
 
 
 

Certifikácia Obhospodarovania lesov alebo Spracovateľského reťazca (Chain-of-Custody) od SGS Vám 
dopraje nielen uspokojenie. Je dôkazom pôvodu Vašich produktov z dreva a spĺňajú celosvetovo 
uznávané lesnícke štandardy. Požiadajte o audity a certifikáciu na www.sgs.com/forestry. 
 

SGS JE SVETOVÁ VEDÚCA INŠPEKCNÁ, OVEROVACIA, TESTOVACIA A CERTIFIKACNÁ ORGANIZÁCIA 
 

UŽ NÁM NEZOSTÁVA ČAS  
NA OTÁZKU O PÔVODE DREVA 
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PREUKÁŽTE VÁŠ 
ZÁVÄZOK K PÔVODU 
A SLEDOVANOSTI 
VAŠICH PRODUKTOV 
Z DREVA 
Od stromov k drevu, nábytku 
a papieru, stáva sa stále viac a viac 
dôležitým jasná znalosť, odkiaľ 
pochádzajú Vaše suroviny. A naviac 
uvedomujúc si environmentálne 
riziká sa povinné požiadavky stávajú 
prísnejšie a spotrebitelia požadujú 
drevo z dobre obhospodarovaných 
lesov. Túto informáciu si taktiež 
želajú vedieť vopred, súčasne 
s potvrdením, že Vaša spoločnosť 
bude schopná zabezpečovať ich 
požiadavky teraz ako aj 
v budúcnosti. Spolu s narastajúcim 
množstvom dodávaného 
a spracovávaného dreva z rôznych 
globálnych zdrojov sa proces 
sledovania pôvodu stáva zložitejším. 
Je to výzva, ale taktiež príležitosť 
pre spoločnosť preukázať svoju 
zodpovednosť a poskytnúť údaje 
o pôvode pomocou dodávateľského 
reťazca.  

 

DÔKAZ, ŽE STE SA ZAVIAZALI 
SVOJIM ZÁKAZNÍKOM  

Certifikácia spracovateľského 
reťazca umožňuje preukázať Váš 
záväzok k sledovanosti vo Vašom 
dodávateľskom reťazci a uspokojiť 
požiadavky spotrebiteľov, ako aj 
neustále zlepšovať obraz o Vašej 
spoločnosti. 

 

ČO JE TO CHAIN-OF-
CUSTODY? 

Spracovateľský reťazec 
(Cahin-of-Custudy) je 
vlastne cesta, po ktorej 
sa dostanú produkty z dreva ku 
spotrebiteľom, vrátane všetkého 
spracovania, premeny 
a dodávateľských spojení. 
Certifikácia Spracovateľského 
reťazca od SGS zahŕňa sledovanie 
pôvodu dreva a zabezpečuje jej 
spoľahlivosť v celom 
dodávateľskom reťazci.  

Pre zaistenie Spracovateľského 
reťazca zákazníci vyplnia 
jednoduchý dotazník pokrývajúci 
popis spracovania, podrobnosti 

o spoločnosti a informácie 
o dodávateľskom reťazci. S týmito 
údajmi audítori SGS preveria 
príslušné spracovanie, úpravy a 
presuny v prevádzke. Ak je všetko 
v poriadku, zákazník obdrží úplnú 
správu a certifikovaný produkt.  

SGS môže taktiež certifikovať 
programy a štandardy 
obhospodarovania lesov spoločne so 
spracovateľským reťazcom, čím 
ušetrí tak čas ako aj peniaze. 
V oblasti certifikácie 
obhospodarovania lesov SGS 
certifikuje mnohé uznávané 
programy – Forest Stewardship 
Council (FSC)©, Programme for the 
Endorsement of Forest Certification 
(PEFC), Sustainable Forestry 
Initiative (SFI) a niektoré ďalšie 
národné schémy. Každý program 
má svoj vlastný štandard, ktorý 
berie v úvahu ekonomické, sociálne 
a environmentálne faktory 
ovplyvňujúce lesné prostredie.  

 

VÝHODY LESNÍCKEHO 
SPRACOVATEĽSKÉHO REŤAZCA 

S certifikáciou spracovateľského 
reťazca (COC) od SGS môže 
hocikto, hocikedy v dodávateľskom 
reťazci rýchlo a presne určiť pôvod 
a cez ktoré procesy prešli drevné 
produkty. Poskytuje dôkaz, že Váš 
produkt pochádza z certifikovaných, 
dobre obhospodarovaných lesov 
alebo iných necertifikovaných 
kontrolovaných zdrojov dreva. 
A naviac, proces je jednoduchý, 
efektívny a môže byť ukončený do 
20-tich dní (v závislosti na type 
auditu a dobe odpovede na našu 
ponuku). Medzinárodné uznanie, 
ktoré prináša lesnícky 
spracovateľský reťazec (COC), je 
potvrdením dôveryhodnosti 
spoločnosti. Súlad so štandardami 
obhospodarovania lesov redukuje 
riziko odmietnutia produktov 
a možných súdnych sporov. 
Preukázanie skutočného záväzku 
a zodpovednosti voči pôvodu Vašich 
produktov z dreva môže zmeniť Váš 
obraz o spoločnosti a pôsobiť ako 
účinný nástroj pri vstupe na trh. 

Certifikovaním Spracovateľského 
reťazca alebo Obhospodarovania 
lesa certifikačnou spoločnosťou SGS 
pomôže rozvinúť a zlepšiť 
výkonnosť Vašej organizácie. 

• SGS využíva globálne certifikačné 
metódy, ktoré zodpovedajú 

súčasným štandardom 
obhospodarovania lesov, 

• S celosvetovou sieťou pobočiek 
SGS, špecializujúcich sa na 
inšpekcie a overovanie tovarov, 
obdržíte veľmi rýchle služby, 
precíznosť a kompletné správy, 
ktoré môžete použiť ako nástroj 
na rozvoj Vašej spoločnosti. 

 

PREČO SGS? 

SGS je vedúca svetová certifikačná 
organizácia v oblasti certifikácie 
Obhospodarovania lesov s viac ako 
1 500 certifikátmi Spracovateľského 
reťazca na celom svete. SGS je 
súčasne jedinou svetovou 
certifikačnou organizáciou, ktorá 
certifikuje drevo z lesov podľa 
najviac uznávaných lesníckych 
štandardov (FSC©, PEFC, SFI). 

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 systémov 
bezpečnosti potravín.  

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 čakajú na Vaše 
otázky a dopyty. 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 

 

CHAIN-OF-CUSTODY (COC) – SPRACOVATEĽSKÝ REŤAZEC 


