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• Prejavujete podporu 
trvalo udržate nému
obhospodarovaniu
lesov po celom svete

• Pomáhate chráni
lesy pre sú asné
a budúce generácie

• Získavate drevo 
z dôveryhodných 
zdrojov

• Bojujete proti 
nelegálnej ažbe

• Ste sú as ou
globálnej siete, 
ktorá podporuje 
zodpovedné
nadobúdanie
výrobkov z dreva        
a papiera

POUŽÍVANÍM 
PEFC
CERTIFIKOVANÝCH 
VÝROBKOV

PEFC
CERTIFIKOVANÉ 
VÝROBKY



SPÔSOB, AKO 
ZABEZPE I  TRVALO 
UDRŽATE NÉ
OBHOSPODAROVANIE 
LESOV

• Záleží vám na 
lesoch?

• Chcete, aby boli lesy 
obhospodarované
environmentálne
vhodným, sociálne 
prínosným
a ekonomický 
životaschopným
spôsobom?

• Chcete podporova
systém, ktorý 
zaru uje takéto 
obhospodarovanie?

• Chcete podporova
používanie dreva 
z certifi kovaných 
lesov?

AK JE 
VAŠA ODPOVE
ÁNO,
POTOM JE TU 
PEFC PRE VÁS

Trvalo udržate né
obhospodarovanie
lesov je založené 
na environmentálne 
vhodnom, sociálne 
prínosnom a ekonomicky 
životaschopnom
obhospodarovaní lesov 
pre sú asné a budúce 
generácie.

PEFC (Program pre 
vzájomné uznávanie 
lesných certifi ka ných
schém), ako celosvetová 
nezisková, nezávislá 
a mimovládna 
organizácia, podporuje 
trvalo udržate né
obhospodarovanie
lesov prostredníctvom 
nezávislej certifi kácie.

PEFC ako najvä ší
certifi ka ný systém 
na svete poskytuje 
vlastníkom lesov 
a spracovate om
dreva mechanizmus, 
pomocou ktorého 
môžu spotrebite om
zaru i , že používané 
drevo a výrobky 
pochádzajú z lesov 
obhospodarovaných
trvalo udržate ným
spôsobom.

O JE PEFC?
PEFC certifi kácia 
predstavuje transparentný 
systém posúdenia 
obhospodarovania lesov. 
PEFC certifi kované lesy sú 
pravidelne kontrolované 
nezávislými audítormi.

NA O SLÚŽI PEFC?
PEFC zaru uje, že 
drevo použite pri výrobe 
papiera a výrobkov z 
dreva pochádza z lesov 
obhospodarovaných trvalo 
udržate ným spôsobom. 

V PEFC certifi kovaných 
lesoch sa uplat ujú aj 
nasledovné princípy:

• drevo sa aží do výšky 
prírastku

• lesné porasty po 
ažbe sú nepretržite 

obnovované

• ochrana práv 
zamestnancov

• podpora zamestnanosti 
na lokálnej úrovni

• rešpektovanie
vlastníckych práv 
a práv miestnych 
komunít na využívanie 
lesa

• zachovanie vzácnych 
lesných ekosystémov 
a vo ne žijúcich rastlín 
a živo íchov

• podpora
mimoproduk ných
funkcií lesa

• zachovanie biodiverzity 
lesných ekosystémov

• kontrola pôvodu 
certifi kovanej drevnej 
suroviny

SLEDOVANIE 
PÔVODU DREVA
Certifi kácia 
spotrebite ského re azca
je mechanizmus na 
sledovanie pôvodu 
dreva od jeho ažby, 
cez spracovanie až po 
kone ný výrobok.

PEFC certifi kované 
spracovate ské a 
obchodné spolo nosti
zaru ujú svojim 
zákazníkom, že výrobky 
z dreva a papiera, 
ktoré ponúkajú 
pochádzajú z lesov 
obhospodarovaných
trvalo udržate ným
spôsobom.

Sú as ou mechanizmu 
spotrebite ského
re azca sú postupy na 
kontrolu a zamedzenie 
nákupu drevnej suroviny 
z nelegálnej ažby. 
Fungovanie celého 
systému je pravidelne
kontrolované nezávislými 
audítormi
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