
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument obsahuje základný popis stavebnotechnických, technologických, 
prevádzkových alebo iných „soft“ opatrení, ktorých účelom je zabezpečiť kvalitné 
vnútorné prostredie v triedach a učebniach. Popis opatrení je rozdelený podľa 
štyroch aspektov kvality vnútorného prostredia aj napriek tomu, že niektoré faktory 
a opatrenia spolu navzájom súvisia a ovplyvňujú sa.  

Kľúčom k tvorbe zdravého vnútorného prostredia v rámci procesu návrhu obnovy 
alebo výstavby školskej budovy je práve zapojenie skúseného projektanta alebo 
architekta s tímom odborníkov. V rámci prípravy ide o kombináciu rôznych aspektov, 
kedy príprava projektu „od stola“ naozaj nestačí. Rovnako tak je nutné zveriť 
realizáciu do rúk kvalitnej realizačnej firme. 
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ZDRAVÝ VNÚTORNÝ VZDUCH  

Optimálnu kvalitu vnútorného vzduchu a s ňou súvisiace koncentrácie oxidu uhličitého, tuhých 
častíc a organických prchavých zlúčenín je možné dosiahnuť prioritne dostatočnou výmenou 
vzduchu, filtráciou vzduchu, správnym výberom výrobkov a materiálov v interiéri či 
optimálnym postupom a frekvenciou upratovania. 

Dostatočné vetranie a filtrácia vzduchu. Z hľadiska zníženia koncentrácie CO2, tuhých častíc aj 
prchavých organických zlúčením je jedným z najdôležitejších faktorov dostatočná výmena 
vzduchu. Merania a rada štúdií dokazujú, že dobré vetranie v triedach znižuje koncentráciu CO2 
vo vnútornom ovzduší, čím sa zlepšuje schopnosť detí sústrediť a učiť sa. Koncentrácie 
ostatných látok znečisťujúcich vnútorné prostredie sú tiež nižšie v tých prípadoch, kde je 
zabezpečené dobré vetranie miestností. Merania z analýzy zároveň jasne dokazujú, že 
prirodzenou výmenou vzduchu a intuitívnym otváraním okien nie je možné zabezpečiť 
optimálnu úroveň koncentrácie CO2 a požadovaný objem výmeny vzduchu v triedach. 

S cieľom zabezpečiť požadovanú kvalitu vnútorného vzduchu, zabezpečuje vetranie prívod 
vzduchu z vonkajšieho prostredia a odvod znehodnoteného vzduchu z vnútorných priestorov. 
V teplom období prispieva vetranie k odvodu tepelnej záťaže akumulovanej v interiéri.  

§ V každej učebni, v ktorej to technické alebo prevádzkové možnosti umožnia je nutné 
zvážiť nútené mechanické vetranie s riadeným prívodom vzduchu. Mechanické vetrania 
v kombinácii s rekuperáciou tepla zároveň výrazne prispievajú k zníženiu tepelných 
strát pri vetraní. Systém riadeného vetrania automaticky a komfortne zabezpečuje 
výmenu vzduchu po celý deň. Tým zariadi kvalitu vnútorného prostredia, vyučujúci 
nemusia myslieť na vetranie oknami a môžu sa plne venovať deťom.  

§ Najbežnejším indikátorom dostatočnej výmeny vzduchu je koncentrácia CO2. Je možné 
ju merať, priebežne monitorovať alebo používať senzory, ktoré užívateľov alebo systém 
upozornia na prekročenú požadovanú úroveň. Učebne by mali byť vybavené systémom 
merania koncentrácie CO2 (s teplotou a relatívnou vlhkosťou vzduchu) so 
signalizujúcim upozornením pri prekročení nastavenej koncentrácie. Je vhodné ak je 
trieda vybavená senzorom, ktorý signalizuje, keď je úroveň CO2 príliš vysoká, a teda je 
potrebné vetranie. Pri použití mechanického vetrania je systém bežne vybavený 
senzorom a vzduchotechnická jednotka sa intuitívne prispôsobuje zmene koncentrácie 
CO2, čím zabezpečuje jej optimálnu úroveň počas celej doby vyučovania. Veľkým 
pomocníkom optimalizácie kvality vzduchu je automatizácia budov. 

