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ÚVOD
Svet dnes zápasí s množstvom globálnych problémov, vrátane klimatických zmien,
ničenia prírodných zdrojov, straty biodiverzity, chudoby a rastu populácie. Ponúka sa mnoho
riešení v snahe zabezpečiť „zelený“ svet. Stále viac sa ukazuje dôležitejšie zmeniť zaužívané
spôsoby produkcie a spotreby na trvalo udržateľné. Nezastupiteľné miesto v tomto procese
má certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.
Rozhodnutie nakupovať a spracovávať certifikované drevo firmami v odvetví spracovania
dreva je motivované predovšetkým rozhodnutím plniť požiadavky zákazníkov, ktorí výrobky
z dreva nakupujú na trhu. Spotrebitelia zase vyžadujú certifikáciu za účelom uspokojovania
svojich potrieb súvisiacich s environmentálnym a sociálnym cítením a sú presvedčení,
že kúpou certifikovaných výrobkov prospievajú k záchrane lesov a k podpore trvalo
udržateľného rozvoja. Motívom pre podporu certifikácie nevládnymi organizáciami, na
podnet ktorých myšlienka certifikácie vznikla, je určenie zodpovednosti za hospodárenie
v lesoch. Certifikácia lesov ako dobrovoľný mimovládny nástroj na potvrdenie zodpovedného
hospodárenia v lesoch je čoraz vo väčšej miere podporovaná aj vládnymi programami, keďže
sa ňou môžu dosiahnuť podobné alebo rovnaké ciele, ako ciele ostatných vládnych politík.
Práve týmto zámerom a požiadavkám plne vyhovuje PEFC certifikácia, pretože poskytuje
dôkazy o trvalej udržateľnosti a legálnosti.
Pre lepšiu predstavu o fungovaní schémy PEFC certifikácie lesov v rámci Slovenska
sme zostavili súbor otázok a odpovedí, ako pomôcku pri rozhodovaní obhospodarovateľov
lesov o vstupe do certifikačného procesu.
Otázky sú zostavené v tematických blokoch:

I. O CERTIFIKÁCII (otázky 1 - 3)
II. O PEFC (otázky 4 - 6)
III. O PEFC SLOVENSKO (otázky 7 - 9)
IV. O SLOVENSKEJ SCHÉME CERTIFIKÁCIE LESOV (otázky 10 - 15)
V. O POSTUPE PRI CERTIFIKÁCII LESOV (otázky 16 - 20)
VI. O VYKONÁVANÍ AUDITOV (otázky 24 - 26)
VII. O INTERNOM MONITOROVACOM PROGRAME (otázky 27 - 32)
VIII. O KRITÉRIÁCH CERTIFIKÁCIE LESOV (otázka 33)
Podrobnejšie informácie o Slovenskej certifikácii lesov nájdete na domovskej stránke
PEFC Slovensko www.pefc.sk
Ing. František Štulajter, CSc.
predseda PEFC SK
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I. O CERTIFIKÁCII
1. ČO JE CERTIFIKÁCIA?

Certifikácia je medzinárodne nastavená kvalitatívna latka potvrdzujúca, že podnik,
organizácia, sa riadi podľa usporiadaného a vzájomnými väzbami previazaného postupu,
ktorým:
• preukazuje schopnosť trvalo poskytovať produkt spĺňajúci stanovené medzinárodne
uznané štandardy, požiadavky predpisov a zákazníka,
• chce zvýšiť spokojnosť zákazníka prostredníctvom efektívneho fungovania systému
riadenia, vrátane procesov jeho trvalého zlepšovania.
V očiach zákazníka je teda firma s certifikátom kvality bezpečným výberom, pretože
vie, že sa v nej dodržujú isté kvalitatívne štandardy, bez ktorých by inak firma certifikát
nezískala.

2. V ČOM SPOČÍVA CERTIFIKÁCIA LESOV?

Certifikácia lesov je proces, počas ktorého sa overujú skutočnosti, či spôsob
obhospodarovania lesov spĺňa vopred definované najvyššie ekologické, ekonomické,
spoločenské a etické štandardy. Vystavený certifikát potvrdzuje, že miestom pôvodu
nim označenej drevnej suroviny a následne vyrobených výrobkov sú lesné porasty
obhospodarované zodpovedným, trvalo udržateľným spôsobom.

