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Kritériá ZVO EÚ pre zdravotnotechnické armatúry 
 
Zelené verejné obstarávanie (ZVO) je dobrovoľným nástrojom. V tomto dokumente sú uvedené kritériá ZVO EÚ pre skupinu produktov 
zdravotnotechnických armatúr. Sprievodná technická podkladová správa obsahuje podrobné dôvody výberu týchto kritérií a odkazy na ďalšie informácie. 
 
Pre každú skupinu výrobkov/služieb sa predkladajú dva súbory kritérií: 
 
 Základné kritériá sú také kritériá, ktorých použitie je vhodné pre ktoréhokoľvek verejného obstarávateľa vo všetkých členských štátoch a ktoré sú 

zamerané na hlavné environmentálne vplyvy. Sú formulované tak, aby pri ich použití bola potreba ďalšieho overovania alebo zvýšenia nákladov 
minimálna.  

 Komplexné kritériá sú určené pre tých obstarávateľov, ktorí majú záujem o nákup najlepších výrobkov dostupných na trhu. V tomto prípade bude 
možno nevyhnutné vynaložiť ďalšie úsilie na overovanie alebo náklady na dané výrobky môžu byť v porovnaní s inými výrobkami s rovnakou 
funkčnosťou o niečo vyššie. 

 
1. Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti 
 
Tento dokument sa vzťahuje na postupy verejného obstarávania pre zdravotnotechnické armatúry. Na účely týchto kritérií sa zdravotnotechnické armatúry 
vymedzujú ako tieto skupiny výrobkov:  
1) batérie, 
2) sprchové hlavice, 
3) sprchy.  
 
Vymedzenia týchto skupín výrobkov1: 
 
„batéria“ znamená priamo alebo nepriamo, mechanicky a/alebo automaticky ovládaný ventil, ktorým sa vypúšťa voda. 
 
„sprchová hlavica“ znamená 

a) pevne zabudované zariadenie hlavovej alebo bočnej sprchy, trysky v masážnom sprchovom kúte alebo podobné nastaviteľné zariadenie, ktoré vedie 
vodu zo systému zásobovania vodou na používateľa, alebo  

b) pohyblivé zariadenie ručnej sprchy, ktoré je pripojené hadicou k batérii a pomocou vhodného držiaka sa môže priamo zavesiť na batériu alebo na 
stenu;  

 
„sprcha“ znamená kombináciu sprchovej hlavice a vzájomne súvisiacich regulačných ventilov a/alebo zariadení balených a predávaných ako súprava; 
                                                 
1 Ďalšie vymedzenia a pojmy používané v tomto dokumente sú uvedené v slovníku na konci tohto dokumentu. 
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Do tejto skupiny výrobkov patria aj zdravotnotechnické armatúry tradične používané vo verejných budovách, ako sú školy, kancelárie, nemocnice, plavárne, 
športové strediská atď. na oba účely: v nebytových a bytových priestoroch. 
 
Kritériá ZVO sa netýkajú týchto druhov výrobkov: 

• vaňové batérie, 
• vonkajšie batérie, 
• batérie na špeciálne použitie, ktoré nie sú určené pre domácnosti, sprchové hlavy a sprchy, ktoré si vyžadujú neobmedzený tok vody na to, aby mohli 

plniť účel, na ktorý sú v nebytových priestoroch určené (napr. laboratórne bezpečnostné batérie a sprchy, profesionálne kuchynské batérie), 
• batérie, na ktoré sa vzťahujú kritériá ZVO pre záhradnícke produkty a služby. 

 
2. Hlavné environmentálne vplyvy 
 
Hlavné vplyvy zdravotnotechnických armatúr na životné prostredie súvisia s fázou ich používania, t. j. so spotrebou vody a energie na ohrev vody. Ďalšie 
vplyvy na životné prostredie, ktoré sú však omnoho menšie, sú napr. emisie z výroby a vznik odpadu a nebezpečného odpadu. Stanovenie požiadaviek 
týkajúcich sa efektívneho využívania vody pre zdravotnotechnické armatúry prispeje k zníženiu spotreby vody a súvisiacej energie potrebnej na ohrev vody, 
čím sa znížia vplyvy na životné prostredie súvisiace s dodávkou vody, distribúciou a čistením odpadových vôd, ako aj s výrobou energie a spotrebou 
procesnej chladiacej vody. 
 

Hlavné environmentálne vplyvy  Prístup v rámci ZVO 
 

• Spotreba vody, najmä vo fáze 
používania 

• Spotreba energie, najmä na 
ohrev vody 

• Emisie do ovzdušia a vody, 
najmä v dôsledku výroby 
energie a výrobných procesov  
 

  
 
 
 
 

• Vybavenie nových 
a zrekonštruovaných budov 
zdravotnotechnickými 
armatúrami s efektívnou 
spotrebou vody a energie 

 
Poradie vplyvov nemusí nevyhnutne odrážať poradie ich dôležitosti.  

 
Podrobné informácie o skupine výrobkov pre zdravotnotechnické armatúry vrátane informácií o súvisiacich právnych predpisoch a ďalších zdrojoch sú 
uvedené v technickej podkladovej správe. 
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3. Kritériá ZVO EÚ pre zdravotnotechnické armatúry 
 
Na základe údajov a informácií v technickej podkladovej správe sa navrhujú dva súbory kritérií ZVO EÚ: 
 
a) kritériá pre nákup zdravotnotechnických armatúr s efektívnou spotrebou vody (3.1), 
b) kritériá pre inštalačné práce v nových alebo zrekonštruovaných priestoroch (3.2), ktoré je možné použiť ako doplňujúce kritériá pre nákup 

zdravotnotechnických armatúr s efektívnou spotrebou vody. 
 