§ Mechanické vetranie by nemalo byť obmedzené na odťahovanie znečisťujúcich látok 
vnútorného ovzdušia a ich nahrádzanie za vonkajší vzduch, ale by tiež malo filtrovať a 
riediť znečistený vonkajší vzduch. Pri mechanickom vetraní je vhodné používať taktiež 
vysoko účinné HEPA filtre či iné druhy filtrov, ktoré pohlcujú pachy, prachy či peľ.  

§ Vetranie by malo byť pravidelne zároveň upravované tak, aby bola udržiavaná stabilná 
a príjemná teplota a hladiny vlhkosti. Pre správnu optimalizáciu vlhkosti vnútorného 
vzduchu predovšetkým v zimnom období, môžu byť vzduchotechnické jednotky 
doplnené o entalpický výmenník. Riešením je taktiež externý systém optimalizácie 
privádzaného vzduchu. 
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§ Aby sa zabránilo šíreniu ochorenia COVID-19 koronavírusom (SARS-CoV-2) a znížilo 
riziko prenosu, je vhodné využiť odporúčania1 organizácie REHVA pre správnu 
prevádzku a používanie technických systémov v budove.  

Používanie vhodných výrobkov a materiálov. Aj napriek tomu, že existuje mnoho faktorov, 
ktoré môžu ovplyvniť koncentráciu VOC vo vnútornom ovzduší, prítomnosť prchavých 
organických zlúčenín (VOC), ako sú formaldehydy či benzény, je možné obmedziť vhodným 
výberom zariadenia interiéru špecifikáciou nízkoemisných stavebných výrobkov a materiálov. 
Cieľom je používanie stavebných materiálov, z ktorých sa uvoľňujú omnoho nižšie emisie VOC 
ako z konvenčných stavebných materiálov. Takéto materiály sú označené environmentálnymi 
značkami alebo deklarujú nižší obsah VOC. Pozornosť by mala byť venovaná predovšetkým 
nábytku v miestnosti, stropným obkladom, textilným podlahovým a stenovým krytinám, 
laminátovým a podobným podlahovým krytinám, dreveným podlahovým krytinám, súvisiacim 
lepidlám a tmelom, farbám a lakom vrátane tých, ktoré sa nanášajú na schody, dvere a okná. 
To, že stavebný materiál nemá štítok deklarovaním s nízkych emisií VOC, však neznamená, že 
nemá nízke emisie VOC. Niektoré materiály, ako sklo, keramické dlaždice, tehly, prírodný 
kameň a prefabrikát, majú vo svojej podstate nízke emisie VOC. 

§ Použité stavebné výrobky a materiály používané vo výbave pre vnútorné priestory by 
mali spĺňať zdravotné a environmentálne požiadavky nariadenia EÚ č. 305/2011 o 
stavebných výrobkoch (CPR, 2011) a mali by byť označené značkami deklarujúce nižší 
obsah VOC napríklad označením „Low VOC content“. 

§ Vo vnútornom prostredí školských budov by sa mali používať len nízko emisné stenové 
nátery. (napr. matujúce emulzné nátery, nátery pre hodvábny lesk a lesklé latexové 
nátery a minerálne emulzné nátery). 

§ Pre všetky typy podlahových krytín sa odporúčajú bezrozpúšťadlové nízko emisné 
lepidlá.  

§ Pri natieraní a lakovaní by sa mali namiesto lakov použiť emulzné nátery, poprípade laky 
alebo nátery s nízkym obsahom znečisťujúcich látok. 

§ Namiesto prípravkov s vysokým podielom rozpúšťadla na ošetrenie povrchov by sa mali 
používať vodné prípravky na báze akrylátovej živice alebo polyuretánovej živice.  

