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Tepelná izolácia –  
Produktový list pre zelené verejné obstarávanie  

 
Zelené verejné obstarávanie (ZVO) je dobrovoľným nástrojom. V tomto produktovom liste sa 
uvádza zhrnutie kritérií ZVO vypracovaných pre skupinu výrobkov tepelná izolácia. 
V sprievodnej podkladovej správe sa uvádzajú úplné podrobnosti o dôvodoch výberu týchto 
kritérií a odkazy, kde možno nájsť ďalšie informácie. 
 
Odporúčania pri nákupe sa uvádzajú v podobe dvoch súborov kritérií: 
 
• Základné kritériá sú vhodné kritériá, ktoré môže použiť ktorýkoľvek verejný obstarávateľ 

v rámci členských štátov a ktoré sú zamerané na hlavné environmentálne vplyvy 
v prípade daného výrobku. Sú určené na použitie s minimálnou potrebou ďalšieho 
overovania alebo zvýšenia nákladov.  

• Podrobné kritériá sú určené pre tých obstarávateľov, ktorí majú záujem o nákup 
najlepších výrobkov dostupných na trhu. Môžu si vyžadovať ďalšie overovanie alebo 
mierne zvýšenie nákladov v porovnaní s inými výrobkami rovnakej funkčnosti.  

 
V rámci základných a podrobných kritérií sa v usmernení sledujú rôzne štádiá procesu 
verejného obstarávania a vysvetľuje sa, ako najlepšie integrovať environmentálne kritériá 
do každého štádia: 
 

• Predmet. Znamená názov verejného obstarávania, t. j. stručný opis výrobku, prác 
alebo služby, ktoré sa majú obstarať. 

• Technické špecifikácie. Poskytujú jasný, presný a úplný opis požiadaviek a úroveň, 
ktorej by výrobky, práce alebo služby mali zodpovedať. Uvádza sa v nich opis 
minimálnych technických špecifikácií, ktoré musia všetky ponuky spĺňať. Stanovujú 
konkrétne environmentálne kritériá vrátane hraníc a úrovní, ktoré konkrétne výrobky 
musia spĺňať.  

• Výberové kritériá. Sú založené na spôsobilosti/schopnosti uchádzačov plniť zákazku. 
Pomáhajú pri identifikácii vhodných dodávateľov, napríklad aby mali zabezpečený 
dostatočne vyškolený personál, alebo aby mali zavedené príslušné environmentálne 
politiky a postupy. 

• Kritériá na vyhodnotenie ponúk. Kritériá na vyhodnotenie ponúk, na základe ktorých 
bude verejný obstarávateľ porovnávať ponuky a na ktorých sa bude zakladať zadanie 
zákazky. Kritériá na vyhodnotenie ponúk nie sú kritériá na rozhodnutie, či výrobok 
vyhovuje/nevyhovuje, čo znamená, že ponuky na výrobky, ktoré nie sú v súlade 
s týmito kritériami, ešte môžu postúpiť do konečného posudzovania v závislosti od ich 
hodnotenia v prípade iných kritérií pre zadanie zákazky.  

• Doložka týkajúca sa plnenia zmluvy – Špecifikujú sa v nej podmienky, ktoré musia 
byť dodržané pri plnení zákazky, napríklad ako sa majú výrobky alebo služby 
dodávať vrátane informácií alebo inštrukcií k výrobkom, ktoré dodávateľ má 
poskytnúť. 

 
Potrebné je poznamenať, že dodávateľ je viazaný existujúcim právnym rámcom. 
 
Ak sa na overenie splnenia kritérií uvádza, že je možné použiť iný vhodný dôkaz, týmto 
dôkazom by mohla byť technická dokumentácia od výrobcu, skúšobný protokol od uznávanej 
inštitúcie alebo iné relevantné dôkazy. Verejný obstarávateľ sa v jednotlivých prípadoch bude 
musieť presvedčiť, či predložený dôkaz možno považovať za vhodný z technického/právneho 
hľadiska. 
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1. Vymedzenie a rozsah pôsobnosti 
 
Na účely týchto kritérií zeleného verejného obstarávania tepelná izolácia je vymedzená ako 
materiál používaný na udržanie chladu v budovách v lete a tepla v zime znížením toku tepla 
cez vonkajšie povrchy budovy.1 Tepelnú izoláciu možno používať v šiestich hlavných 
aplikáciách, ktoré sú podrobnejšie vymedzené v podkladovej správe vzťahujúcej sa na tento 
produktový list:  
 

1. Izolácia dutých stien, 
2. Izolácia plných stien, 
3. Izolácia podkroví, 
4. Izolácia podláh, 
5. Izolácia striech, 
6. Izolácia potrubí a rozvodov. 

 
Existujúce environmentálne značky obvykle vymedzujú izolačné výrobky podľa materiálu, 
z ktorého sú vyrobené. Existujú štyri hlavné kategórie týchto materiálov: 
 

• anorganické minerálne vlákna, 
• organické materiály na báze ropy, 
• organické materiály rastlinného/živočíšneho pôvodu, 
• iné. 