 

3.1 Kritériá ZVO EÚ pre zdravotnotechnické armatúry 
Základné kritériá Komplexné kritériá 

PREDMET ÚPRAVY PREDMET ÚPRAVY 
Nákup zdravotnotechnických armatúr s efektívnou spotrebou vody pre nové 
a zrekonštruované budovy 

Nákup zdravotnotechnických armatúr s efektívnou spotrebou vody pre nové 
a zrekonštruované budovy 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
 
1. Spotreba vody a súvisiace šetrenie energie 
1A. Maximálny možný prietok vody  

Maximálne možné prietoky vody do umývadla/drezu nesmú, nezávisle od 
tlaku vody, prekročiť hodnoty uvedené v tabuľke 1.  

 
Tabuľka 1 Maximálne možné prietoky vody pre zdravotnotechnické armatúry  

Podskupina výrobkov Prietok vody [l/min.] 
kuchynské batérie  8.0 

umývadlové batérie  7.0 

sprchové hlavice alebo sprchy [1] 9.0 
Poznámka [1]: Sprchové hlavice alebo sprchy s viac ako jedným druhom 
striekania spĺňajú požiadavky na nastavenie s najvyšším prietokom vody. 
 
 

 
1. Spotreba vody a súvisiace šetrenie energie 
1A. Maximálny možný prietok vody  
Maximálne možné prietoky vody do umývadla/drezu nesmú, nezávisle od 
tlaku vody, prekročiť hodnoty uvedené v tabuľke 1.  

 
Tabuľka 1 Maximálne možné prietoky vody pre zdravotnotechnické armatúry 

Podskupina výrobkov Prietok vody  
[l/min.] 

kuchynské 
batérie[1]  

bez zariadenia na 
obmedzovanie toku 

6.0 

so zariadením na 
obmedzovanie toku[2] 

8.0 

umývadlové 
batérie[1] 

bez zariadenia na 
obmedzovanie toku 

6.0 

so zariadením na 
obmedzovanie toku[2] 

8.0 
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Overenie: 
Za vyhovujúce sa budú považovať výrobky nesúce príslušnú environmentálnu 
značku typu 1, ktoré spĺňajú tieto požiadavky. 
V opačnom prípade sa verejnému obstarávateľovi predložia spolu s ponukou 
výsledky skúšok zdravotnotechnických armatúr vykonaných skúšobným 
postupom podľa príslušnej normy EN (pozri zoznam v tabuľke 2 ďalej v texte) 
alebo rovnocennej normy. Výrobky, ktoré sú podľa výrobcu vhodné do 
vysokotlakových zariadení (zvyčajne 1,0 až 5,0 baru), sa skúšajú pri tlaku 1,5; 
3,0 a 4,5 baru (± 0,2 baru); pri tlaku 0,2; 0,3 a 0,5 baru (± 0,02 baru) sa 
skúšajú výrobky, ktoré sú podľa výrobcu vhodné do nízkotlakových zariadení 
(zvyčajne 0,1 až 0,5 baru). Priemerná hodnota troch meraní nesmie prekročiť 
maximálnu hodnotu prietoku vody uvedenú v tabuľke 1. Skúšky sa 
vykonávajú v laboratóriách, ktoré spĺňajú všeobecné požiadavky normy EN 
ISO 17025 alebo rovnocennej normy. 
Splnenie požiadaviek môže výrobca preukázať predložením technickej 
dokumentácie alebo iným vhodným spôsobom. 
 
Tabuľka 2 Normy EN pre zdravotnotechnické armatúry 

Číslo Názov 

EN 200  
Zdravotnotechnické armatúry. Jednoduché výtokové 
armatúry a zmiešavacie batérie pre systémy zásobovania 
vodou typu 1 a typu 2 – Všeobecné technické 
špecifikácie   

EN 816  Zdravotnotechnické armatúry. Automaticky ovládané 
batérie (PN 10) 

EN 817  
Zdravotnotechnické armatúry. Mechanicky ovládané 
zmiešavacie batérie (PN 10) – Všeobecné technické 
špecifikácie 

EN 1111  
Zdravotnotechnické armatúry. Termostatické 
zmiešavacie batérie (PN 10) – Všeobecné technické 
špecifikácie 

sprchové hlavice alebo sprchy [3] 8.0 

Poznámka [1]: Batérie môžu byť dodané so zariadením na obmedzovanie toku 
alebo bez neho. Maximálny prietok vody závisí od toho, či je batéria vybavená 
takýmto zariadením alebo nie. 
Poznámka [2]: Zariadenie na obmedzovanie toku musí umožňovať nastavenie 
štandardného prietoku vody (nastavenie šetriace vodu) na maximálne 6 l/min. 
Maximálny možný prietok vody nesmie prekročiť 8 l/min. 
Poznámka [3]: Sprchové hlavice alebo sprchy s viac ako jedným druhom 
striekania spĺňajú požiadavky na nastavenie s najvyšším prietokom vody. 
 
Overenie: 
Za vyhovujúce sa budú považovať výrobky nesúce príslušnú environmentálnu 
značku typu 1, ktoré spĺňajú tieto požiadavky. 
V opačnom prípade sa verejnému obstarávateľovi predložia na overenie spolu 
s ponukou výsledky skúšky zdravotnotechnických armatúr vykonanej 
skúšobným postupom podľa príslušnej normy EN (pozri zoznam v tabuľke 2 
ďalej v texte) alebo rovnocennej normy. Výrobky, ktoré sú podľa výrobcu 
vhodné do vysokotlakových zariadení (zvyčajne 1,0 až 5,0 baru), sa skúšajú 
pri tlaku 1,5; 3,0 a 4,5 baru (± 0,2 baru); pri tlaku 0,2; 0,3 a 0,5 baru (± 0,02 
baru) sa skúšajú výrobky, ktoré sú podľa výrobcu vhodné do nízkotlakových 
zariadení (zvyčajne 0,1 až 0,5 baru). Priemerná hodnota troch meraní nesmie 
prekročiť maximálnu hodnotu prietoku vody uvedenú v tabuľke 1. Skúšky sa 
vykonávajú v laboratóriách, ktoré spĺňajú všeobecné požiadavky normy EN 
ISO 17025 alebo rovnocennej normy. 
Pre výrobky vybavené zariadením na obmedzovanie toku sa okrem toho 
predkladá aj opis použitého zariadenia (t. j. jeho hlavné technické parametre 
a inštalácia, nastavenie a návod na použitie). 
Splnenie požiadaviek môže výrobca preukázať predložením technickej 
dokumentácie alebo iným vhodným spôsobom. 
 
