
   

 

 

AKO VYDAŤ PUBLIKÁCIU SO ZNA ČKOU FSC® 
 

Ochranná známka Forest Stewardship Council® (FSC) deklaruje, že drevo použité na výrobu produktu 
pochádza z lesa, ktorý je obhospodarovaný podľa prísnych environmentálnych, sociálnych a 
ekonomických noriem.  

FSC je nezávislá, medzinárodná, mimovládna organizácia. Jej cieľom je celosvetová podpora takého 
obhospodarovania lesov, ktoré je  environmentálne vhodné, sociálne a ekonomicky zodpovedné.  

VÝROBCA 
 

Tlačoviny môže vytlačiť len tlačiareň, ktorá má platný FSC certifikát spracovateľského reťazca. TBB je 

vlastníkom certifikátu na tlačoviny s označením FSC Mix a FSC Recycled. 

MY SME FSC CERTIFIKOVANÍ (FSC® C022120). 

MATERIÁL 
 

Tlačovina sa musí vytlačiť na FSC certifikovanom papieri. Označenie tlačoviny FSC Mix a FSC 

Recycled, pokiaľ nie je priamo špecifikované zákazníkom, určí TBB podľa materiálu použitého na 

tlačovinu. Primiešanie nedrevných materiálov (napr. plastov, textílií) je možné bez obmedzenia.  

KEĎŽE NIE KAŽDÝ VÝROBCA PREDÁVA FSC CERTIFIKOVANÉ MATE RIÁLY, JE NEVYHNUTNÉ 

S NAMI KONZULTOVA Ť VÝBER MATERIÁLOV NA PUBLIKÁCIU UŽ PO ČAS JEJ PRÍPRAVY. 

OZNAČENIE 
 

Tlačoviny, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v predchádzajúcich dvoch bodoch, sú spravidla označené 

značkou FSC (štítkom s logom FSC). Značky FSC majú predpísanú grafiku a obsahujú okrem loga a 

krátkeho popisu aj licenčný kód tlačiarne, ktorá tlačovinu vytlačila. Existuje viac druhov značiek v 

závislosti od použitého materiálu (FSC mix, FSC recycled). Značky FSC môžu byť umiestnené v tiráži, 

na zadnej strane obalu alebo aj na inej viditeľnej časti tlačoviny.  

Ak Vám z nejakého priestorového hľadiska nevyhovuje umiestnenie štítku s logom FSC, publikácia ho 

nemusí obsahovať. Ak splnila všetky predpoklady pre FSC publikáciu a na dodacích listoch a faktúre 

obsahuje FSC vyhlásenie, aj takáto je publikácia považovaná za FSC publikáciu. Okrem značiek FSC 

môže byť v tlačovine na propagačné použitie uvedené aj logo FSC s bližším vysvetlením významu 

certifikácie. Značka a logo FSC sú registrované a za jej správne použitie v tlačovine zodpovedá 

tlačiareň. Každé neštandardné použitie značky a loga FSC podlieha schváleniu certifikačnou 

organizáciou, ktorá tlačiarni vydala certifikát. 

KEĎŽE TLAČOVINA NESIE NÁŠ FSC CERTIFIKÁT, JE NEVYHNUTNÉ S NAM I KONZULTOVAŤ 

GRAFICKÚ PODOBU A UMIESTNENIE ZNA ČKY A LOGA FSC V PUBLIKÁCII, AKO AJ ZNENIE 

PRÍPADNÉHO VYSVETĽUJÚCEHO TEXTU. 

Tlačovina môže nies ť aj štítok s logom od certifikovaného zákazníka. Ta káto tla čovina podlieha 

špeciálnemu režimu, ktorý je potrebné s nami konzul tova ť.    


