
PEFC certifikácia je 
dobrovoľný  systém fungujúci aj 
v Slovenskej republike.
Je dôveryhodným 
a rešpektovaným dôkazom toho, 
že v lesoch sa hospodári citlivo 
podľa najvyšších ekologických, 
ekonomických, spoločenských  
a etických štandardov. 

   ČO PEFC PRINÁŠA PRE LES

UDRŽATEĽNOSŤ 
Garantuje prírode blízke 
obhospodarovanie slovenských  
lesov zamerané na:
- citlivé hospodárenie podporujúce 

rozvoj prírodných procesov 
a biodiverzity

- udržiavanie priaznivého stavu 
chránených  lesných ekosystémov 

- nepretržitú obnovu lesných 
porastov po ich vyťažení

- zlepšovanie  hodnoty 
environmentálnych funkcií a 
služieb 

- rešpektovanie vlastníckych práv a 
práv občanov na využívanie lesa

- podporu miestnej zamestnanosti 
a ochranu práv zamestnancov

DÔVERYHODNOSŤ
Vyžaduje zapojenie všetkých 
zainteresovaných strán v procese 
tvorby národného štandardu 
a umožňuje verejnú kontrolu jeho 
dodržiavania. Slovenská schéma 
certifikácie lesov je pravidelne 
revidovaná, nezávisle posudzovaná 
a medzinárodne uznávaná.

ZODPOVEDNOSŤ
Využíva medzinárodne uznávané 
postupy  akreditácie a certifikácie 
tak, aby bola zaistená erudovanosť 
a nezávislosť kontrol potvrdzujúca, 
že výrobky označené logom 
PEFC pochádzajú zo zodpovedne 
obhospodarovaných lesov. 

PRISPÔSOBIVOSŤ
Umožňuje aktívne zapojenie 
všetkých vlastníkov lesov bez 
ohľadu na veľkosť a druh majetku 
do certifikačného procesu.

Podpora zeleného 
smerovania svetového 
hospodárstva, zladenie 
ekonomického rastu 
s príkazom ochrany životného 
prostredia a vytváranie nového 
trvalo udržateľného sociálneho 
modelu menia globálne  
postavenie  lesníctva. 
Výrobky z dreva sú 
recyklovateľné a opätovne 
použiteľné pre nové produkty 
a energiu. 
Sú biologicky rozložiteľné 
a plnohodnotne nahrádzajú 
výrobky a energiu 
z neobnoviteľných zdrojov. 
Len málo odvetví má také 
multidisciplinárne pole 
pôsobnosti ako  odvetvia, 
ktorých spoločnou zdrojovou 
základňou je les.

PEFC 
ZNAČKA VAŠEJ KVALITY

 



ČO PEFC PONÚKA
VLASTNÍKOM LESA
• Postupy šetrného využívania prírodných lesných zdrojov
• Rešpektovaný, nekomplikovaný, prehľadný a cenove prístupný systém 

hodnotenia kvality hospodárenia, ktorý zbytočne nezaťažuje vlastníkov lesov  

OBHOSPODAROVATEĽOM
• Spoľahlivý a Európskym parlamentom uznaný dôkaz trvale udržateľného 

hospodárenia
• Preukaz  náležitej starostlivosti pri prvom uvádzaní dreva na trh

SPRACOVATEĽOM DREVA 
• Potvrdenie o legálnosti nakupovaného dreva
• Získanie dôveryhodného spôsobu na preukázanie pôvodu dreva
• Prístup k trhom s verejným obstarávaním
• Priestor na inováciu produktov a vytváranie nových trhov
• Cenové zvýhodnenia na trhu  

SAMOSPRÁVE A VEREJNÝM INŠTITÚCIÁM
• Zachovanie polyfunkčného charakteru prírodných lesných zdrojov (zelených 

lesov pre všetkých)
• Kritériá pre tvorbu politík zeleného verejného obstarávania a národných politík 

nákupu dreva
• Spôsob preukazovania zodpovedného prístupu k riadeniu statkov vo verejnom 

vlastníctve
• Inšpiráciu pre tvorbu zelených pracovných miest na lokálnej úrovni

PODNIKATEĽOM
• Preukázanie hodnoty svojej politiky sociálnej zodpovednosti
• Zlepšenie imidžu zodpovednej spoločnosti používajúcej drevo a papier 

z obnoviteľných zdrojov

SPOTREBITEĽOM 
• Záruku, že drevo, drevné vlákna a nedrevné produkty označené 

symbolom zeleného stromu - logom PEFC pochádzajú z trvalo udržateľne 
obhospodarovaných lesov

ZVOĽTE SI SPRÁVNU CESTU
• VLASTNÍCI A OBHOSPODAROVATELIA LESOV
Informujte sa na možnosť certifikácie výsledkov Vášho hospodárenia v rámci 
regiónov Slovenska u správcu Slovenskej schémy certifikácie lesov PEFC 
Slovensko

• SPRACOVATELIA DREVA A OBCHODNÍCI S DREVOM
Zapojte sa do certifikačného systému PEFC prostredníctvom certifikácie 
spotrebiteľského reťazca

• VEREJNÁ SPRÁVA A PODNIKATELIA
Propagujte trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov používaním PEFC 
certifikovaných výrobkov a podporou vzdelávacích programov a projektov PEFC 

• OBČAN / SPOTREBITEĽ
Kúpou výrobkov na báze dreva, ktoré sú označené logom PEFC, 
podporíte správnu starostlivosť o slovenské lesy

Tento materiál je vytlačený na 100% PEFC certifikovanom papieri.

www.pefc.sk    www.pefc.org


