 

8.2.3. Malé lesné podniky: Lesné podniky zabezpečia 
pravidelnú aktualizáciu inventarizačných údajov spolu 
s pravidelnou obnovou hospodárskeho plánu (bežná 
činnosť počas prípravy štandardného hospodárskeho 
plánu pripravovaného v súlade s národnou legislatívou) 

8.3. Lesný hospodár musí 
poskytnúť dokumentáciu 
umožňujúcu 
monitorujúcim a 
certifikačným 
organizáciám sledovať 
pôvod všetkých lesných 
produktov - proces známy 

8.3.1. Drevo získané lesným podnikom z nelegálnej ťažby 
nesmie byť predávané ako certifikované. 

8.3.2. Lesný podnik vytvorí a bude uskutočňovať postupy podľa 
štandardu FM-35 RA Standard spracovateľského reťazca 
pre lesné podniky. 
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ako ‚spracovateľský 
reťazec‘. 

8.4. Výsledky monitoringu 
musia byť začlenené do 
procesu realizácie 
a obnovy hospodárskeho 
plánu. 

8.4.1. Veľké a stredné lesné podniky: Údaje získané 
prostredníctvom monitoringu ako sú požadované v 8.2.1 
musia byť zapracované do obnovy hospodárskeho plánu  

8.4.2. Malé lesné podniky: Lesný podnik zaručí pravidelnú 
obnovu hospodárskeho plánu v zmysle platnej národnej  

Pozri tiež Kritérium 7.2 

8.5. Rešpektujúc dôvernosť 
informácií, musia lesní 
hospodári verejne 
sprístupniť súhrn 
výsledkov monitorovacích 
indikátorov, vrátane tých 
ktoré sú uvedené v 
kritériu 8.2. 

8.5.1. Veľké lesné podniky: Lesné podniky musia vypracovať 
verejne prístupný súhrn výsledkov monitoringu, vrátane 
indikátorov uvedených v kritériu 8.2 a to v tlačenej forme 
a/alebo ich zverejnia na internete .  

8.5.2. Malé lesné podniky a stredné lesné podniky: Lesné 
podniky by mali minimálne sprístupniť obsah relevantných 
častí hospodárskeho plánu záujmovým skupinám, ktoré 
majú opodstatnený dôvod sa zaujímať o plánované 
hospodárske aktivity lesného podniku (napr. susediaci 
vlastníci, miestni obyvatelia) 
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Princíp 9: ZACHOVANIE LESOV S VEĽKÝM SPOLOČENSKÝM VÝZNAMOM 

Hospodárske činnosti v lesoch s veľkým spoločenským významom musia zachovávať alebo zlepšovať 
charakteristické znaky, ktorými sa tieto lesy vyznačujú. Rozhodnutia, ktoré sa vzťahujú na lesy s veľkým 
spoločenským významom musia byť vždy zvažované na základe princípu preventívnej opatrnosti. 

Kritériá Indikátory 

9.1. Na základe prítomnosti 
charakteristických 
vlastností budú 
identifikované lesy 
s veľkým spoločenským 
významom, primerane 
rozsahu a intenzite 
lesného hospodárenia. 

9.1.1. Informácie o územiach NATURA 2000, kľúčových lesných 
biotopoch a iných chránených oblastiach musia byť 
zaznamenané v mapách s písomnými zdôvodneniami na 
ochrany 

9.1.2.   Veľké a stredné lesné podniky: Lesné podniky vyhodnotia 

lesohospodársku jednotku, tak aby bolo možné 

identifikovať všetky jej časti a to, čí spĺňa každý 

z nasledovných atribútov:   

a) LVSV1. Lesy, na ktorých sa z globálneho, 

regionálneho alebo národného nachádzajú významné 

koncentrácie hodnôt biologickej rozmanitosti (endemity, 

ohrozené druhy, refúgia), ako napr. územie siete 

NATURA 2000   

b) LVSV2. Lesy, na ktorých sa z globálneho, 

regionálneho alebo národného hľadiska nachádzajú 

výrazné rozsiahle lesné komplexy obsiahnuté v rámci, 

alebo obsahujúce lesohospodársku jednotku na ktorej sa 

vyskytujú životaschopné populácie väčšiny pôvodných 

druhov, ktoré sú prirodzenom rozšírení a množstve tak 

ako je to v nedotknutých lesných oblastiach.  

c) LVSV3. Lesné plochy s výskytom vzácnych, 

ohrozených a zriedkavých ekosystémov, ako sú územia 

siete NATURA 2000 a kľúčové lesné biotopy. 

d) LVSV4. Lesné plochy plniace základné funkcie 

v krízových situáciách (vodoochranná, protierózna), ako 

napr. v oblastiach so zásobami pitnej vody. 

e) LVSV5. Lesy významné z hľadiska plnenia základných 

životných potrieb miestnych komunít ( napr. zdravotno - 

hygienické)  

f) LVSV6. Lesy významné z hľadiska plnenia 

nevyhnutných kultúrnych a tradičných hodnôt miestnych 

komunít (kultúrne, ekologicky, ekonomicky alebo 

náboženský významné miesta identifikované v spolupráci 

s miestnymi obyvateľmi).  

 

                                               
 ako synonymum sa používa aj termín „Lesy s vysokou ochranárskou hodnotou“ 
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9.1.3. Veľké a stredné lesné podniky: Lesné podniky majú 
písomné postupy pre identifikáciu a zaznamenávanie 
nových území s lesmi s veľkým spoločenským významom  

9.1.4. Malé lesné podniky: Lesné podniky vykonávajú vlastné 
hodnotenie lesov s veľkým spoločenským významom 
a identifikované územia zahrnú do hospodárskeho plánu.  

9.1.5. Lesné podniky sú otvorené spolupráci a spolupracujú so 
štátnymi organizáciami a s odborníkmi v oblasti životného 
prostredia za účelom inventarizácie a ochrany lesov 
s veľkým spoločenským významom.   

Pozri tiež 4.4; 6.1; 6.2; 6.3 

9.2. Konzultácie počas 
certifikačného procesu 
musia klásť dôraz na 
identifikované 
charakteristické 
ochranárske vlastnosti 
a možnosti ich 
zachovania. 

9.2.1. Veľké lesné podniky: Pri identifikácii lesov s veľkým 
spoločenským významom musia prebiehať konzultácie s 
miestnymi záujmovými skupinami vrátane 
environmentálnych MVO  

9.2.2. Veľké lesné podniky: Lesné podniky vedú písomné 
záznamy o konzultačných procesoch  

9.2.3. Konzultácie so záujmovými skupinami musia preukázať, 
že lesný podnik dôsledne berie do úvahy a chráni 
hodnoty lesov s veľkým spoločenským významom. 

9.3.  Hospodársky plán musí 
obsahovať a uplatňovať 
špecifické opatrenia, 
ktoré zabezpečia 
zachovanie a/alebo 
zlepšenie príslušných 
charakteristických 
ochranárskych znakov 
v súlade s princípom 
preventívnej opatrnosti. 
Tieto opatrenia musia byť 
zahrnuté do verejne 
prístupného zhrnutia 
hospodárskeho plánu. 

