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Kritériá zeleného verejného obstarávania EÚ pre textilné výrobky a služby 
 

1. ÚVOD 

Kritériá zeleného verejného obstarávania EÚ (GPP) sú navrhnuté s cieľom uľahčiť orgánom verejnej správy nákup výrobkov, služieb a prác so 
zníženým environmentálnym vplyvom. Používanie týchto kritérií je dobrovoľné. Kritériá sú formulované tak, aby sa dali, ak to daný orgán 
považuje za vhodné, zaradiť do jeho súťažných podkladov, a to s minimálnymi úpravami. V tomto dokumente sa uvádzajú kritériá GPP EÚ 
vypracované pre skupinu výrobkov „textilné výrobky“, ktoré sa vzťahujú na dodávky textilných výrobkov a služieb. Sprievodná technická 
správa obsahuje podrobné odôvodnenie výberu týchto kritérií a odkazy na ďalšie informácie. 
Kritériá sú rozdelené na kritériá výberu, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a doložky týkajúce sa plnenia zákazky. Pre 
každú oblasť kritérií sú uvedené dva súbory kritérií: 

• Základné kritériá sú navrhnuté tak, aby umožnili jednoduché uplatňovanie GPP s dôrazom na kľúčovú(-é) oblasť(-ti) environmentálnych 
vlastností výrobku a ich cieľom je udržať administratívne náklady spoločností na minimálnej úrovni; 

• V komplexných kritériách sa zohľadňuje viac aspektov alebo vyššie úrovne environmentálnych vlastností a slúžia pre orgány, ktoré chcú 
v rámci podporovania environmentálnych a inovačných cieľov zájsť ešte ďalej. 

Spojenie „to isté platí pre základné a komplexné kritériá“ sa uvádza vtedy, ak sú kritériá rovnaké pre obe úrovne ambícií.  
 
Kritériá sa podľa možnosti majú overovať na základe európskych alebo medzinárodne štandardizovaných metód a/alebo prostredníctvom bežne 
dostupných overovacích spôsobov.  
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1.1. Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti pre textilné výrobky 

Kritériá pre textilné výrobky zahŕňajú tieto výrobky, medzi ktoré patria hotové výrobky, ako aj polotovary a doplnky: 

• Textilné odevy a doplnky: rovnošaty, pracovné odevy, osobné ochranné prostriedky (OOP)1 a doplnky, ktorých najmenej 80 hm. % 
tvoria textilné vlákna v tkanej, netkanej alebo pletenej forme. 

• Interiérové textílie: textilné výrobky na použitie v interiéri, ktorých najmenej 80 hm. % tvoria textilné vlákna v tkanej, netkanej alebo 
pletenej forme. Patrí sem posteľná bielizeň, uteráky, obrusy a záclony. 

• Textilné vlákna, priadza, textílie a pletené panely: polotovary určené na použitie v textilných odevoch, doplnkoch a interiérových 
textíliách vrátane textílií na čalúnenie a matracovej činovate pred použitím glejenia a spracovaním do podoby konečného výrobku. 

• Nevláknové prvky: medziprodukty, ktoré sa majú začleniť do textilných odevov a doplnkov a interiérových textílií. Patria sem zipsy, 
gombíky a iné doplnky, ako aj membrány, krycie vrstvy a lamináty, ktoré tvoria súčasť štruktúry odevov alebo interiérových textílií a 
ktoré môžu mať aj funkčný účel. 

Na účely týchto kritérií pozostávajú textilné vlákna z prírodných vlákien, syntetických vlákien a vlákien z umelej celulózy. Rozsah pôsobnosti 
textilných vlákien, pre ktoré sa stanovili kritériá GPP, je takýto: 

• prírodné vlákna: bavlnené a iné prírodné celulózové vlákna zo semien, vlnené a iné keratínové vlákna; 

• syntetické vlákna: polyamidové a polyesterové vlákna; 

• vlákna z umelej celulózy: lyocelové, modalové a viskózové vlákna. 

 

1.2. Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti pre textilné služby 

Textilné služby sú zahrnuté do rozsahu pôsobnosti, pretože prinášajú environmentálne výhody v oblasti nákladov počas životného cyklu v 
porovnaní s priamym nákupom. Medzi takéto služby patrí v rámci základného rozsahu pôsobnosti služby práčovní, služby súvisiace s údržbou a 
                                                        
1 Požiadavky na kvalitatívne parametre OOP, ktoré sú stanovené v právnych predpisoch EÚ a/alebo vnútroštátnych právnych predpisoch, majú prednosť pred akýmikoľvek 
výkonnostnými požiadavkami GPP. 
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služby spätného zberu v prípade textilných výrobkov, ktoré môže vlastniť verejný obstarávateľ alebo sa mohli poskytnúť ako súčasť dohody o 
prenájme. Rôzne potenciálne súčasti textilnej služby, na ktorú sa vzťahujú environmentálne kritériá, sú vymedzené takto: 

• služby práčovne: zber, čistenie (za mokra alebo za sucha) a navrátenie textílií do stavu zodpovedajúcemu osobitným normám čistoty a 
hygieny; 

• služby súvisiace s údržbou: ošetrenie a oprava textilných výrobkov s cieľom predĺžiť ich životnosť. Patrí sem výmena doplnkov a 
súčastí, výmena textilných panelov a opätovná úprava/oprava funkčných krycích vrstiev; 

• spätný zber: zber a triedenie textilných výrobkov s cieľom maximalizovať ich opätovné použitie a/alebo recykláciu. Obstarávací orgán sa 
v momente zberu akýchkoľvek textilných výrobkov vzdáva ich vlastníctva. 

 

1.3. Všeobecná poznámka k overovaniu 

V prípade viacerých kritérií sa ako prostriedok na overenie navrhuje poskytnutie skúšobných protokolov. Pre každé kritérium sú určené príslušné 
metódy skúšania. Orgán verejnej správy má rozhodnúť, na ktorom stupni sa majú poskytnúť výsledky týchto skúšok. Vo všeobecnosti nie je 
nevyhnutné vyžadovať od všetkých uchádzačov, aby hneď na začiatku poskytli výsledky skúšok. V záujme zníženia záťaže uchádzačov a 
orgánov verejnej správy by sa pri predložení ponúk mohlo považovať za dostatočné vlastné vyhlásenie. Okrem toho existujú rôzne možnosti v 
súvislosti s tým, či by tieto skúšky boli potrebné a kedy by sa mali vykonať: 

a) Vo fáze predkladania ponúk: 

V prípade jednorazových zákaziek na dodanie tovaru by sa mohlo poskytnutie tohto dôkazu požadovať od uchádzača s ekonomicky 
najvýhodnejšou ponukou. Ak sa daný dôkaz považuje za dostatočný, je možné zadať zákazku. Ak sa dôkaz považuje za nedostatočný 
alebo nezodpovedajúci požiadavkám, potom: 

i) ak sa spôsob overenia týka technickej špecifikácie, dôkaz by sa požadoval od uchádzača s druhým najvyšším počtom bodov, v 
prípade ktorého by sa potom zvažovalo zadanie zákazky, 

ii) ak sa spôsob overenia týka kritéria na vyhodnotenie ponúk, odpočítali by sa pridelené dodatočné body a hodnotenie ponuky by sa 
prepočítalo so všetkými ďalšími dôsledkami. 
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Pomocou skúšobného protokolu sa overí, či sa v prípade vzorky daných textílií uskutočnilo skúšanie podľa určitých požiadaviek, čo sa 
netýka textílií dodaných v rámci plnenia zákazky. V prípade rámcových zmlúv sa situácia môže líšiť. Tento scenár je podrobnejšie 
opísaný v bode b).  

b) Počas vykonávania zákazky: 

Výsledky skúšok by sa mohli vyžadovať vo vzťahu k jednému alebo viacerým kusom (výrobkom) dodaným na základe zákazky, či už vo 
všeobecnosti, alebo v prípade podozrenia, že vyhlásenia sú nepravdivé. Je to osobitne dôležité v prípade rámcových zmlúv, v ktorých nie 
je stanovená počiatočná objednávka textílií. 
Odporúča sa, aby sa do zmluvy zahrnuli doložky výslovne venované plneniu zákazky. Malo by sa v nich stanoviť, že verejný 
obstarávateľ má kedykoľvek počas trvania zákazky právo vykonať náhodné overovacie skúšky. Ak výsledky takýchto skúšok preukážu, 
že dodané textílie nespĺňajú kritériá, verejný obstarávateľ má potom právo uplatniť sankcie úmerné predmetnému nedostatku a má 
možnosť ukončiť zmluvu. Niektoré orgány verejnej správy uvádzajú podmienky, v ktorých sa stanovuje, že ak výrobok na základe 
skúšok spĺňa ich požiadavky, musí výdavky na skúšanie uhradiť orgán verejnej správy, ale ak výrobok dané požiadavky nespĺňa, musí 
náklady uhradiť dodávateľ. 
Pokiaľ ide o rámcové dohody, bod, v ktorom sa požaduje predloženie dôkazov, závisí od konkrétneho nastavenia zmluvy. 

i) V prípade rámcových dohôd s jedným prevádzkovateľom, kde sa jednotlivé výrobky, ktoré sa majú dodať, určujú pri uzavretí 
rámcovej dohody a počet jednotiek sa určuje neskôr, sa uplatňujú rovnaké hľadiská ako pri jednorazových zákazkách na dodanie 
tovaru, ktoré sa spomínajú v predchádzajúcom texte. 

ii) V prípade rámcových dohôd, v ktorých sa predbežne vyberie viacero potenciálnych dodávateľov a následne sa zorganizuje 
výberové konanie pre uchádzačov vybraných na základe tohto predbežného výberu, budú títo predbežne vybraní dodávatelia 
musieť v tejto počiatočnej fáze predbežného výberu preukázať iba svoju schopnosť dodávať textilné výrobky, ktoré spĺňajú 
minimálne požiadavky týkajúce sa kvalitatívnych parametrov výrobku, ktoré sú stanovené v rámcovej dohode. V prípade 
nadchádzajúcich zákaziek (alebo objednávok), ktoré sa zadávajú na základe súťaže medzi predbežne vybranými dodávateľmi, sa 
uplatňujú tie isté hľadiská ako v bodoch a) a b) uvedených v predchádzajúcom texte, ak je v rámci súťaže potrebné preukázať 
ďalšie požiadavky. Ak sa súťaž týka len ceny, mala by sa zvážiť kontrola vo fáze vykonávania zákazky. 

