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Stenové panely – 

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 stenové panely. 
V podkladovej správe sa uvádzajú všetky podrobnosti o dôvodoch výberu týchto kritérií 
a odkazy na ďalšie informácie. Odporúčania pre nákup 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 tovar, 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 určovaní vhodných dodávateľov, napríklad aby mali zabezpečený 
dostatočne vyškolený personál, alebo aby mali zavedené príslušné environmentálne 
politiky a postupy. 

• Kritériá na zadanie zákazky. Kritériá na zadanie zákazky, na základe ktorých bude 
verejný obstarávateľ porovnávať ponuky a na ktorých sa bude zakladať zadanie zákazky. 
Kritériá na zadanie zákazky nie sú kritériami pre rozhodovanie, či výrobok 
vyhovuje/nevyhovuje, čo znamená, že ponuky na výrobky, ktoré nie sú v súlade s týmito 
kritériami, ešte môžu postúpiť do konečného rozhodovania 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 výrobky alebo služby majú 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. 
 
 
1. Vymedzenie a rozsah pôsobnosti 
 
Stenové panely na účely týchto kritérií zeleného verejného obstarávania sú vymedzené ako 
dosky, ktoré sa používajú vo zvislej alebo šikmej polohe (napríklad v podkrovných 
priestoroch) v budove, kde samotný panel nie je nosný a jeho povrch nie je konečným 
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povrchom viditeľným na dokončenej budove, t. j. bude zastierkovaný, omietnutý, natretý, 
tapetovaný atď.  
 
Pozornosť je zameraná na dva odlišné typy materiálov stenových panelov, keďže tieto 
materiály dovedna predstavujú prakticky celý trh so stenovými panelmi. Sú to sadrokartónové 
dosky a dosky na báze dreva. Tieto dva materiály sa posudzujú ako samostatné položky, 
pretože, aj keď sa ich používanie prekrýva, v prípade materiálového obsahu tomu tak nie je 
a ani v prípade mnohých noriem, ktoré tieto materiály musia spĺňať. 
 
Existuje niekoľko environmentálnych značiek a noriem, ktoré sa vzťahujú na stenové panely. 
Niektoré sa vzťahujú na oba materiály, ako napríklad značka Severská labuť pre stenové 
panely, austrálska značka Dobrý environmentálny výber (Good Environmental Choice label), 
zatiaľ čo iné sa vzťahujú len na jeden z materiálov, ako napríklad nemecký Modrý anjel pre 
kompozitné drevené panely, kanadská environmentálna značka pre sadrokartónové dosky 
alebo japonská environmentálna značka „Ecomark“ pre dosky na báze dreva.  
 
Na väčšinu stenových panelov sa vzťahuje smernica o stavebných výrobkoch a stavebné 
výrobky, na ktoré sa táto smernica vzťahuje, musia mať označenie CE. Označenie CE je 
doplnené špecifickými technickými informáciami o konkrétnych charakteristikách týchto 
výrobkov. 

 
2. Hlavné environmentálne vplyvy 
 
Hlavné vplyvy stenových panelov spočívajú v energii spotrebovanej počas výroby, spotrebe 
prírodných zdrojov v dôsledku výroby a vplyvu v súvislosti so zneškodňovaním po uplynutí 
doby životnosti výrobkov, ako aj v súvislosti s odpadom, ktorý vzniká pri inštalácii.  
 
K oblastiam s najväčšou možnosťou vplyvu patrí minimalizácia odpadu a možnosti recyklácie 
a zabránenie jeho skládkovaniu. Mnohé zo špecifikácií sú preto zamerané na tento aspekt.  
 
Okrem toho na vnútorné prostredie budovy má vplyv vyparovanie lepidiel z drevených 
panelov počas fázy používania, t. j. po inštalovaní panelov, dokonca aj vtedy, keď sa 
samotné vyparovanie nepovažuje za environmentálny vplyv ako taký.  
 

Hlavné environmentálne vplyvy  Prístup v rámci ZVO 
 
 

• Vplyv materiálov použitých na 
zhotovenie stenových panelov 
– spotreba zdrojov. 

 
• Vplyv materiálov a látok 

používaných pri výrobe 
a následne uvoľňovaných pri 
používaní. 

 
• Vplyv energie používanej 

v rôznych fázach výroby 
stenových panelov. 

 
 
• Vplyv odpadov pri 

zneškodňovaní stenových 
panelov a ich odrezkov po 
uplynutí životnosti.  

 

  
• Podporovať dobré nakladanie 

s materiálmi na stavbe (aby 
nedochádzalo k poškodeniu 
materiálov a vzniku 
odpadov z nich). 

• Podporovať nákup sadrových 
stenových panelov využívajúcich 
syntetickú sadru a recyklovanú 
sadru. 

• Obmedziť používanie určitých 
chemických zlúčenín. 

• Minimalizovať spotrebu energie 
pri výrobe, vždy keď je to možné. 

• Podporovať používanie 
materiálov šetrných k životnému 
prostrediu. 

• Podporovať nákup dosiek na 
báze dreva, na výrobu ktorých 
sa používajú udržateľné drevené 
materiály. 
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• Podporovať systémy recyklácie 
stavebného a demolačného 
odpadu.  

 
 
Upozorňujeme, že poradie vplyvov nemusí nevyhnutne znamenať poradie ich dôležitosti. 
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3. Kritériá ZVO pre sadrokartónové stenové panely  
 

3.1. Základné kritériá ZVO pre sadrokartónové stenové panely 
 

 
PREDMET 
 
Nákup stenových panelov šetrných k životnému prostrediu. 

 
 
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
 

1. Papier používaný pri výrobe sadrokartónových panelov musí byť buď: 
a. zo 100 % recyklovaného dreva/papiera a/alebo  
b. z papiera vyrobeného z dreva, drevných vláken alebo drevných častíc 

pochádzajúcich z lesov, kde sa vykonáva zákonná ťažba.  
 

