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V Banskej Bystrici 28.5.2019 

 

Ponuka pre všetkých obhospodarovateľov lesov Banskobystrického kraja 

 
Lesy a lesníctvo sú v súčasnosti vystavené silnému verejnému tlaku nezodpovedne 

populistických politikov, bulvárne povrchných masmédií, účelovo argumentujúcich 

ekologických aktivistov, nezdravo ambicióznej štátnej ochrany prírody a citlivo reagujúcich 

občanov na akýkoľvek zásah do lesných porastov. Dôsledkom takéhoto vyhraneného 

mediálneho postoja spoločnosti je aj skreslený pohľad na vlastníctvo lesov, na odborné 

obhospodarovania lesov, na lesnícke organizácie a inštitúcie a celkovo na  život a potreby 

vidieckeho obyvateľstva.  

Jednou z mála možností, ktorou môže vlastník lesov v tejto pre lesníctvo mimoriadne 

zložitej a nepriaznivej situácii hodnoverne preukázať svoju zodpovednosť voči sebe samému, 

voči slovenskej krajine  a voči občianskej spoločnosti, je získanie PEFC certifikátu trvalo 

udržateľného obhospodarovania lesov.  

PEFC schéma je národná a jej požiadavky sú výsledkom spoločného úsilia všetkých 

záujmových skupín, ktoré sa dobrovoľne podieľali na ich tvorbe. Výsledkom jej uplatňovania  

sú certifikované lesy, a spoločenská prestíž vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, ktorí sa 

dobrovoľne rozhodli podstúpiť pravidelné porovnanie stavu svojich lesov s medzinárodne 

uznaným, rešpektovaným a dôveryhodným PEFC národným štandardom trvalo udržateľného 

obhospodarovania lesov. 

Certifikácia lesov a získaný PEFC certifikát je nielen komunikačný nástroj, preukazujúci 

zodpovedný prístup k lesom voči vonkajšiemu okoliu, ale aj nástroj pre neustále zlepšovanie 

ich stavu v súlade s potrebami vlastníka a spoločnosti.  

Samotný vstup do certifikácie si vyžaduje dobre poznať jej pravidlá a samozrejme aj 

dôslednú prípravu. PEFC Slovensko vám pri príprave vstupu do certifikácie vie bezplatne 

poskytnúť všetky dôležité informácie a rady a zároveň s vami absolvovať prípravu a aj 

vlastný uvádzací audit. 

 

Do procesu certifikácie môžete vstúpiť ako samostatný vlastník/obhospodarovateľ alebo 

vytvoriť účelové združenie viacerých obhospodarovateľov (optimálne štyroch) v rámci 

jedného lesného úradu bez ohľadu na členstvo v ZVSaSLBB. Svoj záujem o vstup do 

certifikácie oznámte kedykoľvek na mailové adresy: kancelaria@zvsaslbbk.sk alebo 

info@pefc.sk  

 

S pozdravom  

Držme spolu za slovenskú horu 

 

Ing. František Štulajter CSc. v. r. 

predseda PEFC Slovensko  
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