
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Certifikácia Obhospodarovania lesov od SGS vám dopraje nielen uspokojenie. Je dôkazom, že vaše produkty 
z dreva spĺňajú celosvetovo uznávané lesnícke štandardy. Požiadajte o audity a certifikáciu na 

www.sgs.com/forestry. 
 
 
SGS JE SVETOVÁ VEDÚCA INŠPEKČNÁ, OVEROVACIA, TESTOVACIA A CERTIFIKAČNÁ ORGANIZÁCIA

UŽ NÁM NEZOSTÁVA ČAS NA OTÁZKU 
O VAŠOM ZÁVÄZKU K ZODPOVEDNÉMU 

OBHOSPODAROVANIU LESOV 

http://www.sgs.com/forestry
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PREUKÁŽTE VÁŠ 
ZÁVÄZOK 
K ZODPOVEDNÉMU 
HOSPODÁRENIU 
V LESOCH 
 

Lesy sú jedným z najstarších 
prírodných zdrojov. Drevo využívame 
po celé generácie  a budú ich využívať 
aj nasledujúce generácie. Rýchla 
industrializácia a rast priemyslu zvyšujú 
spotrebu dreva a využívanie lesov. 

Požiadavky verejnosti, legislatívne 
a globálne zameranie na ochranu 
životného prostredia sú v súčasnosti 
hlavným dôvodom, aby boli lesy dobre 
obhospodarovaným zdrojom. 

Na spracovateľov dreva a výrobcov sa 
vytvára tlak, aby používali materiály zo 
zodpovedne obhospodarovaných lesov. 
Je to výzva. Ale je to taktiež príležitosť 
pre spoločnosti preukázať svoju 
podporu požiadavkám verejnosti 
a ochrany prírody. 

 

DÔKAZ, ŽE STE SA ZAVIAZALI SVOJIM 
ZÁKAZNÍKOM  

Zodpovedné obhospodarovanie lesov 
umožňuje preukázať váš záväzok 
k trvalo udržateľným dobre 
obhospodarovaným lesom a uspokojiť 
požiadavky spotrebiteľov, ako aj 
neustále zlepšovať obraz o vašej 
organizácii. 

 

ČO JE TO ZODPOVEDNÉ 
OBHOSPODAROVANIE 
LESOV? 

Forest Stewardship 
Council (FSC)© akreditoval program 
certifikácie Obhospodarovania lesov 
podľa SGS, aby uistil klientov, že drevo 
pochádza z lesov, ktoré boli 
ohodnotené a certifikované a sú 
obhospodarované podľa správnych 
sociálnych, ekonomických 
a environmentálnych štandardov.  

 

AKO FUNGUJE LESNÍCKA 
CERTIFIKÁCIA? 

Lesníckou certifikáciou sa vyhodnocuje 

hospodárenie konkrétneho 
definovaného lesného územia. Lesy sú 
hodnotené audítormi SGS podľa 
požiadaviek štandardu. Ak 

hospodárenie v lesoch zodpovedá 
týmto požiadavkám, potom SGS o tom 
vydá certifikát. Audítori SGS 
vykonávajú pravidelné dozorové 
návštevy, aby bolo zaistené 
dodržiavanie týchto vysokých 
štandardov. 

 

KOMBINOVANÁ CERTIFIKÁCIA – 
OBHOSPODAROVANIE LESOV 
A SPRACOVATEĽSKÝ REŤAZEC 

SGS Certifikácia Spracovateľského 
reťazca preukazuje pôvod dreva vo 
forme suroviny alebo výrobku. Ak je 

drevo spracovávané v rámci lesného 
územia, SGS to môže auditovať spolu 
s hospodárením v lesoch, čím šetrí čas 
a dvojnásobné úsilie.  