§ V školských budovách by sa mali používať len nábytky s nízkou hladinou formaldehydu 
alebo bez formaldehydu s daným značením. Pri zariadení tried je vhodné voliť také 
materiály, ktoré sú prírodné, napríklad nábytok z drevotriesky je vhodné nahradiť 
nábytkom z masívneho dreva. 

§ Po renovácii existujúcich priestorov alebo po skolaudovaní nových priestorov môžu byť 
vo vnútornom ovzduší aj napriek tomu namerané dočasne zvýšené úrovne VOC. Toto 
znečistenie môže byť vopred eliminované zvýšeným vetraním a postupom, kedy sa 
necháva nové vybavenie „vyprchať“ v dobre vetranom priestore. 

Postupy a frekvencia upratovania. Ďalším vhodným opatrením vedúcim k zlepšeniu kvality 
vnútorného prostredia budov z hľadiska eliminácie tuhých častíc (prachu) je zavedenie 
správneho konceptu upratovania. Práve upratovacie činnosti sú jeden z dôležitejších faktorov, 

 
1 Dostupné na: https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-19_guidance_document_V4.1_15042021.pdf 



| Zdravý vnútorný vzduch 4 

ktorý má vplyv na kvalitu vnútorného prostredia budov z pohľadu eliminácie tuhých častíc. 
Dôležitá je výmena vzduchu a odstránenie prachových častíc nie len z podlahy, ale aj z 
povrchov, akými sú okná, parapetné dosky, lavice, skrine, listy kvetov a iné. Pozornosť musí byť 
venovaná najmä používaným čistiacim prostriedkom a ich načasovaniu. Používať by sa mali 
menej znečisťujúce čistiace prostriedky (označené environmentálnou značkou). Upratovanie v 
každom priestore školy by sa malo vykonávať na konci každého vyučovacieho dňa, nie tesne 
pred začatím vyučovania. Podľa Vyhlášky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách 
na zariadenia pre deti a mládež je povinnosťou manažéra školy vytvoriť plán pre upratovanie a 
dezinfekciu a ich frekvenciu. 

Zvyšovanie povedomia. Hygiena vnútorného prostredia sa dá výrazne zlepšiť prostredníctvom 
zvýšenia povedomia a vzdelávania zamestnancov školy, upratovačiek, rodičov a žiakov. 
Zvyšovanie povedomia o dopadoch a limitných hodnotách jednotlivých faktorov, ktoré je 
podporené inštaláciou a sledovaním senzorov CO2, VOC, PM, vlhkosti či teploty môže zvýšiť 
záujem, ovplyvniť správanie a viesť k zlepšeniu kvality vnútorného prostredia. Rovnako tak 
vzdelávanie zamerané na správne hygienické postupy vetrania, vhodné upratovanie či 
vlastnosti konkrétnych stavebných výrobkov. 

Ďalšie opatrenia. Základným predpokladom na zníženie prašnosti (vysokej koncentrácie PM 
častíc) je zákaz utierania tabúľ suchými handrami, prípadne výmena čiernych tabúľ s kriedami 
za biele tabule s fixkami. Ďalším vhodným opatrením je odstránenie textilných kobercov, ktoré 
sú  v niektorých triedach používané z dôvodu odhlučnenia (tie je možné nahradiť inými 
akustickými prvkami). Textilné podlahové krytiny sa v školských budovách neodporúčajú kvôli 
ich značnému prispievaniu k opakovanému vznášaniu tuhých častíc vo vnútornom prostredí.  

Vnútorné prostredie tried je tiež vhodné zariadiť izbovými rastlinami, vďaka čomu sa zlepšení 
tvorba kyslíka cez deň a zvýši sa eliminácia znečisťujúcich prchavých organických zlúčenín z 
ovzdušia. Ku príkladu systém vertikálnych interiérových záhrad patrí v súčasnosti medzi 
zaujímavé riešenia v interiéri školských priestorov.  