Je taktiež dôležité zdôrazniť uchádzačom možnosť poskytnúť overenie na základe textilných výrobkov označených environmentálnou 
značkou EÚ alebo inou príslušnou environmentálnou značkou typu I (v súlade s normou ISO 14024), na základe splnenia rovnakých 
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stanovených požiadavky. Tieto textílie by sa mali takisto považovať za textílie, ktoré sú v súlade s príslušnými kritériami, a overenie by 
sa vyžadovalo s uplatnením rovnakého prístupu, ktorý sa uvádza v prípade výsledkov skúšok. 

Podľa článku 44 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ musia verejní obstarávatelia akceptovať aj iné vhodné dôkazové prostriedky. Mohla by 
medzi ne patriť aj technická dokumentácia výrobcu, ak dotknutý hospodársky subjekt nemal prístup k skúšobným protokolom alebo ak 
nemal možnosť získať ich v príslušných lehotách. Podmienkou je, že za tento chýbajúci prístup nenesie zodpovednosť dotknutý 
hospodársky subjekt a že dotknutý hospodársky subjekt týmto preukáže, že práce, dodávky tovaru alebo služby, ktoré poskytuje, spĺňajú 
požiadavky alebo kritériá stanovené v technických špecifikáciách, kritériách na vyhodnotenie ponúk alebo podmienkach plnenia 
zákazky. Ak sa uvádza odkaz na certifikát alebo skúšobný protokol, ktoré vydal osobitný orgán posudzovania zhody, na účely 
uskutočnenia skúšok verejní obstarávatelia akceptujú aj certifikáty/skúšobné protokoly vydané inými rovnocennými orgánmi 
posudzovania zhody. 
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2. HLAVNÉ VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Kritériá pre textílie sa zameriavajú na najvýznamnejšie vplyvy na životné prostredie počas životného cyklu výrobkov, ktoré sa v 
prípade textilných výrobkov delia do piatich rôznych kategórií: 

• zdroj vlákien; 
• chemické obmedzenia; 
• odolnosť a predĺženie životnosti; 
• úspora energie počas používania; 
• dizajn umožňujúci opätovné použitie a recykláciu. 

Počas celého životného cyklu výrobku je potrebné riešiť viacero otázok, a to vzhľadom na rozmanitosť používaných textilných 
vlákien, ako aj mnoho rôznych druhov textilných výrobkov a konečných použití či široké spektrum súvisiacich vplyvov na životné 
prostredie. Z analýzy životného cyklu textilných výrobkov vyplýva, že v záujme zlepšenia sa treba zamerať na problémové oblasti s 
významným vplyvom na životné prostredie . Ide o tieto oblasti: 

• Produkcia bavlny: ekotoxicita súvisiaca s pestovaním a používaním hnojív a pesticídov je hlavným prispievateľom k spotrebe 
energie, ako aj ekotoxicite. ďalším významným faktorom s vplyvom na zdroje je voda používaná na zavlažovanie. 

• Produkcia vlny: pri praní (čistení) vlny sa do odpadových vôd môže uvoľniť mastnota, výpotky a ektoparaziticídy, so 
súvisiacou ekotoxicitou, čo je spojené aj so značnou spotrebou energie. 

• Výroba syntetických vlákien: vplyv zmeny klímy a ekotoxicity pri spotrebe energie a surovín používaných na výrobu vlákien 
je vysoký. Výroba nylonu (polyamid) je energeticky najnáročnejšia a jeho recyklácia je technicky mimoriadne zložitá. 

• Výroba vlákien z umelej celulózy: vplyvy súvisiace so zmenou klímy a ekotoxicitou v dôsledku spotreby energie pri výrobe 
týchto sú vysoké. Tento typ vlákna sa získava prevažne z dreva a súvisiace vplyvy na životné prostredie, ktoré sú spojené s 
neudržateľnými lesníckymi postupmi a nelegálnou ťažbou dreva, môžu byť významné. 

• Energia vyvíjaná v rámci predmetného postupu a ekotoxicita spojená s pradením, tkaním, farbením, tlačou a fázami výroby, v 
rámci ktorých dochádza ku konečnej úprave: viacero fáz výroby v dodávateľskom reťazci pre textilné výrobky sa spája s 
použitím chemikálie počas výrobného postupu, ako aj so spotrebou energie v rámci daných postupov. Chemikálie a vyplavené 
zvyšky z výroby môžu znečistiť ovzdušie a odpadovú vodu. 

• Energia a ekotoxicita spojená s fázou používania textilných výrobkov: tieto vplyvy sa týkajú predovšetkým energie 
spotrebovanej na pranie a pracie prostriedky, a môže ich ovplyvniť výber vlákna a ich zmesi. Z porovnávacích štúdií 
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priemyselného a domáceho prania a sušenia vyplýva, že služby priemyselnej práčovne sú zvyčajne efektívnejšie ako domáce 
pranie/sušenie, a preto majú potenciál na zníženie vplyvov fázy používania. 

• Toxicita pre človeka spojená s výrobou a funkčnými chemikáliami: chemikálie, ktoré sa používajú vo výrobných postupoch, 
môžu takisto predstavovať riziko pre ľudské zdravie, a to buď pre pracovníkov vo výrobných prevádzkach alebo v prípade, 
keď konečný výrobok obsahuje zvyšky chemických látok, čím vzniká potenciálne riziko vystavenia koncového používateľa 
ich účinku. 

Existujú aj významné potenciálne environmentálne prínosy, ktoré vyplývajú z predĺženia životnosti výrobkov a systémov 
intenzívnejšieho obehového hospodárstva pri využívaní zdrojov, ktoré sú spojené s fázou zneškodňovania odpadu (skončenie 
životnosti). Environmentálne prínosy možno pripísať trvácnosti, opätovnému používaniu, recyklácii a činnostiam energetického 
zhodnocovania. 

Hlavné environmentálne aspekty  Prístup založený na GPP 

• Nebezpečné vplyvy na vodné prostredie spôsobené 
používaním nebezpečných hnojív a pesticídov 
počas pestovania prírodných vlákien. 

• Nebezpečné vplyvy na vodné prostredie spôsobené 
látkami používanými počas spracovania 
medziproduktov a konečných textilných výrobkov. 

• Používanie biotických a abiotických zdrojov 
pochádzajúcich z lesného hospodárstva, ropy a 
zemného plynu až po výrobu hnojív a vlákien. 

• Emisie skleníkových plynov, acidifikácia a smog 
spôsobený výrobou a spotrebou elektrickej energie 
a zemného plynu používaných na výrobu 
syntetických vlákien a na pranie, sušenie a 
žehlenie textílií. 

• Predčasné poruchy výrobku, ktoré môžu vyústiť 
do následného plytvania biotickými a abiotickými 
zdrojmi a ich ukladania na skládke alebo spálenia s 
potenciálne nebezpečnými emisiami do ovzdušia a 
vody.  

 • Nákup textílií vyrobených z vlákien, ktoré sa vyrábajú s 
využitím menšieho množstva hnojív, nebezpečných 
pesticídov a výrobných chemikálií. 

• Nákup textílií, ktoré obsahujú recyklované materiály a 
vlákna. 

• Nákup textílií, pri výrobe ktorých sa v menšej miere 
používali environmentálne škodlivé a nebezpečné látky. 

• Nákup textílií, ktorých sušenie a žehlenie si vyžaduje menej 
energie. 

• Nákup stálofarebných textílií, ktoré sa počas používania 
nezrazia, ktoré sa vyrábajú s dôrazom na trvácnosť počas 
používania a ktoré majú dlhšiu životnosť funkčných krycích 
vrstiev. 

• Zmluvné služby, ktoré minimalizujú spotrebu energie na 
pranie, sušenie a žehlenie textílií. 

• Zmluvné služby, ktoré sú zamerané na údržbu textílií v 
záujme predĺženia ich životnosti. 

• Zmluvné služby, ktoré maximalizujú potenciál na opätovné 
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použitie a recykláciu textílií na konci ich životnosti. 
Majte na pamäti, že poradie environmentálnych aspektov nemusí nevyhnutne znamenať poradie ich dôležitosti. 
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3. KRITÉRIÁ GPP EÚ PRE TEXTÍLIE 

3.1. Obstarávanie textilných výrobkov 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

PREDMET 

Nákup textilných výrobkov s menším vplyvom na životné prostredie 

3.1.1. Kritériá výberu 

KRITÉRIÁ VÝBERU 
 KV1. Dodávatelia textilných výrobkov 

Uchádzači musia byť schopní preukázať, že majú k dispozícii zdroje, 
odborné znalosti, zdokumentované postupy a systémy riadenia na 
riešenie týchto aspektov výrobku a jeho dodávateľského reťazca2: 

• Pôvod textilných vlákien: systémy, ktoré umožňujú 
vysledovateľnosť zdroja, obsahu a výrobných systémov 
prírodných a umelých vlákien, na ktoré sa budú vzťahovať 
environmentálne kritériá. Patria sem záznamy o transakciách, 
ktoré umožňujú overenie pôvodu a vysledovateľnosť suroviny 
až po výrobu a spracovanie priadze a surovej textílie3. Môže to 
zahŕňať aj používanie certifikátov o pôvode a vysledovateľnosti 
tretích strán. 

• Riadenie v oblasti chemikálií: vypracovanie zoznamu 
                                                        
2 Výslovná možnosť vyžadovať schopnosti riadenia dodávateľského reťazca sa zaviedla v časti II písm. d) prílohy XII k smernici 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní. 
3 Surová textília je nebielená, nefarbená textilná látka bez konečnej úpravy, ktorú možno kúpiť ako komoditu. 
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chemických látok s obmedzeným použitím, a to napríklad na 
účely zverejnenia tohto zoznamu v prevádzkach, kde sa 
vykonáva farbenie, potlač a konečná úprava textílií, ako aj 
monitorovania dodržiavania požiadaviek vo výrobných 
prevádzkach (ak je to relevantné pre kritériá P3). 2) a 
monitorovanie súladu konečných výrobkov (ak je to relevantné 
pre kritériá P3. 1), a to vrátane laboratórnych skúšok. 
Vyžadovať sa bude aj využívanie služieb audítorov na účely 
návštev na mieste prevádzky, systémov na zabezpečenie 
dodržiavania požiadaviek týkajúcich sa textílií, ako aj 
príslušných laboratórií na účely skúšania výrobkov, ktoré sú 
akreditované podľa medzinárodných noriem (napr. ISO 17025, 
ISO 17065, ISO 19011 alebo rovnocenných noriem). 