 
Existujúce ekologické značky sa v súčasnosti nevzťahujú na izoláciu potrubí a vedení alebo 
izolačné výrobky na báze fólie. Kritéria uvedené v tomto dokumente ako také sa uplatňujú len 
na materiály patriace do vyššie uvedených kategórií 1 – 5. 
 
Na väčšinu výrobkov tepelnej izolácie sa vzťahuje smernica o stavebných výrobkoch (pozri 
bod 6.2), vymedzené sú v harmonizovaných európskych normách a posudzované pomocou 
skúšobných metód uvedených v týchto normách. Stavebné výrobky, na ktoré sa vzťahuje 
smernica o stavebných výrobkoch, musia mať označenie CE. Označenie CE je doplnené 
špecifickými technickými informáciami o konkrétnych charakteristikách týchto výrobkov. 

 
2. Hlavné environmentálne vplyvy 
 
V priebehu životného cyklu tepelnej izolácie hlavný environmentálny vplyv majú nebezpečné 
materiály, najmä chemické zloženie hnacích plynov. Môžu mať vplyv na kvalitu ovzdušia 
a vody, ako aj zdravie ľudí, pričom mnohé látky sú označené ako karcinogénne alebo 
dráždivé pre osoby s poruchami dýchania. Nebezpečné vlastností týchto látok spôsobujú, že 
mnohé z nich sú nevhodné na uloženie na miestach, kde sa neskládkujú nebezpečné látky. 
Niektoré sa dajú recyklovať a tým sa môže znížiť vplyv na životné prostredie.  
 
Ďalším hlavným vplyvom je spotreba energie, najmä pri výrobe a doprave. Zníženie spotreby 
energie v budovách na základe výberu vysoko účinnej izolácie s dobrou tepelnou odolnosťou 
je však mimoriadne dôležité a musí byť prvoradé. Znížením spotreby paliva na vykurovanie 
priestorov sa prispeje k zníženiu spotreby energie vo fáze používania, čím sa vyrovná energia 
zabudovaná v izolačných materiáloch. Po prijatí rozhodnutia o želanej tepelnej odolnosti ešte 
existuje priestor na posúdenie environmentálnych dôsledkov jednotlivých izolačných 
materiálov, ktoré spĺňajú túto hlavnú požiadavku. V tejto fáze by sa mali posúdiť vplyvy 
zhrnuté v tejto tabuľke.  

                                                 
1 Allen, E. (1999) Fundamentals of Building Construction Materials and Methods. 3. vyd. John Wiley & Sons. 
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Hlavné environmentálne vplyvy  Prístup v rámci ZVO 

 
• Spotreba energie, najmä 

výroba a doprava. 
• Spotreba energie v budove 

v dôsledku menej účinnej 
izolácie. 

• Znečistenie ovzdušia, pôdy 
a vody v dôsledku 
nebezpečných látok, napr. 
hnacích plynov. 

• Využívanie/ ťažba surovín  
• Tvorba nebezpečných 

odpadov 
• Tvorba odpadového materiálu 

vrátane nebezpečných 
odpadov a obalov a ich 
zneškodnenie.  

  
• Nákup izolácie s najlepšou 

energetickou účinnosťou.  
• Nákup izolácie vhodnej na 

zabezpečenie maximálneho 
prínosu v jednotlivých 
situáciách. 

• Nákup izolácie, v ktorej sa 
v obmedzenej miere 
používajú nebezpečné 
materiály. 

• Podporovať efektívnu údržbu 
izolácie na predĺženie jej 
doby použiteľnosti. 

• Podporovať manažment, 
napr. systémov spätného 
odberu /opätovného použitia/ 
recyklácie, po uplynutí 
životnosti. 

• Nákup výrobkov, ktoré sú 
skonštruované tak, aby sa 
dali ľahko rozobrať 
a recyklovať. 

• Podporovať používanie 
materiálov šetrných 
k životnému prostrediu. 

• Podporovať používanie 
recyklovaných materiálov 
v izolácii a obaloch buď 
priamo, alebo v prípade 
obalov prostredníctvom účasti 
v akreditovanom systéme 
recyklácie. 

 
Upozorňujeme, že poradie vplyvov nemusí nevyhnutne znamenať poradie ich dôležitosti. 
 
3. Kritériá ZVO pre tepelnú izoláciu 
 

3.1. Základné kritériá ZVO pre tepelnú izoláciu 
 
PREDMET 
 

Nákup energeticky účinných a environmentálne šetrných výrobkov na tepelnú izoláciu.  

 

 
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE  
 

1. Na základe požadovanej energetickej hospodárnosti budov podľa smernice 
o energetickej hospodárnosti budov tepelná vodivosť výrobku na tepelnú izoláciu 
musí byť nižšia ako 0,044 W/mK. 

