
Gemerské regionálne združenie 
vlastníkov neštátnych lesov

GRZVNL

Skupinová schéma certifi kácie lesov podľa princípov FSC je prvým 
neštátnym subjektom na Slovensku, ktorý hospodári v lesoch podľa kritérií 

FSC a dňa 29.10.2004 mu bol  udelený certifi kát číslo SW-FM/COC-1346.

Projekt bol realizovaný vďaka fi nančnej podpore:
nadácie DOEN Holland

a
N and V Forest Produkts 

Ing.  Marco Bijl

Zoznam členov skupinovej schémy certifi kácie lesa 
podľa princípov FSC:

1. Mestské lesy Košice s. r. o. 
 Južná trieda 11
 040 01Košice
 Ing. Julián Tomaštík
 e-mail: melesko@meleskosice.sk
 web: www.meleskosice.sk
 tel: 00421 55 677 00 15
 mobil: 00421 905 470 185

2. Mestské lesy Dobšiná s. r. o.   
 Turecká 54
 049 25 Dobšiná
 Ing. Ján Mrenica
 e-mail: ml@dobsina.sk
 web: www.dobsina.sk
 tel: 00421 794 12 91
 mobil: 00421 905 481 450

3. Lesné družstvo Slavošovce 
 049 36  Slavošovce 105
 Rudolf Pažítka
 e-mail: evita@euroweb.sk
 tel: 00421 58  799 94 33
 mobil:00421 903 239 858

4. Urbárne a pasienkové PS Bôrka
 nájomca Ing. Ján Lach – SHR,  
 Kúpeľná 35
 048 01Rožňava
 Ing. Ján Lach
 e-mail: lach@roznava.sk
 tel:00421 58 734 27 76
 mobil: 00421 905 892 130



F S C
FOREST STEWARDSHIP COUNCIL

 ( LESNÁ DOZORNÁ RADA )

FSC je nezávislá, nevládna, nezisková organizácia, založená v Toronte 
roku 1993 zástupcami medzinárodných ekologických organizácií, 
velko i maloobchodníkov s drevom, lesníkov drevospracujúceho prie-
myslu, združenia domorodých obyvateľov, odborov a certifikačných 
organizácií z celého svet. Členstvo v FSC je otvorené pre každého, kto sa 
stotožní s myšlienkami a cieľmi FSC.
Základnou myšlienkou FSC je podporovať enviromentálne zodpoved-
né, sociálne prínosné a ekonomicky  životaschopné obhospodarovanie 
lesov celého sveta a tým pomôcť chrániť miznúce, ohrozené a devasto-
vané svetové lesy.
Lesnou certifikáciou systémom FSC sa rozumie proces inšpekcie kon-
krétneho lesa za účelom zistenia, či je obhospodarovaný v súlade 
s odsúhlasenými štandardmi. Pokiaľ je to tak, má vlastník lesa právo 
používať pre drevo zo svojho lesa logo, ktoré na trhu jeho drevo odlíši 
od dreva nejasného pôvodu.
Systém lesnej certifikácie FSC predstavuje dôveryhodný systém lesnej 
certifikácie s celosvetovou pôsobnosťou. Vďaka svojej transparent-
nosti, otvorenosti všetkým záujmovým skupinám a vďaka striktným 
sociálnym a ekologickým štandardom má FSC podporu najväčších 
enviromentálnych organizácií ako WWF, Friends of the Earth alebo 
Greenpeace, rovnako ako aj veľkých obchodných reťazcov ako sú Do-
mäin, IKEA, B&Q, či Home Depot.

P r i n c í p y  F S C

1. Dodržiavanie zákonov a FSC princípov
2. Vlastnícke a užívacie práva a záväzky
3. Práva pôvodných obyvateľov
4.  Vzťahy k miestnemu obyvateľstvu 

a práva pracovníkov
5. Úžitky z lesa
6. Vplyv na životné prostredie
7. Hospodársky plán
8. Monitorovanie a hodnotenie
9.  Starostlivosť o lesy s vysokou 

ochranárskou hodnotou
10. Plantáže

Organizačná štruktúra
GRZVNL a SSCL

SSCL

SM

GRZVNL

Výkonný 
výbor

Dozorná 
rada

Predseda

Podpredseda

Člen

Člen

Člen

Predseda

Člen
ML Košice

Člen
ML Dobšiná

Člen
LD Slavošovce

Člen
UPPS Bôrka

Skupinová schéma certifikácie lesa je otvorená pre každého 
kto sa stotožní s princípmi FSC a bude hospodáriť podľa nich.
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