Špecializované zariadenia, ako napríklad kopírovacie stroje a tlačiarne, ktoré uvoľňujú počas 
prevádzky prchavé organické látky (VOC) a častice by mali byť umiestnené v samostatných 
miestnostiach školskej budovy s vlastným samostatným vetracím systémom.

 

  



| Tepelná pohoda 5 

TEPELNÁ POHODA  

Z pohľadu zabezpečenia vnútornej pohody je jedným zo základných opatrení zabezpečenie 
optimálnych tepelno-technických parametrov tepelnej obálky budovy (v prípade rekonštrukcie 
ide o zateplenie a výmenu okien). Tepelnoizolačné vlastnosti obvodových konštrukcií zabránia 
zvýšenému prestupu tepla zvnútra von v zimnom období, zabezpečia optimálnu dotykovú 
teplotu, ktorá zabráni tvorbe plesní a sálaniu chladu. Zároveň by sa malo zamedziť tepelným 
mostom, v miestne ktorých sa môže zrážať vlhkosť a tvoriť plesne. Tepelná Izolácia budovy 
zohráva neoddeliteľnú úlohu nielen pri znižovaní tepelných strát v zimnom období, ale slúži aj 
ako tepelná bariéra a pomáha udržiavať tepelný komfort v letnom období. Na predchádzanie 
prehrievania tried je nutné zabrániť priamemu vstupu slnečných lúčov do interiéru v teplom 
období. Z pohľadu prehrievania je nutné taktiež riešiť celkovú tepelnú bilanciu budovy vrátane 
solárnych ziskov alebo ochranu pred prehrávaním interiéru exteriérovými tieniacimi prvkami 
ako sú exteriérové rolety či žalúzie alebo clnolami alebo protislnečným sklom. Dôležitá je 
presnejšia špecifikácia skla v projektovej dokumentácii vrátane požadovaných hodnôt 
solárneho faktora. Návrh okien a fasády musí byť riešené systémovo s ohľadom na typ presahu 
a tienenia a súvisiaceho typu skla. Respektíve ak tieniaci systém absentuje malo by byť 
prehrievanie riešené pomocou protislnečných skiel podobne ako na administratívnych 
budovách. Teplo odrážajúce farby a nátery na stenách a streche budovy môžu tiež pomôcť 
obmedziť v letnom období tepelné zisky a tok tepla do budovy. 

Účinné vetranie je veľmi dôležité pre zabezpečenie pohodlia počas horúcich dní. Neprimeranej 
akumulácii tepla v triedach je možno predchádzať zabezpečením nútenej mechanickej výmeny 
vzduchu. Odporúča sa aby v prípade núteného vetrania boli systémy vybavené 
automatizovaným systémov, ktoré zabezpečuje možnosť nočného vetrania (pasívneho 
nočného chladenia), ktoré znižuje teplotu hmoty budovy (stien, podlahy, nábytku atď.) 
pôsobením chladného nočného vzduchu z vonkajšieho prostredia. Automatizovaný systém 
vzduchotechniky zabezpečí počas noci výmenu teplého vzduchu, ktorý sa naakumuloval počas 
dňa v interiéri. Trieda sa na rozdiel od súčasných prípadov v noci vychladí a na ďalšie ráno nie 
je prehriata. 

Počas zimného obdobia zabezpečuje mechanické vetranie predchádzaniu lokálnej nepohody, 
ktorá je často vytvorená otvorením okna. Žiaci v blízkosti okien sú následne vystavení prievanu 
a sálaním studeného vzduchu. Pre správnu optimalizáciu vlhkosti vnútorného vzduchu 
predovšetkým v zimnom období, môžu byť vzduchotechnické jednotky doplnené o entalpický 
výmenník. 