 
Overovanie: Ak sú uvedené kritériá pre výrobok zahrnuté v príslušnej harmonizovanej 
európskej norme podľa smernice o stavebných výrobkoch (89/106/EHS) pre označenie 
CE, dodávateľ musí poskytnúť informácie sprevádzajúce označenie CE potrebné na 
preukázanie zhody s uvedenými kritériami. 
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Ak uvedené kritériá pre produkt nie sú je zahrnuté v informáciách sprevádzajúcich 
označenie CE podľa smernice o stavebných výrobkoch (89/106/EEC), výrobky nesúce 
príslušnú environmentálnu značku typu 1 spĺňajúce toto kritérium sa budú považovať za 
vyhovujúce. Uzná sa aj iný vhodný dôkaz alebo podpísané vyhlásenie. 
 
2. Z výrobku sa nebude uvoľňovať alebo vyluhovávať žiadna látka nad existujúce 

hraničné hodnoty stanovené v týchto nariadeniach:  
 

a) Látky, na ktoré sa v EÚ vzťahuje nariadenie 842/2006/ES o fluórovaných 
plynoch. 

b) Všetky látky alebo prípravky, ktoré sú klasifikované podľa smernice 1999/45/ES 
a 67/548/EHS ako karcinogénne (R40, R45, R49), poškodzujúce reprodukčný 
systém (R60, R61, R62, R63), mutagénne (R46, R68), toxické (R23, R24, R25, 
R26, R27, R28, R51), môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí (R42), môže 
spôsobiť dedičné genetické poškodenie (R46), nebezpečenstvo vážneho 
poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii (R48), možné riziká ireverzibilných 
účinkov (R68). 

c) Všetky látky alebo prípravky, ktoré sú klasifikované podľa nariadenia (ES) 
1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení2 ako karcinogénne (H350 – 351), 
škodlivé pre reprodukčný systém (H360-361), mutagénne (H340 – 341), jedovaté 
(H300 – H301, H310 – H311, H330 – H331, H411),  môže spôsobiť senzibilizáciu 
pri vdýchnutí (H334), môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie (H340), 
nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii (H372-373), 
možné riziká ireverzibilných účinkov (H371) sa nesmú uvoľňovať. 

 
Overovanie: Uchádzač musí poskytnúť primeraný dôkaz o splnení tohto kritéria. 
 

 
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK  
Ďalšie body budú udelené za: 

1. Materiály na základe dreva (napr. korok, celulóza) používané vo výrobe tepelnej 
izolácie pochádzajúce z lesov, v prípade ktorých sa overilo, že v udržateľnom 
hospodárení sú zavedené zásady a opatrenia zamerané na zabezpečenie 
udržateľného lesného hospodárenia pod podmienkou, že tieto kritériá charakterizujú 
výrobok a sú pre tento výrobok relevantné. V Európe zodpovedajú tieto zásady 
a opatrenia minimálne zásadám a opatreniam paneurópskych prevádzkových 
smerníc pre udržateľné lesné hospodárstvo prijatých na lisabonskej konferencii 
ministrov o ochrane lesov v Európe (2. až 4. júna 1998). Mimo Európy zodpovedajú 
aspoň zásadám lesného hospodárenia UNCED (Rio de Janeiro, jún 1992) a prípadne 
aj kritériám alebo usmerneniam pre udržateľné lesné hospodárstvo prijatým v rámci 
príslušnej medzinárodnej alebo regionálnej iniciatívy (ITTO, Montrealský proces, 
Tarapotský proces, Iniciatíva UNEP/FAO proti africkému pásmu sucha). 

 
Overovanie: Udržateľný a zákonný pôvod dreva/drevných vlákien možno preukázať 
zavedeným systémom sledovania spracovateľského reťazca. Tieto dobrovoľné systémy 
môžu byť certifikované treťou stranou, často v rámci ISO 9000 a/alebo ISO 14000 alebo 
schémy Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS). 
 
Ako dôkaz súladu sa uznajú certifikáty spracovateľského reťazca pre drevo/drevné 
vlákna certifikované ako FSC[2], PEFC[3] alebo akýkoľvek iný rovnocenný dôkaz. Ak 
drevo/drevné vlákna pochádzajú z krajiny, ktorá podpísala dobrovoľnú partnerskú 
dohodu (VPA) s EÚ, licencia FLEGT môže slúžiť ako dôkaz zákonnosti[4]. 
Medzi ďalšie dôkazy, ktoré sa uznajú patrí relevantný a platný certifikát CITES alebo iný 
rovnocenný a overiteľný dôkaz ako uplatnenie systému náležitej starostlivosti. V prípade 
necertifikovaných prvotných materiálov uchádzači musia uviesť typy (druhy), množstvo 

                                                 
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:sk:PDF, s. 1352 
[2] FSC (Lesná dozorná rada): http://www.fsc.org/en  
[3] PEFC (Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém): http://www.pefc.org/internet/html  
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a pôvod dreva/drevných vlákien spolu s vyhlásením o ich zákonnom pôvode. Samotné 
drevo/drevné vlákna sa musia dať vysledovať v priebehu celého výrobného reťazca od 
lesa až po výrobok. 