 
Overovanie: 
Uchádzači musia opísať systémy a kapacity, ktoré zaviedli na 
monitorovanie a overovanie pôvodu textilných vlákien a riadenie v 
oblasti chemikálií . Okrem toho poskytnú opis systémov dokumentácie, 
auditov a analýzy, ktoré sa používajú na monitorovanie dodržiavania 
požiadaviek na strane dodávateľov, ako aj súladu konečného výrobku s 
požiadavkami. 
Musia sa potvrdiť zdroje a odborné znalosti, ktoré sa použijú na 
zabezpečenie súladu. Musia sa predložiť relevantné príklady z 
predchádzajúcich zákaziek na dodanie textilných výrobkov, ktoré 
preukazujú, ako sa tieto dva aspekty riadili a overovali. 
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Základné kritériá Komplexné kritériá 

3.1.2. Textilné vlákna 
 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
TŠ1. Bavlnené vlákna 
Minimálne 20 % obsahu bavlnených výrobkov použitých na plnenie 
zákazky musí byť buď: 

1. ekologicky pestovaných: vypestovaných v súlade s 
požiadavkami stanovenými v nariadení (ES) č. 834/20074, v 
americkom národnom programe na podporu ekologického 
pestovania (NOP) alebo s rovnocennými právnymi záväzkami 
stanovenými obchodnými partnermi EÚ; alebo 

2. vypestovaných podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom 
(IPM): vypestovaných v súlade so zásadami integrovanej 
ochrany proti škodcom podľa vymedzenia programu IPM 
Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) 5 
alebo smernice EÚ 2009/128/ES.6 

Ak chce verejný obstarávateľ naďalej podporovať rast trhu s 
ekologicky pestovanou bavlnou a/alebo zistí nedostatok dodávok 

TŠ1. Bavlnené vlákna 
Minimálne 60 % obsahu bavlnených výrobkov použitých na plnenie 
zákazky musí byť buď: 

1. ekologicky pestovaných: vypestovaných v súlade s 
požiadavkami stanovenými v nariadení (ES) č. 834/20074, 
americkým národným programom na podporu ekologického 
pestovania (NOP) alebo rovnocennými právnymi záväzkami 
stanovenými obchodnými partnermi EÚ alebo 

2. vypestovaných podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom 
(IPM): vypestovaných v súlade so zásadami integrovanej 
ochrany proti škodcom podľa vymedzenia programu IPM 
Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) alebo 
smernice EÚ 2009/128/ES6, alebo 

Ak chce verejný obstarávateľ naďalej podporovať rast trhu s ekologicky 
pestovanou bavlnou a/alebo zistí nedostatok dodávok certifikovanej 

                                                        
4 Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ 
L 189, 20.7.2007, s. 1). 
5Viac informácií o IPM, Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/ipm/more-ipm/en/. 
6 Pozri prílohu I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo 
udržateľného používania pesticídov. 
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certifikovanej ekologicky pestovanej bavlny, môže sa povoliť pestovanie 
necertifikovanej alebo prechodne ekologicky pestovanej bavlny7 (pozri 
vysvetľujúcu poznámku „Podpora trhu s ekologicky pestovanou 
bavlnou“ nižšie). 
Ak chce verejný obstarávateľ podporovať označovanie použitých 
ekologicky pestovaných produktov, potom sa ekologicky pestovaná 
bavlna použitá na splnenie požiadaviek nesmie zmiešať s geneticky 
modifikovanou bavlnou. Môže sa vyžadovať predloženie dôkazu, ak sa 
iné zdroje bavlny použitej vo výrobku(-och) získali z krajín, v ktorých 
sa schválilo používanie geneticky modifikovanej bavlny8. 
 

Overovanie: 
Pôvod a obsah bavlny vo výrobku sa bude overovať pri jeho dodaní 
prostredníctvom certifikačného systému tretej strany pre IPM alebo 
ekologicky vypestovanú bavlnu spolu so zdokumentovanými 
záznamami o transakciách, ktoré umožňujú overovanie obsahu bavlny 
v jednotlivých výrobkoch alebo šaržiach a ich vysledovanie až k miestu 

ekologicky pestovanej bavlny, môže sa povoliť pestovanie 
necertifikovanej alebo prechodne ekologicky pestovanej bavlny7 (pozri 
vysvetľujúcu poznámku „Podpora trhu s ekologicky pestovanou 
bavlnou“ nižšie). 
Ak chce verejný obstarávateľ podporovať označovanie použitých 
ekologických produktov, potom sa ekologicky pestovaná bavlna použitá 
na splnenie požiadaviek nesmie zmiešať z geneticky modifikovanou 
bavlnou. Môže sa vyžadovať predloženie dôkazu, ak sa iné zdroje 
bavlny použitej vo výrobku(-och) získali z krajín, v ktorých sa schválilo 
používanie geneticky modifikovanej bavlny8. 
 

Overovanie: 
Pôvod a obsah bavlny vo výrobku sa bude overovať pri jeho dodaní 
prostredníctvom certifikačného systému tretej strany pre IPM alebo 
ekologicky vypestovanú bavlnu spolu so zdokumentovanými 
záznamami o transakciách, ktoré umožňujú overovanie obsahu bavlny v 
jednotlivých výrobkoch alebo šaržiach a ich vysledovanie až k miestu 

                                                        
7 V nariadení (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe sa pojem „obdobie konverzie“ vymedzuje ako „prechod z neekologického poľnohospodárstva na ekologické počas 
ustanoveného časového obdobia, počas ktorého sa uplatňujú ustanovenia týkajúce sa ekologickej výroby“. Písomné potvrdenie od príslušného orgánu krajiny, ktorý sa 
zaoberá otázkami ekologickej výroby, alebo príslušného kontrolného orgánu, že pestovatelia oznámili uskutočnenú konverziu a podrobili svoje poľnohospodárske podniky 
systému kontroly ekologických produktov vyrobených v období konverzie by predstavovalo formálny dôkaz o ich postavení (stav konverzie). 
8 Pozri webové sídlo http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/countrylist/default.asp. 
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certifikácie. 

Patrí sem platná certifikácia ekologicky vypestovanej produkcie alebo 
IMP produkcie,9 ako aj zdokumentovanie transakcií, ktoré preukazujú 
kúpu uvedeného obsahu bavlny a zabezpečujú vysledovateľnosť. 
Ak je to relevantné, na požiadanie sa predloží skríningový test10 na 
overenie, že predmetná bavlna nie je geneticky modifikovaná, a to v 
prípade zmesi bežnej bavlny a IPM bavlny zmiešanej s ekologicky 
pestovanou bavlnou. 

certifikácie. 

To zahŕňa platné overovanie ekologicky vypestovanej produkcie alebo 
IMP produkcie9, ako aj zdokumentovanie transakcií, ktoré preukazujú 
kúpu uvedeného obsahu bavlny a zabezpečujú vysledovateľnosť. 
Ak je to relevantné, na požiadanie sa predloží skríningový test10 na 
overenie, že predmetná bavlna nie je geneticky modifikovaná, , a to v 
prípade zmesi bežnej bavlny a IPM bavlny zmiešanej s ekologicky 
pestovanou bavlnou. 

                                                        
9 V čase písania tohto dokumentu sa za dostatočnú záruku považujú tieto systémy: IPM: Better Cotton Initiative (BCI), AGRO 2 (Grécko), Cotton Made in Africa, Fair Trade, 
Australian Better Management Programme (BMP); Ekologické pestovanie: Orgány na kontrolu ekologického pestovania uznané EÚ, Americký program na podporu 
ekologického pestovania, IFOAM 
10 Odporúčaným druhom overenia je kvalitatívny skríningový test pre bežné genetické modifikácie, ktorý sa vykoná podľa „referenčných metód EÚ pre analýzu GMO“ (pozri 
webové sídlo http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods). Testy sa vykonávajú na vzorkách surovej bavlny z každej krajiny pôvodu pred tým, než prejde akýmkoľvek 
spracovaním za mokra. Certifikácia bavlny pestovanej podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom na základe režimov, pri ktorých je vylúčená geneticky modifikovaná 
bavlna, sa považuje za dôkaz súladu. 



 

15 
 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
KVP1. Bavlnené vlákna 
Udelia sa body v pomere za každé zlepšenie o 10 % oproti minimálnej 
technickej špecifikácii certifikovaného obsahu bavlny pestovanej podľa 
zásad integrovanej ochrany proti škodcom alebo ekologicky pestovanej 
bavlny. 

Overovanie: 
Pozri kritérium P2.1. 

KVP1. Bavlnené vlákna 
Udelia sa body v pomere za každé zlepšenie o 10 % oproti minimálnej 
technickej špecifikácii certifikovaného obsahu bavlny pestovanej podľa 
zásad integrovanej ochrany proti škodcom alebo ekologicky pestovanej 
bavlny. 

Overovanie: 
Pozri kritérium P2.1. 
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Vysvetlivka: Podpora trhu s ekologicky pestovanou bavlnou 
Obmedzená dostupnosť ekologicky pestovanej bavlny na svetovom trhu môže pre verejné zákazky predstavovať problém. Verejné zákazky však 
môžu zohrávať dôležitú úlohu pri vytváraní dopytu. Na riešenie tohto problému sa preto odporúča, aby sa predbežné konzultácie s trhom a/alebo 
predchádzajúce informačné oznámenia použili na informovanie potenciálnych záujemcov o budúcich zákazkách a pravdepodobných objemoch 
požadovaných bavlnených textílií. 