Overovanie a: Poskytnutie príslušnej dokumentácie potvrdzujúcej, že papier alebo 
použité drevo sú 100 % recyklované, t. j. z vnútroštátneho systému certifikácie alebo 
systému certifikácie EÚ. 

 
 

Overovanie b: 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 dohodu o 
partnerstve (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 rámci 
celého výrobného reťazca od lesa až po výrobok. 
 

2. Sadra musí obsahovať najmenej 2 % recyklovanej sadrokartónovej dosky 
(hmotnostných na základe ročného priemeru, bez sadry zo zariadení odsírovania 
plynov). Ak je možné dosiahnuť vyššie percentuálne podiely, mali by sa uprednostniť. 

 
Overovanie: Musí sa poskytnúť primeraný dôkaz o splnení tohto kritéria. Musia sa 
napríklad predložiť dokumenty z kontroly kvality alebo výrobná dokumentácia. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2] FSC (Lesná dozorná rada): http://www.fsc.org/en  
3] PEFC (Program na podporu lesných certifikačných schém): http://www.pefc.org/internet/html  
4] Akčný plán FLEGT (Vynútiteľnosť práva, správa a obchod v lesnom hospodárstve) prijala EÚ v roku 2003. Akčný plán obsahuje 
súbor opatrení na riešenie otázky nezákonnej ťažby dreva v rozvojových krajinách. Plán vymedzuje udeľovanie licencií pre drevo na 
zaručenie zákonnosti dovážaných výrobkov z neho. Na získanie licencie je potrebný podpis dobrovoľných dohôd o partnerstve medzi 
krajinami vyrábajúcimi drevo a EÚ. Výrobky z dreva, ktoré boli zákonne vyrobené v partnerských krajinách, ktoré podpísali príslušnú 
dohodu, získajú licenciu na zákonnosť výroby. Viac informácií nájdete na webovej stránke: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm  
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KRITÉRIÁ NA ZADANIE ZÁKAZKY  
Dodatočné body sa udelia: 

1. V pomere k zvýšenému podielu recyklovanej sadry v kúpenom sadrokartóne.  
 

Overovanie: Musí sa poskytnúť primeraný dôkaz o splnení tohto kritéria, predloží sa 
napríklad dokumentácia obsahujúca dôkaz o vstupe recyklovaného materiálu.  
 

2. Papier používaný pri výrobe sadrokartónových panelov je vyrobený z dreva, drevných 
vlákien alebo drevných častíc pochádzajúcich z lesov, v prípade ktorých sa overilo, že 
v ich udržateľnom hospodárení sú zavedené zásady a opatrenia zamerané na 
zabezpečenie trvalo 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 trvalo 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 trvalo 
udržateľné lesné hospodárstvo prijatým v rámci príslušnej medzinárodnej alebo 
regionálnej iniciatívy (ITTO, Montrealský proces, Tarapotský proces, Iniciatíva 
UNEP/FAO proti africkému pásmu sucha). 
 
Overovanie: Dostačujúcim dôkazom udržateľnej ťažby dreva môže byť zavedený 
systém sledovania. 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 drevné vlákna certifikované ako FSC, PEFC alebo 
akékoľvek iné rovnocenné dôkazy. 

 
 

DOLOŽKY TÝKAJÚCE SA PLNENIA ZMLUVY 
 

1. K dispozícii musia byť informácie o stenových paneloch vzťahujúce sa na materiály, 
napríklad typy farieb, ktoré nebudú brániť recyklácii alebo inému odvráteniu 
skládkovania sadrokartónu po uplynutí životnosti. 

 
Overovanie: Výrobky nesúce príslušnú environmentálnu značku typu 1 spĺňajúce 
uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj iný vhodný dôkaz. 

 
2. Primerané a prijateľné užívateľské informácie opisujúce manipuláciu, postupy 

inštalácie, aplikácie povrchovej úpravy, recykláciu a metódy recyklácie a/alebo 
zneškodňovania musia byť dodané s výrobkom alebo uvedené na obaloch alebo 
etiketách. 
 
Overovanie: Súlad s týmito požiadavkami musí byť preukázaný predložením vzorov 
etikiet, obalov a informácií v mieste predaja. Uzná sa aj iný vhodný dôkaz. 

 
3. Uchádzač musí preukázať, že dodávateľ inštalujúci stenové panely má zavedené 

účinné politiky a postupy na zabezpečenie, aby sa s odpadom vznikajúcim pri 
inštalácii, t. j. odrezkami, stratami pri orezávaní, poškodenými doskami a pod. 
zaobchádzalo náležite udržateľným spôsobom, ako napríklad zhodnocovanie, 
recyklácia alebo zabránenie skládkovaniu, ak je to možné prostredníctvom vhodného 
systému zberu. 

 
Overovanie: Možné dôkazy zahŕňajú EMAS a ISO 14001 alebo rovnocenné 
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certifikáty vydané orgánmi, ktoré spĺňajú právne predpisy Spoločenstva alebo 
príslušné európske alebo medzinárodné normy týkajúce sa certifikácie na základe 
noriem pre environmentálny manažment. Uzná sa aj iný vhodný dôkaz. 

 
Komplexné kritériá ZVO pre sadrokartónové stenové panely 
 
PREDMET 
 
Nákup stenových panelov šetrných k životnému prostrediu. 

 
 
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
 

1. Papier používaný pri výrobe sadrokartónových panelov musí byť buď: 
a. zo 100 % recyklovaného dreva/papiera a/alebo  
b. z papiera vyrobeného z dreva, drevných vláken alebo drevných častíc 

pochádzajúcich z lesov, kde sa vykonáva zákonná ťažba. 
 