Tabuľka 2 Normy EN pre zdravotnotechnické armatúry 

Číslo Názov 
EN 200  Zdravotnotechnické armatúry. Jednoduché výtokové 
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EN 1112  

Zdravotnotechnické armatúry. Sprchy na 
zdravotnotechnické armatúry v systémoch zásobovania 
vodou typu 1 a typu 2 – Všeobecné technické 
špecifikácie 

EN 1286 
Zdravotnotechnické armatúry. Nízkotlakové 
mechanické zmiešavacie batérie. Všeobecné technické 
špecifikácie 

EN 1287 
Zdravotnotechnické armatúry. Nízkotlakové 
termostatické zmiešavacie batérie. Všeobecné technické 
špecifikácie 

EN 15091 Zdravotnotechnické armatúry. Elektronicky otvárané 
a zatvárané zdravotnotechnické armatúry 

EN 248  Zdravotnotechnické armatúry. Všeobecné požiadavky 
na niklovo-chrómové elektrolytické povlaky 

EN60335-1 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné 
účely 

EN60335-2-35 
Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné 
účely – Bezpečnosť – Osobitné požiadavky na 
prietokové ohrievače vody 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

armatúry a zmiešavacie batérie pre systémy zásobovania 
vodou typu 1 a typu 2 – Všeobecné technické 
špecifikácie   

EN 816  Zdravotnotechnické armatúry. Automaticky ovládané 
batérie (PN 10) 

EN 817  
Zdravotnotechnické armatúry. Mechanicky ovládané 
zmiešavacie batérie (PN 10) – Všeobecné technické 
špecifikácie 

EN 1111  
Zdravotnotechnické armatúry. Termostatické 
zmiešavacie batérie (PN 10) – Všeobecné technické 
špecifikácie 

EN 1112  

Zdravotnotechnické armatúry. Sprchy na 
zdravotnotechnické armatúry v systémoch zásobovania 
vodou typu 1 a typu 2 – Všeobecné technické 
špecifikácie 

EN 1286 
Zdravotnotechnické armatúry. Nízkotlakové 
mechanické zmiešavacie batérie. Všeobecné technické 
špecifikácie 

EN 1287 
Zdravotnotechnické armatúry. Nízkotlakové 
termostatické zmiešavacie batérie. Všeobecné technické 
špecifikácie 

EN 15091 Zdravotnotechnické armatúry. Elektronicky otvárané 
a zatvárané zdravotnotechnické armatúry 

EN 248  Zdravotnotechnické armatúry. Všeobecné požiadavky 
na niklovo-chrómové elektrolytické povlaky 

EN60335-1 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné 
účely 

EN60335-2-35 
Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné 
účely – Bezpečnosť – Osobitné požiadavky na 
prietokové ohrievače vody 
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1B. Najnižší maximálny možný prietok vody 
Najnižší maximálny možný prietok vody zdravotnotechnických armatúr 
nesmie, nezávisle od tlaku vody, byť nižší ako hodnoty uvedené v tabuľke 3: 
 

Tabuľka 3 Najnižšie maximálne možné prietoky vody pre zdravotnotechnické 
armatúry 

Podskupina výrobkov Prietok vody [l/min.] 
kuchynské batérie 2.0 

umývadlové batérie 2.0 

sprchové hlavice a sprchy 4.5 

sprchy s elektrickými a 
nízkotlakovými ohrievačmi2  
 

3.0 

 
Overenie: 
Za vyhovujúce sa budú považovať výrobky nesúce príslušnú environmentálnu 
značku typu 1, ktoré spĺňajú tieto požiadavky. 
V opačnom prípade sa príslušnému orgánu predložia na overenie spolu s 
ponukou výsledky skúšky zdravotnotechnických armatúr vykonanej 
skúšobným postupom podľa príslušnej normy EN (pozri zoznam v tabuľke 2) 
alebo rovnocennej normy. Výrobky, ktoré sú podľa výrobcu vhodné do 
vysokotlakových zariadení (zvyčajne 1,0 až 5,0 baru), sa skúšajú pri tlaku 1,5; 
3,0 a 4,5 baru (± 0,2 baru); pri tlaku 0,2; 0,3 a 0,5 baru (± 0,02 baru) sa 
skúšajú výrobky, ktoré sú podľa výrobcu vhodné do nízkotlakových zariadení 
(zvyčajne 0,1 až 0,5 baru). Priemerná hodnota troch meraní nesmie byť nižšia 
ako hodnota prietoku vody uvedená v tabuľke 3. Skúšky sa vykonávajú 
v laboratóriách, ktoré spĺňajú všeobecné požiadavky normy EN ISO 17025 
alebo rovnocennej normy.      
Splnenie požiadaviek môže výrobca preukázať predložením technickej 

 
1B. Najnižší maximálny možný prietok vody  
Najnižší maximálny možný prietok vody zdravotnotechnických armatúr 
nesmie, nezávisle od tlaku vody, byť nižší ako hodnoty uvedené v tabuľke 3: 
 

Tabuľka 3 Najnižšie maximálne možné prietoky vody pre zdravotnotechnické 
armatúry  

