
Takmer každý výrobok nesie 
určité označenie alebo logo, 
ale existuje jedno, ktoré je 
dôležité ak vám záleží 
na budúcnosti lesov. 
Logo PEFC je environmentálna 
značka, ktorou sú označované 
výrobky z dreva a papiera 
pochádzajúce z lesov 
obhospodarovaných podľa 
najvyšších environmentálnych, 
sociálnych a ekonomických 
požiadaviek. 

Vaše jednoduché rozhodnutie 
nakupovať výrobky označené 
logom PEFC môže mať oveľa 
širšie dôsledky, než je len 
podpora trvalo udržateľnej 
spotreby. Ak máte záujem urobiť 
zodpovedné a etické rozhodnutie 
pri nákupe dreva alebo výrobkov 
z dreva ako je papier, nábytok 
alebo stavebný materiál, 
vyberajte si PEFC certifikované 
výrobky, čím podporíte trvalo 
udržateľné obhospodarovanie 
lesov. 

PEFC je globálny program pre 
podporu trvalo udržateľného 
obhospodarovania lesov 
a PEFC logo je značka, 
ktorá zaručuje spotrebiteľom, 
že výrobky na báze dreva 
a papiera od surového 
dreva cez nábytok, obaly 
a kancelársky papier, 
pochádzajú z trvalo 
udržateľných zdrojov. 
Prostredníctvom náročných 
požiadaviek na trvalo 
udržateľnosť systém PEFC 
zabezpečuje, že cesta 
dreva zo zodpovedne 
obhospodarovaných lesov 
je starostlivo sledovaná 
nezávislými audítormi v celom 
spotrebiteľskom reťazci 
až ku konečnému zákazníkovi.
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ZVOĽTE SI SPRÁVNU CESTU!
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

PEFC predstavuje najväčší globálny systém 
certifikácie lesov vo svete a je zavedený 
v lesoch vo viac ako 35 krajinách sveta. 
Vo svete je certifikovaných podľa systému 
PEFC viac ako 260 mil. ha lesa a viac ako 
16 tisíc spoločností dokáže pre spotrebiteľov 
sledovať pôvod dreva z certifikovaných lesov 
v tzv. spotrebiteľskom reťazci.

PEFC certifikácia je dobrovoľný 
celosvetový 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 
• zmierňovanie dopadov  klimatických 

zmien, 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
Umožnenie aktívne zapojenie všetkých 
vlastníkov lesov bez ohľadu na veľkosť a druh 
majetku do certifikačného procesu.

ČO PEFC PONÚKA SPOTREBITEĽOM 
Záruku, že drevo, drevné vlákna a nedrevné 
produkty označené symbolom zeleného 
stromu - logom PEFC  pochádzajú z trvalo 
udržateľne obhospodarovaných lesov.
Pri obhospodarovaní takýchto lesov sa 
dodržiavajú aj nasledovné princípy:
• ťažba dreva iba do výšky prírastku
• nepretržitá obnova lesných porastov 

po ťažbe
• ochrana práv zamestnancov
• podpora zamestnanosti na lokálnej úrovni
• rešpektovanie vlastníckych práv a práv 

miestnych komunít na využívanie lesa
• zachovanie vzácnych lesných 

ekosystémov a voľne žijúcich rastlín 
a živočíchov

• podpora pôdoochranných a 
vodoregulačných  funkcií lesov

• zachovanie biodiverzity lesných 
ekosystémov

• kontrola pôvodu drevnej suroviny 
z certifkovaných lesov a legálnej ťažby
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