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Príloha č.3    k organizačnej smernici  OS-1.0-242018 
 

FSC skupiny produktov 
 

I. Obálky FSC Mix 

 

a) Typy produktov v zmysle klasifikácie FSC-STD-40-004a 

 
Typ produktu 

Product Type 

Obchodné označenie 

Trade Name 

Druhy 

Species 

Hlavná činnosť 

Primary Activity 

Kateg. výstupu 

Output Category 

P7 

Kancelárske potreby 

z papiera (s potlačou 

alebo bez potlače) 

Stationary of paper 

(printed and unprinted) 

P7.6 

Obálky 

Envelops 

Obálky, doručenky, tašky, 

balíčkované obálky, 

neštandardné obálky 

Envelopes, Advice, 

Pockets, Packed 

envelopes, Special size 

envelopes 

 

Neaplikuje sa  

Not applicable 

Druhotné 

spracovanie  

Secondary 

Processor 

FSC Mix 

 

 

b) Možné vstupné kategórie materiálu na báze dreva alebo drevných vláken 

(papiera) 

• FSC certifikovaný materiál s vyhlásením: 

- FSC Mix Credit  

- FSC Mix min.70 % 

 

c) Pre produktovú skupinu sa použije transférový systém kontroly oprávnenosti 

uvádzania FSC vyhlásení.  

• V prípade produktov zložených len jedného druhu papiera je možné 

na  dokumentácií z predaja (faktúry, dodacie listy) uviesť rovnaký typ 

FSC vyhlásenia, aký bol uvedený na vstupnom materiáli.  

• V prípade produktov zložených z viacerých druhov papiera (napr. 

obálky s odtrhávacou páskou, doručenkové obálky) je možné na 

dokumentácii z predaja uvádzať FSC vyhlásenie, zodpovedajúce 

najnižšej vstupnej kategórií FSC materiálu1 (s najnižším podielom 

FSC zložky).    V prípade zmiešania FSC Mix materiálu a materiálu 

kategórie FSC Recycled sa na výslednom vyhlásení uvádza FSC Mix 

vyhlásenie zodpovedajúce najnižiemu podielu FSC zložky. 

 

d) Označovanie produktov  

• Produkty je možné označovať značkami FSC MIX, len ak 

zodpovedajúce FSC vyhlásenie vzťahujúce sa na produkty je FSC 

Mix Credit alebo FSC Mix x %  , pričom musí byť x  ≥ 70 %. 

• Na označenie produktov možno použiť rôzne variácie značiek FSC 

MIX 

                                                 
1 poradie kategórii pre produktovú skupinu: FSC Mix Credit, FSC Mix x  % (podľa výšky percenta) 
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e) Miesto výroby a skladovania:  

• Harmanec-Kuvert, spol. s r. o., Padličkovo 3, 977 01 Brezno  

 

 

II. Obálky FSC Recycled 

 

a) Typy produktov v zmysle klasifikácie FSC-STD-40-004a 

 
Typ produktu 

Product Type 

Obchodné označenie 

Trade Name 

Druhy 

Species 

Hlavná činnosť 

Primary Activity 

Kateg. výstupu 

Output Category 

P7 

Kancelárske potreby 

z papiera (s potlačou 

alebo bez potlače) 

Stationary of paper 

(printed and unprinted) 

P7.6 

Obálky 

Envelopes 

Obálky, doručenky, tašky, 

balíčkované obálky, 

neštandardné obálky 

Envelopes, Advice, 

Pockets, Packed 

envelopes, Special size 

envelopes 

 

Neaplikuje sa  

Not applicable 

Druhotné 

spracovanie  

Secondary 

Processor 

FSC Recycled 

 

 

b) Možné vstupné kategórie materiálu na báze dreva alebo drevných vláken 

(papiera) 

• FSC certifikovaný materiál s vyhlásením: 

- FSC Recycled Credit  

- FSC Recycled min.85%  

 

c) Pre produktovú skupinu sa použije transférový systém kontroly oprávnenosti 

uvádzania FSC vyhlásení.  