Uchádzači by sa tiež mohli nabádať na obstaranie bavlny prostredníctvom spolupráce v rámci poľnohospodárskych rozvojových projektov. Tieto 
typy projektov, ktoré môžu mať v niektorých prípadoch svoje vlastné certifikačné systémy (napr. Cotton Made in Africa), majú potenciál na 
podporu nových certifikačných systémov pre produkciu získanú ekologickým pestovaním alebo podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom. 
Rovnako však platí, že certifikácia môže byť nákladná. Práve kvôli týmto nákladom sa necertifikovaná ekologicky pestovaná bavlna dá získať z 
mnohých krajín, kde sa z rozvojových projektov podporilo poľnohospodárstvo s nízkymi vstupmi alebo kde sa prijali osobitné poľnohospodárske 
politiky. 

Verejní obstarávatelia môžu podporiť trh dvoma spôsobmi v záujme zvýšenia objemu ekologicky pestovanej bavlny na trhu: 
1. Akceptovaním certifikácie poskytnutej orgánmi ekologickej kontroly, vládnymi kontrolnými orgánmi alebo na základe systémov tretích 

strán po udelení zákazky a/alebo nákupe bavlny. Vďaka kombinácii tohto prístupu a predbežných konzultácií s trhom by mali výrobcovia 
a pestovatelia viac času a vyslal by sa tým aj jasný signál trhu, že existuje dopyt po formálne certifikovanej bavlne. 

2. Prijímaním bavlny od poľnohospodárov, ktorí sú v prechodnom období konverzie na ekologické pestovanie, ako sa stanovuje v článku 17 
nariadenia o ekologickej výrobe. Takto by získali pestovatelia a projekty založené na špecifických technikách s nízkymi vstupmi 
motiváciu preskúmať možnosti predaja svojej bavlny, ako aj budúci potenciál certifikácie svojej produkcie. 

 

V druhom prípade by sa uznali investície a zmeny požadované na prechod z tradičných na ekologické systémy, čím by sa zabezpečila väčšia 
istota, že bude existovať trh pre bavlnu. 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
TŠ2. Vlnené vlákna 
(To isté platí pre základné a komplexné kritériá) 

Toto kritérium sa odporúča použiť len vtedy, keď je obsah vlny v textilných výrobkoch vyšší než 50 %. 
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Vypúšťanie odpadu z prania vlny do odpadovej vody, a to buď priamo z ošetrenia na mieste alebo nepriamo z ošetrenia mimo prevádzky, merané 
v g ChSK (chemická spotreba kyslíka)/kg surovej potnej vlny musí byť ≤ 25 g pre hrubú vlnu a vlnu z jahniat a ≤45 g pre jemnú vlnu11. 

Overovanie: 
Pri dodaní tovaru uchádzač predloží vyhovujúce monitorovacie údaje na spracovanie zásielok, z ktorých pochádza vlna použitá v rámci zákazky. 

Výpočty chemickej spotreby kyslíka (ChSK) sa budú týkať objemu vlny v kilogramoch v pomere k prietoku odpadovej vody v litroch z každej 
spracovanej zásielky vlny. Monitorovacie údaje sa musia získať prostredníctvom skúšania treťou stranou podľa normy ISO 6060 alebo 
rovnocennej normy pre odpadovú vodu z každej práčovne vlny, od ktorej sa vlna nakupuje. 

Predložia sa záznamy o transakciách, pomocou ktorých sa overí práčovňa vlny použitej na výrobu výrobkov. 

TŠ3. Vlákna z umelej celulózy (napr. viskózy, modalu, lyocelu) 
(To isté platí pre základné a komplexné kritériá) 

Tento typ vlákna sa môže používať namiesto bavlny v rôznych odevoch alebo interiérových textíliách, ktoré si vyžadujú jemnejšie zaobchádzanie. 
Môže sa zmiešať aj so syntetickými vláknami s cieľom zlepšiť nositeľnosť a uľahčiť sušenie. Toto kritérium sa odporúča použiť len vtedy, keď je 
obsah vlákna z umelej celulózy v textilných výrobkoch vyšší než 50 %. 
 
 
 
TŠ3.1 Emisie síry do ovzdušia 
Pokiaľ ide o vlákna z viskózy a modalu, obsah síry v emisiách zlúčenín síry unikajúcich do ovzdušia počas postupu výroby vlákien, vyjadrený 
ako ročný priemer, nesmie presiahnuť hodnoty uvedené v tabuľke a). 

Tabuľka a) Emisné hodnoty síry z viskózy a modalu 
Typ vlákna Hodnota 

                                                        
11 Jemná vlna sa vymedzuje ako merino s priemerom vlákna ≤ 23,5 µm. 
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spočívajúca v 
kvalitatívnych 
parametroch 
(g S/kg) 

Strižné vlákno 30 g/kg 
Nekonečné vlákno 
– Vsádzkové pranie 
– Integrované 
pranie 

 
40 g/kg 
170 g/kg 

 
Overovanie: 
Pri zadaní zákazky uchádzač predloží monitorovacie údaje, záznamy o transakciách a výrobe šarží, ktoré preukazujú, že súlad na strane 
dodávateľa(-ov) a súvisiacich výrobných prevádzok na výrobu vlákien stanovených v zákazke. 

Vyhovujúce monitorovacie údaje sa predložia pre tie výrobné prevádzky, v ktorých sa vyrába výrobok z osobitného vlákna, ktorý sa používa pri 
plnení zákazky. 
 TŠ3.2 Halogénované emisie z buničiny 

Buničina na výrobu výrobku z vlákna, ktorý sa používa v zákazke, sa 
bieli bez použitia elementárneho chlóru: Výsledný celkový súčet chlóru 
a organicky viazaného chlóru v hotových vláknach (OX) nesmie 
prekročiť 150 ppm alebo v odpadových vodách z výroby buničiny 
(AOX) nesmie prekročiť 0,170 kg/t buničiny sušenej na vzduchu. 

Overovanie: 
Uchádzači pri zadaní zákazky predložia skúšobný protokol týkajúci sa 
špecifického výrobku z vlákna a jeho výrobnú linku, ktorý preukazuje 
súlad buď s požiadavkou OX alebo požiadavkou AOX s použitím 
príslušnej skúšobnej metódy alebo rovnocennej metódy: 

 OX: ISO 11480 (riadené spaľovanie a mikrocoulometria), 
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 AOX: ISO 9562. 
Udržateľné získavanie drevnej buničiny 
Tieto kritériá GPP nezahŕňajú návrh týkajúci sa obstarávania drevnej buničiny z udržateľného lesného hospodárstva, a to z týchto dôvodov: 

Viacero členských štátov používa svoje vlastné ekologické kritériá alebo kritériá udržateľného verejného obstarávania na vymedzenie 
udržateľného obhospodarovania lesov a majú zavedené odlišné postupy na určenie toho, či z certifikácie alebo iných systémov overených treťou 
stranou vyplýva dostatočná záruka. V tejto situácii nebolo v rámci tejto tohto procesu prípravy kritérií možné stanoviť harmonizované 
vymedzenie udržateľného lesného hospodárstva. 

Súčasný konsenzus členských štátov s aktívnou politikou verejného obstarávania týkajúceho sa udržateľných dodávok dreva je vo všeobecnosti 
taký, že výhradné systémy certifikácie, akými sú napríklad systém organizácie Forest Stewardship Council (FSC) a Program na podporu 
certifikácie lesov (PEFC), zabezpečujú dostatočnú úroveň záruky pre súlad s ich vnútroštátnymi kritériami12.  

 

 TŠ4. Obsah recyklovaného polyesteru 
Výrobky z polyesterového vlákna, ktoré sa majú použiť pri plnení 
zákazky, sa musia vyrobiť s použitím minimálneho obsahu 
recyklovaného polyesteru vo výške 20 %. 

Poznámka: Pri plnení iných kvalitatívnych špecifikácií vyžadovaných v 
zákazke sa môžu vyskytnúť technické problémy. Malo by sa to 
zohľadniť pri hodnotení ponúk a takisto by sa to mohlo riešiť 
prostredníctvom preskúmania trhu alebo počas súťažného dialógu (ak 
sa používa). 

Overovanie: 
Uchádzač pri zadaní zákazky preukáže, že výrobná(-é) linka(-y) pre 

                                                        
12 Dostupnosť certifikovanej chemickej buničiny na svetovom trhu je v súčasnosti obmedzená. Preto sa odporúča získať spätnú väzbu od trhu pred uverejnením výzvy na 
predkladanie ponúk. 
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výrobok z vlákna je(sú) určená(-é) na výrobu výrobku s minimálnym 
recyklovaným obsahom. 

Pre výrobné linky súvisiace s dodávanými výrobkami a pre recyklované 
suroviny sa zabezpečí certifikácia tretej strany týkajúca sa 
recyklovaného obsahu a jeho vysledovateľnosti. Môžu sa použiť normy 
ISO 14021, ISO 9001 alebo rovnocenné normy. Prostredníctvom 
overenia sa získajú informácie v súlade s časťou 4.4 normy EN 15343. 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
 KVP2. Obsah recyklovaného polyesteru a polyamidu (nylonu) 

Body sa pridelia za výrobky z polyesteru a/alebo nylonového vlákna, 
ktoré sa majú použiť pri plnení zákazky, za každý ďalší prírastok o 
10 % väčší než minimálny recyklovaný obsah priemyselného a/alebo 
spotrebiteľského odpadu vo výške 20 %. 

Poznámka: Pri plnení iných kvalitatívnych špecifikácií vyžadovaných v 
zákazke sa môžu vyskytnúť technické problémy. Malo by sa to 
zohľadniť pri hodnotení ponúk a takisto by sa to mohlo riešiť 
prostredníctvom preskúmania trhu alebo počas súťažného dialógu (ak 
sa používa). 

Overovanie: 
Uchádzač pri zadaní zákazky preukáže, že výrobná(-é) linka(-y) pre 
výrobok z vlákna je (sú) určená(-é) na výrobu výrobku s minimálnym 
recyklovaným obsahom. 
Pre výrobné linky dodávaných výrobkov a pre recyklované suroviny sa 
zabezpečí certifikácia tretej strany týkajúca sa recyklovaného obsahu a 
jeho vysledovateľnosti. Môžu sa použiť normy ISO 14021, ISO 9001 
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alebo rovnocenné normy. Prostredníctvom overenia sa získajú 
informácie v súlade s časťami 4.4 a 6 normy EN 15343. 