Podskupina výrobkov Prietok vody [l/min.] 
kuchynské batérie 2.0 

umývadlové batérie 2.0 

sprchové hlavice a sprchy 4.5 

sprchy s elektrickými a 
nízkotlakovými ohrievačmi2 3.0 

 
Overenie:  
Za vyhovujúce sa budú považovať výrobky nesúce príslušnú environmentálnu 
značku typu 1, ktoré spĺňajú tieto požiadavky.  
V opačnom prípade sa príslušnému orgánu predložia na overenie spolu s 
ponukou výsledky skúšky zdravotnotechnických armatúr vykonanej 
skúšobným postupom podľa príslušnej normy EN (pozri zoznam v tabuľke 2) 
alebo rovnocennej normy. Výrobky, ktoré sú podľa výrobcu vhodné do 
vysokotlakových zariadení (zvyčajne 1,0 až 5,0 baru), sa skúšajú pri tlaku 1,5; 
3,0 a 4,5 baru (± 0,2 baru); pri tlaku 0,2; 0,3 a 0,5 baru (± 0,02 baru) sa 
skúšajú výrobky, ktoré sú podľa výrobcu vhodné do nízkotlakových zariadení 
(zvyčajne 0,1 až 0,5 baru). Priemerná hodnota troch meraní nesmie byť nižšia 
ako hodnota prietoku vody uvedená v tabuľke 3. Skúšky sa vykonávajú 
v laboratóriách, ktoré spĺňajú všeobecné požiadavky normy EN ISO 17025 
alebo rovnocennej normy.      
Splnenie požiadaviek môže výrobca preukázať predložením technickej 
dokumentácie alebo iným vhodným spôsobom. 

                                                 
2 Výrobky uvádzané na trh vhodné pre nízkotlakové inštalácie, ktoré fungujú zvyčajne na úrovni 0,1 až 0,5 baru. 
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dokumentácie alebo iným vhodným spôsobom. 
 

 
 

 
1C. Regulácia teploty  
(kritérium sa nemôže použiť na sprchové hlavice a zdravotnotechnické 
armatúry určené na pripojenie k systému zásobovania vodou, ktoré sú už 
teplotne regulované)  
Zdravotnotechnické armatúry musia byť vybavené pokročilým zariadením 
alebo technickým riešením, ktoré umožňuje reguláciu teploty.    
Verejné orgány si môžu vybrať z týchto možností (podľa toho, čo 
uprednostňujú):   
 
a) zdravotnotechnické armatúry vybavené obmedzovačom prietoku teplej 
vody, 
 
b) zdravotnotechnické armatúry umožňujúce termostatickú reguláciu, 
 
c) zdravotnotechnické armatúry riešené tak, aby pri strednej pozícii 
tiekla studená voda. 
 
Sprchy s dvomi pákami/rukoväťami toto kritérium nespĺňajú. 
 
 
Overenie: 
Za vyhovujúce sa budú považovať výrobky nesúce príslušnú environmentálnu 
značku typu 1, ktoré spĺňajú tieto požiadavky. Akceptujú sa aj iné vhodné 
dôkazné prostriedky, ako napr. vyhlásenie výrobcu/dodávateľa, v ktorom sa 
uvádza typ použitého riešenia a jeho príslušné technické parametre.  
Ak sú už dodávky vody teplotne regulované, uchádzač vysvetlí špecifickú 
technickú vlastnosť, na základe ktorej sú zdravotnotechnické armatúry 
osobitne riešené tak, aby mohli byť pripojené k tomuto typu systému. 
 

 
1C. Regulácia teploty  
(kritérium sa nemôže použiť na sprchové hlavice a zdravotnotechnické 
armatúry určené na pripojenie k systému zásobovania vodou, ktoré sú už 
teplotne regulované)  
Zdravotnotechnické armatúry musia byť vybavené pokročilým zariadením 
alebo technickým riešením, ktoré umožňuje reguláciu teploty.    
Verejné orgány si môžu vybrať z týchto možností (podľa toho, čo 
uprednostňujú):   
 
a) zdravotnotechnické armatúry vybavené obmedzovačom prietoku teplej 
vody, 
 
b) zdravotnotechnické armatúry umožňujúce termostatickú reguláciu, 
 
c) zdravotnotechnické armatúry riešené tak, aby pri strednej pozícii 
tiekla studená voda. 
 
Sprchy s dvomi pákami/rukoväťami toto kritérium nespĺňajú. 
 
 
Overenie: 
Za vyhovujúce sa budú považovať výrobky nesúce príslušnú environmentálnu 
značku typu 1, ktoré spĺňajú tieto požiadavky. Akceptujú sa aj iné vhodné 
dôkazné prostriedky, ako napr. vyhlásenie výrobcu/dodávateľa, v ktorom sa 
uvádza typ použitého riešenia a jeho príslušné technické parametre.  
Ak sú už dodávky vody teplotne regulované, uchádzač vysvetlí špecifickú 
technickú vlastnosť, na základe ktorej sú zdravotnotechnické armatúry 
osobitne riešené tak, aby mohli byť pripojené k tomuto typu systému. 
 

 
1D. Regulácia času pre zdravotnotechnické armatúry určené na 
viacnásobné a časté použitie 

 
1D. Regulácia času pre zdravotnotechnické armatúry určené na 
viacnásobné a časté použitie 
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Zdravotnotechnické armatúry nainštalované v nebytových priestoroch určené 
na viacnásobné a časté použitie (napr. zdravotnotechnické armatúry na 
verejných toaletách alebo umyvárňach v školách, kanceláriách, nemocniciach, 
na plavárňach alebo v podobných priestoroch) musia umožňovať reguláciu 
času jedného použitia (napr. objem spotrebovanej vody). Výrobky je na tento 
účel možné vybaviť zariadeniami, ktoré zastavia tok vody v prípade, že sa 
zdravotnotechnická armatúra určitý čas nepoužíva (napr. snímačmi, ktoré 
zastavia tok vody, keď sa používateľ nenachádza v ich dosahu) alebo po 
uplynutí nastaveného času používania (napr. časovačmi, ktoré zastavia tok 
vody, keď sa dosiahne maximálny čas toku). 
 