9.3.1. Pokiaľ sa preukáže prítomnosť  hodnôt lesov s veľkým 
spoločenským významom, tak  v plánovacej 
dokumentácii musia byť  uvedené špecifické stanovištné 
informácie, opatrenia popisujúce zabezpečenie dôslednej 
ochrany týchto hodnôt v súlade s princípom predbežnej 
opatrnosti 

9.3.2. Veľké lesné podniky: Opatrenia na ochranu lesov 
s veľkým spoločenským významom a iných chránených 
území sú popísané vo verejne prístupnom prehľade.  

9.3.3. Malé lesné podniky a stredné lesné podniky: Lesné 
podniky na požiadanie verejne sprístupnia informácie 
o ochranných opatreniach týkajúcich sa lesov s veľkým 
spoločenským významom.  

Pozri tiež 7.1 

9.4. Každoročne musí byť 
vykonané a vyhodnotené 
monitorovanie efektivity 
opatrení použitých na 
zachovanie alebo 
zlepšenie príslušných 
ochranárskych znakov. 

9.4.1. Do postupov plánovania, monitorovania a správ musí byť  
zapracovaný systémový a nepretržitý monitoring hodnôt 
lesov s veľkým spoločenským významom  

Pozri tiež  8.2 
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Princíp 10: PLANTÁŽE 

Plantáže musia byť plánované a obhospodarované v súlade s Princípmi a kritériami 1 - 9, a Princípom 10 a 
jeho kritériami. Hoci plantáže môžu poskytovať súbor sociálnych a ekonomických prínosov a môžu prispievať k 
uspokojovaniu svetového dopytu po lesných produktoch, mali by však byť len doplnkovou súčasťou 
hospodárenia v prirodzených lesoch, mali by znižovať tlak na ich využívanie a podporovať ich obnovu a 
ochranu. 

Kritériá Indikátory 

10.1. Hospodárske ciele plantáží, 
vrátane cieľov obnovy 
a ochrany prirodzených 
lesov, musia byť výslovne 
stanovené v hospodárskom 
pláne a jasne preukázané 
pri jeho realizácii. 

10.1.1. Ciele lesných plantáží sú zreteľne uvedené v 
hospodárskom pláne s jasným vyjadrením vzťahu medzi 
výsadbou stromov, pestovnou, socio-ekonomickou a 
environmentálnou (t.j. ochrana a zachovanie lesa) 
realitou v regióne. 

10.1.2. Lesný hospodársky plán pre plantáže stanovuje ciele 
obnovy a ochrany prirodzených lesov. 

10.1.3. Hospodárske ciele, zvlášť tie týkajúce sa ochrany 
prirodzených lesov budú preukázané v lesných 
hospodárskych činnostiach.  

10.2. Návrh a usporiadanie 
plantáže by mal 
podporovať ochranu a 
obnovu prirodzených lesov 
a nezvyšovať tlak na 
prirodzené lesy. 
Usporiadanie plantáže 
musí zahŕňať biokoridory, 
ekotopy a mozaiky 
porastov rôzneho veku a 
rubnej doby a zodpovedá 
rozsahu činností. Rozsah 
a usporiadanie porastových 
blokov plantáže musí byť 
v súlade s tvarom lesných 
porastov nachádzajúcich 
sa v prirodzenej krajine. 

10.2.1. Lesný podnik svojou činnosťou preukáže záväzok chrániť, 
obnovovať a zachovávať kľúčové územia prirodzených 
lesov v rámci vlastníctva.   

10.2.2. Ochranné zóny pozdĺž vodných tokov budú založené 
s ohľadom na najlepšie regionálne postupy alebo miestne 
právo a nariadenia. Ochranné zóny budú vyznačené 
v mapách.  

10.2.3. Lesný podnik musí  po konzultácii s uznávanými 
odborníkmi založiť prirodzené ostrovy a koridory pre 
zivočíchy, ktoré budú vhodne rozmiestnené na ploche 
plantáže  

10.2.4. Plantáže budú navrhnuté spôsobom, ktorý zachová 
prípadne zlepší vizuálny vzhľad krajiny. (napr. návrh 
založený na veľkosti a rozsahu prirodzeného 
rozmiestnenia a výsadbových a ťažbových systémoch 
daného regiónu.  

10.2.5. Návrh a usporiadanie plantáže musia podporovať ochranu 
a obnovu prirodzených lesov a nezvyšovať tlak na 
prirodzené lesy.  Usporiadanie plantáže* musí zahŕňať 
biokoridory, ekotopy a mozaiky porastov rôzneho veku a 
rubnej doby a zodpovedá rozsahu činností.    

10.3. Pre zvýšenie ekonomickej, 
ekologickej a sociálnej 
stability je preferovaná 
rozmanitosť zloženia 
plantáže. Takáto 
rozmanitosť môže 
obsahovať veľkostné a 
priestorové rozmiestnenie 
hospodárskych jednotiek v 
krajine, počet a genetické 
zloženie druhov, vekových 
tried a porastových 
štruktúr. 

10.3.1. Obhospodarovanie plantáže musí udržiavať a/alebo 
zvyšovať rozmanitosť krajiny prostredníctvom 
veľkostného a priestorového rozmiestnenia, druhovej 
a genetickej rozmanitosti a vekovej štruktúry.   

10.3.2. Dôraz je kladený na výsadbu a/alebo aplikovaný výskum 
prirodzene sa vyskytujúcich lesných druhov.  

Pozri tiež  Kritéria 6.4 a 6.10 
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10.4. Výber druhov drevín pre 
zalesňovanie musí 
vychádzať z ich celkovej 
vhodnosti pre stanovište 
a primeranosti 
hospodárskych cieľov. Pri 
zakladaní plantáží a 
rekonštrukcii 
degradovaných 
ekosystémov sa za účelom 
zvýšenia ochrany 
biologickej diverzity 
preferujú pôvodné druhy 
pred introdukovanými. 
Introdukované druhy, ktoré 
môžu byť použité len ak ich 
vlastná produkcia je väčšia 
ako pôvodných druhov, 
musia byť pozorne 
monitorované pre zistenie 
ich nezvyklej mortality, 
chorôb alebo premnoženia 
hmyzu a nepriaznivých 
ekologických dopadov. 

10.4.1. Výber druhov drevín pre zalesňovanie musí vychádzať 
z ich vhodnosti pre stanovište (pôda, topografia a klíma) 
a z hospodárskych cieľov.  

10.4.2. Exotické druhy sú použité len vtedy, ak vzhľadom na 
naplnenie hospodárskych cieľov prinesú lepšie výsledky 
ako pôvodné druhy.   

10.4.3. Na rozsiahlych plochách nebudú vysádzané žiadne 
druhy, pokiaľ miestne experimenty a/alebo skúsenosti 
nepreukážu, že tieto sú ekologicky prispôsobené 
stanovišťu a ich prípadné invazívne vlastnosti sú 
regulovateľné.   