 KVP3. Recyklácia polyesteru 
Body sa pridelia tým uchádzačom, ktorí dokážu preukázať: 

 že dizajnom konečného textilného výrobku sa uľahčuje triedenie 
polyesterových textílií na konci životnosti výrobku; 

 zabezpečenie kanálu pre dobrovoľný spätný zber textilného 
výrobku takým spôsobom, aby verejný obstarávateľ mohol 
vrátiť polyesterové textílie na recykláciu alebo opätovné 
použitie. 

Overovanie: 
Uchádzač musí pri udelení zákazky: 
– poskytnúť podrobnosti o opatreniach a funkciách dizajnu, ktoré 

umožnia jednoduché triedenie na účely recyklácie, a/alebo; 
– poskytnúť podrobnosti o opatreniach spätného zberu a písomný 
záväzok, ktorého trvanie sa predlžuje na skončenie životnosti výrobkov. 

 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

3.1.3. Obmedzenia chemikálií 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
TŠ5. Vyhlásenie o kandidátskych látkach v zozname podľa nariadenia REACH (registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie 
chemikálií) 
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(To isté platí pre základné a komplexné kritériá) 

Uchádzač musí uviesť prítomnosť všetkých látok zo zoznamu kandidátskych látok podľa nariadenia REACH13, ktorých koncentrácia je vyššia 
ako 0,1 % (hm. %) v hotovom výrobku. 

Overovanie: 
Uchádzač musí pri dodaní hotového výrobku(-ov) predložiť platné vyhlásenie podľa článku 33 ods. 2 nariadenia REACH. Ak sa deklaruje 
prítomnosť kandidátskych látok zo zoznamu, musia byť uvedené. 

TŠ6. Látky, ktoré sa budú testovať v konečnom výrobku 
(To isté platí pre základné a komplexné kritériá) 

Konečný dodaný výrobok nesmie obsahovať látky uvedené v prílohe 1 vo väčšej miere ako individuálne koncentračné limity alebo súhrnná 
hodnota koncentračných limitov. Toto sa musí preukázať prostredníctvom laboratórnych skúšok vzorky každého typu výrobku, ktorý sa dodal 
počas plnenia zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať aj ďalšie náhodné kontroly. 

Overovanie: 
Každá vzorka výrobku sa musí analyzovať v laboratóriu akreditovanom na vykonávanie príslušných skúšok podľa normy ISO 17025 alebo 
akreditačným orgánom pre program skúšania textílií, ktorý vyžaduje skúšanie výrobku. Certifikát(-y), ktorý(-é) preukazuje(-ú) súlad, sa musia 
predložiť pri dodaní tovaru. 

Ak sú skúšobné metódy rovnaké, musia sa akceptovať výsledky skúšok pre platné environmentálne značky typu I vrátane environmentálnej 
značky EÚ, ako aj systémy tretích strán na skúšanie textílií14. 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 KVP4. Obmedzenia látok, ktoré sa majú overiť vo výrobných 
prevádzkach 
Body sa pridelia uchádzačom, ktorí v prípade dodávaného(-ých) 

                                                        
13 Zoznam kandidátskych látok podľa nariadenia REACH je k dispozícii na webovom sídle https://echa.europa.eu/sk/regulations/reach/authorisation/the-candidate-list. 
14 V čase písania sa systémy Oeko Tex 100, Bluesign a GOTS považujú za dostatočnú úroveň záruky. 
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výrobku(-ov) pri výrobných postupoch, ako sú farbenie, potlač a 
konečná úprava, ) obmedzujú používanie látok uvedených v prílohe 2. 

Overovanie: 
Uchádzač musí pri dodaní tovaru poskytnúť platnú správu o vykonaní 
auditu v prevádzke, ktorý vykonala tretia strana a pri ktorom sa overil 
výrobný vzorec použitý pri farbení, potlači a konečnej úprave výrobku. 
Správa o audite nesmie byť staršia ako dva roky a musí obsahovať: 

i) zistenia z kontrol chemických skladov a prevádzky výrobných 
postupov; 

ii) potvrdenie použitých vzorcov a; 
iii) výsledky analytických testov (ak sa vykonali) z každej 

prevádzky. 
 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

3.1.4. Odolnosť a predĺženie životnosti 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
TŠ7. Normy odolnosti 
(To isté platí pre základné a komplexné kritériá) 

Textilné výrobky musia spĺňať príslušné požiadavky na odolnosť uvedené v prílohách 2 a 3. 
V prípade funkčných odevov, ktoré môžu preukázať vlastné kvalitatívne parametre, vďaka ktorým nie je potrebné na textíliu aplikovať 
odpudzovače vody, nečistôt alebo škvŕn a/alebo ich ošetriť pomocou spomaľovačov horenia, na výrobok sa nebudú vzťahovať požiadavky na 
testovanie 3.7 a/alebo 3.8 uvedené v prílohe 3. 

Overovanie: 
Pri dodaní tovaru uchádzač poskytne správy zo skúšok vykonaných v súlade s normami uvedenými v prílohe 3 pre každý osobitný dizajn výrobku 
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alebo kus pracovného odevu, ktoré sú predmetom dodávky. V správach sa overí, že každý druh výrobku alebo model spĺňa stanovené požiadavky 
na odolnosť. 

TŠ8. Dostupnosť častí a doplnkov 
(To isté platí pre základné a komplexné kritériá) 

Úspešný uchádzač musí mať k dispozícii náhradné diely všetkých častí a doplnkov (napr. zipsy, gombíky a spony), ktoré sú súčasťou výrobkov a 
budú sa dodávať počas obdobia aspoň dvoch rokov po dodaní výrobku alebo počas obdobia platnosti zákazky na dodanie tovaru (podľa toho, 
ktoré obdobie je dlhšie). Musí sa poskytnúť orientačný cenník týchto častí a doplnkov. 

Overovanie: 
Uchádzač po zadaní zákazky poskytne písomný záväzok, že túto požiadavku splní v rámci záruky na výrobok, a orientačný cenník pre zoznam 
častí. 

 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

3.1.5. Úspora energie počas používania 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
TŠ9. Výber textílie s cieľom minimalizovať spotrebu energie na sušenie a žehlenie 
(To isté platí pre základné a komplexné kritériá) 

(Pre textílie, ktoré sa budú prať každý deň alebo každý týždeň) 

Vyberie sa textília, ktorá má obsah zadržiavania vlhkosti po odstredení menší ako 35 % a stupeň hladkosti textílie po sušení SA3 pre textílie s 
obsahom bavlny ≥50 % a SA4 pre textílie s obsahom bavlny <50 %. 
 
Overovanie: 
Uchádzač pri dodaní tovaru poskytne správu o skúške, v ktorej sa preukazujú kvalitatívne parametre textílie(-ií) podľa týchto metód: 
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• obsah zadržiavania vlhkosti: EN ISO 15797 (alebo rovnocenná norma) postup prania. 
• apretúra pre ľahké ošetrovanie:: EN ISO 15487 (alebo rovnocenná norma) vzhľad po praní a sušení. 

TŠ10. Označovanie starostlivosti o textíliu 
(To isté platí pre základné a komplexné kritériá) 

(Pre textílie určené na domáce pranie) 

Na štítkoch s označením starostlivosti o textíliu sa musí uvádzať odporúčanie prať textíliu pri nižších teplotách, podľa možností pri teplote 30 °C 
alebo menej, a s použitím pracieho programu s nízkou spotrebou energie, ak neexistuje technický dôvod na iný postup (napr. hygiena, bezpečnosť, 
znečistenie). 

Overovanie: 
Uchádzač musí poskytnúť príklady označovania starostlivosti a dodatočné pokyny pre používateľa, a ak je to vhodné, poskytnúť informácie o 
tom, prečo by sa textílie mali prať pri vyššej teplote ako 30 °C. 

 

 

 

 

 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

3.1.6. Dizajn určený na opätovné použitie a recykláciu 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
KVP5. Dizajn určený na opätovné použitie a recykláciu 
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(To isté platí pre základné a komplexné kritériá) 

Odevy musia byť navrhnuté tak, aby sa všetky logá a typické identifikačné prvky dali ľahko odstrániť alebo prekryť potlačou bez poškodenia 
samotného výrobku. 

Overovanie: 
Uchádzač musí pri dodaní tovaru poskytnúť jasné a zrozumiteľné pokyny pre dodávateľov v oblasti opätovného použitia o tom, ako odstrániť logá 
alebo značky alebo ako ich prekryť potlačou. 
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3.2. Obstarávanie textilných služieb 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

PREDMET 

Uzatvorenie zmluvy na dodanie textilných služieb s menším vplyvom na životné prostredie 

3.2.1. Kritériá výberu 

KRITÉRIÁ VÝBERU 
KV1. Poskytovatelia textilných služieb 
Uchádzači musia byť schopní preukázať, že majú k dispozícii zdroje, 
odborné znalosti, zdokumentované postupy a systémy riadenia, ktoré 
boli zavedené s cieľom riešiť tieto aspekty poskytovaných služieb 15: 
(vyberú sa primerane podľa ponuky): 

• Pre služby súvisiace s údržbou: 
 Zavedenie systémov správy aktív pre inventáre textílií. Tým 

sa umožní priebežné zhromažďovanie údajov a spätnej 
väzby od koncových používateľov o podmienkach a 
životnosti textílií. Tieto systémy sa budú aktívne používať na 
určenie frekvencie a príčin zlyhania textílií a odevov. 

 Správa služieb zameraných na opravy a údržbu odevov a 
textílií s cieľom maximalizovať ich životnosť. 