a) Ak sa verejný orgán rozhodne používať systém s reguláciou času: 
Pokiaľ ide o zdravotnotechnické armatúry vybavené časovačmi, maximálny 
prednastavený čas toku by nemal prekročiť 15 sekúnd v prípade batérií a 35 
sekúnd v prípade spŕch. Výrobok však má byť navrhnutý tak, aby umožňoval 
pri inštalácii nastaviť čas toku na plánované použitie výrobku.  
 
b) Ak sa verejný orgán rozhodne používať systém so snímačom: 
Pokiaľ ide o zdravotnotechnické armatúry vybavené snímačom, oneskorenie 
vypnutia po použití by nemalo prekročiť 2 sekundy v prípade batérií a 3 
sekundy v prípade spŕch. Okrem toho zdravotnotechnické armatúry so 
snímačom musia byť vybavené zabudovaným „technickým bezpečnostným 
prvkom“ s prednastaveným vypnutím maximálne po 2 minútach, aby sa 
zabránilo nehodám alebo neustálemu toku vody z batérií alebo spŕch, keď sa 
nepoužívajú.  
 
Overenie: 
Za vyhovujúce sa budú považovať výrobky nesúce príslušnú environmentálnu 
značku typu 1, ktoré spĺňajú tieto požiadavky. Akceptujú sa aj iné vhodné 
dôkazné prostriedky, ako napr. vyhlásenie výrobcu/dodávateľa, v ktorom sa 
uvádza typ použitého riešenia a jeho príslušné technické parametre 
(prednastavený čas toku vody pre obmedzovače času, oneskorenie vypnutia po 
použití pre snímače). 
 

Zdravotnotechnické armatúry nainštalované v nebytových priestoroch pre 
viacnásobné a časté použitie (napr. zdravotnotechnické armatúry na verejných 
toaletách alebo umyvárňach v školách, kanceláriách, nemocniciach, na 
plavárňach alebo v podobných priestoroch) musia umožňovať reguláciu času 
jedného použitia (napr. objem spotrebovanej vody). Výrobky je na tento účel 
možné vybaviť zariadeniami, ktoré zastavia tok vody v prípade, že sa 
zdravotnotechnická armatúra určitý čas nepoužíva (napr. snímačmi, ktoré 
zastavia tok vody, keď sa používateľ nenachádza v ich dosahu) alebo po 
uplynutí nastaveného času používania (napr. časovačmi, ktoré zastavia tok 
vody, keď sa dosiahne maximálny čas toku). 
 
a) Ak sa verejný orgán rozhodne používať systém s reguláciou času: 
Pokiaľ ide o zdravotnotechnické armatúry vybavené obmedzovačmi času, 
maximálny prednastavený čas toku by nemal prekročiť 15 sekúnd v prípade 
vodovodných kohútikov a 35 sekúnd v prípade spŕch. Výrobok však má byť 
navrhnutý tak, aby umožňoval pri inštalácii nastaviť čas toku na plánované 
použitie výrobku.  
 
b) Ak sa verejný orgán rozhodne používať systém so snímačom: 
Pokiaľ ide o zdravotnotechnické armatúry vybavené snímačom, oneskorenie 
vypnutia po použití by nemalo prekročiť 1 sekundu v prípade batérií a 3 
sekundy v prípade spŕch. Okrem toho zdravotnotechnické armatúry so 
snímačom musia byť vybavené zabudovaným „technickým bezpečnostným 
prvkom“ s prednastaveným vypnutím maximálne po 2 minútach, aby sa 
zabránilo nehodám alebo neustálemu toku vody z batérií alebo spŕch, keď sa 
nepoužívajú.  
 
Overenie: 
Za vyhovujúce sa budú považovať výrobky nesúce príslušnú environmentálnu 
značku typu 1, ktoré spĺňajú tieto požiadavky. Akceptujú sa aj iné vhodné 
dôkazné prostriedky, ako napr. vyhlásenie výrobcu/dodávateľa, v ktorom sa 
uvádza typ použitého riešenia a jeho príslušné technické parametre 
(prednastavený čas toku vody pre obmedzovače času, oneskorenie vypnutia po 
použití pre snímače). 
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2. Chemické a hygienické vlastnosti materiálov 
Materiály použité vo výrobkoch, ktoré prichádzajú do styku s pitnou vodou, 
alebo s nimi spojené nečistoty nesmú uvoľňovať do vody určenej na ľudskú 
spotrebu žiadne zlúčeniny, ktoré priamo alebo nepriamo znižujú ochranu 
ľudského zdravia3. Nesmú spôsobovať nijaké zhoršenie kvality vody určenej 
na ľudskú spotrebu, pokiaľ ide o jej vzhľad, pach či chuť. V rámci 
odporučených obmedzení týkajúcich sa správneho fungovania (t. j. podmienok 
používania stanovených v príslušných normách EN uvedených v tabuľke 2) 
materiály nesmú prechádzať nijakými zmenami, ktoré by negatívne ovplyvnili 
funkčnosť výrobku. Materiály s nedostatočnou odolnosťou proti korózii sa 
musia primerane chrániť, aby nepredstavovali zdravotné riziko. 
 
Overenie: 
Za vyhovujúce sa budú považovať výrobky nesúce príslušnú environmentálnu 
značku typu 1, ktoré spĺňajú tieto požiadavky.  
Akceptujú sa aj iné vhodné dôkazné prostriedky. Výrobca môže napríklad 
predložiť písomný doklad o tom, že bol splnený vyššie uvedený parameter a 
kópiu osvedčenia potvrdzujúceho splnenie hygienických požiadaviek, ktoré sa 
kladú na materiály/výrobky, ktoré prichádzajú do kontaktu s pitnou vodou 
v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu, v ktorom sa 
výrobok uvádza na trh. 
 

 
2. Kvalita a životnosť výrobku 
 
2.1 Stav exponovaného povrchu a kvalita povlakov 
Zdravotnotechnické výrobky, ktoré majú kovový niklovo-chrómový povlak 
(bez ohľadu na vlastnosti podkladového materiálu), musia plniť požiadavky 
normy EN 248. 
 