10.4.4. Pri výsadbe exotických druhov budú prijaté a zaevidované 
špeciálne opatrenia, ktoré  zabránia ich rozšíreniu mimo 
plôch plantáži, nezvyčajnému odumieraniu, chorobám, 
premnoženiu hmyzu či iným nežiaducim dopadom na 
životné prostredie. 

10.4.5. Ak je použitie exotických druhov opodstatnené, porasty sa 
zakladajú tak, aby v nich bolo minimálne 20% pôvodných 
druhov.   Pozri tiež 6.9  

10.5. Časť celkovej lesnej 
obhospodarovanej plochy, 
primeranej rozsahu 
plantáži a ustanoveniam 
regionálnych štandardov, 
musí byť obhospodarovaná 
s cieľom obnovy 
prirodzených lesov. 

10.5.1. Referenčné plochy existujúcich prírodných ekosystémov 
musia byť chránené alebo obnovené do pôvodného 
stavu, tak aby zahŕňali identifikáciu kľúčových území 
z biologického hľadiska, konzultácie so záujmovými 
skupinami, miestnou správou a vedeckými autoritami. 
Pozri tiež Kritérium 6.4. 

10.5.2. Výmera referenčných plôch v prirodzených lesoch 
stanovená v kritériu 6.4.1 je väčšia minimálne o 10% 
z celkovej výmery plantáží. 

 

 

10.6. Musia byť urobené 
opatrenia pre udržiavanie 
alebo zlepšovanie 
štruktúry, úrodnosti a 
biologickej aktivity pôdy. 
Spôsoby a miera ťažby, 
stavba ciest a zvážnic, ich 
údržba a výber druhov 
drevín nesmie viesť k 
dlhodobej degradácii pôdy 
alebo mať nepriaznivé 
dopady na kvalitu vôd, ich 
množstvo alebo podstatné 
odchýlenie tokov z ich trás 
v riečnom systéme. 

10.6.1. Musia byť prijaté jednoznačné opatrenia za účelom 
udržania ale zlepšenia pôdy v zmysle jej štruktúry, 
úrodnosti a biologickej aktivity  

10.6.2. Návrh plantáži a ich obhospodarovanie nesmú mať za 
následok degradáciu pôd.  

10.6.3. Lesnícke činnosti nesmú mať za následok degradáciu 
kvality vody alebo negatívny dopad na miestne hydrické 
pomery.  

10.6.4. V prípadoch zistenia negatívnych vplyvov na pôdy alebo 
vodu, lesné podniky bezodkladne musia prijať opatrenia 
na zníženie či odstránenie takýchto vplyvov. 

10.6.5. Maximálna výmera obnovných prvkov pri použití 
holorubného hospodárskeho spôsobu je 5 ha.   

10.6.6. Pri obnove minimálne 10% pňov musí na obnovovanej 
ploche. 
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10.7. Musia byť prijaté opatrenia 
k predchádzaniu a 
minimalizácii premnoženia 
škodcov, chorôb, rizika 
požiarov a zavlečenia 
inváznych rastlín. 
Integrovaná ochrana pred 
škodcami musí tvoriť 
podstatnú časť 
hospodárskeho plánu 
s uprednostnením metód 
prevencie a biologických 
spôsobov ochrany pred 
chemickými pesticídmi 
a umelými hnojivami. Pri 
hospodárení na plantážach 
musí byť vyvinuté všetko 
úsilie pre odstránenie 
chemických pesticídov a 
hnojív, vrátene ich 
používania v škôlkach. 
Používanie chemikálií tiež 
riešia kritériá 6.6 a 6.7. 

10.7.1. Musia byť prijaté opatrenia na zabezpečenia premnoženia 
škodcov, chorôb, požiarov a introdukcie inváznych 
druhov rastlín.  

10.7.2. Existuje protipožiarny plán slúžiaci na prevenciu 
a kontrolu výskytu požiarov 

10.7.3. Musí existovať integrovaný plán ochrany proti škodcom, 
ktorý ich identifikuje, určí prípustnú mieru a hraničné 
hodnoty ich výskytu a alternatívne metódy ktoré riešia 
ohrozenie.  

10.7.4. Lesný podnik má v svojej firemnej stratégii 
zakomponovanú politiku minimalizácie použitia 
chemických pesticídov a umelých hnojív.  

10.8. Monitorovanie plantáže, 
primerané rozsahu a 
rôznorodosti činností, musí 
obsahovať pravidelné 
hodnotenie potenciálnych 
vplyvov na stanovište 
a okolie (napr. prirodzená 
obnova, vplyvy na vodné 
zdroje a úrodnosť pôdy, 
vplyvy na miestnu 
prosperitu a sociálny 
prospech), v spojitosti s 
princípmi 8, 6 a 4. Žiadne 
druhy by nemali byť 
pestované vo veľkom 
rozsahu pokiaľ testovanie 
a/alebo skúsenosti 
nepreukázali, že sú tieto 
druhy ekologicky dobre 
adaptované na miestne 
stanovištné pomery, nie sú 
invázne a nemajú 
významne negatívny 
ekologický dopad na iné 
ekosystémy. Zvláštna 
pozornosť bude venovaná 
sociálnym aspektom pri 
získavaní pôdy pre 
plantáže, zvlášť ochrane 
miestnych vlastníckych 
práv, užívania a prístupu 
k pozemkom. 

10.8.1. Malé lesné podniky a stredné lesné podniky: 
Monitorovanie musí obsahovať hodnotenie 
potencionálnych ekologických a sociálnych dopadov 
aktivít v plantáži priamo na územie plantáže a aj mimo 
nej. (pozri tiež Kritérium 8.2). 

10.8.2. Malé lesné podniky: Lesný podnik musí evidovať 
negatívne environmentálne a sociálne dopady 
a uskutočniť opatrenia na odstránenie a zamedzenie 
týchto dopadov.  

10.8.3. Nákup či prenájom pôd za účelom zakladania plantáži 
nemá negatívny dopad na spoločenstvá a/alebo zdroje 
miestnych spoločenstiev.  

(poznámka: Pozri kritérium 10.4 ohľadom exotických alebo 
inváznych druhov)  

10.9. Plantáže, ktoré vznikli 
premenou prirodzených 
lesov v období po novembri 
1994 nie je možné 
certifikovať. Certifikácia 
môže byť povolená len 
vtedy, ak je certifikačnej 

10.9.1. Plantáže nie je možné zakladať na územiach, ktoré vznikli 
premenou prirodzených lesov po novembri 1994, pokiaľ 
sa nepreukáže jasný dôkaz o tom, že súčasný 
obhospodarovateľ/vlastník priamo alebo nepriamo 
nenesie zodpovednosť za túto konverziu. 

(poznámka: Pozri kritérium 6.10.) 