Overovanie a: Poskytnutie príslušnej dokumentácie potvrdzujúcej, že papier alebo 
použité drevo sú 100 % recyklované, t. j. z vnútroštátneho systému certifikácie alebo 
systému certifikácie EÚ. 
 
Overovanie b: Zákonný pôvod dreva/drevných vlákien možno preukázať zavedeným 
systémom sledovania pôvodu dreva. 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 dohodu o 
partnerstve (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 rámci 
celého výrobného reťazca od lesa až po výrobok. 

2. Sadra musí obsahovať najmenej 5 % recyklovanej sadrokartónovej dosky 
(hmotnostných na základe ročného priemeru, bez sadry zo zariadení odsírovania 
plynov). Ak je možné dosiahnuť vyššie percentuálne podiely, mali by sa uprednostniť. 

 
Overovanie: Musí sa poskytnúť primeraný dôkaz o splnení tohto kritéria. Napríklad 
predložiť dokumenty z kontroly kvality alebo výrobnú dokumentáciu. 

 
3. Ak panely obsahujú potenciálne rádioaktívny materiál (napr. z trosky, popola 

zo spaľovania uhlia, fosfosádrovca), musí byť preukázané, že koeficient gama (my), 
alebo aktivitný koeficient (l1) je menší ako 1. 

 
Rádioaktívne látky v materiáli panela sú vyjadrené ako koeficient gama/aktivitný 

                                                 
2] FSC (Lesná dozorná rada): http://www.fsc.org/en  
3] PEFC (Program na podporu lesných certifikačných schém): http://www.pefc.org/internet/html  
4] Akčný plán FLEGT (Vynútiteľnosť práva, správa a obchod v lesnom hospodárstve) prijala EÚ v roku 2003. Akčný plán obsahuje 
súbor opatrení na riešenie otázky nezákonnej ťažby dreva v rozvojových krajinách. Plán vymedzuje udeľovanie licencií pre drevo na 
zaručenie zákonnosti dovážaných výrobkov z neho. Na získanie licencie je potrebný podpis dobrovoľných dohôd o partnerstve medzi 
krajinami vyrábajúcimi drevo a EÚ. Výrobky z dreva, ktoré boli zákonne vyrobené v partnerských krajinách, ktoré podpísali príslušnú 
dohodu, získajú licenciu na zákonnosť výroby. Viac informácií nájdete na webovej stránke: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
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koeficient v súlade s:  
CK/3000 + CRa/300 + CTh/200 < 1,0  

Koeficient rádia nesmie prekročiť: CRa/100 = 1,0 
 
V uvedenom vzorci CK, CRA a CTh označuje v tomto poradí koncentráciu draslíka 
40, rádia 226 a tória 232, vyjadrenú v bequereloch na kilogram (Bq/kg) materiálu. 1 % 
draslíka sa rovná 310 Bq/kg draslíka 40, 1 ppm uránu sa rovná 12,3 Bq/kg rádia 226 
a 1 ppm tória 4,0 Bq/kg tória 232. 
 
Overovanie: Uchádzač musí poskytnúť primeraný dôkaz o splnení tohto kritéria. 
Uzná sa napríklad aj správa z nezávislého laboratórneho testu alebo akýkoľvek iný 
vhodný dôkaz. 

 
4. Sadrokartón ako konečný výrobok nesmie obsahovať žiadny chemický produkt 

klasifikovaný ako: 
 

• karcinogénny (R40, R45, R49) 
• mutagénny (R46, R68)  
• škodlivý alebo toxický pre reprodukčný systém (R60, R61, R62, R63)  
• toxický (R23, R24, R25, R26, R27, R28). 

 
V nariadení (ES) č. 1272/2008 o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS 
a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 sú uvedené tieto 
výstražné upozornenia, ktoré sa vzťahujú k uvedeným rizikovým vetám. Z konečného 
výrobku sa za obvyklých podmienok používania nebude uvoľňovať alebo vyluhovávať 
žiadna látka alebo prípravky, ktoré sú klasifikované s uvedenými výstražnými 
upozorneniami: 

• karcinogénny (karcinogénny 1A, 1B a 2): H350, H350i, H351) 
• mutagénny a môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie (mutagénny 1B 

a 2: H340 a H341) 
• škodlivý pre reprodukčný systém (reprodukčný 1A, 1B a 2: H360F, H360D, 

H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd a H360Df) 
• toxický (akútna toxicita 1, 2 a 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300, 

chronická vodná toxicita 2: H412) 
 

Overovanie: Výrobky označené príslušnou environmentálnou značkou typu 
1 spĺňajúce uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uznajú sa aj iné 
vhodné dôkazy, napríklad správa z nezávislého laboratórneho testu alebo karty 
bezpečnostných údajov materiálov. 

 
5. Sadrokartón nesmie byť impregnovaný, označený, potiahnutý alebo inak ošetrený 

spôsobom, ktorý by bránil recyklácii a/alebo kompostovaniu v Európe.  
 

Overovanie: Uchádzač musí poskytnúť primeraný dôkaz o splnení tohto kritéria. Ako 
dôkaz sa uznajú napríklad aj relevantné certifikáty zo skúšok a informačné listy alebo 
iné vhodné doklady. 
 

 
 

KRITÉRIÁ NA ZADANIE ZÁKAZKY  
Dodatočné body budú udelené:  

1. Úmerne za zvýšený percentuálny podiel recyklovanej sadry po použití spotrebiteľmi 
v zakúpenom sadrokartóne.  

 
ALEBO 
 
Úmerne za zvýšený percentuálny podiel recyklovanej sadry po použití spotrebiteľmi 
zo systému spätného odberu výrobcov do kompostovacieho zariadenia, alebo použitý 
pri výrobe cementu alebo na základe rovnocennej schválenej metódy. 
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Overovanie: Musí sa poskytnúť primeraný dôkaz o splnení tohto kritéria, napríklad sa 
predloží dokumentácia obsahujúca dôkaz o vstupe recyklovaného materiálu.  