3. JE OZNAČENIE VÝROBKU CERTIFIKÁTOM DOSTATOČNE
DÔVERYHODNÉ?

Áno. Dôveryhodne preukázať pôvod drevnej suroviny vo finálnych výrobkoch pre
konečných spotrebiteľov znamená vybudovať spotrebiteľský reťazec, v ktorom je každý článok
držiteľom certifikátu spotrebiteľského reťazca (C-o-C) a teda môže dôveryhodne preukázať
schopnosť odovzdávať informácie o pôvode nakúpených materiálov do vyprodukovaných
výstupov.
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II. O PEFC
4. ČO JE PEFC ?

PEFC – Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém (Program
for the Endorsement of Forest Certification schemes) je globálna, nezisková, mimovládna
organizácia (Rada) zastrešujúca národné riadiace orgány a medzinárodné organizácie, ktorá
podporuje trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov prostredníctvom nezávislej certifikácie.
Jedinečnosť PEFC je postavená na troch pilieroch:
1. závery medzinárodných a medzivládnych pocesov o trvalo udržateľnom
obhospodarovaní lesov sú východiskom pre tvorbu a zlepšovanie PEFC kritérií a
indikátorov trvalo udržateľného hospodárenie v lesoch,
2. tvorba a implementácia pravidiel, kritérií a indikátorov trvalo udržateľného hospodárenie
lesov prebieha za širokej účasti všetkých zainteresovaných strán,
3. nezávislosť normotvorných, certifikačných a akreditačných procesov v zmysle pravidiel
IAF (Medzinárodné akreditačné fórum) prísne zachováva nestrannosť hodnotenia
výsledkov hospodárenia.

5. KTORÉ ŠTÁTY SÚ ČLENMI RADY PEFC ?

Členovia, uznané schémy, certifikáty
Európa
79 mil. ha
33 % CCV
7,547 CoC

Severná Amerika
143 mill. ha
60% CCV
567 CoC

Ázia
4.6 mil. ha
2 % CCV
618 CoC

Afrika
5 CoC

Stredná a južná Amerika
3.2 mil. ha
1 % CCV
91 CoC

Oceánia
10 mil. ha
4 % CCV
241 CoC

Členovia – medzinárodné záujmové skupiny

-

Krajiny s COC

-

Členovia s uznanými schémami

-

Členovia bez uznaných schém

CoC – Certifikáty spotrebiteľského reťazca
CCV – Celková certifikovaná výmera
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

APP Timber
Building and Wood workers' International (BWI)
Confederation of European Forest Owners (CEPF)
Confederation of European Paper Industries (CEPI)
Earth Focus Foundation
European Network of Forest Entrepreneurs (ENFE)
European Tissue Symposium (ETS)
International Family Forestry Alliance (IFFA)
Metsaliitto Group
StoraEnso

6. JE PEFC DÔVERYHODNÝ A GLOBÁLNE AKCEPTOVANÝ ?

Medzinárodné uznanie PEFC

Príklady využívania PEFC ako politického nástroja

Európsky parlament (Rezolúcia 16.2. 2006): EP pokladá certifikačný systém
PEFC vhodný na to, aby dal spotrebiteľom záruku ohľadom TUOL
PEFC akceptujú verejné politiky nákupu dreva
v Nemecku, Francúzsku, VB, Holandsku,
Dánsku, Japonsku, Holandsku, Španielsku a
Švajčiarsku

Drevné vlákna z certifikovaných lesov sú podmienkou pre
udeľovanie ekoznačky Európsky kvet (environmentálne vhodný
výrobok)
Európsky environmetálny kódex
trvalo udržateľnosti obchodu
2

Medzinárodné uznanie PEFC

Príklady využitia PEFC ako podnikateľského nástroja

 Asociácie zeleného stavebníctva v Austrálii, Taliansku a Singapure, Kódex pre
trvalo udržateľné bývanie, BREEAM v Taliansku a VB, SKA hodnotenie vo VB