 
 
Dočasný štandard NEPCon pre hodnotenie lesného hospodárenia na Slovensku  Verzia 19.december 2014 
 

33

organizácii predložený 
dostatočný dôkaz o tom, že 
hospodár alebo vlastník nie 
je priamo alebo nepriamo 
zodpovedný za túto 
konverziu.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha 1:   Slovník pojmov FSC 

Biologická rozmanitosť/biodiverzita:  rôznorodosť všetkých živých organizmov vrátane ich suchozemských, 

morských a ostatných vodných ekosystémov a ekologických komplexov, ktorých sú súčasťou; biologická 

rozmanitosti zahŕňa rôznorodosť v rámci druhov, medzi druhmi a rozmanitosť ekosystémov.   (viď Dohovor o 

biologickej rozmanitosti, 1992) 

Prostriedky biologickej kontroly: živé organizmy, ktoré slúžia na likvidáciu alebo reguláciu populácie iných 

živých organizmov. 

Hodnoty biologickej rozmanitosti:  vnútorné, ekologické, genetické, spoločenské, ekonomické, vedecké, 

náučné, kultúrne, rekreačné a estetické hodnoty biologickej diverzity a jej zložiek. (pozrite si Dohovor o 

biologickej diverzite, 1992) 

Spracovateľský reťazec:  Reťazec počas ktorého sa výrobky sú spracovávané a a distribuované z miesta ich 

pôvodu v lese ku konečnému používateľovi výrobkov. 

Chemikálie:  Hnojivá, pesticídy a hormóny, ktoré sa používajú pri obhospodarovaní lesov. 

Kritérium: Prostriedok na hodnotenie toho, či bol splnený princíp (spravovania lesov). 

Zvykové práva:  Práva, ktoré pozostávajú z dlhodobej série neustále sa opakujúcich bežných alebo 

zvykových činností a ktoré na základe takéhoto opakovania a neprerušovanej akceptácie nadobudli účinnosť 

zákona v rámci geografickej alebo sociologickej jednotky. 

Ekosystém:  Spoločenstvo všetkých rastlín a živočíchov a ich fyzického životného prostredia, fungujúce ako 

nezávislá jednotka. 

Ohrozený druh: Akýkoľvek druh, ktorému hrozí vyhynutie vo všetkých alebo významných častiach svojho 

rozsahu. 

Exotický druh: Introdukovaný nie pôvodný alebo endemický druh zavlečený do predmetnej oblasti. 

Integrita lesa:  Zloženie, dynamika, funkcie a štrukturálne atribúty prirodzeného lesa. 
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Obhospodarovanie lesa/Obhospodarovateľ:  Ľudia zodpovední za prevádzkové riadenie lesných zdrojov a 

podniku, ako aj riadiaci systém a štruktúra, plánovanie a terénne prevádzky. 

Lesohospodárska jednotka: Jasne vymedzené územie lesov so zmapovanými hranicami, ktorá je 

obhospodarovaná jedným lesným podnikom a ktorá má stanovené ciele v samostatnom viacročnom 

hospodárskom pláne. 

Forest stewardship: Obhospodarovanie lesov, ktoré je v súlade so princípmi a kritériami FSC pre 

obhospodarovanie lesov, zodpovedné voči životnému prostrediu, spoločensky prospešné a ekonomicky 

realizovateľné. 

Geneticky modifikované organizmy:  Biologické organizmy, ktoré boli upravené rôznymi prostriedkami tak, 

aby obsahovali genetické štrukturálne zmeny. 

Indikátor: Ukazovateľ; kvantitatívna alebo kvalitatívna premenná, ktorú je možné merať alebo opísať a ktorá 

poskytuje prostriedok na posúdenie, či lesohospodárska jednotka spĺňa požiadavky nejakého kritéria FSC. 

Indikátory a súvisiace hraničné hodnoty teda vymedzujú požiadavky pre zodpovedné obhospodarovanie 

lesov na úrovni lesohospodárskej jednotky a sú hlavným východiskom pre hodnotenie lesov. 

Pôda a územia pôvodných obyvateľov:  Celkové prostredie od pôdy, ovzdušia, vôd, mora, morských 

ľadovcov, flóry a fauny a ďalších zdrojov, ktoré tradične vlastnilo alebo iným spôsobom obývalo alebo 

používalo domorodé obyvateľstvo. (Návrh Deklarácie práv domorodého obyvateľstva: Časť VI) 

Domorodé obyvateľstvo: "Súčasní potomkovia obyvateľstva, ktoré celkovo alebo čiastočne obývalo súčasné 

územie krajiny v čase, kedy naň prišli ľudia inej kultúry alebo etnického pôvodu z iných častí sveta, ovládlo 

ho podrobením, osídlením alebo iným spôsobom ho zredukovalo na nedominantnú alebo koloniálnu úroveň; 

pričom toto títo obyvatelia dnes žijú viac v súlade s vlastnými osobitými spoločenskými, ekonomickými a 

kultúrnymi zvykmi a tradíciami ako s inštitúciami krajiny, ktorej súčasť teraz tvoria v štátnej štruktúre, ktorá 

zahŕňa hlavne národné, spoločenské a kultúrne charakteristiky iných segmentov populácie, ktoré 

prevládajú." (Pracovná definícia prijatá Pracovnou skupinou pre domorodé obyvateľstvo Organizácie 

spojených národov). 

Lesy s veľkým spoločenským významom: lesy s veľkým spoločenským významom sú lesy, ktoré majú jednu 

alebo viac nasledovných vlastností: 

a) lesné územia obsahujúce z globálneho, regionálneho alebo národného hľadiska významné:  

koncentrácie hodnôt biodiverzity (napr. endemity, ohrozené druhy, refúgiá); a/alebo veľké lesné plochy na 

úrovni krajiny, ktoré sú súčasťou hospodárskej jednotky alebo ktoré obsahujú hospodársku jednotku a kde 

existujú životaschopné populácie väčšiny alebo všetkých prirodzene sa vyskytujúcich druhov v prirodzenej 

distribúcii a početnosti. 

b) lesné územia, ktoré sa nachádzajú v čiastočne ohrozených alebo v ohrozených ekosystémoch, alebo 

ktoré obsahujú takéto ekosystémy 

c) lesné územia, ktoré zabezpečujú základné služby prírody v kritických situáciách (napr. ochrana vodných 

zdrojov, regulácia erózie) 

d) lesné územia, ktoré sú základom pre splnenie základných potrieb miestnych komunít (napr. živobytie, 

ochrana zdravia) a/alebo sú kriticky dôležité pre tradičnú  kultúrnu identitu miestnych komunít (oblasti s 

kultúrnym, ekologickým, ekonomickým alebo náboženským významom identifikovaným v spolupráci s 

takýmito miestnymi komunitami). 

Krajina, terén:  Geografická mozaika zložená z ekosystémov vo vzájomnej interakcii vyplývajúca z vplyvu 

geologických, topografických, pôdnych, klimatických, biotických a ľudských interakcií v danej oblasti. 

                                               
 ako synonymum sa používa aj termín „Lesy s vysokou ochranárskou hodnotou“ 
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Miestne zákony: Pojem zahŕňa všetky právne normy dané vládnymi orgánmi s nižšou ako národnou 

jurisdikciou, napríklad na úrovni ministerstva, mesta alebo obce a zvykové normy. 