Overenie: 
Za vyhovujúce sa budú považovať výrobky nesúce príslušnú environmentálnu 

 
3. Kvalita a životnosť výrobku 
 
3.1 Stav exponovaného povrchu a kvalita povlakov 
Zdravotnotechnické výrobky, ktoré majú kovový niklovo-chrómový povlak 
(bez ohľadu na vlastnosti podkladového materiálu), musia plniť požiadavky 
normy EN 248. 
 
Overenie: 
Za vyhovujúce sa budú považovať výrobky nesúce príslušnú environmentálnu 
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značku typu 1, ktoré spĺňajú tieto požiadavky (ak sú zahrnuté).  
V opačnom prípade sa príslušnému orgánu predložia na overenie spolu s 
ponukou výsledky skúšky zdravotnotechnických armatúr vykonanej 
skúšobným postupom podľa normy EN 248 alebo rovnocennej normy. Skúšky 
sa vykonávajú v laboratóriách, ktoré spĺňajú všeobecné požiadavky normy EN 
ISO 17025 alebo rovnocennej normy. 
Splnenie požiadaviek môže výrobca preukázať predložením technickej 
dokumentácie alebo iným vhodným spôsobom. 
 
2.2 Opraviteľnosť a dostupnosť náhradných dielov  
Výrobok musí byť navrhnutý tak, aby koncový používateľ alebo odborný 
technik mohol podľa potreby jeho vymeniteľné komponenty jednoduchým 
spôsobom nahradiť. Informácie o tom, ktoré časti môžu byť vymenené, sa 
musia zrozumiteľne uvádzať na pribalenom letáku s informáciami o výrobku. 
Uchádzač musí takisto poskytnúť zrozumiteľné pokyny, aby koncový 
používateľ alebo vyškolený odborník mohol podľa potreby vykonať základné 
opravy. 
Uchádzač ďalej zabezpečí, aby boli náhradné diely dostupné aspoň počas 
piatich rokov od dátumu zakúpenia výrobku. 
 
Overenie: 
Za vyhovujúce sa budú považovať výrobky nesúce príslušnú environmentálnu 
značku typu 1, ktoré spĺňajú tieto požiadavky. Akceptujú sa aj iné vhodné 
dôkazné prostriedky, napríklad písomný doklad výrobcu o tom, že vyššie 
uvedený parameter je splnený. 
Uchádzač poskytne opis s uvedením postupu, ako vymeniť komponenty 
a poskytne záruku o dostupnosti náhradných dielov. 
 
2.3 Záruka 
Uchádzač musí poskytovať minimálne štvorročnú záruku na opravu alebo 
výmenu. 
 
Overenie: 
Za vyhovujúce sa budú považovať výrobky nesúce príslušnú environmentálnu 
značku typu 1, ktoré spĺňajú tieto požiadavky. Akceptujú sa aj iné vhodné 

značku typu 1, ktoré spĺňajú tieto požiadavky (ak sú zahrnuté).  
V opačnom prípade sa príslušnému orgánu predložia na overenie spolu s 
ponukou výsledky skúšky zdravotnotechnických armatúr vykonanej 
skúšobným postupom podľa normy EN 248 alebo rovnocennej normy. Skúšky 
sa vykonávajú v laboratóriách, ktoré spĺňajú všeobecné požiadavky normy EN 
ISO 17025 alebo rovnocennej normy. 
Splnenie požiadaviek môže výrobca preukázať predložením technickej 
dokumentácie alebo iným vhodným spôsobom. 
 
3.2 Opraviteľnosť a dostupnosť náhradných dielov 
Výrobok musí byť navrhnutý tak, aby koncový používateľ alebo odborný 
technik mohol podľa potreby jeho vymeniteľné komponenty jednoduchým 
spôsobom nahradiť. Informácie o tom, ktoré časti môžu byť vymenené, sa 
musia zrozumiteľne uvádzať na pribalenom letáku s informáciami o výrobku. 
Uchádzač musí takisto poskytnúť zrozumiteľné pokyny, aby koncový 
používateľ alebo vyškolený odborník mohol podľa potreby vykonať základné 
opravy. 
Uchádzač ďalej zabezpečí, aby boli náhradné diely dostupné aspoň počas 
siedmich rokov od dátumu zakúpenia výrobku. 
 
Overenie: 
Za vyhovujúce sa budú považovať výrobky nesúce príslušnú environmentálnu 
značku typu 1, ktoré spĺňajú tieto požiadavky. Akceptujú sa aj iné vhodné 
dôkazné prostriedky, napríklad písomný doklad výrobcu o tom, že vyššie 
uvedený parameter je splnený. 
Uchádzač poskytne opis s uvedením postupu, ako vymeniť komponenty 
a poskytne záruku o dostupnosti náhradných dielov. 
 
3.3 Záruka 
Uchádzač musí poskytovať minimálne štvorročnú záruku na opravu alebo 
výmenu. 
 
Overenie: 
Za vyhovujúce sa budú považovať výrobky nesúce príslušnú environmentálnu 
značku typu 1, ktoré spĺňajú tieto požiadavky. Akceptujú sa aj iné vhodné 
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dôkazné prostriedky, napríklad písomný doklad výrobcu o tom, že vyššie 
uvedený parameter je splnený. 
 

dôkazné prostriedky, napríklad písomný doklad výrobcu o tom, že vyššie 
uvedený parameter je splnený. 
 