 Iniciatíva zeleného stavebníctva v USA a Kanade

 Systém pre hodnotenie efektívnosti environmentálneho stavebníctva v Japonsku
 Environmentálna rada Singapuru
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Príklady používania
Príklady využitia PEFC v rámci preukazovania spoločenskej zodpovednosti
zodpovedného nakupovania
Európska banka pre obnovu a rozvoj
- Environmentálne a sociálne smernice (nábytok z
certifikovaného dreva)
ASDA – obchodný reťazec VB
- nakupované produkty, vybavenie obchodov, obalový
materiál
Deutschebahn
- drevo z certifikovaných zdrojov
Nadnárodné spoločnosti vo všetkých odvetviach
- tlač výročných správ na certifikovanom papieri
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III. O PEFC SLOVENSKO
7. ČO JE PEFC SLOVENSKO?

PEFC Slovensko je profesijným, dobrovoľným a nezávislým združením právnických osôb
s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky, ktoré :
• lesné pozemky vlastnia,
• lesné pozemky hospodársky využívajú,
• využívajú produkty z lesných pozemkov priamo alebo nepriamo,
• sa inak zaoberajú lesnými pozemkami.
Založené bolo 2. 10. 2002. Za riadneho člena Rady PEFC bolo prijaté na 6. Valnom
zhromaždení Rady, ktoré sa konalo 22.11.2002 v Luxemburgu.

8. AKÚ ÚLOHU ZOHRÁVA PEFC SK V
ŠTRUKTÚRE LESNÉHO HOSPODÁRSTVA?

INŠTITUCIONÁLNEJ

Počas svojej existencie sa vyprofiloval ako nevyhnutná súčasť inštitucionálneho
usporiadania LH na Slovensku. Stará sa o zlepšovanie podmienok a presadzovanie princípov
trvalo udržateľného obhospodarovania lesov najmä v rokovania s ústrednými a ostatnými
orgánmi štátnej správy, politickými stranami a hnutiami, orgánmi samosprávy, odborovými
organizáciami, mimovládnymi a profesijnými združeniami. Spravuje Slovenskú schému
certifikácie lesov, ktorá poskytuje medzinárodne uznávanú, dôveryhodnú značku pôvodu
dreva od producentov cez spracovateľov dreva až ku konečnému spotrebiteľovi.

9. JE PODMIENKOU ÚČASTI V
ČLENSTVO V PEFC SLOVENSKO?

CERTIFIKAČNOM

PROCESE

Podľa stanov PEFC Slovensko sa každá osoba, ktorá je držiteľom PEFC certifikátu alebo
PEFC osvedčenia v pôsobnosti národného riadiaceho orgánu stáva hosťujúcim členom.
Členstvo vzniká dňom vydania PEFC certifikátu alebo osvedčenia a je viazané na dobu ich
platnosti. Hosťujúci člen má právo zúčastňovať sa na činnosti PEFC Slovensko a používať
logo PEFC.
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IV. O SLOVENSKEJ SCHÉME CERTIFIKÁCIE LESOV
10. JE SLOVENSKÁ SCHÉMA CERTIFIKÁCIE
SÚČASŤOU GLOBÁLNEHO PROGRAMU PEFC?

LESOV

(SFCS)

SFCS je PEFC štandard trvalo udržateľného obhospodarovania lesov platný v SR.
Za súčasť globálneho programu PEFC bola uznaná 12. augusta 2005 a jej platnosť
bola potvrdená po revízii 28. júla 2010. Znamená to, že všetci obhospodarovatelia lesov,
ktorí úspešne prešli procesom posudzovania nezávislým certifikačným orgánom a získali
osvedčenie majú zároveň právo používať logo PEFC.

11. KRITÉRIÁ A INDIKÁTORY SFCS URČUJÚ LEN POŽIADAVKY NA
VÝSLEDNÝ STAV LESA?

SFCS posudzuje hospodárenie v lesoch v najširšom slova zmysle. To znamená, že okrem
postupov a výsledkov obhospodarovania lesov sa zaoberá aj metódami a spôsobmi ako sa
tieto vykonávajú. Preto sú v kritériách a indikátoroch zahrnuté aj požiadavky týkajúce sa
životného prostredia, ochrany prírody a krajiny a vodných zdrojov, ochrany práv vlastníctva
a zamestnancov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej ochrany, využívania
lesov verejnosťou, obchodných vzťahov, daňových a odvodových povinností.