 
2. Papier používaný pri výrobe sadrokartónových panelov je vyrobený z dreva, drevných 

vlákien alebo drevných častíc pochádzajúcich z lesov, v prípade ktorých sa overilo, že 
v ich udržateľnom hospodárení sú zavedené zásady a opatrenia zamerané na 
zabezpečenie trvalo 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 trvalo 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 trvalo 
udržateľné lesné hospodárstvo prijatým v rámci príslušnej medzinárodnej alebo 
regionálnej iniciatívy (ITTO, Montrealský proces, Tarapotský proces, Iniciatíva 
UNEP/FAO proti africkému pásmu sucha). 
 
Overovanie: Dostačujúcim dôkazom udržateľnej ťažby dreva môže byť zavedený 
systém sledovania. 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 drevné vlákna certifikované ako FSC, PEFC alebo 
akékoľvek iné rovnocenné dôkazy. 

 
DOLOŽKY TÝKAJÚCE SA PLNENIA ZMLUVY 
 

1. K dispozícii musia byť informácie o stenových paneloch vzťahujúce sa na materiály, 
napríklad typy farieb, ktoré nebudú brániť recyklácii alebo inému odvráteniu 
skládkovania sadrokartónu po uplynutí životnosti. 

 
Overovanie: Výrobky nesúce príslušnú environmentálnu značku typu 1 spĺňajúce 
uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj iný vhodný dôkaz. 
 

2. Primerané a prijateľné užívateľské informácie opisujúce manipuláciu, postupy 
inštalácie, aplikácie povrchovej úpravy, recykláciu a metódy recyklácie a/alebo 
zneškodňovania musia byť dodané s výrobkom alebo uvedené na obaloch alebo 
etiketách. 
 
Overovanie: Súlad s týmito požiadavkami musí byť preukázaný predložením vzorov 
etikiet, obalov a informácií v mieste predaja. Uzná sa aj iný vhodný dôkaz. 

 
3. Uchádzač musí preukázať, že dodávateľ inštalujúci stenové panely má zavedené 

účinné politiky a postupy na zabezpečenie, aby sa s odpadom vznikajúcim pri 
inštalácii, t. j. odrezkami, stratami pri orezávaní, poškodenými doskami a pod. 
zaobchádzalo náležite udržateľným spôsobom, ako napríklad zhodnocovanie, 
recyklácia alebo inému odvrátenie skládkovania, ak je to možné prostredníctvom 
vhodného systému zberu. 

 
Overovanie: Možné dôkazy zahŕňajú EMAS a ISO 14001 alebo rovnocenné 
certifikáty vydané orgánmi, ktoré spĺňajú právne predpisy Spoločenstva alebo 
príslušné európske alebo medzinárodné normy týkajúce sa certifikácie na základe 
noriem pre environmentálny manažment. Uzná sa aj iný vhodný dôkaz. 
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3.2. Vysvetlivky 
 

Verejný obstarávateľ musí zohľadniť miestne podmienky a posúdiť, či môžu byť potrebné 
špeciálne dosky, napríklad dosky so zvýšenou odolnosťou proti vlhkosti. 
 
Výroba sadrokartónovej dosky musí spĺňať európske, štátne a regionálne predpisy a normy 
pre emisie do ovzdušia z výrobného procesu, najmä pokiaľ ide o prach a oxid siričitý 
a vypúšťania odpadových vôd vrátane suspendovaných tuhých látok a chemickej spotreby 
kyslíka, ChSK.  
 
Verejný obstarávateľ môže mať záujem zahrnúť doložku týkajúcu sa plnenia zmluvy na 
zabezpečenie, aby sa úroveň odpadového sadrokartónu (z odrezkov a poškodených dosiek 
vplyvom poveternostných podmienok, nesprávneho skladovania atď.) obmedzila na minimum.  
  
Kritériá na zadanie zákazky 
Verejní obstarávatelia budú musieť uviesť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania 
a súťažných podkladoch, koľko dodatočných bodov udelia za každé kritérium. 
Environmentálne kritériá na zadanie zákazky by mali tvoriť spolu minimálne 10 až 15 % 
celkového počtu dostupných bodov. 
 
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 dôležitosti 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 pravdepodobnejšie, že obal bude dôležitý ako v prípade výrobku 
s dlhšou životnosťou. Obdobne je menej pravdepodobné, že obal bude dôležitý z hľadiska 
životného cyklu v prípade výrobku využívajúceho energiu.  
 
Ak verejný obstarávateľ pokladá obal za podstatnú záležitosť, môže mať záujem o informácie 
od potenciálnych dodávateľov potvrdzujúce, že zohľadnili environmentálny vplyv svojich 
obalov a že dodávateľ postupuje v súlade s politikami verejného obstarávateľa.  
 
 
4. Kritériá ZVO pre stenové panely na báze dreva 
 

4.1. Základné kritériá ZVO pre stenové panely na báze dreva 
 
PREDMET 
 
Nákup stenových panelov šetrných k životnému prostrediu. 

 
 
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
 

1. Primárne drevné materiály musia pochádzať zo zákonných zdrojov.  
 

Overovanie: 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 



Produktový list pre stenové panely  

10 of 18 

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 dohodu o 
partnerstve (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 rámci 
celého výrobného reťazca od lesa až po výrobok. 

2. Drevené panely, v ktorých použité spojivá obsahujúce formaldehyd nesmú presiahnuť 
emisný limit normy E1 pre formaldehyd podľa EN13986, 0,13 mg/m3 ovzdušia (alebo 
0,1 ppm). Týka sa to aj poťahovaných dosiek a prednáterov.5  

 
Overovanie: Uchádzač musí poskytnúť primeraný dôkaz o splnení tohto kritéria. 
Uzná sa napríklad správa z nezávislého laboratórneho testu alebo akýkoľvek iný 
vhodný dôkaz. 