 
3. Informácie pre používateľa 
Výrobok sa musí dodávať spolu s týmito informáciami v tlačenej (na balení 
a/alebo v sprievodnej dokumentácii priloženej k výrobku) a/alebo 
elektronickej podobe: 
a) návod na inštaláciu vrátane informácií o konkrétnych prevádzkových 

tlakoch, na ktoré je produkt vhodný, 
b) odporúčania správneho používania a údržby (vrátane čistenia 

a odvápňovania) výrobku, v ktorých sa uvádzajú všetky príslušné pokyny, 
najmä:   

 i) odporúčanie týkajúce sa údržby a používania výrobku,  
ii) informácie o tom, ktoré náhradné diely sa dajú vymeniť,  
iii) pokyny týkajúce sa výmeny tesnenia, keď z batérie kvapká 

voda,  
iv) odporúčanie týkajúce sa čistenia zdravotnotechnických armatúr 

vhodnými materiálmi, aby sa zabránilo poškodeniu ich 
vnútorných a vonkajších povrchov, 

v) odporúčanie týkajúce sa pravidelného a správneho servisu 
prevzdušňovačov.  

 
Overenie: 
Za vyhovujúce sa budú považovať výrobky nesúce príslušnú environmentálnu 
značku typu 1 , ktoré spĺňajú tieto požiadavky. Akceptujú sa aj iné vhodné 
dôkazné prostriedky, napríklad písomný doklad výrobcu o tom, že vyššie 
uvedený parameter je splnený. 
 

 
4. Informácie pre používateľa 
Výrobok sa musí dodávať spolu s týmito informáciami v tlačenej (na balení 
a/alebo v sprievodnej dokumentácii priloženej k výrobku) a/alebo 
elektronickej podobe: 
a) návod na inštaláciu vrátane informácií o konkrétnych prevádzkových 

tlakoch, na ktoré je produkt vhodný, 
b) odporúčania správneho používania a údržby (vrátane čistenia 

a odvápňovania) výrobku, v ktorých sa uvádzajú všetky príslušné pokyny, 
najmä:  

i) odporúčanie týkajúce sa údržby a používania výrobku,  
ii) informácie o tom, ktoré náhradné diely sa dajú vymeniť,  
iii) pokyny týkajúce sa výmeny tesnenia, keď z batérie kvapká 

voda,  
iv) odporúčanie týkajúce sa čistenia zdravotnotechnických armatúr 

vhodnými materiálmi, aby sa zabránilo poškodeniu ich 
vnútorných a vonkajších povrchov, 

v) odporúčanie týkajúce sa pravidelného a správneho servisu 
prevzdušňovačov.  

 
Overenie: 
Za vyhovujúce sa budú považovať výrobky nesúce príslušnú environmentálnu 
značku typu 1, ktoré spĺňajú tieto požiadavky. Akceptujú sa aj iné vhodné 
dôkazné prostriedky, napríklad písomný doklad výrobcu o tom, že vyššie 
uvedený parameter je splnený. 
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3.2 Kritériá ZVO EÚ pre inštaláciu zdravotnotechnických armatúr 
Tieto kritériá sa uplatňujú popri kritériách uvedených v časti 3.1, v prípade, že sa uzavrie zmluva o vykonaní inštalačných prác 

Základné kritériá Komplexné kritériá 
PREDMET ÚPRAVY PREDMET ÚPRAVY 

Inštalácia nových výrobkov zdravotnotechnických armatúr s efektívnou 
spotrebou vody alebo ich výmena  

Inštalácia nových výrobkov zdravotnotechnických armatúr s efektívnou 
spotrebou vody alebo ich výmena  

VÝBEROVÉ KRITÉRIUM VÝBEROVÉ KRITÉRIUM 
 

1. V prípade inštalácie zdravotnotechnických armatúr musí dodávateľ 
preukázať, že ich inštaláciu alebo výmenu budú vykonávať náležite 
kvalifikovaní a skúsení pracovníci. 

Dodávateľ takisto poskytne zoznam inštalačných prác zdravotnotechnických 
armatúr, ktoré vykonal za posledných päť rokov, spolu s osvedčeniami o 
uspokojivom vykonaní najvýznamnejších prác. 

Overenie: 
Dodávateľ poskytne zoznam osôb zodpovedných za projekt, pričom uvedie ich 
vzdelanie, odbornú kvalifikáciu a príslušnú prax. Ak sa práce budú vykonávať 
formou subdodávateľstva, tento zoznam osôb bude zahŕňať aj osoby 
zamestnané subdodávateľmi a zoznam predchádzajúcich projektov 
realizovaných počas posledných piatich rokov. 

 

1. V prípade inštalácie zdravotnotechnických armatúr musí dodávateľ 
preukázať, že ich inštaláciu alebo výmenu budú vykonávať náležite 
kvalifikovaní a skúsení pracovníci. 

Dodávateľ takisto poskytne zoznam inštalačných prác zdravotnotechnických 
armatúr, ktoré vykonal za posledných päť rokov, spolu s osvedčeniami o 
uspokojivom vykonaní najvýznamnejších prác. 

Overenie:  
Dodávateľ poskytne zoznam osôb zodpovedných za projekt, pričom uvedie 
ich vzdelanie, odbornú kvalifikáciu a príslušnú prax. Ak sa práce budú 
vykonávať formou subdodávateľstva, tento zoznam osôb bude zahŕňať aj 
osoby zamestnané subdodávateľmi a zoznam predchádzajúcich projektov 
realizovaných počas posledných piatich rokov. 
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ZMLUVNÁ DOLOŽKA  ZMLUVNÁ DOLOŽKA 
 

2. Dodávateľ zabezpečí, že v prípade, keď sú zdravotnotechnické 
armatúry vybavené snímačmi alebo časovačmi  

• sú snímače po dohode s verejným obstarávateľom nastavené na 
citlivosť a časové oneskorenie príslušnej úrovne, ktorá zodpovedá 
potrebám používateľov bez toho, aby sa zvýšila spotreba vody 
a energie,  

• sa snímače budú kontrolovať, aby sa zaručila ich správna funkčnosť a 
dostatočná citlivosť na rozpoznávanie typických pohybov 
používateľov, 

• sú časovače po dohode s obstarávateľom nastavené na vhodný čas, 
ktorý zodpovedá potrebám používateľov bez toho, aby sa zvýšila 
spotreba vody a energie. 

