
trávime vo vnútorných, uzavretých priestoroch 
rôznych budov. Vonkajšiemu prostrediu sa 
dnes priemerný človek vystavuje minimálne. 
Deti trávia s výnimkou domova najviac času 
práve v školách. Kvalita vnútorného vzduchu, 
dostatok svetla, optimálna teplota či dobrá 
akustika v učebniach je mimoriadne dôležitá 
pre ich zdravie a výkon počas vyučovania 

vedie k zhoršenej pozornosti žiakov, zvýšenej 
chorobnosti, k vzniku astmatických chorôb či 
oslabení imunitného systému. Naopak, dostatok 
čerstvého vzduchu, príjemná akustika učebne, 
tepelná pohoda a dostatok svetla behom dňa 
podporuje kognitívne funkcie študentov, 
schopnosť sústrediť a ich celkové zdravie.

Je v záujme nás všetkých, aby sa naše 
deti učili v podmienkach, ktoré dokážu 
naplno rozvinúť ich potenciál a nie 
v podmienkach znižujúcich kvalitu 
výučby či zhoršujúce ich zdravie.
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ŠKODÍ
zdraviu

Nevhodné prostredie

1.1
detí

mil.
Na Slovensku študuje

Kvalitné a zdravé vnútorné prostredie
v školách je kľúčom k tomu, aby sa mohli
školy stať zdravým miestom na vzdelávanie. 

a približne 165 tisíc pedagógov. Len v rámci 
základných škôl ich navštevovalo v školskom 
roku 2020/2021 približne 486 tisíc žiakov v 
takmer 27,5 tisíc triedach, ktorých učilo 74 tisíc 
učiteľov.



ČO JE TO KVALITA
VNÚTORNÉHO PROSTREDIA?

Vnútorné prostredie v budovách a jeho kvalitatívne vlastnosti 
sú definované štyrmi hlavnými oblasťami, ktorými sú kvalita 
vnútorného vzduchu v miestnosti, tepelná pohoda v interiéri, 
optimálna akustika, či dostatok a kvalita svetla. Všetky tieto 
aspekty a ich konkrétne faktory významne ovplyvňujú 
zdravie, dochádzku a výkon detí počas vyučovania.

KVALITA
VNÚTORNÉHO

VZDUCHU

Zdravú mikroklímu v budovách ovplyvňuje 
z veľkej časti vzduch, ktorý by mal byť čerstvý, 
zdravý a neznečistený látkami, ktoré majú 
negatívny vplyv na človeka.

Tri hlavné znečisťujúce látky ovplyvňujúce 
vzduch v interiéri sú:

Na zabezpečenie dobrej kvality vzduchu v 
miestnostiach je potrebné zabezpečiť opti-
málnu výmenu vzduchu, eliminovať alebo 
znížiť tvorbu vnútorného znečistenia a 
filtráciou prečistiť vzduch, ktorý prúdi do 
budovy a von z nej.

oxid uhličitý (CO2 )
tuhé prachové častice (PM0,5 – PM10)
prchavé organické zlúčeniny (VOC).

TEPELNÁ
POHODA

AKUSTICKÝ
KOMFORT

SVETELNÝ
A VIZUÁLNY
KOMFORT

Správna tepelná rovnováha, vďaka ktorej je
v miestnosti príjemná teplota v lete i v zime, 
je dôležitý aspekt vnútorného prostredia 
v budovách. Kvalitné prostredie je také, 
v ktorom nepociťujeme žiadny tepelný 
diskomfort. Ten môže nastať v prehriatej 
miestnosti počas teplých dní, sálaným chladu 
z povrchu konštrukcie alebo pri silnom prie-
vane. 

Hlavné faktory vnútorného prostredia, ktoré
ovplyvňujú tepelnú pohodu sú:

teplota vzduchu
radiačná teplota
vlhkosť vzduchu
rýchlosť prúdenia vzduchu.

Komfortné akustické podmienky vytvárajú 
prostredie, ktorého cieľom je zrozumiteľne 
počuť želané zvuky, vedieť sa sústrediť či 
cítiť sa príjemne a pokojne.

V takomto prostredí je zabezpečená dobrá 
zrozumiteľnosť reči, izolácia od hluku 
z okolitého priestoru a eliminácia nad-
merného hluku v miestnosti z vnútorných 
zdrojov.

Priamy vplyv na akusticky komfort majú  
materiály zabezpečujúce akustickú izoláciu 
konštrukcií a technických systémov a pohl-
cujúce materiály slúžiace na zníženie 
neželaných odrazov vnútri miestnosti.

Svetelný komfort definuje množstvo 
a kvalitu svetla v danej miestnosti. Pre 
vizuálny komfort je však dôležitý taktiež 
kontakt s vonkajším prostredím, zabez-
pečený optimálnym výhľadom na vonkajšie 
okolie.

Komfortné svetelné prostredie ovplyvňuje 
dostatočný prísun prirodzeného denného 
svetla v kombináciou s kvalitou umelého 
osvetlenia (optimálna intenzita umelého 
svetla, oslnenie, distribúcia jasu, 
ovnomernosť osvetlenia či farba svetla). 



NA AKÝ PROBLÉM POUKAZUJÚ
MERANIA A AKÉ JE ICH RIZIKO?
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Jedným z najvýznamnejším problémom v školách spojeným 
s kvalitou vnútorného vzduchu sú vysoké koncentrácie CO2 
počas vyučovania. Merania jasne dokazujú, že prirodzenou 
výmenou vzduchu a intuitívnym otváraním okien nie je 
možné zabezpečiť optimálnu úroveň koncentrácie CO2.