 
 
 
 
 
KRITÉRIÁ NA ZADANIE ZÁKAZKY  
Dodatočné body budú udelené za: 

1. Podiel (%) recyklovaného alebo opätovne použitého dreva. Čím bude toto percento 
vyššie, tým viac bodov sa pridelí.  

 
Overovanie: Uchádzači musia poskytnúť podpísané vyhlásenie, v ktorom je 
uvedené, do akej miery sú výrobky spôsobilé spĺňať toto kritérium. Uzná sa aj iný 
vhodný dôkaz. 
 

2. Konečný výrobok vyrobený z dreva, drevných vlákien alebo drevných častíc 
pochádzajúcich z lesov, pri ktorých sa overilo, že v udržateľnom hospodárení sú 
zavedené zásady a opatrenia zamerané na zabezpečenie trvalo udržateľného 
lesného hospodárenia pod podmienkou, že tieto kritériá charakterizujú a sú 
relevantné pre výrobok.  
 
V Európe zodpovedajú tieto zásady a opatrenia minimálne zásadám a opatreniam 
paneurópskych prevádzkových smerníc pre trvalo 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 trvalo 
udržateľné lesné hospodárstvo prijatým v rámci príslušnej medzinárodnej alebo 
regionálnej iniciatívy (ITTO, Montrealský proces, Tarapotský proces, Iniciatíva 
UNEP/FAO proti africkému pásmu sucha). 

                                                 
2] FSC (Lesná dozorná rada): http://www.fsc.org/en  
3] PEFC (Program na podporu lesných certifikačných schém): http://www.pefc.org/internet/html 
4] Akčný plán FLEGT (Vynútiteľnosť práva, správa a obchod v lesnom hospodárstve) prijala EÚ v roku 2003. Akčný plán obsahuje 
súbor opatrení na riešenie otázky nezákonnej ťažby dreva v rozvojových krajinách. Plán vymedzuje udeľovanie licencií pre drevo na 
zaručenie zákonnosti dovážaných výrobkov z neho. Na získanie licencie je potrebný podpis dobrovoľných dohôd o partnerstve medzi 
krajinami vyrábajúcimi drevo a EÚ. Výrobky z dreva, ktoré boli zákonne vyrobené v partnerských krajinách, ktoré podpísali príslušnú 
dohodu, získajú licenciu na zákonnosť výroby. Viac informácií nájdete na webovej stránke: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm. 
5] Norma EN 13986 sa vzťahuje na označenie CE pre panelové výrobky na báze dreva v stavebníctve. Požiadavky na skúšku 
formaldehydu triedy E1 sú uvedené v prílohe B normy. V triede E1 je stanovených 8 mg alebo menej formaldehydu na 100 g dosky 
sušenej v peci v prípade drevotrieskovej dosky bez povrchovej úpravy, OSB, a MDF podľa metódy skúšky EN 120. Stanovené je 
3,5mg/m2h alebo menej uvoľneného formaldehydu v prípade iných panelových výrobkov podľa skúšobnej metódy EN 717-2. 
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Overovanie: Dostačujúcim dôkazom udržateľnej ťažby dreva môže byť zavedený 
systém sledovania. 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 drevné vlákna certifikované ako FSC, PEFC alebo 
akékoľvek iné rovnocenné dôkazy. 

 
 

DOLOŽKY TÝKAJÚCE SA PLNENIA ZMLUVY 
 

1. K dispozícii musia byť informácie o stenových paneloch vzťahujúce sa na materiály, 
napríklad typy farieb, ktoré nebudú brániť recyklácii alebo inému odvráteniu 
skládkovania panelových dosiek na báze dreva po uplynutí životnosti. 

 
Overovanie: Výrobky označené príslušnou environmentálnou značkou typu 
1 spĺňajúce uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj iný 
vhodný dôkaz. 
 

2. Primerané a prijateľné užívateľské informácie opisujúce manipuláciu, postupy 
inštalácie, aplikácie povrchovej úpravy, recykláciu a metódy recyklácie a/alebo 
zneškodňovania musia byť dodané s výrobkom alebo uvedené na obaloch alebo 
etiketách. 

 
Overovanie: Súlad s týmito požiadavkami musí byť preukázaný predložením vzorov 
etikiet, obalov a informácií v mieste predaja. Uzná sa aj iný vhodný dôkaz. 
 

3. Uchádzač musí preukázať, že dodávateľ inštalujúci stenové panely má zavedené 
účinné politiky a postupy na zabezpečenie, aby sa s odpadom vznikajúcim pri 
inštalácii zaobchádzalo náležite udržateľným spôsobom, ako napríklad recyklácia 
alebo iné odvrátenie skládkovania, ak je to možné. 
 
Overovanie: Možné dôkazy zahŕňajú EMAS a ISO 14001 alebo rovnocenné 
certifikáty vydané orgánmi, ktoré spĺňajú právne predpisy Spoločenstva alebo 
príslušné európske alebo medzinárodné normy týkajúce sa certifikácie na základe 
noriem pre environmentálny manažment. Uzná sa aj iný vhodný dôkaz. 

 
 

 
 
 
4.2. Podrobné Kritériá ZVO pre stenové panely na báze dreva 

 
PREDMET 
 
Nákup stenových panelov šetrných k životnému prostrediu. 

 
 
 
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
 

1. Primárne drevné materiály musia pochádzať zo zákonných zdrojov.  
 

Overovanie: 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). 
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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 dohodu o 
partnerstve (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 rámci 
celého výrobného reťazca od lesa až po výrobok. 