Dlhodobé obdobie: Časová škála vlastníka alebo správcu lesa vyjadrená cieľmi hospodárskeho plánu, 

rýchlosťou ťažby a záväzkom udržiavať trvalý lesný porast. Časové obdobie má rozličnú dĺžku v závislosti od 

kontextu a ekologických podmienok a jeho funkciou je vyjadriť čas, ktorý daný ekosystém vyžaduje na 

obnovu prirodzenej štruktúry a zloženia po ťažbe alebo narušení, alebo na vytvorenie zrelých alebo 

primárnych podmienok. 

Pôvodné druhy: Druhy, ktoré sa prirodzene vyskytujú na Slovensku  

Prirodzené cykly: Cykly živín a minerálov vyplývajúce z interakcií medzi pôdami, vodou, rastlinami a 

živočíchmi v lesných prostrediach, ktoré ovplyvňujú ekologickú produktivitu daného miesta. 

Prirodzený les: Lesné oblasti, v ktorých sa nachádzajú mnohé z hlavných charakteristík a kľúčových prvkov 

pôvodných ekosystémov ako je komplexnosť, štruktúra a diverzita na základe definície národných a 

regionálnych štandardov pre obhospodarovanie lesov schválených organizáciou FSC. 

Nedrevné lesné produkty: Všetky lesné produkty s výnimkou dreva, vrátane ďalších materiálov získaných zo 

stromov ako sú živice a listy, ako aj akékoľvek ďalšie rastlinné a živočíšne produkty. 

Iné typy lesov: Lesné oblasti, ktoré nevyhovujú kritériám pre plantáže alebo prirodzené lesy a ktoré sú 

špecifickejšie definované v národných a regionálnych štandardoch pre obhospodarovanie lesov schválených 

organizáciou FSC. 

Plantáž: Lesné oblasti, ktorým chýba väčšina hlavných charakteristík a kľúčových prvkov pôvodných 

ekosystémov podľa definície národných a regionálnych štandardov pre obhospodarovanie lesov schválených 

organizáciou FSC a ktoré sú výsledkom ľudských činností vysádzania, siatia alebo intenzívnych 

hospodárskych úprav lesov. 

Princíp predbežnej opatrnosti: Nástroj na implementáciu preventívneho princípu. 

Princíp:  Základné pravidlo alebo prvok; v prípade FSC vo vzťahu k spravovaniu lesov. 

Pestovanie lesa:  Starostlivosť o les od jeho založenia, a pôsobenie na drevinové zloženie štruktúru a rast 

tak, aby čo najlepšie plnil ciele vlastníka. Cieľom tejto činnosti môže, ale nemusí patriť produkcia dreva. 

Lesy malej výmery alebo lesy s nízkou intenzitou hospodárenia: Lesohospodárska jednotka, ktorá spĺňa 

špecifické požiadavky organizácie FSC vzťahujúce sa na veľkosťou a/alebo intenzitu ťažby dreva, takže 

môžu byť hodnotené certifikačnými orgánmi pomocou zefektívnených postupov hodnotenia. Príslušné 

požiadavky organizácie FSC sú definované v dokumente FSC-STD-01-003 Kritériá vyhovenia pre lesy 

malých výmer a lesy s nízkou intenzitou hospodárenia (SLIMF Eligibility Criteria). 

Záujmové skupiny: Jednotlivci a organizácie s legitímnym záujmom o tovary a služby poskytované lesným 

podnikom; taktiež subjekty zaujímajúce sa o environmentálne a spoločenské vplyvy činností, produktov a 

služieb lesného podniku. Medzi uvedené subjekty patria jednotlivci a organizácie, ktoré vykonávajú na 

základe štatútu ekologickú kontrolu príslušnej lesohospodárskej jednotky; miestni ľudia; zamestnanci; 

investori a poisťovatelia; zákazníci a spotrebitelia; ekologické záujmové a spotrebiteľské skupiny a verejnosť 

všeobecne [modifikované podľa Uptona a Bassa, 1995]. 

Sukcesia: Progresívne zmeny v druhovom zložení a štruktúre lesného spoločenstva spôsobené prirodzenými 

procesmi (nie ľudského pôvodu) v čase. 

Držba/vecné právo: Spoločensky definované dohody jednotlivcov alebo skupín, uznané právnymi štatútmi 

alebo zvykovým právom, týkajúce sa "zväzku práv a povinností" spojených s vlastníctvom, držbou, prístupom 

ku určitej pôdnej jednotke a/alebo jej využívaním, alebo obsiahnuté súvisiace zdroje (ako jednotlivé stromy, 

druhy rastlín, voda, minerály atď). 
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Ohrozený druh:  Akýkoľvek druh, ktorý sa pravdepodobne stane ohrozeným v rámci predvídateľnej 

budúcnosti vo všetkých častiach alebo vo významnej časti svojho rozsahu. 

Užívateľské práva: Práva na používanie lesných zdrojov, ktoré môžu byť definované miestnym zvykom, 

vzájomnými dohodami, alebo predpísané inými subjektmi, ktoré sú nositeľmi prístupových práv. Tieto práva 

môžu obmedziť využívanie konkrétnych zdrojov na špecifické úrovne spotreby alebo konkrétne techniky 

ťažby. 
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Príloha 2: Zoznam národnej a miestnej legislatívy a administratívnych 
požiadaviek uplatňovaných na Slovensku 

Ústava Slovenskej republiky úplné znenie - 460/1992 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov  

Občiansky zákonník - zákon §. 40/1964 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov 

Obchodný zákonník - §. 513/1991 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov 

Katastrálny zákon - §.162/1995 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon č. 278/1993 Z.z. o  správe majetku štátu v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe dani a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon č. 582/2004 Z.z. o o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon  č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon  č. 138/ 2010 Z.z.  o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších zmien a doplnkov 

Vyhláška MPSR č. 297/2011 Z.z.  o lesnej hospodárskej evidencii v znení neskorších zmien a doplnkov 

Vyhláška MPSR č. 453/2006 Z.z.  o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa v znení neskorších zmien a doplnkov 

Vyhláška MPSR č. 397/2006 Z.z.  o lesnej stráži v znení neskorších zmien a doplnkov 

Vyhláška MPSR č. 441/2006 Z.z.  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na vyhotovenie 
lesného hospodárskeho plánu a o vydávaní odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného 
hospodárskeho plánu v znení neskorších mien a doplnkov 

Vyhláška MPSR č. 451/2006 Z.z.  o odbornom lesnom hospodárovi v znení neskorších zmien a doplnkov 

Vyhláška MPSR č. 232/2006 Z.z.  o vyznačovaní ťažby dreva v znení neskorších zmien a doplnkov 

Vyhláška MPSR č. 571/2004 Z.z.  o zdrojoch reprodukčného materiálu lesných drevín, jeho získavaní, produkcii 
a používaní v znení neskorších zmien a doplnkov 

Vyhláška MPSR č. 12/2009 Z.z  o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a 
obmedzení z plnenia funkcií lesov v znení neskorších zmien a doplnkov 

Nariadenie vlády SR 86/2005 Z.z. o klasifikácii dreva v znení neskorších zmien a doplnkov 

Nariadenie vlády SR 199/2005 Z.z.  o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých 
pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon NR SR č. 193/2005 Zb. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon  č.504/2003  Z. z. o  nájme poľnohospodárskych a lesných pozemkov 

Zákon  č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších zmien a doplnkov 
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Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení 
neskorších predpisov 

Zákon  č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších zmien 
a doplnkov 

Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších zmien a doplnkov 

Vyhláška Ministerstva vnútra SR 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, 
pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon  č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších zmien 
a doplnkov  

Zákon č. 274/2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon  č.190/2003 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších zmien a doplnkov 

Vyhláška č. 344/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon č. 139/2002 o rybárstve v znení neskorších zmien a doplnkov 

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 238/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia  zákona 
o rybárstve. 