 

 
DOLOŽKY TÝKAJÚCE SA PLNENIA ZMLUVY 
 

1. Uchádzač musí poskytnúť informácie o:  
 

• výrobcovi a dátume výroby/ č. výrobnej šarže, 
• hodnotách R a príslušných H-vetách v čase výroby, 
• materiáli, z ktorého je výrobok vyrobený, 
• hmotnosti a hrúbke, 
• percentuálnom podiele recyklovaného obsahu3: v prípade materiálov musí byť 

percentuálny podiel každého materiálu jasne označený v hmotnostnom 
a objemovom vyjadrení, 

• maximálnej dobe skladovania alebo dátume najneskoršej inštalácie, 
• dobe po inštalácii, keď výrobok opätovne nadobudne svoju nominálnu hrúbku, 
• doprave a pokynoch na inštaláciu, 
• písomných pokynoch na skladovanie. 

 
Overovanie: Ak sú uvedené kritériá pre výrobok zahrnuté v príslušnej harmonizovanej 
európskej norme podľa smernice o stavebných výrobkoch (89/106/EHS) pre označenie 
CE, dodávateľ musí poskytnúť informácie sprevádzajúce označenie CE potrebné na 
preukázanie zhody s uvedenými kritériami. 

  
Ak uvedené kritériá pre produkt nie sú zahrnuté v informáciách sprevádzajúcich 
označenie CE podľa smernice o stavebných výrobkoch (89/106/EEC), výrobky nesúce 
príslušnú environmentálnu značku typu 1 spĺňajúce toto kritérium sa budú považovať za 
vyhovujúce. Uzná sa aj iný vhodný dôkaz alebo podpísané vyhlásenie. 

 

 

                                                 
3 Pomocou vymedzenia v ISO 14021 o recyklovanom obsahu. 
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3.2. Podrobné kritériá ZVO pre tepelnú izoláciu 
 
PREDMET 
 

Nákup energeticky účinných a environmentálne šetrných výrobkov na tepelnú izoláciu.  

 
 
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
 

1. Na základe požadovanej energetickej hospodárnosti budov v rámci smernice 
o energetickej hospodárnosti budov tepelná vodivosť výrobku na tepelnú izoláciu 
musí byť nižšia ako 0,044 W/mK. 

 
Overovanie: Ak sú uvedené kritériá pre výrobok zahrnuté v príslušnej harmonizovanej 
európskej norme podľa smernice o stavebných výrobkoch (89/106/EHS) pre označenie 
CE, dodávateľ musí poskytnúť informácie sprevádzajúce označenie CE potrebné na 
preukázanie zhody s uvedenými kritériami. 

  
Ak uvedené kritériá pre produkt nie sú zahrnuté v informáciách sprevádzajúcich 
označenie CE podľa smernice o stavebných výrobkoch (89/106/EEC), výrobky nesúce 
príslušnú environmentálnu značku typu 1 spĺňajúce toto kritérium sa budú považovať za 
vyhovujúce. Uzná sa aj iný vhodný dôkaz alebo podpísané vyhlásenie. 

 
1. Z výrobku sa nebude uvoľňovať alebo vyluhovávať žiadna látka nad existujúce 

hraničné hodnoty stanovené v týchto nariadeniach: 
 

a) Látky upravené v EÚ nariadením 842/2006/ES o fluórovaných plynoch. 
b) Všetky látky alebo prípravky, ktoré sú klasifikované podľa smernice 1999/45/ES 

a 67/548/EHS ako karcinogénne (R40, R45, R49), poškodzujúce reprodukčný 
systém (R60, R61, R62, R63), mutagénne (R46, R68), jedovaté (R23, R24, R25, 
R26, R27, R28, R51), môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí (R42), môže 
spôsobiť dedičné genetické poškodenie (R46), nebezpečenstvo vážneho 
poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou (R48), možné riziká ireverzibilných 
účinkov (R68), škodlivý pri vdýchnutí (R20), škodlivý pri kontakte s pokožkou 
(R21) sa nesmú uvoľňovať. 

c) Všetky látky alebo prípravky, ktoré sú klasifikované podľa nariadenia (ES) 
1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení4 ako karcinogénne (H350 – 351), 
škodlivé pre reprodukčný systém (H360-361), mutagénne (H340 – 341), 
jedovaté (H300 – H301, H310 – H311, H330 – H331, H411),  môže 
spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí (H334), môže spôsobiť dedičné genetické 
poškodenie (H340), nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej 
expozícii (H372-373), možné riziká ireverzibilných účinkov (H371) sa nesmú 
uvoľňovať. 

 
Overovanie: Uchádzač musí poskytnúť primeraný dôkaz o splnení tohto kritéria. 
 