2. Drevené panely, v ktorých sú použité spojivá obsahujúce formaldehyd nesmú 
presiahnuť emisný limit normy E1 pre formaldehyd podľa EN13986. Týka sa to aj 
poťahovaných dosiek a prednáterov.  

 
Overovanie: Uchádzač musí poskytnúť primeraný dôkaz o splnení tohto kritéria. 
Uzná sa napríklad správa z nezávislého laboratórneho testu alebo akýkoľvek iný 
vhodný dôkaz. 
 

3. Obsah voľného formaldehydu v tmeloch v prípade preglejkových panelov alebo 
laminátových drevených panelov môže byť do 0,5 hmotn. %.  

 
Overovanie: Výrobky označené príslušnou environmentálnou značkou typu 
1 spĺňajúce toto kritérium sa budú považovať za vyhovujúce. Uznajú sa aj iné vhodné 
dôkazy, napríklad správa z nezávislého laboratórneho testu. 
 

 
4. Kompozitné drevené panely obsahujúce spojivá obsahujúce fenol nesmú prekročiť 

koncentráciu fenolu 14 µg/m³ v skúšobnej miestnosti.  
 

Overovanie: Výrobky označené príslušnou environmentálnou značkou typu 
1 spĺňajúce toto kritérium sa budú považovať za vyhovujúce. Uznajú sa aj iné vhodné 
dôkazy, napríklad správa z nezávislého laboratórneho testu. 

 
5. Kompozitné drevené panely obsahujúce spojivá na báze PMDI (polymérny 

metyléndifenyldiizokyanát) nesmú emitovať viac než 1µg/m³ (detekovateľného) 
monoméru MDI. 
 
Overovanie: Výrobky označené príslušnou environmentálnou značkou typu 
1 spĺňajúce toto kritérium sa budú považovať za vyhovujúce. Uznajú sa aj iné vhodné 
dôkazy, napríklad správa z nezávislého laboratórneho testu. 
 

 
6. Konečný výrobok nesmie obsahovať chemické produkty klasifikované ako: 

 
• karcinogénny (R40, R45, R49) 
• mutagénny (R46, R68)  
• škodlivý alebo toxický pre reprodukčný systém (R60, R61, R62, R63)  
• toxický (R23, R24, R25, R26, R27, R28). 

 
V nariadení (ES) č. 1272/2008 o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS 

                                                 
2] FSC (Lesná dozorná rada): http://www.fsc.org/en  
3] PEFC (Program na podporu lesných certifikačných schém): http://www.pefc.org/internet/html  
4] Akčný plán FLEGT (Vynútiteľnosť práva, správa a obchod v lesnom hospodárstve) prijala EÚ v roku 2003. Akčný plán obsahuje 
súbor opatrení na riešenie otázky nezákonnej ťažby dreva v rozvojových krajinách. Plán vymedzuje udeľovanie licencií pre drevo na 
zaručenie zákonnosti dovážaných výrobkov z neho. Na získanie licencie je potrebný podpis dobrovoľných dohôd o partnerstve medzi 
krajinami vyrábajúcimi drevo a EÚ. Výrobky z dreva, ktoré boli zákonne vyrobené v partnerských krajinách, ktoré podpísali príslušnú 
dohodu, získajú licenciu na zákonnosť výroby. Viac informácií nájdete na webovej stránke: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm. 
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a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 sú uvedené tieto 
výstražné upozornenia, ktoré sa vzťahujú k uvedeným rizikovým vetám. Z konečného 
výrobku sa nebude za obvyklých podmienok používania uvoľňovať alebo vyluhovávať 
žiadna látka alebo prípravky, ktoré sú klasifikované s uvedenými výstražnými 
upozorneniami: 

• karcinogénny (karcinogénny 1A, 1B a 2): H350, H350i, H351) 
• mutagénny a môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie (mutagénny 1B 

a 2: H340 a H341) 
• škodlivý pre reprodukčný systém (reprodukčný 1A, 1B a 2: H360F, H360D, 

H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd a H360Df) 
• toxický (akútna toxicita 1, 2 a 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300, 

chronická vodná toxicita 2: H412) 
 
Obsah formaldehydu však nesmie prekročiť normu E1 pre formaldehyd podľa 
EN13986, 0.065 mg/m3 ovzdušia (alebo 0,05 ppm). Ak panel obsahuje pMDI emisie 
nesmú obsahovať viac než 1µg/m³ (detekovateľného) monoméru MDI. 

 
Overovanie: Výrobky označené príslušnou environmentálnou značkou typu 
1 spĺňajúce toto kritérium sa budú považovať za vyhovujúce. Uznajú sa aj iné vhodné 
dôkazy, napríklad správa z nezávislého laboratórneho testu alebo karty 
bezpečnostných údajov materiálov. 
 

 
 
 
 

KRITÉRIÁ NA ZADANIE ZÁKAZKY  
Dodatočné body budú udelené za: 

1. Podiel (%) recyklovaného alebo opätovne použitého dreva. Čím bude toto percento 
vyššie, tým viac bodov sa pridelí.  

 
Overovanie: Uchádzači musia poskytnúť podpísané vyhlásenie, v ktorom je 
uvedené, do akej miery ich výrobky sú spôsobilé spĺňať toto kritérium. Uzná sa aj iný 
vhodný dôkaz. 

 
2. Konečný výrobok vyrobený z dreva, drevných vlákien alebo drevných častíc 

pochádzajúcich z lesov, pri ktorých sa overilo, že v udržateľnom hospodárení sú 
zavedené zásady a opatrenia zamerané na zabezpečenie trvalo udržateľného 
lesného hospodárenia pod podmienkou, že tieto kritériá charakterizujú a sú 
relevantné pre výrobok.  
 