Overovanie: 

KV1. Poskytovatelia textilných služieb 
Uchádzači musia byť schopní preukázať, že majú k dispozícii zdroje, 
odborné znalosti, zdokumentované postupy a systémy riadenia, ktoré 
boli zavedené s cieľom riešiť tieto aspekty poskytovaných služieb15 
(vyberú sa primerane podľa ponuky): 

• Pre služby práčovne: v práčovniach ide o zavedenie systémov 
hospodárenia s energiou podľa normy ISO 50001 alebo 
rovnocennej normy a vrátane: 
 odbornej prípravy zamestnancov a informačných programov 

v každej prevádzke; 
 zariadení a postupov v každej prevádzky v záujme 

maximalizácie energetickej účinnosti; 
 Čiastkové meranie, ktoré umožňuje riadenie a vykazovanie 

oddelenej spotreby energie pre postupy týkajúce sa 
prania/čistenia (služieb práčovne) a typy textílií ošetrované 

                                                        
15 Výslovná možnosť vyžadovať schopnosti riadenia dodávateľského reťazca sa zaviedla v časti II písm. d) prílohy XII k smernici 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní, ktorá 
sa mala najneskôr do apríla 2016 transponovať do vnútroštátneho práva. 
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Uchádzači musia potvrdiť, že majú požadované systémy a schopnosti. 
Musia poskytnúť vhodné príklady z predchádzajúcich zákaziek. 
Okrem toho musia opísať interné zdroje, systémy riadenia a 
infraštruktúru, ktoré sa použijú na zabezpečenie súladu a poskytovanie 
služieb. 

Ak sa to považuje za vhodné, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 
na vykonanie návštev a kontrol na mieste alebo právo požiadať o 
kontrolu treťou stranou s cieľom potvrdiť spôsobilosť uchádzača. 

v každej prevádzke (t. j. elektrická energia, plynné a 
kvapalné palivá spotrebované a vyjadrené v kWh na kg 
spracovaných textilných výrobkov, ktoré boli pridelené na 
postupy využívané pri výrobkoch, ako je posteľná bielizeň 
či uteráky, alebo pracovných odevoch). 

• Pre služby súvisiace s údržbou: 
 Zavedenie systémov správy aktív pre inventáre textílií. Tým 

sa umožní priebežné zhromažďovanie údajov a spätnej väzby 
od koncových používateľov o podmienkach a životnosti 
textílií. Tieto systémy sa budú aktívne používať na určenie 
frekvencie a príčin zlyhania textílií a odevov. 

 Riadenie služieb zameraných na opravy a údržbu odevov a 
textílií s cieľom maximalizovať ich životnosť. 

• Pre služby spätného zberu (riadenie výrobkov po skončení 
životnosti): 

- Zavedenie systémov správy aktív a infraštruktúry, ktoré 
slúžia na podporu triedenia konkrétnych textilných 
výrobkov a textílií do jednotlivých segmentov, ich 
skladovania a predaja s cieľom maximalizovať ich opätovné 
použitie a recykláciu. 

- Poskytovanie poradenstva v oblasti dizajnu pre verejných 
obstarávateľov s cieľom uľahčiť opätovné použitie a 
recykláciu výrobkov Poskytovanie odbornej prípravy v 
oblasti triedenia textílií po skončení životnosti pre 
zamestnancov verejného obstarávateľa. 

Overovanie: 
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Uchádzači musia potvrdiť, že majú požadované systémy a schopnosti. 
Musia poskytnúť vhodné príklady z predchádzajúcich zákaziek. 
Okrem toho musia opísať interné zdroje, systémy riadenia a 
infraštruktúru, ktoré sa použijú na zabezpečenie súladu a poskytovanie 
služieb. 

Ak sa to považuje za vhodné, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 
na vykonanie návštev a kontrol na mieste alebo právo požiadať o 
kontrolu treťou stranou s cieľom potvrdiť spôsobilosť uchádzača. 

 

 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

3.2.2. Služby práčovne 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
TŠ1. Výber textílie s cieľom minimalizovať spotrebu energie na sušenie a žehlenie 
(To isté platí pre základné a komplexné kritériá) 

(Pre textílie, ktoré sa budú prať každý deň alebo každý týždeň) 
 
Vyberie sa textília , ktorá má obsah zadržiavania vlhkosti po odstredení menší ako 35 % a stupeň hladkosti textílie po sušení SA3 pre textílie s 
obsahom bavlny ≥50 % a SA4 pre textílie s obsahom bavlny <50 %. 
 
Overovanie: 
Uchádzač musí poskytnúť správu o skúške, v ktorej sa preukazujú kvalitatívne parametre textílie(-ií) podľa týchto metód: 

• obsah zadržiavania vlhkosti: EN ISO 15797 (alebo rovnocenná norma) postup prania. 
• apretúra pre ľahké ošetrovanie: EN ISO 15487 (alebo rovnocenná norma) vzhľad po praní a sušení. 
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KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
Usmernenie o spotrebe energie počas prania/čistenia (služieb práčovne) a používaní pracích prostriedkov 
Odporúča sa kombinovať kritériá pre spotrebu energie a vplyvu pracieho prostriedku na životné prostredie a prideliť váhu celkovému počtu bodov 
pridelených podľa týchto kritérií: 

 Kritérium S5.1: Spotreba energie: 75 %. 
 Kritérium S5.2: Vplyv pracieho prostriedku na životné prostredie: 25 %. 

Monitorovanie sa musí vykonať v súlade s doložkou o plnení zákazky S2.4. 

 KVP1. Špecifická spotreba energie 
Uchádzačom sa pridelia body podľa navrhovanej špecifickej spotreby 
energie v kWh(elektrická energia spolu s plynnými a kvapalnými 
palivami) na kg opraného, vysušeného a konečne upraveného textilného 
výrobku – t. j. bielizne (posteľnej bielizne, uterákov a pod.) či 
pracovného odevu (podľa vhodnosti), ktorá sa dosiahne počas 
poskytovania služby. 

Body sa pridelia v lineárnom pomere k prijatým návrhom, od najnižšej 
spotreby (100 % dostupných bodov) až po najvyššiu (nula bodov). 

Overovanie: 
Uchádzač poskytne špecifikácie pre čiastkové meranie za každý postup 
využívaný v rámci poskytovania služby, teda pranie, sušenie a konečnú 
úpravu, pričom sa rozlišuje medzi textilnými výrobkami typu posteľná 
bielizeň či uteráky a pracovným odevom. Takisto poskytnú opis 
opatrení na overenie čiastkových meraní. 

 KVP2. Vplyv pracieho prostriedku na životné prostredie: 
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Uchádzačom sa pridelia body, ak sa v rámci plnenia zákazky zaviažu k 
používaniu pracích prostriedkov, ktoré spĺňajú kritériá 
environmentálnej značky EÚ v oblasti toxicity vo vodnom prostredí a 
biologickej odbúrateľnosti pre pracie prostriedky na použitie v 
priemysle a vo verejných zariadeniach alebo im rovnocenné 
prostriedky. Kritériá sú uvedené na tomto webovom sídle: 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-
criteria.html. 

Uchádzačom, ktorí prijmú tento záväzok, sa udelí maximálny počet 
bodov. 

Overovanie: 
Uchádzači musia poskytnúť podrobnosti o systéme overovania, ktorý sa 
použije na nákup vyhovujúcich pracích prostriedkov určených na 
použitie v jednotlivých linkách na pranie, ktoré poskytnú službu. 

DOLOŽKA TÝKAJÚCA SA PLNENIA ZÁKAZKY 
 DPZ1. Pre textilné služby, ktoré zahŕňajú pranie/čistenie (služby 

práčovne) 
Úspešný uchádzač musí vykonávať služby v súlade s navrhovanou 
špecifickou spotrebou energie a s použitím vyhovujúceho pracieho 
prostriedku, ku ktorým sa zaviazal vo svojej ponuke. 
Uchádzač musí zabezpečiť tieto formy overovania: 

 Súhrnné údaje o mesačnej spotrebe energie z čiastkových 
meraní na technologických linkách v príslušných prevádzkach 
so zohľadnením typu/hmotnosti vlákna a rozdelením podľa 
hmotnosti spracovaných textílií; 

 Kópie faktúr za nákup pracích prostriedkov spolu s dôkazom, že 
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prací prostriedok(-ky): 
 
i) má environmentálnu značku EÚ; alebo 
ii) má environmentálnu značku typu I, ktorá obsahuje 
rovnocenné kritériá; alebo 
iii) spĺňa stanovené kritériá pre získanie environmentálnej 
značky EÚ16. 
 
Dôkazy musia obsahovať platné licencie na environmentálne 
značky a/alebo údaje o skúškach použitých pracích prostriedkov 
overené treťou stranou. 
 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať overenie treťou 
stranou kedykoľvek počas trvania zákazky a dodávateľ bude povinný 
poskytnúť takéto dôkazy na vlastné náklady. 

 
 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

3.2.3. Údržba 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
TŠ2. Údržba textilných výrobkov 
(To isté platí pre základné a komplexné kritériá) 

Mohlo by sa to spojiť aj s kritériom na vyhodnotenie ponúk alebo formulovať ako takéto kritérium na zohľadnenie najambicióznejšieho prístupu k 

                                                        
16 Európska komisia, Pracie prostriedky na použitie v priemysle a vo verejných zariadeniach, http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html. 



 

33 
 

údržbe. 

Uchádzači ponúkajúci textilné služby predĺžia v rámci svojho plánu správy aktív životnosť pracovných odevov a interiérových textílií 
poskytovaním služieb priebežnej údržby a opravy. Bude to zahŕňať minimálne (podľa relevantnosti vzhľadom na poskytované textílie): 

 zabezpečenie základných opráv, a to vrátane opravy rozštiepených švov a štepovania, výmeny poškodených/stratených častí a 
pripevnenia/výmeny zipsov a uzáverov; 

 výmenu textilných panelov na pracovných odevoch; 
 opätovné ošetrenie a opravu funkčných krycích vrstiev. 

 

 

Overovanie: 
Uchádzač poskytne podrobné špecifikácie o ponúkaných službách súvisiacich s údržbou podľa možnosti aj vrátane zdokumentovaných dôkazov 
zo zariadení údržby, ktoré prevádzkujú sami alebo v rámci subdodávateľskej dohody. 