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon  č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších zmien a doplnkov 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení 
vodného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov 

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam 
vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských tokov v znení neskorších zmien a doplnkov 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov,  o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách 
v ochranných pásmach  vodárenských zdrojov v znení neskorších zmien a doplnkov 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., o regulácii obchodu s voľne 

žijúcimi živočíchmi a rastlinami v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších zmien a doplnkov 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, kúpeľoch a prírodných minerálnych vodách v znení 

neskorších zmien a doplnkov 

Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostrediev znení neskorších zmien a doplnkov 
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Zákon č. 311/2001 Z. z. - zákonník práce v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon č. 126/2006 Z. z. - o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
zmien a doplnkov 

Zákon č. 5/2004 Z. z. - Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
zmien a doplnkov 

Zákon NR  SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri prác v znení neskorších zmien a doplnkov i 

Zákon NR  SR č. 125/2006 Z. z.  o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov 

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 46/2010 Z.z. - Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri lesnej práci v znení neskorších zmien a doplnkov 

Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov 
v znení neskorších zmien a doplnkov 

Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z.  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 
pracovných prostriedkov v znení neskorších zmien a doplnkov 

Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z.  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko 
v znení neskorších zmien a doplnkov 

Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri 
práci v znení neskorších zmien a doplnkov 

Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z.  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 
manipulácii s bremenami v znení neskorších zmien a doplnkov 

Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z.  o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších zmien a doplnkov v znení neskorších 
zmien a doplnkov 

Nariadenie vlády SR č.  416/2005 Z. z. o  minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon č. 67/2010 Z.z. chemický zákon v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon č. 319/2013 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh 

v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon č. 67/2010 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších zmien a doplnkov 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 116/2014 o preddavkoch, platení a ročnom zúčtovaní poistného na verejné 

zdravotné poistenie v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších zmien a doplnkov 

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 106/2013 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o 

službách zamestnanosti v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon č. 365/2004 Z.z. – antidiskriminačný zákon v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon č. 2/1991 Z.z. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších zmien a doplnkov 
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Príloha 3:  Zoznam dohovorov a dohôd týkajúcich životného prostredia a 
dohôd medzinárodnej organizácie práce ktoré ratifikovala a podpísala 
Slovenská republika 

 

Medzinárodné dohody a konvencie 

P.č. Názov a rok prijatia dohovoru alebo konvencie 
Dátum 

ratifikácie 

1 

Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov, Bonn, 

1979 14.12.1994 

2 

Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, Paríž, 

1972 15.11.1990 

3 

Dohovor o ochrane voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť, 

Bern, 1979 28.04.1994 

4 

Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného 

vtáctva, Haag, 1995 20.06.2000 

5 Dohovor o biologickej diverzite, Rio de Janeiro, 1992 28.8.1994 

6 

Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, najmä ako 

biotopy vodného vtáctva, Ramsar, 1971 02.07.1990 

7 Dohoda o ochrane netopierov v Európe, Londýn, 1991 09.07.1998 

8 

Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich 

živočíchov a rastlín, Washington, 1073 28.02.1992 

9 Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja, Sofia, 1994 29.6.1994 

10 Protokol o vode a zdraví, Londýn, 1999 19.6.2001 

11 

Dohovor o ochrane a využívaní hraničných tokov a medzinárodných 

jazier, Helsinki, 1993 7.7.1999 

12 

Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom 

procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia, 

Aarhus (Dánsko),1998 31.10.2005 

13 

Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát, Kyjev, 

2003 22.5.2003 

14 

Dohovor o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne 

hranice, Esppo, 1991 20.8.1991 
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15 Dohovor o perzistentných organických látkach, Štokholm 2001 17.5.2004 

 

Dohovory medzinárodnej organizácie práce 

P.č. Názov a rok prijatia dohovoru 

Dátum 

ratifikácie 

C1 Hours of Work (Industry) Convention, 1919  1.1.1993 

C11 Right of Association (Agriculture) Convention, 1921  1.1.1993 

C12 Workmen's Compensation (Agriculture) Convention, 1921  1.1.1993 

C13 White Lead (Painting) Convention, 1921  1.1.1993 

C14 Weekly Rest (Industry) Convention, 1921  1.1.1993 

C17 Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925  1.1.1993 

C18 Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention, 

1925  

1.1.1993 

C19 Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925  1.1.1993 

C21 Inspection of Emigrants Convention, 1926  1.1.1993 

C26 Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928  1.1.1993 

C27 Marking of Weight (Packages Transported by Vessels) Convention, 

1929  

1.1.1993 

C29 Forced Labour Convention, 1930  1.1.1993 

C34 Fee-Charging Employment Agencies Convention, 1933  1.1.1993 

C37 Invalidity Insurance (Industry, etc.) Convention, 1933  1.1.1993 

C38 Invalidity Insurance (Agriculture) Convention, 1933  1.1.1993 

C39  C39 Survivors' Insurance (Industry, etc.) Convention, 1933  1.1.1993 

C40  C40 Survivors' Insurance (Agriculture) Convention, 1933  1.1.1993 

C42  C42 Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention 

(Revised), 1934  

1.1.1993 

C43  Sheet-Glass Works Convention, 1934  1.1.1993 

C45  Underground Work (Women) Convention, 1935  1.1.1993 

C49  Reduction of Hours of Work (Glass-Bottle Works) Convention, 1935  1.1.1993 
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C52  Holidays with Pay Convention, 1936  1.1.1993 

C77  Medical Examination of Young Persons (Industry) Convention, 1946  1.1.1993 

C78  Medical Examination of Young Persons (Non-Industrial Occupations) 

Convention, 1946  

1.1.1993 

C80  Final Articles Revision Convention, 1946  1.1.1993 

C87  Freedom of Association and Protection of the Right to Organise 

Convention, 1948  

1.1.1993 

C88 Employment Service Convention, 1948  1.1.1993 

C90 Night Work of Young Persons (Industry) Convention (Revised), 1948  1.1.1993 

C95 Protection of Wages Convention, 1949  1.1.1993 

C98 Right to Organize and Collective Bargaining Convention, 1949  1.1.1993 

C99 Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture) Convention, 1951  1.1.1993 