V Európe zodpovedajú tieto zásady a opatrenia minimálne zásadám a opatreniam 
paneurópskych prevádzkových smerníc pre trvalo 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 trvalo 
udržateľné lesné hospodárstvo prijatým v rámci príslušnej medzinárodnej alebo 
regionálnej iniciatívy (ITTO, Montrealský proces, Tarapotský proces, Iniciatíva 
UNEP/FAO proti africkému pásmu sucha). 
 
Overovanie: Dostačujúcim dôkazom udržateľnej ťažby dreva môže byť zavedený 
systém sledovania. 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 drevné vlákna certifikované ako FSC, PEFC alebo 
akékoľvek iné rovnocenné dôkazy. 
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DOLOŽKY TÝKAJÚCE SA PLNENIA ZMLUVY 
 

1. K dispozícii musia byť informácie o stenových paneloch vzťahujúce sa na materiály, 
napríklad typy farieb, ktoré nebudú brániť recyklácii alebo inému odvráteniu 
skládkovania panelových dosiek na báze dreva po uplynutí životnosti. 

 
Overovanie: Výrobky označené príslušnou environmentálnou značkou typu 
1 spĺňajúce toto kritérium sa budú považovať za vyhovujúce. Uzná sa aj iný vhodný 
dôkaz. 

 
2. Primerané a prijateľné užívateľské informácie opisujúce manipuláciu, postupy 

inštalácie, aplikácie povrchovej úpravy, recykláciu a metódy recyklácie a/alebo 
zneškodňovania musia byť dodané s výrobkom alebo uvedené na obaloch alebo 
etiketách. 

 
Overovanie: Súlad s týmito požiadavkami musí byť preukázaný predložením vzorov 
etikiet, obalov a informácií v mieste predaja. Uzná sa aj iný vhodný dôkaz. 

 
 

3. Uchádzač musí preukázať, že dodávateľ inštalujúci stenové panely má zavedené 
účinné politiky a postupy na zabezpečenie, aby sa s odpadom vznikajúcim pri 
inštalácii zaobchádzalo náležite udržateľným spôsobom, ako napríklad recyklácia 
alebo inému odvrátenie skládkovania, ak je to možné. 

 
Overovanie: Možné dôkazy zahŕňajú EMAS a ISO 14001 alebo rovnocenné 
certifikáty vydané orgánmi, ktoré spĺňajú právne predpisy Spoločenstva alebo 
príslušné európske alebo medzinárodné normy týkajúce sa certifikácie na základe 
noriem pre environmentálny manažment. Iné vhodné dôkazy sa tiež uznajú, napríklad 
správa z nezávislého laboratórneho testu. 
 

 
4.3. Vysvetlivky 

 
Verejný obstarávateľ musí zohľadniť miestne podmienky a posúdiť, či môžu byť potrebné 
špeciálne dosky, napríklad dosky so zvýšenou odolnosťou proti vlhkosti. 
 
Miestnosť, v ktorej sa dosky inštalujú, by mala spĺňať európske, štátne a regionálne 
požiadavky na kvalitu vzduchu vo vnútorných priestoroch.  
 
Verejný obstarávateľ môže mať záujem zahrnúť doložku týkajúcu sa plnenia zmluvy na 
zabezpečenie, aby sa úroveň odpadového sadrokartónu (z odrezkov a poškodených dosiek 
vplyvom poveternostných podmienok, nesprávneho skladovania a pod.) obmedzila na 
minimum.  
  
 
Kritériá na zadanie zákazky 
Verejní obstarávatelia budú musieť uviesť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania 
a súťažných podkladoch, koľko dodatočných bodov udelia za každé kritérium. 
Environmentálne kritériá na zadanie zákazky by mali tvoriť spolu minimálne 10 až 15 % 
celkového počtu dostupných bodov. 
 
 
Obaly: 
 
Podľa článku 3 smernice 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov 
obaly sú: 
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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 dôležitosti 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 pravdepodobnejšie, že obal bude dôležitý ako v prípade výrobku 
s dlhšou životnosťou. Obdobne je menej pravdepodobné, že obal bude dôležitý z hľadiska 
životného cyklu v prípade výrobkov využívajúcich energiu.  
 
Ak verejný obstarávateľ pokladá obal za podstatnú záležitosť, môže mať záujem o informácie 
od potenciálnych dodávateľov potvrdzujúce, že zohľadnili environmentálny vplyv svojich 
obalov a že dodávateľ postupuje v súlade s politikami verejného obstarávateľa.  
 
 
5. Cenové aspekty 
 
Vnútorné steny sú štandardnou súčasťou väčšiny budov, rozhodne v budovách, ktoré sa 
využívajú ako obydlia alebo pracoviská. Stenové panely sa tradične považovali za 
veľkoobjemové výrobky s nízkou hodnotou, v prípade ktorých dochádzalo v dôsledku nízkej 
hodnoty pripisovanej materiálom k značným škodám a plytvaniu a na základe toho sa 
úmyselne objednávali väčšie množstvá.  
 
Suroviny potrebné pre oba typy dosiek majú vo všeobecnosti nízke ceny, ale ceny výrobkov 
budú ovplyvnené rastúcimi nákladmi na energiu a hospodárskou súťažou v prípade dreva ako 
suroviny.  
 
Dostupnosť lacnejšej sadry z odsírovania plynov, vedľajšieho produktu zo sektora energetiky, 
ktorý je potrebné zneškodniť, zabezpečuje, že náklady na sadru zostávajú pri týchto nízkych 
cenách stabilné. Všetci traja hlavní výrobcovia sadrokartónu v Európe používajú vo svojom 
výrobnom procese sadru z odsírovania plynov,6 ale na základe pravidiel hospodárskej súťaže 
sa úrovne spotreby nezverejňujú. 
 
