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KRITÉRIÁ VYLÚČENIA Z VALIDAČNÉHO PROCESU 
GREEN BRANDS  

 
Kritériá vylúčenia zabezpečujú účasť výhradne tých značiek, ktoré neporušujú 

zásady sociálnej, ekologickej a ekonomickej udržateľnosti a ktoré rešpektujú právo 

na slobodu a šťastie. 

Kritériá vylúčenia sa rozlišujú na tie, ktoré nesmie spĺňať produkt, ktorý je 

predmetom validácie. A tie, ktoré nesmú hrať kľúčovú úlohu v obchodných 

aktivitách celého podniku/spoločnosti. Posúdenie rozsahu vplyvu týchto kritérií 

v spoločnosti je v pôsobnosti GREEN BRANDS a odbornej poroty. 

Napríklad - zatiaľ čo margarín obsahujúci palmový olej získaný z neudržateľného 

zdroja bude z validácie vylúčený, pretože zodpovedá jednému z vylučovacích 

kritérií na produktovej úrovni, ostatné produkty z portfólia spoločnosti sa už 

validačného procesu zúčastniť môžu. Pokiaľ spĺňajú všetky podmienky. 

Na druhú stranu, v prípade spoločnosti, ktorá spadá pod niektoré z nižšie 

uvedených vylučovacích kritérií na podnikovej úrovni (napr. hazardné hry), 

bude z validácie vylúčená nielen samotná spoločnosť, ale aj akýkoľvek jej produkt. 

Dôvodom je zabrániť v propagácie značkám, ktoré porušujú zásady trvalo 

udržateľného rozvoja. 

 

Kritéria vylúčenia: 

 

Produktová úroveň: 
 

 Toxické látky: produkty obsahujúce zložky, ktoré sú výrazne toxické pre 

ľudský organizmus a životné prostredie  

 Zelené genetické inžinierstvo: produkty s geneticky modifikovaným 

semenným materiálom 

 Palmový olej: produkty obsahujúce palmový olej získavaný neudržateľným 

spôsobom (nie z organického/-udržateľného pestovania, či Fair Trade). 
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Podniková úroveň: 

 

 Jadrová energia: podpora jadrovej energie, hlavných zložiek jadrových 

elektrární a uránu.  

 Hazardné hry: poskytovatelia kontroverzných foriem hazardných hier (napr. 

Kasína alebo stávkové kancelárie, výroba hracích automatov). Poskytovatelia 

iných foriem hazardných hier (napr. lotérie, televízne alebo rozhlasové 

tomboly a tipovacie hry), na ktorých je významne zainteresovaný.  

 Kontroverzné environmentálne správanie: Spoločnosti, ktoré sami alebo 

prostredníctvom dodávateľov a subdodávateľov závažne porušujú 

environmentálne zákony alebo všeobecne akceptované minimálne ekologické 

normy/kódexy správania. Patria sem napríklad veľké inžinierske projekty 

(napríklad ropovody, bane, priehrady a pod.), ktoré majú obzvlášť škodlivý 

vplyv na ekosystémy v postihnutej oblasti.  

 Porušovanie ľudských práv: Spoločnosti, ktoré sami alebo 

prostredníctvom svojich dodávateľov a subdodávateľov porušujú 

medzinárodne uznávané zásady ľudských práv. Patria sem najmä činnosti 

podniku, pri ktorých dochádza k vážnemu ohrozeniu zdravia alebo života ľudí, 

obchodovanie s ľuďmi, detská práca, použitie násilia, ako aj činnosti, ktoré 

závažne porušujú právo na sebaurčenie.  

 Pornografia: propagácia pornografických materiálov. Poskytovatelia 

pornografických služieb. Obchodníci s pornografickým materiálom. 

 Výzbroj: Výroba či obchod so zbraňami a vojenskou technikou. 

 Tabak: výrobcovia všetkých druhov tabakových výrobkov (cigarety, cigary, 

voľný tabak, žuvací tabak). 
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