C100 C100 Equal Remuneration Convention, 1951  1.1.1993 

C102 C102 Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952  1.1.1993 

C105 C105 Abolition of Forced Labour Convention, 1957  29.9.1997 

C111 C111 Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 

1958  

1.1.1993 

C115 C115 Radiation Protection Convention, 1960  1.1.1993 

C116 C116 Final Articles Revision Convention, 1961  1.1.1993 

C120 C120 Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964  1.1.1993 

C122 C122 Employment Policy Convention, 1964  1.1.1993 

C123 C123 Minimum Age (Underground Work) Convention, 1965  1.1.1993 

C124  C124 Medical Examination of Young Persons (Underground Work) 

Convention, 1965  

1.1.1993 

C128  C128 Invalidity, Old-Age and Survivors' Benefits Convention, 1967  1.1.1993 

C130  C130 Medical Care and Sickness Benefits Convention, 1969  1.1.1993 

C136  C136 Benzene Convention, 1971  1.1.1993 

C138  C138 Minimum Age Convention, 1973  29.9.1997 

C139  C139 Occupational Cancer Convention, 1974  1.1.1993 
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C140  C140 Paid Educational Leave Convention, 1974  1.1.1993 

C142  C142 Human Resources Development Convention, 1975  1.1.1993 

C144  C144 Tripartite Consultation (International Labour Standards) 

Convention, 1976  

1.1.1993 

C148  C148 Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) 

Convention, 1977  

1.1.1993 

C155  C155 Occupational Safety and Health Convention, 1981  1.1.1993 

C156 C156 Workers with Family Responsibilities Convention, 1981  14.6.2002 

C159 C159 Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) 

Convention, 1983  

1.1.1993 

C160 C160 Labour Statistics Convention, 1985  1.1.1993 

C161 C161 Occupational Health Services Convention, 1985  1.1.1993 

C163 C163 Seafarers' Welfare Convention, 1987  1.1.1993 

C164 C164 Health Protection and Medical Care (Seafarers) Convention, 

1987  

1.1.1993 

C167 C167 Safety and Health in Construction Convention, 1988  1.1.1993 

C171 C171 Night Work Convention, 1990  1.1.1993 

C173 C173 Protection of Workers' Claims (Employer's Insolvency) 

Convention, 1992  24.9.1998 

C176 C176 Safety and Health in Mines Convention, 1995  1.1.1993 

C182 C182 Worst Forms of Child Labour Convention, 1999  1.1.1993 

C183 C183 Maternity Protection Convention, 2000  1.1.1993 

C184 C184 Safety and Health in Agriculture Convention, 2001  1.1.1993 
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Príloha 4: Zoznam oficialne ohrozených druhov na Slovensku  

Odkaz na oficiálny zoznam:  

Vyhláška č. 24/2003 a jej prílohy 

1. Zoznam biotopov európskeho významu, biotopov národného významu – Príloha 1 

2. Zoznam inváznych druhov - Príloha 2 

3. Zoznam druhov európskeho významu, druhov národného významu  pre ktoré sa vyhlasujú chránené územia - 
Príloha 4 

4. Zoznam chránených rastlín a prioritných druhov rastlín – Príloha 5 

5. Zoznam chránených živočíchov a prioritných druhov živočíchov – Príloha 6 
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Príloha 5: Zhrnutie procesu certifikačného hodnotenia1 

Proces certifikačného hodnotenia začína tým, že žiadateľ (lesný podnik) predloží žiadosť o certifikáciu. NEPCon na 

základe posúdenia žiadosti, rozsahu oblasti, ktorá má byť certifikovaná, a diskusie so žiadateľom navrhne certifikačný 

proces, ktorý zahŕňa predbežné hodnotenie, po ktorom nasleduje hlavné hodnotenie, alebo pristúpi priamo ku hlavnému 

hodnoteniu. Každému žiadateľovi je pridelený manažér projektu, ktorý bude spolupracovať s vedúcim audítorom a 

žiadateľom s cieľom naplánovať a vykonať samotné hodnotenie. 

 

Hodnotiteľom NEPCon je poskytnutý podrobný návod ako viesť certifikačný proces, vrátane informatívnych stretnutí 

pred hodnotením (osobných alebo telefonických) a prístup k písomnej príručke NEPCon na hodnotenie lesov.  Účelom 

týchto informatívnych stretnutí a príručky je zabezpečiť, aby bol dôsledne dodržaný certifikačný proces.   

 

Okrem dodržiavania postupov NEPCon načrtnutých v príručke na hodnotenie lesov existujú tri ďalšie spôsoby, 

prostredníctvom ktorých zabezpečujeme dôveryhodnosť a transparentnosť našich certifikácií: 

 

1. Do hodnotenia musia byť zapojení jednotlivci, ktorí poznajú konkrétny región a typ lesohospodárskej prevádzky, 
ktorá je predmetom hodnotenia.  Pravidlom Rainforest Alliance je, že do všetkých hodnotení musia byť zapojení 
miestni špecialisti.   

2. Členovia tímu musia poznať certifikačné postupy NEPCon.  Každé certifikačné hodnotenie NEPCon má určeného 
vedúceho audítora, ktorý musí absolvovať formálny kurz R NEPCon na školenie hodnotiteľov, alebo sa predtým 
musí zúčastniť na iných hodnoteniach lesov alebo auditov v rámci NEPCon.   

3. Hodnotenie musí využívať špecifické štandardy pre príslušný región (t.j. štandard akreditovaný organizáciou FSC 
alebo “regionalizovaný” dočasný štandard NEPCon vychádzajúci zo všeobecného štandardu NEPCon). 

 

Výber členov tímu a plánovanie – NEPCon  vyberie kvalifikovaného vedúceho audítora a ďalších členov tímu, ktorí sa 

majú podieľať na hodnotení.  Prvou úlohou vedúceho audítora je zabezpečiť, aby všetci členovia tímu pochopili rozsah 

a zámer procesu hodnotenia.  Rôznym členom tímu je pridelená zodpovednosť za hodnotenie rôznych častí (t.j. 

špecifické kritériá a indikátory) štandardu podľa ich konkrétnych absolvovaných školení a odborných poznatkov. Všetci 

členovia tímu môžu poskytnúť vstupy pre každý princíp, ale hlavná zodpovednosť je pridelená zberu údajov, analýze a 

spracovaniu každého kritéria a indikátora.   

 

Informovanie zainteresovaných subjektov:  NEPCon informuje zainteresované subjekty aspoň 45 dní pred započatím 

terénnych prác (auditom) o pripravovanom hodnotení a požiada ich o postrehy alebo pripomienky ohľadne toho, či lesný 

podnik dodržiava požiadavky certifikačného štandardu.  