 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK  
Ďalšie body budú udelené za: 

1. Materiály na základe dreva (napr. korok, celulóza) používané vo výrobe tepelnej 
izolácie pochádzajúce z lesov, v prípade ktorých sa overilo, že v udržateľnom 
hospodárení sú zavedené zásady a opatrenia zamerané na zabezpečenie 
udržateľného lesného hospodárenia pod podmienkou, že tieto kritériá charakterizujú 
výrobok a sú pre tento výrobok relevantné. V Európe zodpovedajú tieto zásady 
a opatrenia minimálne zásadám a opatreniam paneurópskych prevádzkových 
smerníc pre  udržateľné lesné hospodárstvo prijatých na lisabonskej konferencii 

                                                 
4  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:sk:PDF, s. 1352 
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ministrov o ochrane lesov v Európe (2. až 4. júna 1998). Mimo Európy zodpovedajú 
aspoň zásadám lesného hospodárenia UNCED (Rio de Janeiro, jún 1992) a prípadne 
aj kritériám alebo usmerneniam pre  udržateľné lesné hospodárstvo prijatým v rámci 
príslušnej medzinárodnej alebo regionálnej iniciatívy (ITTO, Montrealský proces, 
Tarapotský proces, Iniciatíva UNEP/FAO proti africkému pásmu sucha). 

 
Overovanie: Udržateľný a zákonný pôvod dreva/drevných vlákien možno preukázať 
zavedeným systémom sledovania spracovateľského reťazca. Tieto dobrovoľné systémy 
môžu byť certifikované treťou stranou, často v rámci ISO 9000 a/alebo ISO 14000 alebo 
schémy Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS). 
 
Ako dôkaz súladu sa uznajú certifikáty spracovateľského reťazca pre drevo/drevné 
vlákna certifikované ako FSC[2], PEFC[3] alebo akýkoľvek iný rovnocenný dôkaz. Ak 
drevo/drevné vlákna pochádzajú z krajiny, ktorá podpísala dobrovoľnú partnerskú 
dohodu (VPA) s EÚ, licencia FLEGT môže slúžiť ako dôkaz zákonnosti[4]. 
Medzi ďalšie dôkazy, ktoré sa uznajú patrí relevantný a platný certifikát CITES alebo iný 
rovnocenný a overiteľný dôkaz ako uplatnenie systému náležitej starostlivosti. V prípade 
necertifikovaných prvotných materiálov uchádzači musia uviesť typy (druhy), množstvo 
a pôvod dreva/drevných vlákien spolu s vyhlásením o ich zákonnom pôvode. Samotné 
drevo/drevné vlákna sa musia dať vysledovať v priebehu celého výrobného reťazca od 
lesa až po výrobok. 

 
2. V prípadoch, keď ZVO zahŕňa inštaláciu výrobku, dodávatelia poskytujú minimálnu 

dobu záruky 20 rokov. V prípadoch, keď ZVO zahŕňa nákup výrobkov (bez inštalácie, 
t. j. nákup výrobkov „na sklad“), výrobca poskytuje minimálnu dobu záruky 20 rokov 
na poskytovaný výrobok pod podmienkou, že sa musí inštalovať podľa jeho 
technického návodu. 

 
Overovanie: Uchádzač musí poskytnúť primeraný dôkaz o splnení tohto kritéria. 
 
3. Ďalšie body sa pridelia úmerne podľa obsahu použitých recyklovaných materiálov5 

v izolačnom výrobku v porovnaní s rovnakými materiálmi, pričom nespôsobuje 
zvýšenie hrúbky materiálu požadovanej na zabezpečenie rovnakej úrovne izolácie. 
Používanie výrobkov obsahujúcich recyklované materiály nesmie ohroziť funkciu 
alebo tepelné vlastnosti izolačného výrobku (ani množstvo materiálov potrebných na 
celú budovu).  

 
Overovanie: Uchádzač musí poskytnúť primeraný dôkaz o splnení tohto kritéria. 
Usmernenie k vhodným úrovniam recyklovaného obsahu sa nachádza na 
http://www.wrap.org.uk/downloads/Standard_table-June_081.f405764b.5001.pdf 

 
4. Ďalšie body sa udelia izolačným výrobkom, v ktorých sú použité hnacie plyny 

s nižším potenciálom globálneho otepľovania (GWP), kde porovnávané hnacie plyny 
majú rovnakú úroveň tepelnej účinnosti izolácie počas životného cyklu výrobku. 

 
Overovanie: Uchádzač musí poskytnúť primeraný dôkaz o splnení tohto kritéria.  

                                                                                                                                         
[2 ]    FSC (Lesná dozorná rada): http://www.fsc.org/en  
[3]    PEFC (Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém): http://www.pefc.org/internet/html  
[4]  FLEGT (Vynútiteľnosť práva, správa a obchod v lesnom hospodárstve) akčný plán bol prijatý EÚ v roku 2003. Tento plán načrtáva 
rad opatrení proti ilegálnej ťažbe dreva v rozvojových krajinách. Plán definuje licenčný systém stavebného dreva, aby sa zaručila 
legálnosť importovaných výrobkov z dreva. S cieľom získať licenciu je potrebné podpísať dobrovoľné zmluvy o partnerstve (VPA) 
medzi krajinami produkujúcimi drevo a EÚ. Výrobky z dreva, ktoré sa vyrobili legálne podľa VPA v partnerských krajinách budú 
podliehať licenciám na zaručenie legálnosti. Viac informácií na: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
5 Pomocou vymedzenia v ISO 14021 o recyklovanom obsahu. pomer v hmotnostnom vyjadrení recyklovaného materiálu vo výrobku. 
Posudzovať sa budú len materiály pred použitím a po použití spotrebiteľmi ako recyklovaný obsah v súlade s týmto použitím 
termínov: 

• Materiál pred použitím spotrebiteľmi: Materiál odklonený z toku odpadov počas výrobného procesu. Vylúčené je 
opätovné použitie materiálov, ako napr. prepracovanie, opätovné premletie alebo odpad vytvorený v rámci procesu a ktorý 
je možné opätovne spracovať v rámci rovnakého procesu, v ktorom bol vytvorený. 

