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Slovensko zahájilo verejné konzultácie k dokumentom národného systému certifikácie lesov 

Po príprave revidovaných národných štandardov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov podľa 
medzinárodných požiadaviek PEFC (Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných 
schém) otvára združenie PEFC Slovensko proces ich verejného pripomienkovania.  

Cieľom verejného pripomienkovania je umožniť jednotlivcom, laickej a odbornej verejnosti, ako aj 
všetkým záujmovým skupinám aktívne sa zapojiť do procesu tvorby dokumentácie Slovenského 
systému certifikácie lesov (SFCS), ktorý definuje základné princípy a požiadavky trvalo 
udržateľného obhospodarovania lesov v Slovenskej republike.  

Proces revízie SFCS bol zahájený 5.2.2014 s cieľom implementovať nové vedecké poznatky, 
závery medzinárodných dohovorov vzťahujúcich sa k obhospodarovaniu lesov, zmeny vyplývajúce 
z požiadaviek medzinárodnej Rady PEFC a národnej legislatívy, ako i praktické skúseností 
z doterajšieho využívania národného certifikačného systému.  

Návrh revidovanej dokumentácie SFCS určený na verejné konzultácie je výsledkom práce členov 
technickej komisie zastupujúcich rôzne záujmové skupiny. Práca technickej komisie vychádza zo 
schválených postupov a je založená na konštruktívnej diskusii s cieľom odporučiť na verejné 
pripomienkovanie dokumenty SFCS prijaté na základe dohodnutého princípu konsenzu.  

Dokumenty učené na verejné konzultácie sú dostupné na web stránke www.pefc.sk/dokumenty-
sfcs/tvorba-dokumentov/revizia-sfcs-2014-2015/verejne-konzultacie a na požiadanie. Pripomienky, 
návrhy a komentáre k predloženým dokumentom je možné zasielať do 19.10.2014 prostredníctvom 
zverejnených formulárov elektronicky na info@pefc.sk alebo písomne na adresu združenia PEFC 
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Informácie o revízii SFCS a verejných konzultáciách sú dostupné na www.pefc.sk/dokumenty-
sfcs/tvorba-dokumentov/revizia-sfcs-2014-2015 

________________________________________________________________________ 

PEFC Slovensko je nezávislá organizácia, ktorej cieľom je podpora trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, spotreby 
dreva ako ekologicky obnoviteľného zdroja, výrobkov z dreva, ochrany prírody a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. 
Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov je založené na environmentálne a sociálne prínosnom a ekonomicky 
životaschopnom obhospodarovaní lesov pre súčasné a budúce generácie. PEFC Slovensko je súčasťou globálneho 
certifikačného systému PEFC so sídlom v Ženeve a prestavuje národný riadiaci orgán PEFC na Slovensku. V súčasnosti 
je celosvetovo v schéme PEFC certifikovaných 250 mil. ha lesov a viac ako 10000 spracovateľských a obchodných 
spoločností je držiteľmi certifikátov spotrebiteľského reťazca. Na Slovensku je v schéme PEFC certifikovaných 62% 
výmery lesov a viac ako 50 spoločností preukazuje svoju spoločenskú zodpovednosť prostredníctvom zapojenia sa do 
certifikácie PEFC spotrebiteľského reťazca, čím vytvárajú dodávateľský reťazec ponúkajúci na trh výrobky z dreva 
a papiera z trvalo udržateľných zdrojov. Viac informácií na www.pefc.sk.  
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