NA LESOCH ZÁLEŽÍ

PEFC SLOVENSKO
POLITIKA KVALITY
Jedinečnosť lesov výrazným spôsobom ovplyvňuje
ľudskú spoločnosť v jej environmentálnom, spoločenskom
a hospodárskom rozvoji. Túto skutočnosť potvrdzuje aj fakt, že
ich ochrana a trvalo udržateľné obhospodarovanie je predmetom
konferencií OSN, medzinárodných fór, panelov a dohovorov,
ktorých účastníkom je aj Slovenská republika.
Cielené hospodárenie v lesoch sa vyvíja ruka v ruke
s hospodárskym rozvojom a potrebami ľudskej spoločnosti.
Globálne uznávaným nástrojom pre posúdenie správnosti
obhospodarovania lesov a dodržiavania medzinárodne uznaných
štandardov trvalo udržateľného hospodárenia lesov je ich
certiﬁkácia. Certiﬁkácia lesov a spotrebiteľských reťazcov, ktoré
produkujú a uvádzajú na trh produkty z dreva je proces, v rámci
ktorého sa vlastníci a obhospodarovatelia lesov a výrobné

a obchodné spoločnosti dobrovoľne zaväzujú dodržiavať
a napĺňať princípy trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.
Slovenskú schému certiﬁkácie lesov, ktorá je súčasťou
vedúceho celosvetového lesníckeho certiﬁkačného programu
PEFC spravuje profesijné, dobrovoľné a neziskové združenie
právnických osôb s pôsobnosťou na území Slovenskej
republiky PEFC Slovensko. Svoju integračnú úlohu pri
zodpovednom obhospodarovaní lesov a rozumnom využívaní
produktov a služieb lesov v prospech občanov Slovenskej
republiky, v prospech medzinárodného spoločenstva
a v prospech zachovania priaznivých podmienok života
na zemi zabezpečujeme
prostredníctvom dodržiavania
a trvalého zlepšovania prijatej politiky a cieľov kvality.

POLITIKA KVALITY
P - pravidelné hodnotenie dôveryhodnosti
E - erudovanosť a zodpovednosť pri obhospodarovaní lesov
F - ﬂexibilnosť a dobrovoľný prístup
C - ciele kvality sú záväzkom každého z nás a nás všetkých

ERUDOVANOSŤ A ZODPOVEDNOSŤ
PRI OBHOSPODAROVANÍ LESOV

Svoju identitu staviame na históriou overených,
prepracovaných a o najnovšie výsledky vedy a výskumu
obohatených postupoch citlivého obhospodarovania lesov.
Usilujeme sa o presadzovanie princípov plánovitého trvalo
udržateľného obhospodarovania lesov, kde jedinečný potenciál
lesov pri podpore zeleného hospodárstva, ľudského živobytia,
zmierňovania zmeny klímy, zachovania biologickej diverzity,
RAVIDELNÉ HODNOTENIE DÔVERY
zlepšovania kvality vody je využitý v prospech spoločnosti.
Základom nášho systému hodnotenia úrovne
A SPOKOJNOSTI OBČANOV
obhospodarovania
lesov sú najvyššie ekologické, ekonomické,
Občania sú stredobodom našej pozornosti. Naplno si
uvedomujeme ich záujem o naše správanie, postoje a činnosti spoločenské a etické štandardy. Preto sú v kritériách
a indikátoroch zahrnuté aj požiadavky týkajúce sa životného
pri udržiavaní jedinečnosti značky, ktorej dávajú svoju dôveru.
prostredia, ochrany prírody a krajiny a vodných zdrojov, ochrany
Dôsledne dbáme na dodržiavanie nosných pilierov PEFC:
1. závery medzinárodných a medzivládnych procesov práv vlastníctva a zamestnancov, bezpečnosti a ochrany zdravia
o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov sú pri práci, protipožiarnej ochrany, využívania lesov verejnosťou,
východiskom pre tvorbu a zlepšovanie PEFC kritérií obchodných vzťahov, daňových a odvodových povinností.
Vyžadujeme poskytovanie verejnosti prístupných informácií
a indikátorov trvalo udržateľného hospodárenie v lesoch.
2. tvorba a implementácia pravidiel, kritérií a indikátorov o dodržiavaní štandardov kvality pri obhospodarovaní lesov
trvalo udržateľného hospodárenia lesov prebieha za a spoľahlivosť pri označovaní výrobkov symbolom zeleného
stromu – logom PEFC.
širokej účasti všetkých zainteresovaných strán.
3. nezávislosť normotvorných, certiﬁkačnýchaakreditačných
procesov v zmysle pravidiel IAF (Medzinárodné
akreditačné fórum) prísne zachováva nestrannosť
LEXIBILNOSŤ A DOBROVOĽNÝ PRÍSTUP
hodnotenia výsledkov hospodárenia.
Našim trvalým princípom je pružnosť, otvorenosť
Dôveru si udržujeme tým, že pozorne vnímame očakávania a dobrovoľnosť v procese certiﬁkácie lesov. Vďaka inovovaným
laickej verejnosti a zabezpečujeme účinnú komunikáciu pravidlám pre skupinovú - regionálnu certiﬁkáciu lesov PEFC sú
a konzultácie s miestnym obyvateľstvom a ostatnými otvorené dvere všetkým obhospodarovateľom lesov bez ohľadu
zainteresovanými stranami ohľadom citlivých otázok trvalo na veľkosť majetku a druh vlastníctva.
udržateľného obhospodarovania lesov.
Poskytujeme konzultácie a odbornú pomoc pre záujemcov

P

F

o trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov zaisťujúce nielen
trvalú a vyrovnanú produkciu dreva ako prírodného obnoviteľného
zdroja, ale aj zvyšovanie výmery a stability lesa ako nositeľa
mimoprodukčných funkcií a ekosystémových služieb pre
spoločnosť.