Optimálna koncentrácia CO2 v interiéri sa pohybuje medzi 
600 – 1000ppm. Maximálna prípustná koncentrácia je 1500 
ppm. Pri vyššej koncentrácií prichádza únava, bolesť hlavy, 
znižuje sa sústredenie detí a klesá ich produktivita. Počas vykurovacieho obdobia 

(kedy sú okná otvárajú
s pravidla menej častejšie) 
trávili deti viac ako tri štvrtiny 
času v prostredí, v ktorom 
bola prekročená odporúčaná 
limitná hodnota 1000ppm.

Takmer pätinu času v zime 
sa úroveň pohybovala na 
hodnotách vyšších ako 
2000ppm. 

V teplom období, kedy 
obdobia bývajú okná často 
krát otvorené, boli žiaci 
a pedagógovia vystavení 
hodnotám CO2 nad úrovňou 
1000ppm počas takmer 
polovice vyučovania.

KVALITA
VNÚTORNÉHO
VZDUCHU

#1

PROBLÉM

RIZIKO

Komparatívne výsledky z meraní, ktoré realizovala Stavebná fakulta TUKE v 69 triedach 
na slovenských školách. Grafy znázorňujú podiel času počas bežného vyučovacieho 
dňa, v ktorých sa hodnota koncentrácie CO2 pohybovala v daných rozmedziach.

78% 20% 44%



NA AKÝ PROBLÉM POUKAZUJÚ
MERANIA A AKÉ JE ICH RIZIKO?

Najvýraznejším problémom z hľadiska tepelnej 
pohody v triedach je výrazné prehrievanie tried v 
júnovom období. Teplota vzduchu v interiéri 
dosahuje už v prvých dňoch mesiaca na poludní 
hodnoty v priemere okolo 26 °C a v druhej polovici 
mesiaca dosahuje v priebehu dopoludnia hodnoty 
často krát na úrovni od 30 °C do 32 °C. 

Zlá tepelná pohoda má priamy dopad na pozornosť 
študentov a má vplyv na zdravie a správanie detí. Telo 
detí a mladistvých sa ťažie bráni vysokým teplotám 
v interiéri a počas horúcich dní, kedy teplota vzduchu 
v triedach dosahuje nadlimitné hodnoty môžu byť 
žiaci vystavení riziku hypotermii.

AKUSTICKÝ
KOMFORT

SVETELNÝ
A VIZUÁLNY
KOMFORT

Vysoká akustická nepohoda je významným
a často krát prehliadaným problémom v slovenských 
triedach a učebniach. Nevhodné akustické podmienky 
pre deti a učiteľov dokazujú aj výsledky analyzovaných 
meraní. Záznam hluku vo všetkých prípadoch 
poukazuje na nesplnenie limitnej hodnoty ekvivalentnej 
hladiny zvuku, ktorá je 40 dB. Daná hodnota bola
často krát dvojnásobne vyššia a dosahovalo úrovne 
okolo 70db až 80db.

Dobré akustické prostredie má zásadný vplyv na výkon  
detí a pedagógov. Dobrá zrozumiteľnosť reči je 
obzvlášť dôležitá pre malé deti, ktoré ešte nie sú 
schopné domyslieť si nezrozumiteľné slabiky či slová 
z kontextu tak, ako je to u dospelých poslucháčov. 
Učenie v prostredí s veľkým dozvukom a hlukom 
v pozadí, ktoré znižuje zrozumiteľnosť reči sa tak pre 
nich stáva únavným a vedie k podráždenosti, menšej 
sústredenosti, a tým aj k menšej efektivite výučby.

Nedostatočný svetelný komfort, teda 
nedostatok denného svetla v kombinácií
s nekvalitným umelým osvetlením, je častým 
problém v slovenských triedach a učebniach. 
Merania intenzity osvetlenia v niektorých 
analyzovaných meraniach dokazujú často krát 
výrazne nižšie hodnoty intenzity osvetlenia než 
vyžadujú normové požiadavky.

Celkový pocit pohody a pracovnú výkonnosť 
žiakov v triede významnou mierou ovplyvňuje 
prírodné svetlo a vo všeobecnosti dostatok 
svetla. Rada štúdii preukázal, že denné svetlo je 
nielen prospešné pre celkové zdravie a pohodu 
deti, ale môže výrazne zlepšiť aj ich prospech 
a výsledky v škole. Dôsledky dlhodobého 
nedostatku 

TEPELNÁ
POHODA

RIZIKO RIZIKO RIZIKORIZIKO RIZIKO RIZIKO

PROBLÉM PROBLÉM PROBLÉM

#2



VEDELI STE, ŽE…

Pokiaľ sa v triede dostane koncentrá-
cia oxidu uhličitého (CO²) nad 1500 
ppm, môžu deti pociťovať únavu, 
stratu koncentrácie a bolesti hlavy. 
Koncentrácia nad 5000 ppm je už 
zdravotne nebezpečná.

Zvýšenie koncentrácie CO² o každých 
100 ppm oproti optimálnemu stavu má 
za dôsledok zvýšenú absenciu 
študentov o 0,5%, teda o pol dňa 
za jeden školský rok. 

Každé zníženie nadmerného 
hluku o 1 dB zlepšuje študijné 
výsledky a výkon žiakov o 0,7 %. 

Študenti, ktorí nie sú vystavení 
vysokej teplote vzduchu v triede 
dosahujú v testoch o 4 % lepšie 
výsledky.

Dostatok denného svetla v trie-
dach je spojený s 9 až 18% náras-
tom výkonu študentov.

Zvýšenie akustickej pohody
absorbčnou úpravou triedy znižuje 
tep učiteľa o 10 úderov na minútu.
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