 

 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

3.2.4. Spätný zber 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
 TŠ3. Systém spätného zberu 

Mohlo by sa to spojiť aj s kritériom na vyhodnotenie ponúk alebo 
formulovať ako takéto kritérium na zohľadnenie najambicióznejšieho 
prístupu k spätnému zberu. 
V prípade textílií dodávaných na použitie v rámci zákazky musí 
uchádzač v rámci svojho systému správy aktív prevádzkovať systém 
spätného zberu alebo disponovať formálnymi mechanizmami so 
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systémom spätného zberu, ktoré obsahujú tieto prvky: 

• systémy zberu nainštalované vo vlastných priestoroch verejného 
obstarávateľa s cieľom uľahčiť (podľa vhodnosti) triedenie a 
klasifikáciu textílií; 

• odborná príprava a inštruktážny materiál s cieľom zabezpečiť, 
aby mali zamestnanci orgánu verejnej správy jasnú predstavu o 
tom, ako sa systém používa; 

• triediace činnosti po uskutočnení zberu s cieľom maximalizovať 
hodnotu získanú z opätovného použitia alebo recyklácie. Bude 
to zahŕňať prinajmenšom triedenie podľa vlákna, farby a stavu 
odevu. 

Uchádzač poskytne údaje o pravdepodobných konečných trhoch pre 
obnovené textílie. 

Overovanie: 
Uchádzač musí poskytnúť opis navrhovaného systému, podľa vhodnosti 
aj vrátane dokumentácie nimi prevádzkovaných systémov po 
uskutočnení zberu vrátane špecifikácií týkajúcich sa triediacich liniek a 
fotografických dôkazov týkajúcich sa prevádzky. 

DOLOŽKA TÝKAJÚCA SA PLNENIA ZÁKAZKY 
 DPZ2. Systém spätného zberu 

Uchádzač musí podávať správy o výkonnosti svojho systému spätného 
zberu v súlade s týmito požiadavkami: 

• Prieskumy sa vykonajú medzi zamestnancami v zariadeniach 
verejného obstarávateľa s cieľom určiť stupeň náročnosti 
používania systémov zberu/triedenia. Tieto prieskumy sa 
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vykonajú v období prvých šiestich mesiacoch poskytovania 
služieb a zistenia sa použijú na identifikáciu/vykonávanie 
prípadných zlepšovacích opatrení. 

• Pomer hmotnosti zozbieraných textílií, ktoré sa opätovne použili 
alebo recyklovali, a súvisiacej hodnoty/kg textílií získaných z 
určených konečných trhov, na ktoré sa odosielajú, sa bude 
každý rok určovať a zaznamenávať. 

Uchádzač poskytne krátke zhrnutie zistení vyplývajúcich z prieskumu 
medzi zamestnancami, ako aj zhrnutie identifikovaných potenciálnych 
opatrení na zlepšenie. Vypracuje sa ročná správa s prehľadom o určenia 
daných textílií a hodnoty získanej z každého konečného trhu. 
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4. KALKULÁCIA NÁKLADOV NA ŽIVOTNÝ CYKLUS 
Kalkulácia nákladov na životný cyklus (LCC) je technika, ktorá sa môže použiť na odhad celkových nákladov na vlastníctvo textilných 
výrobkov (a prípadne niektorých environmentálnych externalít). Je to spôsob, ako prijímať efektívne dlhodobé investičné rozhodnutia, pretože 
niektoré aspekty nákladov nemusia byť pre subjekt s rozhodovacou právomocou hneď zrejmé, napr. sa môže vyžadovať vyššia počiatočná 
investícia s cieľom dosiahnuť nižšie náklady na životný cyklus, na základe nižších nákladov na spotrebu energie počas prania/čistenia (služieb 
práčovne) a lepšej odolnosti pri dlhšej životnosti a nižších nákladoch na opravu. Ak sa zohľadňujú externality, technika LCC je zvlášť 
relevantná na dosiahnutie lepších environmentálnych vlastností. 

Kritériá GPP EÚ pre textílie sa vzťahujú na viacero aspektov dizajnu a špecifikácie textilných výrobkov, ktoré pri starostlivom zohľadnení vo 
fáze obstarávania môžu znížiť náklady na životný cyklus spojené s ich praním/čistením (službami čistiarne), údržbou a koncom životnosti: 

o Pranie/čistenie (služby práčovne): náklady na energiu spotrebovanú pri praní, sušení a žehlení textilných výrobkov predstavujú buď 
priame náklady orgánu verejnej správy (ak danú práčovňu prevádzkuje) alebo nepriame náklady prenesené na dodávateľov (ak sa služby 
práčovne zabezpečujú externe). Špecifikácie textilného výrobku môžu mať významný vplyv na spotrebu energie počas cyklu 
prania/čistenia (služieb práčovne): 

 Vláknové zloženie textílií má podstatný vplyv na množstvo energie, ktoré je potrebné na ich pranie, sušenie a žehlenie. Napríklad 
pracovné odevy alebo interiérové textílie vyrobené zo zmesi bavlny a syntetických vlákien môžu znížiť spotrebu energie pri 
každom cykle prania/čistenia (služieb práčovne), a tým aj náklady orientačne až o 50 % v porovnaní s tými istými výrobkami 
vyrobenými zo 100 % prírodných vlákien. 

o Životnosť: existuje mnoho faktorov, ktoré môžu ovplyvniť životnosť textilného výrobku. Patrí medzi ne odolnosť voči opotrebovaniu a 
predčasnému zlyhaniu a zabezpečenie náležitej starostlivosti a údržby (najmä v prípade technických výrobkov s osobitnými 
vlastnosťami) s cieľom zabrániť predčasnej výmene: 

 Na odolnosť voči opotrebovaniu počas používania a cyklov prania/čistenia (služieb práčovne) má veľký vplyv zloženie vlákna. 
Odolnejšie vláknové zloženie môže predĺžiť životnosť textilného výrobku v rozmedzí približne od 34 % (v prípade pracovných 
odevov) až do 100 % (v prípade uterákov a posteľnej bielizne) v porovnaní s výrobkami zo 100 % bavlny. 

 Predčasné zlyhanie švov a povrchových úprav, ako aj uzáverov, napríklad zipsov, gombíkov, suchých zipsov a spôn, si môže 
vyžadovať nákladné opravy a ošetrenie, alebo viesť k predčasnému vyradeniu pracovných odevov či rovnošiat. Hoci plánovanie 
výrobkov zvyčajne býva založené na dvojročnej životnosti, vďaka špecifikáciám týkajúcim sa lepšieho dizajnu a odolnosti 
existuje potenciál na zvýšenie životnosti na tri roky, spolu so súvisiacim znížením nákladov na údržbu a výmenu. 

o Koniec životnosti: zneškodňovanie textílií na konci ich životnosti predstavuje nákladovú záťaž pre orgány verejnej správy, ktorí musia 
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platiť podľa hmotnosti. Textílie po skončení životnosti majú na recyklačnom trhu svoju hodnotu (orientačne 250 – 560 EUR/tonu). 
Existuje dopyt pre ďalšie použitie textílií v ich pôvodnej podobe (napr. použité pracovné odevy) a ako suroviny na použitie pri výrobe 
nových textílií alebo iných výrobkov (napr. izolačné materiály). Pre objem textilného odpadu to môže mať za následok pozitívnu alebo 
neutrálnu hodnotu. 

 Orgány verejnej správy môžu prijať aktívne opatrenia na zvýšenie hodnoty textílií po skončení ich životnosti – napríklad 
zavedením systémov na triedenie textílií na konci životnosti do jednotlivých segmentov alebo zavedením požiadavky na dizajn s 
jednoduchým odstránením loga.  

 

Pri zohľadnení kombinácie týchto faktorov možno znížiť „celkové náklady spojené s vlastníctvom“ pre každý obstaraný textilný výrobok. 
Jedným zo spôsobov kontroly týchto faktorov je prejsť z obstarávania textilných výrobkov na textilné služby. V takom prípade sa kvalitatívne 
parametre môžu špecifikovať pre každú fázu životného cyklu príslušných textilných výrobkov. Dodávatelia sa následne stanú zodpovednými za 
optimalizáciu nákladov na poskytovanie týchto služieb, ktoré by inak zahŕňali dodatočné režijné náklady a subdodávateľské zmluvy pre orgány 
verejnej správy. 
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Príloha 1: Obmedzenia používania látok v konečnom výrobku 
Skupina látok Platné obmedzenia Koncentračné 

limity 
Skúšobná 
metóda 

1.1. Azofarbivá 

Uplatniteľnosť: 

Odevy, ktorý 
obsahujú akryl, 
bavlnu, polyamid a 
vlnu 

Nesmú sa používať azofarbivá, ktoré sa môžu 
štiepiť na aromatické amíny, o ktorých je 
známe, že sú karcinogénne (pozri zoznam 
uvedený v dodatku 2 environmentálnej značky 
EÚ17). Limitná hodnota pre arylamíny, ktorá 
sa bude vzťahovať na účel testovania 
konečného výrobku. 

30 mg/kg pre 
každý amín 

 

EN 14362-1 a 
3 alebo 
rovnocenná 
norma. 

1.2. Formaldehyd 

Uplatniteľnosť: 

Všetky odevy a 
interiérové textílie, 
ktoré obsahujú 
prírodné vlákna 

 

Na zvyšky formaldehydu v hotovom 
výrobku sa uplatňujú tieto limitné hodnoty: 

 

 

EN ISO 
14184-1 alebo 
rovnocenná 
norma  výrobky pre dojčatá a deti do 

3 rokov 
16 ppm 

 

 Všetky ostatné výrobky 75 ppm 

 

Zlepšenie kvalitatívnych parametrov pre 
odevy, ktoré prichádzajú do kontaktu s 
pokožkou by sa tiež mohlo požadovať ako 
kritérium na vyhodnotenie ponúk18. 

 

Tieto požiadavky sa môžu uplatňovať ako 
komplexné kritérium výlučne pre interiérové 
textílie: 

 Emisie z konečného výrobku 

0,1 mg/m3 EN 16516 a 
EN ISO 
14184-1 alebo 
rovnocenná 
norma 

1.3. Pomocné látky 

Uplatniteľnosť: 

Všetky výrobky 

Tieto látky nesmú byť prítomné v konečnom 
výrobku: 

 Nonylfenol 
 Oktylfenol 

100 mg/kg 
súhrnnej 
hodnoty 

Extrakcia 
rozpúšťadla s 
následnou 
HPLC/MS 

Tieto látky nesmú byť prítomné v konečnom 
výrobku: 

 Nonylfenol-etoxyláty 
 Oktylgenol-etoxyláty 

100 mg/kg 
súhrnnej 
hodnoty 

ISO 18254. 