Ako je uvedené v oddiele 4.1.1 Technická podkladová správa, sadra z odsírovania plynov je 
štandardne zaraďovaná do sadrových výrobkov. Medzi zdrojmi sadry sa nerobí rozdiel a na 
základe toho ani medzi environmentálnymi kritériami konkrétnych výrobkov, aj keď sa uvádza 
veľa odkazov na zahrnutie recyklovanej sadry, čo často znamená sadru z odsírovania plynov. 
Z tohto dôvodu v súčasnosti nie je možné podľa ceny rozlišovať sadrokartónové výrobky 
s potenciálne lepším environmentálnym profilom na základe ich recyklovaného materiálu. Ako 
už bolo uvedené sadra z odsírovania plynov má vysokú čistotu, takže sa môže kombinovať 
s prírodným sadrovcom s nižšou čistotou, ktorý by sa inak nedal využiť. 
 
Primárnymi zdrojmi surovín na panely na báze dreva sú malá lesná guľatina (drevo, ktoré je 
príliš malé na použitie ako rezivo), produkty z píl a regenerovaného dreva zo spotrebiteľského 
a priemyselného odpadu.7 Náklady na suroviny sú ovplyvnené výkyvmi dopytu na európskom 
a svetovom trhu s drevom často ovplyvneným dopytom po stavebnom dreve a závažnými 
poveternostnými udalosťami. Rastúca popularita využívania primárneho dreva na výrobu 
energie sa týka odvetvia výroby panelov, pretože predstavuje potenciálnu hrozbu pre 
dodávky dreva a ceny.  
 
Ak v budovách nie je možné používať štandardné veľkosti dosiek, v rámci zákazkovej služby 
je možné zakúpiť dosky s osobitnými rozmermi. Dá sa očakávať, že to bude drahšie ako 

                                                 
6 Characterisation of Mineral Wastes, Resources and Processing technologies – Integrated waste management for the production of 
construction material (Charakteristika minerálnych odpadov, zdrojov a spracovateľských technológií – Integrované odpadové 
hospodárstvo zamerané na výrobu stavebného materiálu), WRT 177 / WR0115, Case Study (Prípadová štúdia): Flue gas 
desulphurisation (FGD) gypsum in plasterboard manufacture (Sadra z odsírovania plynov pri výrobe sadrokartónu) , Dr Andrew M 
Dunster BRE, http://www.smartwaste.co.uk/filelibrary/Plasterboard_FGD_gypsum.pdf  
7 All Party Parliamentary Group for the Wood Panel Industry (Skupina zložená zo všetkých parlamentných strán pre odvetvie výroby 
drevených panelov), UK, http://www.appgwoodpanelindustry.co.uk/  
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štandardné služby a bude sa to vzťahovať na minimálne objednané množstvo, ktoré môže 
byť značne veľké.  
 
Počas životnosti dosiek, ktoré budú v dôsledku využívania miestností podliehať opotrebeniu 
a môže byť potrebné ich opätovne povrchovo upraviť. Vhodným spôsobom môže byť skôr 
nanesenie povrchovej vrstvy sadry alebo odolného papiera na ktorýkoľvek typ dosky pri 
renovácii budovy, než nahradenie vnútornej steny alebo nahradenie stenových panelov.  
 
Vo fáze zneškodnenia, a to buď počas inštalácie alebo skončení životnosti, narastajúce 
náklady na skládkovanie a obmedzenia v celej Európskej únii budú mať za následok zvýšenie 
nákladov na zneškodnenie. Tieto zvýšené náklady sa s najväčšou pravdepodobnosťou 
prenesú skôr na konečných nadobúdateľov budov na základe celkových zmluvných nákladov 
na výstavbu, ako by ich celkovo znášali samotné stavebné firmy.  
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6. Príslušné právne predpisy EÚ a informačné zdroje 
 
 
6.1. Právne predpisy EÚ 
 
• Smernica Rady z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov 

a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky  
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 

 
• Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov podnecuje 

k minimalizácii, recyklácii a zhodnocovaniu odpadov  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:SK:HTML 

 
• Smernica 2003/87/ES Rady o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami 

skleníkových plynov 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:07:32003L0087:SK:PDF  
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/pdf/ets_revision_proposal.pdf  

 
• Nariadenie REACH 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní 

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

 
• Smernica 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:102:0015:0033:SK:PDF 

 
• Smernica 67/548/EHS o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných látok 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31967L0548: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 

 
• Smernica Rady 94/62/ES o obmedzovaní obalov a odpadov 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  

 
• Rámcová smernica o odpade 2008/98/ES 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030: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 
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• 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 

 
6.2. Environmentálne značky a iné zdroje kritérií 
 
• Nemecký modrý anjel (Der Blaue Engel) 

http://www.blauer-engel.de/en/blauer_engel/index.php  
 
• Severská labuť (Nordic Swan)  

Panely pre budovy, dekoračný a nábytkový priemysel, verzia 4.3, 19. marca 2003 – 
31. marca 2010. http://www.svanen.nu/ 
 

• Novozélandská značka Ecolabelling Trust 
http://www.enviro-choice.org.nz/specifications/EC-19-
07GypsumPlasterboardProducts.pdf  
 

• Austrálska značka Good Environmental Choice  
http://www.aela.org.au/ProductsRegister.htm  
 

• Kanadská značka Environmental Choice  
Certification Criteria Document CCD-020, Gypsum Wallboard (certifikačný dokument pre

  sádrokartónovú dosku)  
 
• Japonská značka Ecomark, kategória výrobkov č. 123 a 111. 

www.ecomark.jp/english  
 

• WRAP Plasterboard Programme (Program WRAP pre sadrokartóny ) 
http://www.wrap.org.uk/construction/plasterboard/index.html  
 

• Medzinárodná organizácia pre normalizáciu 
Ref 1131 
http://www.iso.org/ 
 

• Európsky výbor pre normalizáciu 
www.cen.en/cenorm/homepage.htm  

 
 

 
 

 
 

  


