
NAKUPOVANIE 
DREVA 
Z TRVALO 
UDRŽATE NÝCH
ZDROJOV

PRE O POTREBUJETE 
SPOTREBITE SKÝ RE AZEC?

Certifi kované sledovanie toku 
dreva poskytuje drevárskym 
a papierenským spolo nostiam,
tla iar am, dodávate om,
distribútorom, maloobchodníkom 
a spotrebite om, široké možnosti 
obchodných výhod.

•• PEFC vám umož uje získa
istotu, že nenakupuje drevo 
z nelegálnej ažby

•• PEFC certifi kácia poskytuje 
plne auditovaný a kontrolovaný 
re azec dodávok dreva 
z lesa až ku kone nému
spotrebite ovi

•• PEFC certifi kované drevo 
je široko dostupné v aka
narastajúcej výmere PEFC 
certifi kovaných lesov

•• PEFC certifi kácia vám a 
vašim zákazníkom zaru uje,
že drevo, ktoré používate 
pochádza z legálnych a trvalo 
udržate ných zdrojov

•• PEFC certifi kácia znižuje riziko 
a môže napomôc  zlepši
efektívnos  vášho podnikania 
prostredníctvom integrácie 
certifi kácie spotrebite ského
re azca do systému riadenia 
kvality alebo kontrolných 
mechanizmov vo vašej 
spolo nosti

•• PEFC certifi kácia umož uje
vašej spolo nosti získa
prístup k trhom s verejným 
obstarávaním prostredníctvom 
plnenia požiadaviek verejných 
politík nákupu dreva

•• PEFC certifi káciou 
demonštrujete prakticky 
hodnoty politiky sociálnej 
zodpovednosti vašej 
spolo nosti, tým že vytvárate 
základy dôveryhodnej politiky 
nákupu dreva

•• PEFC certifi kácia poskytuje 
prístup k logu PEFC - 
medzinárodnej obchodnej 
zna ke používanej na 
ozna ovanie produktov 
a komunikáciu

KDE MOŽNO NÁJS  PEFC 
CERTIFIKOVANÉ SPOLO NOSTI
A VÝROBKY Z DREVA 
A PAPIERA?
Na webovej stránke 
www.pefc.sk je k dispozícii 
odkaz na plne interaktívnu 
databázu, v ktorej je možné 
vyh ada  informácie o 
ktoromko vek PEFC certifi káte, 
registra nom ísle loga PEFC, 
ponúkaných certifi kovaných 
výrobkoch a certifi ka ných
orgánoch, ktoré certifi káciu 
vykonávajú.

AKO SA MÔŽEM ZAPOJI ?
Pre úspešné získanie 
certifi kátu je potrebné zavies
v spolo nosti všetky požiadavky 
medzinárodného dokumentu 
Rady PEFC pre spotrebite ský
re azec lesných produktov. 
Certifi ka ný audit a pravidelný 
dozor vykonávajú akreditované 
certifi ka né orgány. Dokument 
„Spotrebite ský re azec lesných 
produktov – požiadavky“ ako 
i zoznam certifi ka ných orgánov 
je dostupný na web stránke 
www.pefc.sk.

Viac informácií o certifi kácii 
spotrebite ského re azca a 
používaní loga PEFC získate 
od Združenia certifi kácie 
lesov Slovenska - národného 
riadiaceho orgánu PEFC v SR. 

VÝHODY CERTIFIKOVANÉHO SPOTREBITE SKÉHO RE AZCA

Združenie certifi kácie 
lesov Slovenska
T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen
tel: 045 5206 444
e-mail: info@pefc.sk
web: www.pefc.sk



ENVIRONMNETÁLNE POŽIADAVKY TRHU
oraz vä ší po et spotrebite ov požaduje záruky 

o používaní environmentálne vhodných postupov 
vo výrobnej a obchodnej praxi. Verejné inštitúcie 
a politiky verejného obstarávania žiadajú oraz
astejšie istotu a dôkazy z odvetví spracovania 

dreva a papiera, že používaná drevná surovina 
pochádza z lesov obhospodarovaných trvalo 
udržate ným spôsobom. Výrobné a obchodné 
organizácie preto potrebujú spo ahlivý a 
dôveryhodný mechanizmus, pomocou ktorého 
môžu svojim spotrebite ov zaru i  pôvod drevnej 
suroviny.

O JE CERTIFIKÁCIA? 
Certifi kácia lesov poskytuje dôkaz, že drevo 
pochádza z lesov obhospodarovaných trvalo 
udržate ným spôsobom. Certifi kácia lesov zah a
certifi káciu trvalo udržate ného obhospodarovania 
lesov vlastníkov a užívate ov lesov a certifi káciu 
spotrebite ského re azca spracovate ských
a obchodných spolo ností.

