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Vážení zákazníci, producenti a spracovatelia dreva a priatelia lesa, 
 
 
Odkiaľ pochádza papier pre knihu Harry Potter? 
 
Aký je vzťah medzi knihou Harry Potter a Polnočný princ a čiernymi lesmi v Adesheime v Južnom 
Nemecku? Určite to nie sú príšery z čarodejného čierneho lesa lorda Voldemorta. Z týchto lesov pochádza 
FSC certifikovaný papier. Anglické a slovenské vydanie slávnej knihy bolo vytlačené na FSC 
certifikovanom papieri. 
 
FSC papier použitý na tlač šiestej časti edície Harryho Pottera pochádza zo stromov vyťažených 
v komunálnych lesoch Adelsheimu a ďalších siedmych miest v dobre známej oblasti Čierny les v Nemecku. 
 
Čo je to FSC? 
Forest Stewardship Council (FSC) podporuje environmentálne vhodné, sociálne prospešné a ekonomicky 
životaschopné obhospodarovanie lesov na celom svete. 
 
Environmentálne vhodné obhospodarovanie lesov zabezpečuje, aby ťažba dreva a nedrevných produktov 
nenarušovala biodiverzitu, produktivitu lesa a ekologické procesy. 
Sociálne prospešné obhospodarovanie lesov pomáha miestnym komunitám a spoločnosti užívať dlhodobo 
úžitky z lesa. 
Ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesa predstavuje taký spôsob vykonávania činností v lese, 
ktoré sú dostatočne výnosné, ale s vylúčením výnosov na úkor lesných zdrojov, ekosystémov alebo 
dotknutých spoločenstiev.  
 
Ako sa to týka Slovenska? 
Aj na Slovensku sa nachádzajú lesy certifikované podľa systému FSC. V súčasnosti je na Slovensku 
systémom FSC certifikovaných necelých 200 tisíc ha lesa, ktoré sú pokryté piatimi FSC certifikátmi. 
SGS Slovakia je vedúcou spoločnosťou v poskytovaní týchto služieb na Slovensku a SGS Group je lídrom 
FSC certifikácie v rámci celého sveta. 
 
Ako sa dostanú FSC produkty k zákazníkovi? 
Aby zákazník mohol podporiť zodpovedné obhospodarovanie lesov, bol vypracovaný systém sledovania 
pôvodu dreva nazvaný ‚spracovateľský reťazec (Chain-of-Custody)‘. Tento spracovateľský reťazec 
zabezpečuje, že výrobok alebo produkt nesúci označenie FSC skutočne pochádza z dobre 
obhospodarovaných lesov, ktoré boli certifikované podľa prísnych environmentálnych, sociálnych 
a ekonomických požiadaviek. 
 
Viac sa môžete dozvedieť v nasledovných odkazoch: 
www.fsc.org; www.fscslovakia.sk; www.sgs.com 
Zoznam vydaných a platných FSC certifikátov: www.fsc-info.org  
 
Chcete podporiť dobre obhospodarované lesy a produkty pochádzajúce z týchto lesov? Hľadajte logo FSC 
na výrobkoch pochádzajúcich z lesa. 
 
Ak sa chcete dozvedieť viac o FSC spracovateľskom reťazci pre drevospracujúce podniky, môžete 
sa zúčastniť odborného kurzu, ktorého pozvánku nájdete v prílohe tohto dopisu. 
 
 
Spracoval: 
Milan Tóth 
SGS Slovakia, s.r.o. 
milan.toth@sgs.com 
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