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AKO POUŽÍVAŤ PRÍRUČKU 

Cieľ príručky 

Táto metodická príručka obsahuje základné informácie pre správny návrh projektov 
novostavieb alebo obnov budov, slúžiacich pre výchovu a vzdelávanie detí a mladistvých vo 
všetkých stupňoch vzdelania (ďalej len školských budov), s cieľom zabezpečenia hygienicky 
zdravého a kvalitného vnútorného prostredia (KVP) s dôrazom na učebne (triedy). Použitý 
postup však môže byť aplikovaný rovnako tak na ostatné priestory, v ktorých sa žiaci 
a pedagógovia združujú počas dňa, ako sú spoločné chodby, haly, jedálne či telocvične. 

Príručka môže zároveň slúžiť pre účely hodnotenia a posudzovania projektov novostavieb 
alebo obnov školských budov z hľadiska KVP a môže plniť funkciou metodickej pomôcky pri 
nastavovaní požiadaviek v rámci verejných investícií a schém verejnej podpory. Je určená 
sprostredkovateľom verejnej podpory, samotným prijímateľom podpory, verejným 
obstarávateľom, ako aj zriaďovateľom škôl a škôlok.  

Metodická príručka umožňuje posúdiť a hodnotiť parametre kvality vnútorného prostredia 
školských budov v rámci štyroch aspektov KVP, ktorými sú kvalita vnútorného vzduchu, tepelná 
pohoda, akustický komfort a svetelný komfort.  

Táto metodika neposkytuje konkrétne riešenia, neobmedzuje voľnosť návrhov a výberu 
produktových riešení.  

Kategórie kvality vnútorného prostredia 

Metodická príručka definuje tri kategórie kvality vnútorného prostredia v závislosti od úrovne 
ambicióznosti a očakávania. Rozdelenie kategórií taktiež umožňuje definovať požiadavky 
podľa toho, či sa jedná o novostavby alebo obnovy školských budov. 

Tab. 1 – Kategórie kvality vnútorného prostredia 

Kategória Úroveň očakávania 

A  Vysoká 

B  Stredná 

C  Základná 

 

Kategória A, teda kategória, ktorá reprezentuje vysokú úroveň ambícií a očakávaní, je určená 
pre projekty novostavieb so zvýšenými nárokmi na kvalitu vnútorného prostredia.1 

Kategória B, ktorá reprezentuje strednú úroveň ambícií a očakávaní, možno považovať za 
štandardnú úroveň pre novostavby, ktorá zabezpečuje zdravotne optimálne a komfortné 

 
1 V prípade budov určených pre žiakov so špeciálnymi potrebami sa odporúča požadovať najvyššie štandardy z dôvodu zvýšenej citlivosti na 
kvalitu vnútorného prostredia v triede (predovšetkým na akustické prostredie). 
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vnútorné prostredia.2 Táto kategória zároveň slúži pre ambicióznejšie rekonštrukcie (obnovy) 
existujúcich budov. Pokiaľ je to možné, táto kategória by mala byť cieľom v prípade 
rekonštrukcií (obnov) existujúcich budov, minimálne v opatreniach, pri ktorých sú inštalované 
nové prvky alebo výrobky (výmena okien, osadenie akustických stropov a podobne). 

Kategória C zabezpečuje prostredie, v ktorom nehrozí zdravotné riziko, ale poskytuje nižší 
komfort. Táto kategória je vhodná pre rekonštrukcie (obnovy), v ktorých z technických, 
ekonomických alebo funkčných dôvodov nie je možné realizovať ambicióznejšie opatrenia. 

Definovanie parametrov  

Požiadavky na KVP sú definované pomocou návrhových (projektových) parametrov a kritériami 
pre parametre prostredia. Každá kapitola obsahuje sumár hlavných návrhových kritérií a kritérií 
pre parametre prostredia. 

Návrhové parametre definujú konštrukčné a technické projektové parametre, ktoré je nutné 
splniť vo fáze prípravy projektovej dokumentácie. Aplikovanie všetkých týchto parametrov 
vytvára veľký predpoklad na to, aby boli splnené aj úžitkové vlastnosti stavby, teda parametre 
prostredia. 