12. ČO SFCS PONÚKA VLASTNÍKOM A OBHOSPODAROVATEĽOM
LESOV?
• Postupy šetrného využívania prírodných lesných zdrojov
• Rešpektovaný, nekomplikovaný, prehľadný a cenove prístupný systém hodnotenia
kvality hospodárenia, ktorý zbytočne nezaťažuje vlastníkov lesov
• Spoľahlivý a Európskym parlamentom uznaný dôkaz trvale udržateľného
hospodárenia
• Dôveryhodný spôsob na preukázanie pôvodu dreva (preukaz náležitej starostlivosti
pri prvom uvádzaní dreva na trh)

13. UĽAHČUJE CERTIFIKÁT PREDAJ DREVA NA TRHU?

Pri predaji renomovaným firmám pôsobiacim na konkurenčne náročných, vyspelých
trhoch jednoznačne áno. V zásade treba povedať, že o drevo z necertifikovaných lesov, aj
z dôvodov platnosti Nariadenia Európskeho parlamentu č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú
povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva, nebude
v budúcnosti dostatočný záujem.

14. AKÉ PREDPOKLADY MUSÍ SPĹŇAŤ OBHOSPODAROVATEĽ PRE
ÚSPEŠNÉ ABSOLVOVANIE POSUDZOVANIA HOSPODÁRENIA?

Predpokladom úspešného posudzovania hospodárenia certifikačným orgánom je:
• dodržiavanie predpisov PSL,
• dodržiavanie právnych noriem SR, najmä vo väzbe na životné prostredie, zamestnancov
a bezpečnosť práce,
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• stav lesov zodpovedajúci štruktúrou, drevinovým zložením, zakmenením a vitalitou
svojmu stanovišťu a veku,
• vykonávanie potrebných opatrení pre zabezpečenie priaznivého zdravotného stavu
lesov,
• používanie environmentálne vhodných technológií minimalizujúcich negatívne dopady
na lesy, pôdu a vodné zdroje,
• vybavenosť lesných ciest náležite udržiavanými, primeranými odvodňovacími
zariadeniami,
• poznanie, rešpektovanie a ochrana vzácnych biotopov a miest výskytu ohrozených
druhov rastlín a živočíchov,
• spolupráca s miestnym obyvateľstvom.

15. POŽIADAVKY CERTIFIKAČNÝCH KRITÉRIÍ SA ZDAJÚ PRÍLIŠ
TVRDÉ ?

Treba pripomenúť, že účasť v certifikácii je dobrovoľná. Ak chcem vstúpiť do nejakého
klubu, musím prijať jeho pravidlá hry. Svojim rozhodnutím o vstupe dávate najavo, že
stanovené pravidlá rešpektujete
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V. O POSTUPE PRI CERTIFIKÁCII LESOV
16. KTORÚ MOŽNOSŤ PEFC CERTIFIKÁCIE POUŽÍVA SFCS?

Pre certifikáciu lesov sa v Slovenskej republike využíva regionálna certifikácia. Regionálna
(viacmiestna alebo skupinová) certifikácia umožňuje obhospodarovateľom lesov dobrovoľnú
certifikáciu v rámci jedného certifikátu založenú na spoločnej zodpovednosti za hospodárenie
v lesoch. Za účelom certifikácie vytvárajú organizáciu, ktorá má identifikovateľnú centrálnu
jednotku (žiadateľa), kde sa plánujú, riadia a kontrolujú činnosti spojené s certifikáciou lesov.
Kvôli efektívnosti procesov a zvládnuteľnosti organizácie a riadenia účastníkov certifikácie je
Slovensko z hľadiska potrieb certifikácie rozdelené na štyri regióny Západ, Sever, Stred
a Východ.