Certifi kácia trvalo udržate ného obhospodarovania 
lesov poskytuje záruky, že lesy sú 
obhospodarované trvalo udržate ne, t.j. že pri 
obhospodarovaní sú aplikované normy systému 
riadenia akceptujúce environmentálne, 
sociálne a ekonomické požiadavky uznané na 
medzinárodnej úrovni.

Certifi kácia spotrebite ského re azca
je mechanizmus na sledovanie pôvodu 
certifi kovaného materiálu z lesa až po kone ný
produkt, ím poskytuje istotu, že výrobky alebo 
výrobkové rady, ku ktorým sa vz ahujú vyhlásenia 
o pôvode dreva sú prepojené na certifi kované lesy.

MOŽNOSTI SLEDOVANIA PÔVODU 
CERTIFIKOVANÉHO MATERIÁLU
Pôvod dreva a lesných produktov je možné 
sledova  rôznymi spôsobmi v závislosti od 
konkrétnej situácie a potrieb certifi kovanej 
spolo nosti prostredníctvom tzv. percentuálnej 
metódy alebo metódy fyzickej separácie 
certifi kovaného dreva, papiera alebo výrobkov 
z dreva.

Percentuálna metóda umož uje zmiešanie 
certifi kovanej a necertifi kovanej suroviny po as
výrobného procesu alebo obchodovania, pri om
musí by  známy podiel certifi kovanej suroviny, 
o ktorom sa informácie prenášajú k zákazníkom 
spolo nosti (priemerné percento). Alternatívne 
môže spolo nos  ako certifi kovanú predáva as
svojej produkcie, ktorá zodpovedá podielu použitej 
certifi kovanej suroviny (objemový kredit).

Metóda fyzickej separácie požaduje triedenie 
certifi kovanej a necertifi kovanej suroviny 
po as všetkých fáz výrobného procesu 
alebo obchodovania, aby sa zabezpe ilo,
že certifi kovaná surovina sa nezmieša 
s necertifi kovanou.

OCHRANA PROTI DREVU Z NELEGÁLNYCH AŽIEB

V snahe napomôc  drevárskym a papierenským 
spolo nostiam preventívne zabráni , aby sa 
drevo z kontroverzných zdrojov (nelegálnej 
ažby) dostalo do ich výrobkov, organizácia 

PEFC zaviedla prísny ochranný mechanizmus 
na zamedzenie nákupu takejto suroviny. Tento 
mechanizmus je povinnou sú as ou postupov 
spotrebite ského re azca PEFC a defi nuje 
ochranné prvky ako sú analýza rizika, externé 
hodnotenie a kontrola na mieste, aby sa zaru ila
legálnos  necertifi kovaného dreva. Dodržiavanie 
týchto prvkov je preskúmané každoro ne
nezávislými audítormi po as pravidelných auditov, 
ím získavajú spolo nosti dvojitú záruku pre ich 

proces nakupovania.

MOŽNOSTI POUŽITIA LOGA PEFC
V závislosti od použitej metódy sledovania 
pôvodu a percenta certifi kovanej suroviny má 
spolo nos  nieko ko možností ako ozna ova
certifi kované výrobky. Pre priame ozna ovanie
výrobkov a súvisiacej dokumentácie (ozna ovanie
na výrobkoch) sa vyžaduje minimálne 70%-ný 
podiel certifi kovanej suroviny vo výrobku. V 
prípade výrobku z recyklovaného materiálu 
sa podiel recyklovanej asti ozna í vo vnútri 
symbolu Mobiovej slu ky a pripo íta sa 
k podielu certifi kovanej suroviny pre dosiahnutie 
požadovaných 70%. Jednotlivé spôsoby ozna enia
môžu by  doplnené špecifi ckými vyhláseniami. 
Na komunikáciu so svojimi zákazníkmi môže 
používa  certifi kovaná spolo nos  logo PEFC 
s vyhláseniami, ktoré sa vz ahujú k tzv. použitiu 
mimo výrobkov. 

NEDREVNÉ PRODUKTY LESA
PEFC ponúka možnos  sledovania pôvodu 
nedrevných produktov lesa, o umož uje
spolo nostiam obchodova  s produktmi ako 
sú napr. lesné plody z certifi kovaných lesov 
a ozna ova  ich logom PEFC. Ako certifi kované 
nedrevné produkty lesa nie je možné predáva
služby, ktoré súvisia s lesom (napr. turizmus 
a šport) a ostatné hmotné alebo nehmotné 
produkty alebo suroviny, ktorých pôvod sa 
nevz ahuje k vlastníctvu lesa (napr. zver, vtáky, 
vzduch a voda).

PEFC certifi kované výrobky z dreva

PEFC certifi kovaná drevná surovina

ostatná drevná surovina
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