• V prípade produktov zložených len z jedného druhu papiera je možné 

na  dokumentácií z predaja (faktúry, dodacie listy) uviesť rovnaký typ 

FSC vyhlásenia, aký bol uvedený na vstupnom materiáli.  
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• V prípade produktov zložených z viacerých druhov papiera (napr. 

obálky s odtrhávacou páskou, doručenkové obálky) je možné na 

dokumentácii z predaja uvádzať FSC vyhlásenie, zodpovedajúce 

najnižšej vstupnej kategórií FSC materiálu2 (s najnižším podielom 

FSC zložky).     

 

d)   Označovanie produktov  

• Produkty je možné označovať značkami FSC RECYCLED, len ak 

zodpovedajúce FSC vyhlásenie vzťahujúce sa na produkty je FSC 

Recycled Credit alebo FSC Recycled x %  pričom musí byť  x ≥ 85 %. 

• Na označenie produktov možno použiť rôzne variácie značiek FSC 

RECYCLED 

 

              
  

               
   

 

e) Miesto výroby a skladovania:  

• Harmanec-Kuvert, spol. s r. o., Padličkovo 3, 977 01 Brezno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 poradie kategórii pre produktovú skupinu: FSC Recycled Credit, FSC Recycled x  % (podľa výšky percenta) 
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III. Obálky FSC Mix -obchod 

 

a) Typy produktov v zmysle klasifikácie FSC-STD-40-004a 

 
Typ produktu 

Product Type 

Obchodné označenie 

Trade Name 

Druhy 

Species 

Hlavná činnosť 

Primary Activity 

Kateg. výstupu 

Output 

Category 

P7 

Kancelárske potreby 

z papiera (s potlačou 

alebo bez potlače) 

Stationary of paper 

(printed and 

unprinted) 

P7.6 

Obálky 

Envelopes 

 

Obálky, doručenky, 

tašky, balíčkované 

obálky, neštandardné 

obálky, Envelopes, 

Advice, Pockets, Packed 

envelopes, Special size 

envelopes 

 

Neaplikuje sa  

Not applicable 

Distribútor, 

veľkoobchod 

Distributor/Wholesaler 

FSC Mix 

 

 

b) Možné kategórie na kupovaného tovaru: 

• FSC certifikovaný tovar s vyhlásením: 

- FSC Mix Credit  

- FSC Mix min. 70% 

 

c) Pre produktovú skupinu sa použije transférový systém kontroly oprávnenosti 

uvádzania FSC vyhlásení.  

• Nakúpený FSC certifikovaný tovar je možné ďalej predávať 

s uvedením rovnakého FSC vyhlásenia (na  faktúrach a dodacích 

listoch), aké sa vzťahovalo na nakúpený tovar.   

 

d)   Označovanie  

• Tovar sa bude predávať s FSC značkami len vtedy, ak ich uviedol 

dodávateľ tovaru. Organizácia je povinná skontrolovať správnosť 

označenia. 

 

e) Miesto výroby a skladovania:  

• Harmanec-Kuvert, spol. s r. o., Padličkovo 3, 977 01 Brezno 

 

IV. Obálky FSC Recycled -obchod 

 

a) Typy produktov v zmysle klasifikácie FSC-STD-40-004a 

 
Typ produktu 

Product Type 

Obchodné označenie 

Trade Name 

Druhy 

Species 

Hlavná činnosť 

Primary Activity 

Kateg. výstupu 

Output 

Category 

P7 

Kancelárske potreby 

z papiera (s potlačou 

alebo bez potlače) 

Stationary of paper 

(printed and 

unprinted) 

P7.6 

Obálky 

Obálky, doručenky, 

tašky, balíčkované 

obálky, neštandardné 

obálky, papier 

Envelopes, Advice, 

Pockets, Packed 

envelopes, Special size 

envelopes,  

 

Neaplikuje sa  

Not applicable 

Distribútor, 

veľkoobchod 

Distributor/Wholesaler 

FSC Recycled 
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Envelopes 

 

 

b) Možné kategórie na kupovaného tovaru: 

• FSC certifikovaný tovar s vyhlásením: 

- FSC Recycled Credit  

- FSC Recycled 85%  

 

c) Pre produktovú skupinu sa použije transférový systém kontroly oprávnenosti 

uvádzania FSC vyhlásení.  