17. JE PEFC CERTIFIKÁCIA VÝHODNÁ PRE VLASTNÍKOV LESOV?

Áno. Vďaka inovovaným pravidlám pre skupinovú a regionálnu certifikáciu PEFC otvorilo
dvere všetkým vlastníkom lesov bez ohľadu na veľkosť majetku a druh vlastníctva.

18. AKÉ ZÁVÄZKY VZNIKNÚ OBHOSPODAROVATEĽOVI VSTUPOM
DO CERTIFIKÁCIE?

V prvom rade musí uzatvoriť so žiadateľom písomnú dohodu o plnení štandardu trvalo
udržateľného obhospodarovania lesov a s ním súvisiace požiadavky dokumentácie SFCS.
Súhlasiť s poskytovaním všetkých ústnych a písomných informácií týkajúcich sa jeho
systému hospodárenia v lesoch, vykonávať každoročne sebahodnotenie zhody hospodárenia
so štandardom trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, umožniť audítorom vstup do
obhospodarovaných lesov a realizovať príslušné nápravné a preventívne opatrenia zavedené
žiadateľom a priebežne ho informovať o ich plnení.

19. MÁ CERTIFIKÁT NEOBMEDZENÚ PLATNOSŤ?

Nie. Certifikát vydáva žiadateľovi po ukončení certifikačného auditu certifikačný orgán.
Má platnosť 3 roky. Potom sa o jeho obnovu treba znovu uchádzať.

20. ČO JE PRE OBHOSPODAROVATEĽA POTVRDENÍM ÚČASTI
V REGIONÁLNEJ CERTIFIKÁCII LESOV?
Po úspešnom ukončení auditu vydáva žiadateľ obhospodarovateľovi „Osvedčenie o
účasti na regionálnej certifikácii lesov“, ktoré je právoplatným odpisom certifikátu.
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21. MÔŽE OBHOSPODAROVATEĽ POŽIADAŤ O ÚČASŤ V CERTIFIKÁCII LESOV AJ POČAS PLATNOSTI CERTIFIKÁTU?
Áno. Obhospodarovateľ má právo pristúpiť k certifikácii alebo vypovedať účasť v certifikácii lesov aj počas platnosti regionálneho certifikátu. Podmienkou uzatvorenia zmluvy
o pristúpení k certifikácii je úspešné absolvovanie uvádzacieho auditu.

22. MÁ ŽIADATEĽ PRÁVO NEVYDAŤ ALEBO ODOBRAŤ OSVEDČENIE OBHOSPODAROVATEĽOVI LESA?

Áno, ak vo výsledkoch interného monitorovacieho programu sú zistenia závažnej nezhody so štandardom trvalo udržateľného obhospodarovania lesov má žiadateľ právo nevydať
alebo odobrať alebo prerušiť platnosť osvedčenia najmenej do doby vykonania nápravy,
o čom obhospodarovateľa písomne informuje. Voči rozhodnutiu žiadateľa sa tento môže
odvolať prostredníctvom žiadateľa na PEFC Slovensko.

23. KOĽKO STOJÍ PEFC CERTIFIKÁCIA LESOV?

Povinnými princípmi certifikácie lesov je zabezpečenie nediskriminácie a nákladovej
efektívnosti procesu. V súčasnosti je žiadateľom vykalkulovaná ročná výška poplatku za
certifikáciu lesov pri veľkosti majetku do 50 ha 0,68 €/ha/rok. Zo zväčšovaním výmery
majetku výška poplatku klesá. Od výmery 1000 ha je poplatok do 0,13 €/ha/rok.
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VI. O VYKONÁVANÍ AUDITOV
24. AKO ČASTO SA VYKONÁVAJÚ AUDITY DODRŽIAVANIA PEFC
POŽIADAVIEK SFCS (HOSPODÁRENIA)?
Audity hospodárenia sa vykonávajú u každého obhospodarovateľa minimálne 1 x za
5 rokov. U novo pristupujúceho obhospodarovateľa sa vykonáva uvádzací audit.