CIELE KVALITY SÚ ZÁVÄZKOM KAŽDÉHO
Z NÁS A NÁS VŠETKÝCH

V rámci celej našej pôsobnosti sa u všetkých účastníkov
certiﬁkačného procesu usilujeme o bezchybné vykonávanie
činností v oblasti kvality, založenej na prísnej disciplíne, aktívnom
prístupe, vecnej a otvorenej komunikácii.
Rozvíjame potrebnú kvaliﬁkáciu a technickú zručnosť.
Pripravujeme semináre a odborné školenia, ktoré sú rozhodujúce
pre úspešné používanie princípov certiﬁkačnej schémy v praxi.
Všetci účastníci certiﬁkačného procesu nesú plnú
zodpovednosť za dodržiavanie záväzných princípov, noriem
a pokynov, za dodržiavanie prijatých cieľov kvality a za ich trvalé
zlepšovanie.

CIELE KVALITY:
1. Prehlbovanie (budovanie) spoločenskej zodpovednosti
pre trvalo udržateľné využívanie prírodných lesných
zdrojov
Posilňovať postavenia PEFC Slovensko v spoločenských
štruktúrach štátu ako organizácii vedúcej k zodpovednému
obhospodarovaniu prírodných lesných zdrojov.
2. Rozširovanie výmery certiﬁkovaných lesov
Účasťou
čo
najväčšieho
počtu
vlastníkov
a obhospodarovateľov lesa v procese certiﬁkácie prispievať
k zachovaniu a zlepšovaniu stavu lesov pre potreby budúcich
generácií.
3. Optimálne využívanie obnoviteľného produkčného
potenciálu lesov
Nepretržitosť produkcie obnoviteľného prírodného zdroja
zabezpečovať:
• Rovnomerným a včasným odčerpávaním zásob porastov
(objem ťažby) do výšky prírastku (objektívne stanoveného
ťažbového ukazovateľa).
• Využívaním metód integrovanej ochrany lesov na
elimináciu dôsledkov jednotlivo alebo spoločne
pôsobiacich škodlivých činiteľov a na udržanie alebo
obnovu funkcií poškodzovaných lesných ekosystémov.
• Realizovaním vhodne načasovaných a stavu porastov
zodpovedajúcich hospodárskych zásahov.
• Uprednostňovaním provenienčne vhodnej prirodzenej
obnovy lesa a reprodukčného materiálu pôvodných
miestnych drevín s vysokou genetickou hodnotou.

5. Podpora profesionality, technologického rozvoja
a inovácií
Poskytovať dostatočný prístup k informáciám týkajúcich
sa trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, podporovať
celoživotné vzdelávanie v tejto oblasti a konštruktívnu spoluprácu
s vedecko-výskumnými inštitúciami pri riešení projektov vedy
a výskumu a uplatňovaní ich realizačných výstupov.

6. Zlepšovanie pracovných podmienok
Starať sa o bezpečnosť práce je spoločnou povinnosťou
4. Zlepšovanie hodnoty environmentálnych funkcií
všetkých účastníkov výrobného procesu v lese od
a ekosystémových služieb poskytovaných lesom
Les si stále ešte zachováva najprirodzenejšie vlastnosti obhospodarovateľa, na ktorého pracoviskách alebo v priestoroch
krajiny, čo má nezastupiteľný význam pre životné prostredie sa práce vykonávajú, cez zamestnávateľa (živnostníka), ktorý sa
človeka. Plnenie environmentálnych a ekologicko stabilizačných stará o bezpečné pracovné podmienky na konkrétnom pracovisku
funkcií lesa sa síce všeobecne chápe ako prirodzená, samovoľná po zamestnanca, ktorý tieto podmienky musí dodržiavať.
schopnosť lesa, ale pre rôznorodé záujmy spoločnosti a meniace 7. Rast spotreby a trvalosť ponuky PEFC certiﬁkovaných
sa podmienky musia byť citlivo usmerňované.
výrobkov
Pri podpore tohto cieľa presadzovať:
Zvyšovať počet ﬁriem a spoločností preukazujúcich hodnoty
• Vykonávanie adaptačných opatrení zabezpečujúcich svojej politiky spoločenskej zodpovednosti používaním PEFC
prispôsobovanie štruktúry lesov predpokladaným certiﬁkovaných výrobkov.
dosahom klimatickej zmeny.
8. Vytváranie a udržiavanie korektných partnerstiev
• Udržiavanie trvalého pokrytia plôch plniacich
Udržiavať otvorenú komunikáciu a hľadanie konsenzuálnych
pôdoochranné a vodoochranné funkcie zdravým lesom.
riešení so všetkými zainteresovanými osobami, nárokovými
• Dodržiavanie osobitného režimu obhospodarovania
skupinami a občanmi.
vodohospodársky dôležitých lesov .
• Prírode blízke hospodárenie v lesoch v chránených 9. Pozitívne vnímanie verejnosťou
Využívať všetky dostupné metódy a nástroje na prezentáciu
územiach.
• Revitalizovanie a ochranu vzácnych biotopov s výskytom certiﬁkačnejekoznačkyPEFCakonajdôveryhodnejšiehospôsobu
ohrozených druhov rastlín a živočíchov, pramenísk, poskytovania informácií a získavania dôvery spotrebiteľov pri
predaji výrobkov z trvalo udržateľných zdrojov.
mokradí, skalných formácií, roklín a migračných ciest.
• Zohľadňovanie sociálneho a rekreačného potenciálu pri
obhospodarovaní lesov.
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