• Materiál po použití spotrebiteľmi: Materiál generovaný domácnosťami alebo obchodnými, priemyselnými 
a inštitucionálnymi zariadeniam v ich postavení konečných užívateľov výrobku, ktoré už viac nemožno používať na 
zamýšľaný účel. Patrí k nemu vrátený materiál z distribučného reťazca. 
(http://www.greenspec.co.uk/html/materials/recycledcontent.html) 
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DOLOŽKY TÝKAJÚCE SA PLNENIA ZMLUVY 
 

1. Uchádzač musí poskytnúť informácie o:  
 

• výrobcovi a dátume výroby/ č. výrobnej šarže, 
• hodnotách R výrobku v čase výroby, 
• materiáli, z ktorého je výrobok vyrobený, 
• hmotnosti a hrúbke, 
• percentuálnom podiele recyklovaného obsahu6: v prípade materiálov musí byť 

percentuálny podiel každého materiálu jasne označený v hmotnostnom 
a objemovom vyjadrení, 

• maximálnej dobe skladovania alebo dátume najneskoršej inštalácie, 
• dobe po inštalácii, keď výrobok opätovne nadobudne svoju nominálnu hrúbku, 
• doprave a pokynoch na inštaláciu, 
• písomných pokynoch na skladovanie. 

 
Overovanie: Ak sú uvedené kritériá pre výrobok zahrnuté v príslušnej harmonizovanej 
európskej norme podľa smernice o stavebných výrobkoch (89/106/EHS) pre označenie 
CE, dodávateľ musí poskytnúť informácie sprevádzajúce označenie CE potrebné na 
preukázanie zhody s uvedenými kritériami. 

  
Ak uvedené kritériá pre výrobok nie sú zahrnuté v informáciách sprevádzajúcich 
označenie CE podľa smernice o stavebných výrobkoch (89/106/EEC), výrobky nesúce 
príslušnú environmentálnu značku typu 1 spĺňajúce toto kritérium sa budú považovať za 
vyhovujúce. Uzná sa aj iný vhodný dôkaz alebo podpísané vyhlásenie. 

 
 

                                                 
6 Pomocou vymedzenia v ISO 14021 o recyklovanom obsahu. 
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3.3. Izolačné materiály: Vysvetlivky 
 

1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Verejní obstarávatelia budú musieť v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch uviesť, koľko dodatočných 
bodov udelia za každé kritérium. Environmentálne kritériá na vyhodnotenie by mali tvoriť 
spolu minimálne 10 až 15 % celkového počtu celkových bodov. 

 
2. Verejní obstarávatelia by mali zohľadňovať miestne podmienky stavebných prác, 

v prípade ktorých je potrebná izolácia, ako napríklad geografická poloha, klimatické 
podmienky a rozmery stavby, aby sa mohla použiť vhodná úroveň a typ izolácie. 
 

3. Obaly: 
 

Podľa článku 3 smernice 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov 
obaly sú: 

 
• Všetky výrobky z ľubovoľného materiálu a ľubovoľných vlastností, ktoré sú 

používané na obalenie, ochranu, nakladanie, dodávanie a uvádzanie tovarov, od 
surovín po výrobky, od výrobcu po užívateľa alebo spotrebiteľa. „Nevratné“ časti 
používané na tie isté účely sú tiež považované za obaly. 

 
Miera významnosti obalu vzhľadom na životné prostredie v prípade výrobku závisí od 
mnohých premenných vrátane životnosti výrobku a obalového materiálu. Napríklad 
v prípade krátkej životnosti výrobku je pravdepodobnosť, že obal bude významný, väčšia 
než v prípade výrobku s dlhšou životnosťou. Obdobne je menej pravdepodobné, že obal 
bude významný z hľadiska životného cyklu v prípade energie použitej na výrobok.  
 
Ak verejný obstarávateľ pokladá obal za podstatnú záležitosť, môže mať záujem 
o informácie od potenciálnych dodávateľov potvrdzujúce, že zohľadnili vplyv svojich 
obalov na životné prostredie a že dodávateľ postupuje v súlade s politikou verejného 
obstarávateľa.  
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4. Cenové aspekty 
 
S rastom cien energií a nákladov na skládkovanie výrobcovia a užívatelia budov stavebné 
obracajú svoju pozornosť na izolačné materiály, ktoré poskytujú riešenie pre ich rastúce účty. 
V tabuľke 1 sa uvádzajú niektoré ceny jednotlivých typov izolačných výrobkov. 
Upozorňujeme, že táto tabuľka neobsahuje údaje o cenách všetkých izolačných materiálov, a 
je zostavená podľa sekundárneho zdroja. Treba tiež poznamenať, že tieto náklady sú 
orientačné a podliehajú výkyvom na trhu.  