25. KTO VYKONÁVA AUDITY HOSPODÁRENIA?

Priebežné a uvádzacie audity hospodárenia vykonáva žiadateľ v rámci interného monitorovacieho programu. Rozhodujúce pre vydanie certifikátu trvalo udržateľného obhospodarovania lesa sú audity vykonávané certifikačným orgánom.

26. ČO ZARUČUJE OBJEKTIVITU POSTUPU CERTIFIKAČNÉHO
ORGÁNU PRI AUDITOCH?

Certifikačný orgán musí byť akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou,
ktorá vykonáva aj dohľad pri vykonávaní auditov. Audity vykonáva podľa vlastných dokumentovaných postupov, ktoré sú v súlade s medzinárodnými požiadavkami stanovenými na
orgány vykonávajúce certifikáciu systému obhospodarovania lesov a notifikované združením PEFC Slovensko. Akákoľvek úmyselná chyba pri audite znamená odobratie akreditácie
a stratu dobrého mena.
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VII. O INTERNOM MONITOROVACOM PROGRAME
27. ČO JE TO INTERNÝ MONITOROVACÍ PROGRAM?

Je nepretržitý postup žiadateľa slúžiaci na odhaľovanie slabých miest a riadenie rizík pri
plnení požiadaviek certifikačnej schémy u všetkých účastníkov regionálnej certifikácie lesov
a posúdenia úrovne hospodárenia novo pristupujúcich obhospodarovateľov počas platnosti
certifikátu.
Pozostáva:
a) z analýzy informácií poskytnutých účastníkmi regionálnej certifikácie,
b) z analýzy informácií zainteresovaných strán,
c) z preverenia na mieste.

28. AKO POSKYTUJE ÚČASTNÍK CERTIFIKÁCIE
O SVOJOM HOSPODÁRENÍ?

INFORMÁCIE

Pre tento účel má žiadateľ vypracovaný „dotazník sebahodnotenia“ obsahujúci kľúčové otázky zhody hospodárenia so štandardom trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.
Toto samohodnotenie vykonávajú každoročne všetci obhospodarovatelia lesov, ktorí sa zúčastňujú regionálnej certifikácie.

29. ČO JE PREDMETOM ANALÝZY INFORMÁCIÍ ZAINTERESOVANÝCH STRÁN?

Analýza informácií zainteresovaných strán sa týka všetkých obhospodarovateľov lesov,
ktorí sa zúčastňujú regionálnej certifikácie. Predmetom analýzy je vyhodnotenie stanovísk
vyžiadaných od zainteresovaných strán vo veci spôsobu obhospodarovania lesov a dodržiavania národnej legislatívy, medzinárodných smerníc, konvencií a dohôd účastníkom certifikácie.

30. NA ČO SLÚŽI PREVERENIE NA MIESTE?

Preverenie na mieste slúži predovšetkým na posúdenia zhody hospodárenia so štandardom trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Vykonáva sa každoročne vzorkovaním.
Veľkosť výberovej vzorky je najmenej 10% z účastníkov certifikácie. Prihliada sa, aby sa
preverenie na mieste vykonalo predovšetkým u účastníkov obhospodarujúcich les o výmere
väčšej ako 50 ha. Ďalej sa vykonáva vždy pri:
a) posudzovaní nezhody zistenej z informácií účastníka certifikácie alebo zainteresovaných strán,
b) preverovaní skutočností, ktoré nie je možné overiť prostredníctvom získaných informácií,
c) preverovaní plnenia akýchkoľvek nápravných a preventívnych opatrení, ak účastník
certifikácie nepreukáže spoľahlivé dôkazy o ich odstránení (vykoná sa na náklady
vlastníka/obhospodarovateľa).

17

31. KTO MÔŽE VYKONÁVAŤ PREVERENIE NA MIESTE?

Preverenie na mieste môžu v mene žiadateľa vykonávať osoby, ktoré:
a) majú vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania prvého stupňa,
b) spĺňajú spôsobilosť odborného lesného hospodára,
c) absolvovali základný alebo periodický program vzdelávania organizovaný národným
riadiacim orgánom PEFC Slovensko.