Zníženie prítokov vnútorného tepla tiež môže byť užitočným spôsobom pre zabezpečenie 
tepelného komfortu pre školákov. Je nutné zabezpečiť, aby osvetľovacia sústava nebola 
taktiež zdrojom vnútorného tepla.
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AKUSTICKÁ POHODA  

V školách sa sleduje predovšetkým ochrana pred hlukom z vonkajšieho (napr. doprava) alebo 
vnútorného (technické systémy) prostredia, hlukom zo susediacich miestností a vlastnosti 
samotnej miestnosti z hľadiska priestorovej akustiky. Cieľom je vytvoriť vhodné prostredie pre 
žiakov a pedagógov s ohľadom na proces výchovy, výučby a vzdelávania.  

Základným predpokladom zamedzenia hluku z vonkajšieho alebo okolitého prostredia je 
zabezpečenie požadovanej zvukovej či krokovej izolácie stavebných konštrukcií ohraničujúcich 
danú miestnosť (okná, priečky, atď.). Špecifikácia požiadavky na ochranu pred hlukom vrátane 
ochrany pred hlukom z dopravy by mala byť súčasťou projektovej dokumentácie. Na 
zamedzenie hluku z exteriéru pri otvorených oknách a súčasné zabezpečenie dostatočného 
prísunu vzduchu je vhodným riešením mechanické vetranie. V okolí budov je tiež vhodná 
výsadba stromov a kríkov, ktoré tlmia hluk z vonkajšieho prostredia. Dôležitým prvkom je 
taktiež zabezpečenie správnych parametrov hluku technických systémov v miestnosti a/alebo 
v okolí. 

Hluk z pozadia je teda možné eliminovať zabezpečím požadovanej zvukovej či krokovej izolácie 
stavebných konštrukcií ohraničujúcich danú učebňu, avšak  čiastočne taktiež zväčšením 
zvukovej pohltivosti povrchov a vnútorného vybavenia učebne.  

Významným zdrojom hluku v prostredí škôl sú samotní žiaci. Preto je dôležitý výber materiálov 
na povrchové úpravy stien, stropov a podláh, aby sa znížila expozícia hlukom. Akustické 
riešenie tried by malo byť však predovšetkým také, aby v nich boli vytvorené optimálne 
podmienky pre dobrú zrozumiteľnosť reči. Tú ovplyvňuje predovšetkým hluk v pozadí, čas 
dozvuku miestnosti a sila zvuku v mieste počúvania.  Viacerými stavebnotechnickými úpravami 
je možné výrazne zlepšiť parametre priestorovej akustiky učební, napríklad inštaláciou 
akustických materiálov na reflexné povrchy. 

Povrch stropu je zvyčajne najdostupnejší, pretože sa nepoužíva v školskom prostredí. 80 % 
plochy môže byť pokrytých akustickými výrobkami, ako sú perforované sadrokartónové dosky 
alebo dlaždice zo sklenenej vlny, aby sa dosiahol lepší výkon. Čím väčšie je percento perforácie, 
tým lepšia bude absorpcia, najmä s dodatočnou akustickou izoláciou zo sklenej vlny v dutine 
pretlaku. Ak táto možnosť nie je dostačujúca, alebo z nejakého dôvodu nie je možná, je možné 
nainštalovať akustické stenové panely. 

Kvalitná akustická absorpcia znižuje hladinu akustického tlaku a spravidla pozitívne ovplyvňuje 
zrozumiteľnosť reči. Je však nutné zabezpečiť optimálny pomer pohltivých a tvrdých povrchov, 
ktoré zvuk odrážajú. Prílišné zatlmenie väčších učební s malým podielom odrazeného zvuku 
však môžu narušiť komfort vyučujúceho, vzhľadom k nutnosti zvyšovať hlas. Zvukovo 
regulované prostredie, kde sa niektoré zvukové vlny odrážajú, zatiaľ čo iné sú absorbované, 
zaisťuje dobrú čistotu reči. Študenti sediaci vzadu budú počuť učiteľa rovnako jasne ako tí, ktorí 
sedia vpredu. 