Tabuľka 1 Porovnanie cien jednotlivých izolačných výrobkov. 7 

Typ izolácie Tepelnoizolačné 
vlastnosti (W/mK) 

a) cena/ m2 

Expandovaný polystyrén  
0,033 

50 mm doska 3,14 EUR 
100 mm doska 6,28 EUR 
65 mm dutinová izolácia 4,40 EUR 
(vrátane inštalačných prác) 

Minerálna vlna 0,034 – 0,036 4,40 – 7,80 EUR 
Celulóza 0,033 10,06 EUR 
Ľanové dosky Isovlas 

50mm: 0,035 
50mm 5,52 EUR 
100mm 9,48 EUR 

Ovčia vlna 
0,037 

50 mm 5,98 EUR 
100 mm 11,94 EUR 

Flexibilná melamínová pena 0,035 50mm 37,71 EUR 
Korok 

0,037 
Neudaná 
 

Isonat – plsť z konope 
a recyklovaných bavlnených 
vlákien 

0,039 
50 mm 5,23 EUR 
100 mm 10,43 EUR 

a) Konverzia meny z GBP na EUR za použitia http://www.xe.com dňa 7. 7. 2008. 
 

Aj keď obstarávacie náklady na expandovaný polystyrén sú nižšie než v prípade väčšiny 
iných veľmi podobných materiálov z hľadiska tepelnoizolačných vlastností, má vyššiu 
zabudovanú energiu pri výrobe. Napríklad v tabuľke 2 technickej podkladovej správy sa 
uvádza, že výroba expandovaného polystyrénu vyžaduje štyrikrát viac zabudovanej energie 
v porovnaní s minerálnou vlnou. Obdobne, aj keď 100 mm hrubá ovčia vlna je približne 
dvakrát drahšia ako 100 mm doska z expandovaného polystyrénu za porovnateľné tepelné 
výkony má zlomok (~ 4 %) zabudovanej energie pri výrobe. Spotrebitelia musia posúdiť 
obstarávacie náklady a náklady na inštaláciu oproti trvanlivosti materiálu a tepelnej účinnosti 
vyžadovaných v prípade stavby tak, aby boli úmerné. Inými slovami, bolo by možné obstarať 
a inštalovať vyššiu tepelnú účinnosť pri vyšších nákladoch, ale nemuselo by to byť potrebné 
pre zamýšľaný účel budovy pri zohľadnení jej umiestnenia a klimatických podmienok. 
 
Z hľadiska životného cyklu náklady na budovu zahŕňajú tieto aspekty8: 
 

• náklady na reguláciu emisií do atmosféry, 
• náklady na zdroje pri ťažbe a výrobe výrobku, napríklad náklady na energiu, dopravu, 

obaly, odpady a emisie, 
• náklady na spracovanie a zneškodňovanie odpadov, 
• náklady na ekologické dane, 
• náklady na opatrenia na sanáciu znečistenia, 
• náklady na environmentálne manažérstvo, 
• náklady na verejnoprospešné služby, napríklad vodu, elektrinu a plyn. 

 
Niektoré z týchto nákladov, zvyčajne zo štádií výroby, sa prenesú na konečného užívateľa 
v cene izolačného výrobku. Spotrebitelia musia posúdiť tieto náklady oproti zvýšeným 
nákladom na vykurovanie a ventiláciu, ktorým by čelili v prípade nenainštalovanej izolácie. 
Mali by sa posúdiť všetky stimulačné programy, ktoré poskytuje vláda alebo podniky 

                                                 
7 Roaf, S. et al. (2007) Ecohouse: a Desigh Guide. 3. vyd. Architectural Press. 
8 Boussabaine and Kirkham (2004) Whole Life-cycle costing: Risk and risk responses. Blackwell Publishing. 
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verejnoprospešných služieb. Napríklad v Spojenom kráľovstve organizácia Energy Saving 
Trust (EST) vypočítala možné úspory v tejto oblasti za plyn v dvojdomoch s centrálnym 
vykurovaním s tromi spálňami a odborne nainštalovanou izoláciou a zľavou z ceny izolačných 
materiálov, ktorú poskytol miestny dodávateľ energie. 
 
V tabuľke 2 sa uvádzajú niektoré výstupy zo štúdie EST. 
 
Tabuľka 2 Úspory vplyvom izolácie 
Výrobok Ročné úspory* Náklady na 

inštaláciu* 
Návratnosť 

Izolácia dutých stien9 približne 132 EUR približne 300 EUR** približne 2 roky 
Vnútorná izolácia 
stien10 

približne 438 EUR 6600 –
 10200 EUR*** 

približne 15 až 23 
rokov 

Vonkajšia izolácia 
stien11 

približne 462 EUR 12600 –
 17400 EUR*** 

približne 27 až 37 
rokov 

Izolácia podláh12 približne 60 EUR približne 120 EUR približne 2 roky**** 
Poznámky: 
* Všetky úspory a náklady sú v eurách po konverzii z libier šterlingov kurzom 1 libra šterlingov = 1,20037 eura. 
** Náklady na inštaláciu zahŕňajú dotácie od hlavných dodávateľov energie na základe cieľa na obmedzenie emisií 
uhlíka (CERT); bežné náklady bez dotácie predstavujú približne 600 eur. 
*** Vnútorná/vonkajšia (izolácia): Uvedené hodnoty sú za celú inštaláciu, pokiaľ však idete renovovať jednotlivé steny 
svojho bytu, môžete zároveň ich izolovaním získať veľké úspory. 
**** DIY Náklady a návratnosť. 
 