32. MUSÍ BYŤ OBHOSPODAROVATEĽ PRIEBEŽNE INFORMOVANÝ
O ZISTENIACH POČAS PREVEROVANIA NA MIESTE?

Zistenia z preverenia na mieste musia byť oznamované priebežne, ešte pred ukončením
preverenia tak, aby mal možnosť sa k týmto zisteniam vyjadriť, prípadne neodkladne odstrániť zistené nedostatky.

O KRITÉRIÁCH CERTIFIKÁCIE LESOV

33. AKO SA ČLENIA CERTIFIKAČNÉ KRITÉRIÁ?

Certifikačné kritériá sú zoradené sú podľa všeobecne uznaných šiestich princípov trvalo
udržateľného obhospodarovania lesov prijatých v rámci Paneurópskeho procesu ochrany
lesov v Európe:
Princíp 1: Zachovanie a primeraný rozvoj lesných zdrojov a ich príspevku do globálneho kolobehu uhlíka
Kritérium 1.1: Ochrana lesných pozemkov (2/4)
Kritérium 1.2: Multifunkčné využívanie lesných zdrojov (6/1)
Kritérium 1.3: Programy starostlivosti o lesy (5/5)
Kritérium 1.4: Zalesňovanie nelesných pozemkov (0/2)
Princíp 2: Zachovanie zdravia a vitality lesných ekosystémov
Kritérium 2.1: Integrovaná ochrana lesov a revitalizácia lesných ekosystémov (1/3)
Kritérium 2.2: Monitoring zdravotného stavu lesov a opatrenia na ochranu lesa (3/4)
Kritérium 2.3: Technologické postupy (1/6)
Kritérium 2.4: Používanie pesticídov (3/3)
Kritérium 2.4: Ochrana pred požiarmi (2/4)
Princíp 3: Zachovanie a podpora produkčnej funkcie lesov (drevné a nedrevné
produkty)
Kritérium 3.1: Trvalosť a plynulosť ťažby dreva (3/4)
Kritérium 3.2: Surové drevo (1/4)
Kritérium 3.3: Nedrevné lesné produkty a služby (1/2)
Kritérium 3.4: Lesná cestná sieť (2/3)
Princíp 4: Zachovanie, ochrana a primeraný rozvoj biologickej diverzity lesných
ekosystémov
Kritérium 4.1: Obnova lesov (2/7)
Kritérium 4.2: Štruktúra a prirodzenosť lesov (2/3)
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Kritérium 4.3: Génové zdroje (2/2)
Kritérium 4.4: Nepôvodné druhy (1/2)
Kritérium 4.5: Ponechávanie stromov na dožitie (0/2)
Kritérium 4.6: Lesy osobitných prírodných hodnôt (4/4)
Kritérium 4.7: Chránené a ohrozené rastlinné a živočíšne druhy (1/3)
Princíp 5: Zachovanie a primeraný rozvoj ochranných funkcií lesov (najmä pôdoochrannej a vodoochrannej)
Kritérium 5.1: Ochrana pôdy (1/2)
Kritérium 5.2: Ochrana vodných zdrojov (2/2)
Kritérium 5.3: Režim zadržiavania vody v krajine (1/3)
Princíp 6: Zachovanie ostatných sociálno-ekonomických funkcií a podmienok
Kritérium 6.1: Vlastníctvo a obhospodarovanie lesných pozemkov (2/5)
Kritérium 6.2: Pracovná sila v lesníckom sektore (2/5)
Kritérium 6.3: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (3/5)
Kritérium 6.4: Odborné vzdelávanie a výskum (2/5)
Kritérium 6.5: Prístupnosť lesov pre rekreáciu (1/2)
Kritérium 6.6: Kultúrne a duchovné hodnoty v lesoch (1/2)
Kritérium 6.7: Osveta a otvorenosť (2/4)
Čísla v zátvorke uvádzajú počet regionálnych/individuálnych indikátorov v kritériu.
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T. G. Masaryka 24
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tel: +421 45 5206 444
e-mail: info@pefc.sk
web: www.pefc.sk

Tlač:
Národné lesnícke centrum
T.G.Masaryka 22
960 01 Zvolen
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Táto publikácia je vytlačená na 100% PEFC certifikovanom papieri.
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