1.4. Krycie vrstvy, 
lamináty 
a membrány 

Uplatniteľnosť: 

Kde sú zapracované 
do štruktúry textilu. 

 

Krycie vrstvy, plastizolová tlač, lamináty, 
membrány a plastové doplnky nesmú 
obsahovať tieto ftaláty: 

 DEHP (bis-(2-etylhexyl)-ftalát) 
 BBP (butylbenzylftalát) 
 DBP (dibutylftalát) 
 DMEP (bis2-metoxyetyl) ftalát 
 DIBP (diizobutylftalát) 
 DIHP (di-C6-8-rozvetvené 

alkyftaláty) 
 DHNUP (di-C7-11-rozvetvené 

alkylftaláty) 

Súhrnná 
hodnota 0,1 % 
(hmotnostný 
podiel) 

EN ISO 14389 
alebo 
rovnocenná 
norma. 

                                                        
17 Európska komisia, Environmentálna značka EÚ pre skupinu textilných výrobkov, 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html. 
18 Možno nájsť kompromisné riešenia z hľadiska kvality a odolnosti nekrčivých odevov, najmä v 
prípadoch, keď sa tieto odevy perú pri vysokých teplotách. 
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 DHP (di-n-hexylftalát) 
Príloha 2: Obmedzenia týkajúce sa postupu výroby látky 
Skupina látok Platné obmedzenia Požiadavky na 

overovanie 

2.1. Farbivá 
a pigmenty 

 

Tieto farbivá a pigmenty sa nesmú používať pri 
výrobe textílií: 

Acid Red 26, Direct Black 38, Disperse Blue 1, Basic 
Red 9, Direct Blue 6, Disperse Orange 11, Basic 
Violet 14, Direct Red 28, Disperse Yellow 3, Pigment 
Red 104, Pigment Yellow 34 

Audit prevádzky, pri 
ktorom sa majú 
identifikovať použité 
farbivá. 

 

2.2. Pomocné 
látky 

 

Tieto látky sa nesmú používať pri výrobe textílií: 

 bis(hydrogénovaný lojový alkyl) 
dimetylamóniumchlorid (DTDMAC) 

 distearyl dimetyl(dioktadecyl)amónium-
chlorid (DSDMAC) 

 di(stužený loj) dimetylamóniumchlorid 
(DHTDMAC) 

 etyléndiamín tetraacetát (EDTA) 
 dietylén triamín pentaacetát (DTPA) 
 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol 
 1-Metylpyrolidín-2-ón 
 kyselina nitrilotrioctová (NTA). 

Audit prevádzky, pri 
ktorom sa majú 
identifikovať chemikálie 
použité ako pomocné 
látky. 

 

2.3. Bielenie 

 

Bieliace činidlá na báze chlóru sa nesmú používať na 
bielenie žiadnych priadzí, textílií alebo pletených 
panelov. 

 

Audit prevádzky, pri 
ktorom sa majú 
identifikovať použité 
bieliace činidlá. 

 

2.4. Ošetrenie 
odpudzovačmi 
vody, škvŕn 
a oleja 

 

Základná požiadavka: 

Nesmie sa použiť kyselina perfluóroktán-sulfónová 
alebo sulfonáty (PFSA) s dlhým reťazcom (≥C5) a 
kyselina perfluóroktán-karboxylová alebo karboxyláty 
(PFCA) s dlhým reťazcom (≥C7). 

Komplexná požiadavka: 

Nesmie sa používať fluórovaná voda, ošetrenie 
odpudzovačmi škvŕn a oleja, ak sa tieto funkcie 
nevyžadujú v kombinácii. 

Okrem toho sa v rámci základných aj komplexných 
kritérií musí odev podrobiť skúške odolnosti (pozri 
kritérium 3.1) 

Audit prevádzky, pri 
ktorom sa majú 
identifikovať 
odpudzovače použité na 
konečnú úpravu. 

 

2.5. Vodotesné 
membrány 

 

Fluórpolymérové membrány a lamináty použité v 
odevoch určených do vonkajšieho prostredia sa nesmú 
vyrábať s použitím kyseliny perfluóroktánovej 
(PFOA) alebo akýchkoľvek fluórovaných povrchovo 
aktívnych látok s dlhým reťazcom. 

 

Audit prevádzky 
dodávateľa 
membrán/laminátov 
alebo dokumentácia 
vládneho regulačného 
orgánu. 
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2.6. Spomaľovače 
horenia 

 

Základná požiadavka: 

Nesmú sa používať tieto spomaľovače horenia: 

 HBCDD – hexabrómocyklododekán 
 DecaBDE – dekabrómodifenyléter 
 TEPA – tris-(aziridinyl)-fosfinoxid 
 TRIS – tris(2,3 dibrómpropyl) fosfát 
 TCEP – tris(2,chlóretyl) fosfát 
 parafín, C10-C13, chlórovaný (SCCP) 

Komplexná požiadavka: 

V prípade potreby protipožiarnej ochrany sa textília 
musí podrobiť skúške s cieľom zabezpečiť jej vysokú 
úroveň odolnosti (pozri kritérium 3.1) 

Audit prevádzky, pri 
ktorom sa majú 
identifikovať použité 
spomaľovače horenia. 
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Príloha 3: Skúšky životnosti 

3.1. Orientačná uplatniteľnosť požiadaviek týkajúcich sa kvalitatívnych parametrov v 
súvislosti s odolnosťou textílií 
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Skúšky, ktoré sa vzťahujú na 
všetky výrobky 

        

Uteráky a posteľná bielizeň         

Rovnošaty a pracovné odevy         

Pracovné odevy určené do 
ťažkých prevádzkových 
podmienok a OOP určené na 
prevádzku v teréne 

        

Funkčné vrchné odevy t. j. bundy, 
nohavice, OOP         

 

3.2. Výkonnostné referenčné hodnoty (v súvislosti s kvalitatívnymi parametrami) a 
skúšobné metódy 
Základný kvalitatívny parameter 
 
Norma odolnosti Výkonnostné referenčné hodnoty Skúšobná metóda, resp. 

metódy 
3.1. Zmena rozmerov Tkaniny 

 Bavlna a zmes bavlny +/- 3,0 % 
 Zmes vlny +/- 2,0 % 
 Syntetické vlákna +/- 2,0 % 
 Posteľná bielizeň a uteráky +/-8,0 % 
 

EN ISO 6330 (domáce pranie) 
alebo rovnocenná norma, 
alebo ISO 15797 (priemyselné 
práčovne) alebo rovnocenná 
norma v kombinácii s normou 
EN ISO 5077 alebo 
rovnocennou normou po 3 
praniach. 

3.2. Stálofarebnosť pri 
praní 

3 – 4 pre zmenu farby a farbenie 
 

ISO 15797 alebo rovnocenná 
norma (v prípade 
uplatniteľnosti) v kombinácii s 
normou ISO 105 C06 alebo 
rovnocennou normou 
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3.3. Stálofarebnosť pri 
potení 

3 – 4 pre zmenu farby a farbenie, 4 
pre tmavé farby (štandardná hĺbka 
> 1/1) 

ISO 15797 alebo rovnocenná 
norma (v prípade 
uplatniteľnosti) v kombinácii s 
normou ISO 105 E04 (kyselina 
a zásada, porovnanie s 
multivláknovými textíliami) 
alebo rovnocennou normou. 

3.4. Stálofarebnosť pri 
otere za mokra 

Stupeň 2 – 3 ISO 15797 alebo rovnocenná 
norma (v prípade 
uplatniteľnosti) v kombinácii s 
normou ISO 105 X12 alebo 
rovnocennou normou 

3.5. Pevnosť v ťahu <50 % bavlna N/(g/m2) 2,0 
50 % bavlna N/(g/m2) 1,8 
Minimálna výkonnosť 400 N 

EN ISO 13934 (pomocou 
metódy „Strip“) alebo 
rovnocenná norma 

3.6. Pevnosť švov 100 N pri rozpade 
 

EN ISO 13935 (pomocou 
metódy „Strip“) alebo 
rovnocenná norma. 
 

Komplexná výkonnosť 
 
Norma odolnosti Výkonnostné referenčné hodnoty Skúšobná metóda, resp. 

metódy 
3.7. Odpudzovanie 
vody, nečistôt a škvŕn 

Zachovanie funkčnosti buď po 20 
domácich cykloch pri teplote 40 oC 
alebo po 10 priemyselných cykloch 
pri teplote 75 oC: 
 
 Odpudzovanie vody: 80 z 90 
 Odpudzovanie oleja: 3,5 zo 4,0 
 Odpudzovanie škvŕn: 3,0 z 5,0 
 
Teploty priemyselného prania sa 
môžu znížiť na 60 °C pre oblečenie 
s podlepenými švami. 
 

ISO 6330 (domáce) alebo 
rovnocenná norma alebo ISO 
15797 (priemyselné) alebo 
rovnocenná norma v 
kombinácii s: 
 
 Odpudzovače vody: ISO 4920 

alebo rovnocenná norma 
 Odpudzovače oleja: ISO 14419 

alebo rovnocenná norma 
 Odpudzovače škvŕn: ISO 22958 

alebo rovnocenná norma 
 

3.8. Spomaľovanie 
horenia 

Umývateľné výrobky si musia 
zachovať svoju funkčnosť po 50 
cykloch prania (komplexné 
kritérium). 
 
Neumývateľné výrobky si musia 
uchovať funkčnosť po skúške 
namáčania. 
 

ISO 6330 (domáce cykly) 
alebo rovnocenná norma, 
alebo podľa vhodnosti 
vzhľadom na požiadavky 
zákazky norma EN ISO 10528 
(priemyselné cykly) alebo 
rovnocenná norma v 
kombinácii s normou EN ISO 
12138 alebo rovnocennou 
normou. 
 
Ak je textília neumývateľná 
a/alebo neodnímateľná, musí 
sa použiť skúšobná metóda 
opísaná v časti 4 normy BS 
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5651 alebo rovnocenná 
norma19. 
 

 

                                                        
19 Táto skúšobná metóda je založená na obsahu britskej normy 5651: Metóda pre postupy čistenia za 

sucha a za mokra, ktoré sa majú použiť na posúdenie účinku čistenia za sucha a za mokra na 
horľavosť textílií a kombinovaných textílií. 


