
PEFC
CERTIFIKOVANÉ 
VÝROBKY
Z DREVA

PRE STAVEBNÍCTVO

Certifi kácia 
spotrebite ského re azca
slúži na overenie 
pôvodu lesných 
produktov. Predstavuje 
proces, ktorý umož uje
sledova  pôvod dreva 
a výrobkov z dreva 
a papiera v celom re azci
a prostredníctvom loga 
PEFC zabezpe uje
komunikáciu podniku 
so svojimi zákazníkmi. 
Logo PEFC zaru uje,
že výrobok z dreva 
alebo papiera obsahuje 
minimálne 70% PEFC 
certifi kovaného materiálu, 
ktorý pochádza z PEFC 
certifi kovaných lesov 
obhospodarovaných
trvalo udržate ným
spôsobom.

Viac informácií 
o certifi kácií 
spotrebite ského re azca
PEFC nájdete na 
www.pefc.sk

PEFC
(Program pre 
vzájomné uznávanie 
lesných certifi ka ných
schém) uznal viac 
ako 20  certifi ka ných
systémov vo viac 
ako 20-tich krajinách 
na  4  kontinentoch. 
Viac informácii nájdete 
na medzinárodnej web 
stránke Rady PEFC 
www.pefc.org

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

CERTIFIKÁCIA 
SPOTREBITE SKÉHO
RE AZCA PEFC



Dopyt po výrobkoch 
z trvalo udržate ných
zdrojov narastá. 
Vláda SR to demonštruje 
prostredníctvom
schválenia Národnej 
stratégie trvalo 
udržate ného rozvoja SR, 
Ak ného plánu trvalo 
udržate ného rozvoja 
a vytvorením Rady vlády 
pre trvalo udržate ný
rozvoj.

VEREJNÉ POLITIKY 
NÁKUPU DREVA
Stavebníctvo je jedným 
z odvetví, 
ktoré vo ve kom rozsahu 
využíva drevo. 
EÚ sa prostredníctvom 
svojich nástrojov snaží 
zabezpe i , aby drevo 
používané na jednotnom 
európskom trhu 
pochádzalo z legálnej 
ažby. Fungujúce alebo 

tvoriace sa verejné 
politiky nákupu dreva 
v niektorých európskych 
krajinách (Ve ká Británia, 
Francúzsko, Nemecko, 
Dánsko, Holandsko) 
vyžadujú nielen 
legálnos  nadobudnutia 
dreva používaného vo 
verejných projektoch, ale 

aj dokladovanie trvalo 
udržate nosti. Certifi ka né
schémy poskytujú záruky, 
že certifi kované drevo 
pochádza z legálnych 
a trvalo udržate ných
zdrojov. 

VYUŽÍVANIE DREVA 
Z LEGÁLNYCH A TRVALO 
UDRŽATE NÝCH
ZDROJOV
Drevo a výrobky z dreva 
predstavujú stavebný 
materiál, ktorý má 
v porovnaní s inými 
materiálmi (napr. betón 
alebo oce ) jedine né
vlastnosti. Unikátne 
postavenie dreva 
medzi stavebnými 
materiálmi súvisiace 
s trvalo udržate nos ou
a obnovite nos ou
tejto suroviny viedlo 
v niektorých krajinách 
EÚ k preferen nému
postaveniu
certifi kovaného dreva vo 
verejných sú ažiach na 
použitie v stavebníctve 
a nákupe stavebno-
stolárskych výrobkov. 
PEFC certifi kácia je jedna 
z možností, ktorá takéto 
preferen né postavenie 
zaru uje.

PEFC predstavuje 
medzinárodný rámec 
pre hodnotenie 
a vzájomné uznávanie 
národných lesných 
certifi ka ných schém, 
ktoré boli vytvorené 
za ú asti širokého 
spektra záujmových 
strán. Národné schémy 
sú vytvorené na 
základe medzivládnych 
procesov na podporu 
trvalo udržate ného
obhospodarovania
lesov a pokra ujúcich
mechanizmov a záverov 
Svetového summitu 
Zeme z Ria, ktoré 
podporujú vlády 149 krajín 
pokrývajúcich 85% výmery 
lesov vo svete. 

PRE O SI VYBRA  PEFC 
CERTIFIKÁCIU?
V sú asnosti je PEFC 
s viac ako 210 mil. ha 
lesa najvä ším zdrojom 
certifi kovaného dreva 
z trvalo udržate ných
zdrojov. Audity 
medzinárodne uznaných 
a svetovo rešpektovaných 
certifi ka ných procesov 
nezávislými orgánmi 
zaru ujú, že PEFC 
certifi kácia poskytuje 
transparentný systém 
kontroly hospodárenia 
v lesoch.

Certifi kácia 
spotrebite ského re azca
predstavuje prostriedok 
na sledovanie pôvodu 
drevných vlákien 
z certifi kovaných lesov 
až po kone ný výrobok 
z dreva. Sledovaním 
pôvodu certifi kovaného 
dreva poskytujete vám 
a vašim zákazníkom 
záruku, že výrobky z dreva 
pochádzajú z legálnych 
a trvalo udržate ných
zdrojov. 

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

• PEFC certifi kácia 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 
prakticky demonštrujete 
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

RASTÚCI DOPYT PO 
VÝROBKOCH Z TRVALO 
UDRŽATE NÝCH
ZDROJOV

PEFC - PROGRAM 
PRE VZÁJOMNÉ 
UZNÁVANIE LESNÝCH 
CERTIFIKA NÝCH SCHÉM

AKÉ SÚ VÝHODY PEFC 
CERTIFIKÁCIE?


