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Zabezpečenie upratovacích služieb s cieľom znižovania negatívnych dopadov na životné prostredie  

 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v októbri 2020 vyberalo dodávateľa na zabezpečenie 

upratovacích služieb pre bytové domy, pričom osobitnou požiadavkou bolo použitie environmentálne 

šetrných čistiacich prostriedkov a rozumné hospodárenie s vodou a ďalšími zdrojmi.  

 

Mesto Bratislava vyhlásilo súťaž na dodávateľa na zabezpečenie upratovacích služieb pro bytové domy 

Kopčianska 88, Budyšínska 1, Česká 2-4, Ulica Ondreja Štefanka 5, Tománkova 7 na jeden rok. Okrem 

základného popisu požadovaných činností a ich pravidelnosť (upratovanie, umývanie, zametanie atď.), 

mesto stanovilo jasnú požiadavku na výhradné používanie ekologicky šetrných čistiacich prostriedkov 

(s environmentálnou značka EU podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 6/2010 z 

25.11.2010 o environmentálnej značke EÚ alebo inou environmentálnou značkou typu I podľa normy 

EN ISO 14024).  

Mesto si uvedomuje príležitosť zmierňovať negatívne dopady svojich nákupov prostredníctvom 

požiadaviek na dodávateľov. Použitie čistiacich prostriedkov predstavuje záťaž pre životné prostredie, 

a to z pohľadu znečisťovania odpadných vôd chemickými látkami a ich následné vypúšťanie negatívne 

vplýva na vodný ekosystém a kvalitu vody. Naproti tomu,  prostriedky s Ekoznačkou EU sú biologicky 

odbúrateľné, znižujú negatívne účinky na vodu, redukujú niektoré nebezpečné chemické látky a ich 

obaly zaručujú recyklovateľnosť.  

Environmentálne označovanie produktov prináša na trh produkty, ktoré dokázateľne zmierňujú 

negatívne dopady na životné prostredie v procese samotnej výroby i následnej spotreby z pohľadu 

užívateľa. Pre obstarávateľa je zároveň i jasným a presným mechanizmom pre definovanie 

environmentálnych požiadaviek a zároveň kontrolným mechanizmom plnenia. Z pohľadu ekoznačky 

môžeme hovoriť o dvoch typoch certifikácií – národnej a európskej. Slovenská agentúra životného 

prostredia udeľuje národnú environmentálnu značku s označením „Environmentálne vhodný 

produkt“, MŽP SR udeľuje Európsku environmentálnu značku „Environmentálna značka EÚ“ 

výrobkom alebo službám, ktoré spĺňajú stanovené environmentálne kritériá podľa Rozhodnutia 

Európskej komisie pre príslušnú skupinu produktov. 

Zároveň mesto zaviazalo dodávateľa k hospodárnemu nakladaniu s vodou, elektrickou energiou a 

ostatnými médiami, ktoré objednávateľ dá k dispozícii dodávateľovi pre výkon služby.  
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