Pri obhospodarovaní lesov SGS 
certifikuje aj podľa iných uznávaných 
programov – PEFC, SFI a niektorých 
ďalších národných schém. Každý 
program má svoje vlastné štandardy 
obhospodarovania lesov, berúc 
v úvahu ekonomické, sociálne 
a environmentálne faktory 
ovplyvňujúce lesné prostredie.  

 

VÝHODY ZODPOVEDNÉHO 
OBHOSPODAROVANIA LESOV 

Úspešná certifikácia poskytuje 
okamžité celosvetové uznanie, že 
dodávate produkty sú zo zodpovedne 
obhospodarovaných lesov, pričom 
znižujete váš rizikový profil voči trhu, 
investorom alebo obchodným 
partnerom. Preukázanie tohto záväzku 
vám môže pomôcť zlepšiť profil vašej 
spoločnosti ako aj vnímanie vašich 
výrobkov. Môže pôsobiť aj ako účinný 
nástroj vstupu na trhy, otvorením 
nových celosvetových obchodných 

príležitostí a preukázaním, že vediete 
environmentálne a sociálne 
zodpovednú organizáciu.  

 

PREČO SGS? 

SGS má svetový vedúci a uznávaný 
certifikačný program zodpovedného 
Obhospodarovania lesov. Od roku 1994 
SGS certifikovalo viac ako 1550 lesov 
(pokrývajúcich 15 miliónov hektárov), 
spracovateľov dreva a výrobcov 
drevných produktov v 60 krajinách po 
celom svete. SGS je akreditovaná 

celosvetovo podľa FSC© (FSC-ACC015) 
a poskytuje bezkonkurenčný tím 
kvalifikovaných vedúcich audítorov, 
ktorí majú rozsiahle lesnícke znalosti 

ako aj kvalifikáciu pre systémy 
manažérstva kvality (ISO 9001:200) 
alebo manažérstva životného 
prostredia (ISO 14001:2004). 

Naša globálna značka je založená na 
našich zastúpeniach v 75 krajinách 
s viac ako 80 000 certifikátmi na celom 
svete. SGS je svetová vedúca 
certifikačná organizácia taktiež 
v ďalších štandardoch, vrátane 
ISO 9001:200, ISO 140001:2004 
a hospodárskych systémoch 
bezpečnosti potravín.  

Audity sú nástrojom na zlepšenie 
účinnosti procesov, napr. zvýšiť vašu 

ziskovosť. Audity nie sú iba nástrojom 
na meranie, ale sú tiež stavebným 
prvkom na postupné zlepšovanie 
systému. Prístup SGS je transparentný 
a logický, a preto sa stávame vašim 
partnerom pri zlepšovaní a dosahovaní 
vašich obchodných cieľov. 

Audity pre nás nie sú iba jednoduchým 
vypĺňaním dotazníkov a previerkou 
vašich dokumentov. Naši audítori sú 
vyškolení podľa postupov SGS, 
počúvajú pozorne klienta a sú neustále 
objektívni a etickí. 

Naša sieť skúsených audítorov 
identifikuje Požiadavky na nápravu 
(PNN) na základe pevných zásad. Naši 
audítori sú vyškolení podľa mnohých 
štandardov a môžu poskytnúť 
v prípade potreby integrované audity. 

 

ZAČNITE DNES 

Zástupcovia SGS v spolupráci s SGS 
South Africa, ktorá je akreditovaná 
podľa FSC (FSC-ACC015), vám radi 
zodpovedajú vaše dotazy a poskytnú 
ponuky: 

Prosím kontaktujte: 

SGS Slovakia, s.r.o. 
Kysucká 14 
040 11 Košice 

Tel.: +421 55 783 6120 
Fax.: +421 55 783 6120 

email: sgs.kosice@sgs.com 

Viac informácií a žiadosti o certifikáciu 

nájdete aj na www.sgs.com/forestry  

CERTIFIKÁCIA OBHOSPODAROVANIA LESOV 

mailto:sgs.kosice@sgs.com
http://www.sgs.com/forestry