 
Treba tiež poznamenať, že doba návratnosti investície na izolačné výrobky sa môže líšiť 
v závislosti od toho, či nehnuteľnosť je novostavba, alebo či sa rekonštruuje. Keďže mnohé 
staršie vlastnosti nespĺňajú tie isté náročné stavebné normy, ako v súčasnosti nové stavby, 
väčšie úspory energie sa dosiahnu nahradením/navýšením úrovne izolácie. Keďže sa 
výrazne znížia účty za energiu, zníži sa tým doba návratnosti. 

                                                 
9 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Cavity-wall-insulation 
10 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Solid-wall-insulation 
11 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Solid-wall-insulation 
12 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Floor-Insulation 



Produktový list pre tepelnú izoláciu 

12 of 13 

5. Príslušné právne predpisy EÚ a informačné zdroje 
 
5.1. Právne predpisy 

 
• Smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:SK:PDF  
 

• Smernica 2010/30/EÚ o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky 
významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:SK:PDF  

 
• Smernica 89/106/EHS o stavebných výrobkoch  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0106:sk:HTML  
 
• Smernica Rady 93/68/EHS, ktorou sa menia a dopĺňajú viaceré smernice vrátane 

89/106/EHS (stavebné výrobky) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0068:SK:HTML 

  
• Nariadenie (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení 

látok a zmesí  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:sk:PDF  

 
• Nariadenie REACH č. 1907/2006 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:SK:PDF 

 
• Montrealský protokol o látkach o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0718(01):SK:HTML 

 
• Nariadenie EC 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu  

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:SK:PDF 
 

• Smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0062:SK:HTML  

 
• Rozhodnutie Komisie (97/129/ES) z 28. januára 1997, ktoré ustanovuje identifikačný 

systém pre obalový materiál v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES 
o obaloch a odpadoch z obalov 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997D0129:SK:HTML 

 
• Smernica 2004/12/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/62/ES o obaloch 

a odpadoch z obalov 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:34:32004L0012:SK:PDF 

 
• Smernica 91/689/ES o nebezpečnom odpade 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0689:SK:HTML  
 
• Rámcová smernica o odpadoch 2008/98/ES 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0003:SK:PDF  

 
• Európsky zoznam odpadov (EZO) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0532:SK:HTML  
 
• Smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:SK:HTML  
 
• Smernica 2006/32/ES o energetickej účinnosti konečného využitia energie 

a energetických službách  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0032:SK:HTML  

 
• Smernica 2009/125/ES o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn 

energeticky významných výrobkov 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:sk:PDF 

 
 
5.2. Environmentálne značky a iné zdroje kritérií 
 
• Good Environmental Choice Australia (GECA) Standard: Thermal Building Insulation 

Materials (Norma Good Environmental Choice Australia (GECA): Materiály na tepelnú 
izoláciu budov)  

• http://www.aela.org.au/StandardsRegister.htm  
 
• Environment Canada’s Environmental Choice Program: Thermal Insulation Materials 

(Program Environment Canada’s Environmental Choice: Tepelno-izolačné materiály)  
• http://www.environmentalchoice.com/guidelines/guide.cfm?content=Guidelines&Name= 
 
• Environmental Choice New Zealand Label: Thermal (resistive-type) Building Insulants 

(Označenie Environmental Choice New Zealand: Tepelné (odolné) izolačné materiály pre 
budovy  
http://www.enviro-choice.org.nz/ 

 
• Taiwan GreenMark Logo: Thermal insulation materials for building (Tajwanské 

GreenMark Logo: Tepelné izolačné materiály pre budovy 
http://greenmark.epa.gov.tw/english/criteria.asp 

 
• Kórejská environmentálna značka: EL243. materiály na obaľovanie tepelnou izoláciou, 

izoláciu a na pohlcovanie hluku 
http://www.koeco.or.kr/eng/business/business01_03.asp?search=1_3 

 
• Nemecký modrý anjel (Der Blaue Engel): Stavebné materiály z odpadového skla, 

stavebné materiály z odpadového papiera. http://www.blauer-engel.de/  
 
• UK Energy Saving Recommended (ESR) logo: Insulation (various) (Logo Odporúčané 

úspory energie (ESR): Izolácie (rôzne))  
http://www.energysavingtrust.org.uk/energy_saving_products 

 
• US ENERGY STAR program: Home sealing (Program US ENERGY STAR: Izolácia 

domov)  
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=home_sealing.hm_improvement_sealing  

 