 

Terénna práca a zber údajov – Hodnotenie či lesný podnik spĺňa požiadavky štandardu vychádza zo zberu údajov 

audítormi, z posúdenia dokumentácie a hospodárskej evidencie lesného podniku, rozhovorov so zamestnancami a 

zainteresovanými stranami a terénnych pozorovaní a meraní. Tím organizuje úvodné stretnutie so zamestnancami 

lesohospodáskeho podniku s cieľom posúdiť rozsah a postupy hodnotenia a certifikačné štandardy. Preskúmanie 

                                               
1 Ak máte záujem o informácie o postupoch, kontaktujte naše ústredie alebo regionálne kancelárie cez stránku www.nepcon.net 
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dokumentácie a rozhovory so zamestnancami lesného podniku začínajú hneď na začiatku. Proces hodnotenia sa 

následne rýchlo presúva do praktickej fázy. Sú realizované návštevy miest, ktoré hodnotitelia vyberú tak aby došlo ku 

komplexnému posúdeniu lesného fondu a hospodárskych činností lesného podniku. Popri týchto činnostiach prebehnú 

aj konzultácie a diskusie so zainteresovanými alebo záujmovými skupinami, ktoré môžu identifikácie kriticky dôležité 

otázky alebo problematické miesta. Terénna kontrola sú prebieha v lese, na skladoch, spracovateľských prevádzkach 

a v priľahlých obciach.  Kontrola by mala pokryť hospodárske činnosti všetkých druhov a fáz a skontrolovať 

obhospodarovanie v rôznych prírodných alebo prevádzkových podmienkach.  

 

Členovia tímu sa nezávisle stretávajú so záujmovými skupinami.  Všetky hodnotenia vyžadujú a zahŕňajú vstupy 

(dôverné a/alebo otvorené) od priamo ovplyvnených a/alebo zainteresovaných subjektov, vrátane miestnych komunít, 

vlastníkov priľahlých pozemkov, miestnych spracovateľov, ekologických organizácií, vládnych agentúr a vedeckých 

pracovníkov. Počas uvedených konzultácií členovia hodnotiaceho tímu vysvetľujú proces hodnotenia, vyžadujú 

vyjadrenie názorov a zhromažďujú údaje o hospodárskej činnosti lesného podniku.   

 

Analýza údajov a rozhodovanie – Počas hodnotenia sa tím nezávisle stretáva, aby diskutoval o priebehu 

zhromažďovania informácií a predbežných zisteniach. Hodnotiaci tím na základe analýzy zhromaždených informácie 

a dôkazov vyhodnotí či žiadateľ dosiahol súlad s aplikovateľným štandardom. Pri vyhodnotené musí pracovať 

konsenzuálnym spôsobom, aby prezentoval jednotný názor na zistenia.   

 

Hodnotiaci tím posudzuje činnosť lesohospodárskeho podniku na úrovni indikátorov štandardu.  Všetky nedostatky sú 

analyzované a klasifikované ako malé alebo veľké.  Nedostatok, resp. nesúlad sa považuje za veľký, ak má za následok 

zásadné nesplnenie cieľa príslušného kritéria v štandarde. Za malý sa zasa považuje taký nedostatok, ktorého dopady 

sú rozsahom obmedzené, pri ktorých bola vykonaná okamžitá náprava s cieľom zaistiť, že sa nebude opakovať a ktoré 

nemajú za následok zásadné nesplnenie cieľa príslušného kritéria. Hodnotiaci tím vypracuje pre každú oblasť 

identifikovaného nedostatku správu o nesúlade, ktoré sú klasifikované nasledovne:    

 

 Veľká správa o nesúlade (Veľká NCR) je vydaná za účelom dokumentácie významného nesúladu z indikátormi 
alebo kritériom, ktorý kandidát musí odstrániť pred udelením certifikátu od  NEPCon. 

 Správa o nesúlade (NCR) je vydaná za účelom dokumentácie malého nedostatku, ktorý lesný podnik musí odstrániť 
do konkrétneho termínu (t.j. krátkodobo – zvyčajne do jedného roka) v priebehu obdobia trvania certifikácie v dĺžke 
piatich rokov (čo je štandardné obdobie trvania certifikačnej zmluvy FSC);  

 Pozorovanie je veľmi malý problém alebo skoré štádium problému, ktorý sám osebe nepredstavuje nedostatok, 
avšak audítor predpokladá možnosť vzniku nedostatku v budúcnosti v prípade, že ho klient nebude riešiť. 
Pozorovanie môže byť varovným signálom na konkrétny problém, ktorý sa v prípade neriešenia môže potenciálne 
zmeniť na nedostatok.   

 

Vypracovanie správy – tím vypracuje po posúdení správu o certifikačnom hodnotení.  Táto správa má štandardizovaný 

formát a obsahuje podrobné zistenia a navrhuje požiadavky na vyriešenie Veľkých správ o nesúlade (Veľkých NCR), 

správ o nesúlade (NCR) alebo pozorovaní.   
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Posúdenie hodnotiacej správy žiadateľom o certifikát, nezávislými oponentmi a posúdenie správy NEPCon – každú 

správu o certifikačnom hodnotení pripomienkuje žiadateľ o certifikát a následne ju ohodnotí aspoň jeden nezávislý 

oponent a regionálni pracovníci NEPCon. 

 

Rozhodnutie o certifikácii – ústredie NEPCon po vykonaní všetkých vyššie uvedených krokov koordinuje proces 

certifikačného rozhodovania. Ak je výsledkom rozhodnutia o certifikácii schválenie udelenia certifikácie, s lesným 

podnikom sa uzatvára certifikačná zmluva na obdobie 5 rokov, kde je zakotvená povinnosť absolvovania každoročných 

kontrolných auditov.  Ak prevádzke nie je udelený súhlas o udelení certifikácie, ústredie NEPCon stanoví, čo je potrebné 

vykonať na to, aby lesný podnik získal certifikát v budúcnosti. 
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O organizácii NEPCon 
 

NEPCon je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá 

presadzovaním udržateľných riešení vo využívaní krajiny a pri ochrane klímy. 

Dávame ľuďom a organizáciám možnosti, aby sa stali súčasťou pri riešení 

najväčších výziev súčastnej doby medzi ktoré patria klimatické zmenay alebo 

strata nášho prírodného dedičstva a to prostredníctvom našich certifikačných 

služieb, vzdelávania (školení) a projektov zameraných na inovácie. 

NEPCon je FSC akreditovaná certifikačná firma poskytujúca certifikáciu 

lesného hospodárenia a spracovateľského reťazca dreva tisícom podnikov v 

lesnom hospodárení a následnom dodávateľské reťazce dreva. 

Naše medzinárodné kurzy FSC Expert spĺňajú formálne požiadavky 

organizácie FSC pre školenia vedúcich aufitorov. Sme aktívne zapojení do 

systému a projektov, ktorých cieľom je uľahčiť certifikáciu FSC. 

NEPCon tiež poskytuje certifikačné služby v oblasti PEFC, udržateľnej 

biomasy (SBP), legálnosti dreva (LegalSource) a uhlíkovej stopy (CFM). 
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