 

Overenie:   
Vyhlásenie dodávateľa alebo ďalšie dôkazy o tom, že vykoná príslušné úpravy 
nastavení a kalibrácie. 

 

2. Dodávateľ zabezpečí, že v prípade, keď sú zdravotnotechnické 
armatúry vybavené snímačmi alebo časovačmi  

• sú snímače po dohode s verejným obstarávateľom nastavené na 
citlivosť a časové oneskorenie príslušnej úrovne, ktorá zodpovedá 
potrebám používateľov bez toho, aby sa zvýšila spotreba vody 
a energie,  

• sa snímače budú kontrolovať, aby sa zaručila ich správna funkčnosť a 
dostatočná citlivosť na rozpoznávanie typických pohybov 
používateľov, 

• sú časovače po dohode s obstarávateľom nastavené na vhodný čas, 
ktorý zodpovedá potrebám používateľov bez toho, aby sa zvýšila 
spotreba vody a energie. 

 

Overenie:   
Vyhlásenie dodávateľa alebo ďalšie dôkazy o tom, že vykoná príslušné 
úpravy nastavení a kalibrácie. 
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Vysvetlivky 
 
Pri obstarávaní zdravotnotechnickej armatúry môžu verejní obstarávatelia prideliť samostatné zmluvy (týkajúce sa napríklad návrhu, dodania zariadení alebo 
inštalácie) rôznym dodávateľom. V takýchto prípadoch preto môžu byť rôzni dodávatelia zodpovední za zaručenie splnenia rôznych kritérií.  
Je potrebné zabezpečiť, aby po dokončení inštalačných prác boli zodpovednej osobe odovzdané informácie pre používateľov (spolu s odkazom na informácie 
uvedené na webovej lokalite výrobcu). 
 

Údržba 

Na zabezpečenie správneho fungovania systému je potrebné zdravotnotechnické armatúry správne udržiavať. Niektoré časti zdravotnotechnických armatúr 
môžu časom stratiť požadované vlastnosti, napr. tesnenie nebude zaručovať správnu ochranu proti únikom vody a bude nutné ho vymeniť. Kontrola stavu 
zdravotnotechnických armatúr a výmena použitých častí by mala byť súčasťou pravidelného programu údržby. 
 

Posúdenie nákladov 
 
Náklady počas životného cyklu 
 
Verejný obstarávateľ by mohol uplatniť prístup nákladov počas životného cyklu na stanovenie nákladov na zdravotnotechnické armatúry počas ich životného 
cyklu. Takéto posúdenie by malo zahŕňať počiatočné náklady na inštaláciu, jej odhadovanú životnosť, náklady na výmenu zdravotnotechnických armatúr a ich 
odhadovanú životnosť a náklady na vodu a energiu počas ich životnosti. Verejný obstarávateľ bude musieť definovať cenu vody (vrátane dodávky teplej 
vody) a mieru jej očakávaného rastu, ako aj úrokovú mieru investícií. Aby bolo možné posúdiť rôzne ponuky vo fáze hodnotenia, takisto môže od uchádzača 
požadovať, aby vykonal takéto hodnotenie za predpokladu, že jasne stanoví jeho parametre.  
Náklady počas životného cyklu sa môžu považovať za súčasť kritérií na vyhodnotenie ponúk, ak sa ako kritérium používa ekonomicky najvýhodnejšia ponuka 
(most economically advantageous tender, MEAT). 
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Slovník 
 
Na účely týchto kritérií ZVO sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov: 
 

1. „batéria“ znamená priamo alebo nepriamo, mechanicky a/alebo automaticky ovládaný ventil, ktorým sa vypúšťa voda; 

2. „sprchová hlavica“ znamená 

a) pevne zabudované zariadenie hlavovej alebo bočnej sprchy, trysky v masážnom sprchovom kúte alebo podobné nastaviteľné zariadenie, ktoré vedie 
vodu zo systému zásobovania vodou na používateľa, alebo  

b) pohyblivé zariadenie ručnej sprchy, ktoré je pripojené hadicou k batérii a pomocou vhodného držiaka sa môže priamo zavesiť na batériu alebo na stenu;  

3. „sprcha“ znamená kombináciu sprchovej hlavice a vzájomne súvisiacich regulačných ventilov a/alebo zariadení balených a predávaných ako súprava; 

4. „sprcha s dvomi pákami/rukoväťami“ znamená sprchu vybavenú dvomi samostatnými pákami alebo rukoväťami na regulovanie studenej a teplej vody; 

5. „elektrická sprcha“ znamená sprchu vybavenú zariadením na lokálny ohrev vody na sprchu použitím elektrickej energie; 

6. „zdravotnotechnické armatúry na špeciálne použitie, ktoré nie sú určené pre domácnosti“ znamenajú zdravotnotechnické armatúry, ktoré si vyžadujú 
neobmedzený tok vody na to, aby mohli plniť účel, na ktorý sú v nebytových priestoroch určené; 

7. „zariadenie na obmedzovanie toku vody“ znamená technické zariadenie obmedzujúce tok vody na určitý objem a umožňujúce vyšší prietok vody iba 
v prípade, keď ho na určitý čas v rámci jedného použitia spustí používateľ; 

8. „maximálny možný prietok vody“ znamená najvyšší možný prietok vody systému alebo jednotlivej armatúry;  

9. „najnižší maximálny možný prietok vody“ znamená najnižší možný prietok vody systému alebo jednotlivej armatúry pri úplne otvorenom ventile; 

10. „technický bezpečnostný prvok“ znamená zariadenie, ktoré je súčasťou zdravotnotechnickej armatúry ovládanej snímačom a používa sa na zabránenie 
neustálemu toku vody prostredníctvom zastavenia dodávky vody po skončení prednastaveného času, a to aj v prípade, keď sa osoba alebo predmet 
nachádza v dosahu snímača. 
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