• Nakúpený FSC certifikovaný tovar je možné ďalej predávať 

s uvedením rovnakého FSC vyhlásenia (na  faktúrach a dodacích 

listoch), aké sa vzťahovalo na nakúpený tovar.   

 

d)   Označovanie  

• Tovar sa bude predávať s FSC značkami len vtedy, ak ich uviedol 

dodávateľ tovaru. Organizácia je povinná skontrolovať správnosť 

označenia. 

 

e) Miesto výroby a skladovania:  

• Harmanec-Kuvert, spol. s r. o., Padličkovo 3, 977 01 Brezno  

 

V. Papier FSC MIX - obchod  

 

a) Typy produktov v zmysle klasifikácie FSC-STD-40-004a 

 
Typ produktu 

Product Type 

Obchodné označenie 

Trade Name 

Druhy 

Species 

Hlavná činnosť 

Primary Activity 

Kateg. výstupu 

Output Category 

P2 

Papier 

Paper 

 

Papier 

Papier 

 

Neaplikuje sa  

Not applicable 

Distribútor, 

veľkoobchod 

Distributor/Wholesaler 

FSC Mix 

 

 

b) Možné kategórie na kupovaného tovaru: 

• FSC certifikovaný tovar s vyhlásením: 

- FSC Mix Credit  

- FSC Mix min.70 % 

c) Pre produktovú skupinu sa použije transférový systém kontroly oprávnenosti 

uvádzania FSC vyhlásení.  

• Nakúpený FSC certifikovaný tovar je možné ďalej predávať 

s uvedením rovnakého FSC vyhlásenia (na  faktúrach a dodacích 

listoch), aké sa vzťahovalo na nakúpený tovar.   

 

d)   Označovanie  

• Tovar sa bude predávať s FSC značkami len vtedy, ak ich uviedol 

dodávateľ tovaru. Organizácia je povinná skontrolovať správnosť 

označenia. 

 

e) Miesto výroby a skladovania:  

• Harmanec-Kuvert, spol. s r. o., Padličkovo 3, 977 01 Brezno 
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VI. FSC certifikovaný tovar  

 

a) Typy produktov v zmysle klasifikácie FSC-STD-40-004a 
Typ produktu 

Product Type 

Obchodné označenie 

Trade Name 

Druhy 

Species 

Hlavná činnosť 

Primary Activity 

Kateg. výstupu 

Output Category 

P2 

Papier 

Paper 

 

Papier 

Papier 

 

Neaplikuje sa  

Not applicable 

Distribútor, 

veľkoobchod 

Distributor/Wholesaler 

FSC Recycled 

 

 

b) Možné kategórie na kupovaného tovaru: 

• FSC certifikovaný tovar s vyhlásením: 

- FSC Recycled Credit  

- FSC Recycled min.85%  

c) Pre produktovú skupinu sa použije transférový systém kontroly oprávnenosti 

uvádzania FSC vyhlásení.  

• Nakúpený FSC certifikovaný tovar je možné ďalej predávať 

s uvedením rovnakého FSC vyhlásenia (na  faktúrach a dodacích 

listoch), aké sa vzťahovalo na nakúpený tovar.   

d)   Označovanie  

• Tovar sa bude predávať s FSC značkami len vtedy, ak ich uviedol 

dodávateľ tovaru. Organizácia je povinná skontrolovať správnosť 

označenia. 

 

e) Miesto výroby a skladovania:  

• Harmanec-Kuvert, spol. s r. o., Padličkovo 3, 977 01 Brezno 