Z pohľadu akustiky sú učebne najvýznamnejším vnútorným priestorom, avšak pozornosť je 
nutné venovať aj miestnostiam, kde deti trávia čas medzi hodinami ako sú jedálne či spoločné 
chodby. Cieľom je v tomto prípade vytvoriť vhodné podmienky pre sociálnu interakciu, 
komunikáciou a odpočinok detí. 
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DOSTATOK DENNÉHO SVETLA A KVALITA UMELÉHO OSVETLENIA 

Svetelný komfort je možné chápať tak z hľadiska svetla potrebného na vykonávanie úloh, ale 
aj z hľadiska toho, čo ľudské telo vyžaduje a potrebuje. Hlavnými kritériami svetelnej pohody je 
dostupnosť a kvalita svetla. Tú možno chápať ako kombináciu dostatočného prieniku 
prirodzeného denného svetla do budovy a kvality umelého osvetlenia. Aby mohli žiaci a 
pedagógovia vykonávať vizuálne úlohy efektívne a presne, je potrebné aby bolo v miestnosti 
zabezpečené vhodné osvetlenie. Cieľom kvalitného a pro-kognitívneho osvetlenia v triedach 
a učebniach by malo byť priniesť do interiéru kvalitu denného svetla, zabezpečiť dostatočnú 
intenzitu osvetlenia, neporušiť zrakový komfort (napr. kontrast na tabuli) a znížiť samotnú 
energetickú náročnosť (neplytvať energiou). 

Vo všetkých priestoroch určených pre vzdelávanie by malo byť v maximálnej miere využité 
denné svetlo ako primárny zdroj svetla. Okná musia byť hlavným zdrojom svetla počas dňa. 
Okná rovnako tak poskytujú vizuálny kontakt s vonkajším prostredím. Aj keď je denné svetlo 
vysoko kvalitným zdrojom svetla, existujú určité potenciálne negatívne vplyvy, ktoré je nutné 
zmierniť. Medzi tieto negatíva patrí oslnenie, prehriatie v dôsledku nadmerných solárnych 
tepelných ziskov a následné zvýšené náklady na energiu chladenia. V prípade novostavieb je 
ich elimináciu je možné zabezpečiť vo fáze koncepčného návrhu nakoľko sú predovšetkým 
ovplyvnené orientáciou budovy, veľkosťou a umiestnením otvorov a typom zasklenia. Aby bolo 
osvetlenie v učebni dostatočne intenzívne a súčasne neobmedzovalo využívanie moderných 
výučbových metód, je nutné sústrediť sa na zabezpečenie rovnomernej distribúcii svetla 
v priestore, využívať zdroje rovnomerne rozptýleného svetla namiesto výhradne priamych 
zdrojov sveta, umožniť pomocou jednoduchého ovládania reguláciu osvetlenia podľa 
aktuálnych aktivít či využívať systémy s dynamickým alebo biodynamickým spôsobom 
ovládania na základe úrovne denného osvetlenia a podobne.  

Intenzívne denné svetlo v triede prostredníctvom veľkých okien a svetlíkov je síce optimálne, 
ale aj tak je nutné mať možnosť regulovať ho, aby priame slnečné žiarenie nespôsobovalo 
oslnenie. Tento problém je v súčasnosti stále naliehavejší z dôvodu využívania interaktívnych 
tabúľ a projektorov. Je preto nutné zvoliť také systémy zatienenia, ktoré zaručia jeho vysokú 
kvalitu. Dôležitý je výber vhodného druhu zasklenia podľa orientácie a presvetlenia. Použitie 
ľahko ovládateľných nepriehľadných vnútorných alebo vonkajších roliet na reguláciu denného 
svetla je taktiež možnosťou ako účinne zamedziť oslneniu. Riešením je taktiež využiť ďalšie 
tieniace prvky, ako sú závesy, rolety, fólie na okná alebo iné perforované nepriehľadné 
materiály. 

V prípade novostavieb je nutné objekt umiestniť tak, aby bol zabezpečený prístup denného 
svetla k osvetľovacím otvorom učební. Všetky učebne v novo-navrhovaných budovách musia 
mať vyhovujúce denné osvetlenie. Výnimkou môžu byť len špeciálne učebne a prednáškové 
miestnosti. Pre dosiahnutie dobrej distribúcie svetla sa v učebniach odporúča využiť 
kombinované (bočné a horné) alebo viacstranové bočné denné osvetlenie. V počiatočných 
fázach návrhu je dôležité zabezpečiť, aby budova pasívnymi metódami maximalizovala 
množstvo užitočného denného svetla dostupného v priestore. 

V prípade miestností, ktorých tvar alebo rozmery triedy neumožňujú dostatočnú úroveň 
osvetlenia a priestor pri fasáde okna je obmedzený, sú často riešením strešné okná, svetlíky 
alebo svetlovody. Využitím takýchto riešení môžeme zároveň zabezpečiť optimálne rozloženie
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denného svetla v miestnosti obmedziť oslnenie a kontrasty. Osvetlenie je tiež možné zlepšiť 
definovaním technickými požiadavkami skla v okne požadovaným prestupom svetla.   

Denné svetlo v jeho nedostatku je potrebné doplniť vhodným systémom umelého osvetlenia. 
Cieľom inštalácie umelého osvetlenia je buď úplne nahradiť, alebo doplniť a zlepšiť prínos 
denného svetla do priestoru tým, že sa zabezpečí dostatočné rozloženie svetla v dostatočnom 
množstve a kvalite, aby mohli vizuálne úlohy súvisiace s typom priestoru prebiehať zdravým a 
pohodlným spôsobom. 

Množstvo, distribúcia a spektrálne kvality osvetlenia, ktoré sa vyžadujú od umelého osvetlenia, 
sa môžu v čase meniť v závislosti od viacerých faktorov. Návrh osvetlenia je častokrát 
poznačený tým, že uvažuje s najhorším scenárom, čo nevyhnutne vedie k zbytočne vysokým 
úrovniam svetla v celom priestore a k nadmernej spotrebe energie. Personalizácia a 
optimalizácia prostredníctvom ovládačov osvetlenia môže okrem úspory energie zaistiť, aby 
bolo k dispozícii iba správne svetlo v správnom množstve, v správnom čase a na správnom 
mieste. Úroveň osvetlenia je možné automaticky meniť pomocou predprogramovaných 
„scén“, ktoré môžu byť samy spustené vonkajšími faktormi, ako sú prevládajúce prirodzené 
podmienky denného svetla alebo manuálne ovládanie užívateľmi v závislosti od ich 
konkrétnych potrieb alebo preferencií v danej chvíli.  

Variabilita svetla behom dňa je taktiež dôležitá pre ľudské zdravie a celkovú pohodu. Pre 
podporu cirkadiánnej synchronizácie denného rytmu v organizme je vhodné vytvoriť svetelné 
prostredie s dynamikou prirodzeného svetla. Pokročilé systémy umelého osvetlenia sú 
schopné ju čiastočne napodobniť. Takéto systémy by však mali zabezpečovať jednoduché 
a intuitívne ovládanie. 

Z hľadiska zabezpečenia vizuálneho komfortu je dôležitý taktiež výhľad von, vrátane krajiny, 
oblohy a iného vonkajšieho okolia. V učebniach je požadovaný vodorovný výhľad oknom. 
Z toho dôvodu sa pri návrhu stanovuje maximálna výška spodnej hrany okna v závislosti od 
veku detí, pre ktoré je miestnosť určená. Normové požiadavky popisujú požiadavku na 
horizontálne uhly pohľadu, vonkajšiu vzdialenosť pohľadu a počet vrstiev videných v zobrazení. 
Príslušná norma súčasne predpisuje minimálnu plochu okna vo fasáde v smere výhľadu a 
minimálnu plochu miestnosti, z ktorej má byť dobrý výhľad.  

 