Parametre prostredia definujú cieľové vlastnosti vnútorného prostredia, na ktorých závisí 
výsledný komfort či diskomfort a úroveň hygienicky zdravej mikroklímy danej miestnosti. 
Dôkazom plnenia parametrov prostredia je vo väčšine prípadov meranie užívateľských 
vlastností objektu v reálnom stave až po dokončení diela. Definovanie výsledných parametrov 
prostredia tiež slúži pre účely návrhových hodnôt pri dimenzovaní technických systémov 
a podobne.  

Definovanie špecifických požiadaviek 

Súčasťou každej kapitoly je taktiež popis detailnejších požiadaviek alebo odporúčaní, ktorými 
je odporúčané alebo požadované sa riadiť.  

Hodnotenie plnenia požiadaviek 

Hodnotenie návrhových parametrov (projektové hodnotenie): 

Hodnotí sa parametrická vhodnosť navrhnutých riešení v projektovej dokumentácii. V určitých 
prípadoch preukázaním požadovaných vlastností na základe výpočtov.  

Výpočty sa používajú spravidla na predbežné hodnotenie vo fáze spracovania projektovej 
dokumentácie, kedy je nutné preukázať, že stavba je navrhnutá z pohľadu daných aspektov 
KVP správne a po jej dokončení bude spĺňať dané požiadavky. 

Hodnotenie parametrov prostredia (hodnotenie): 

Ide o preukázanie požadovaných vlastností na základe meraní. Meranie daných parametrov 
prostredia by sa malo realizovať po dokončení a odovzdaní stavebných prác pred užívaním 
budovy a/alebo následne počas užívania budovy/miestnosti. Parametre vnútorného 
prostredia sa merajú v referenčných miestnostiach (učebniach) počas reprezentatívneho 

 
2 Ak je to odôvodnené špecifickými vzdelávacími, environmentálnymi alebo zdravotnými a bezpečnostnými požiadavkami, je prípustné 
požadovať v novostavbách taktiež nižšie parametre, tie však nemôžu byť benevolentnejšie než parametre v kategórii C. 
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časového obdobia. Merania musí realizovať skúsený odborník. Pokiaľ merania odhalia určitý 
problém, je nutné ho odstrániť ešte pred uvedením stavby do prevádzky.  

Hlavný dodávateľ stavby vykoná test a predloží jeho výsledky preukazujúce súlad s 
požadovanými parametrami. Všetky merania sa musia vykonať počas bežných hodín používania 
budovy a v dobe, v ktorej boli systémy v prevádzke minimálne 12 – 24 hodín pred testom. 

Hlavný dodávateľ vykoná kontrolu kvality vnútorného vzduchu v budove najneskôr štyri týždne 
po dokončení interiérových prác v budove zahŕňajúcich materiály a povrchové úpravy a pred 
začatím používania. Testovanie sa vykoná pre každú jednotlivú konfiguráciu miestnosti v 
budove, ktorá tvorí >10 % priestorov. Na jednu konfiguráciu miestnosti sa budú testovať dve 
vzorové miestnosti s odlišnou orientáciou fasády. 

Možnosti merania: 

a) Vykonanie meraní parametrov prostredia v charakteristických miestnostiach po dobu 
aspoň 1 dňa pri návrhovom počte obsadenosti osobami a spôsobu užívania danej 
miestnosti. Vykonané merania musia vo všetkých časových odpočtoch v čase najdlhšie 
15 minút spĺňať cieľovú hodnotu. Intervaly merania musia byť dostatočne presné, aby 
ilustrovali podmienky počas vyučovacej doby. Meranie sa bude vykonávať nezávislou 
treťou stranou alebo za prítomnosti nezávislého dozoru treťou stranou. Vzduch v 
interiéri je do značnej miery ovplyvnený vonkajším vzduchom, a preto je dôležité 
súbežné meranie a korelácia s vonkajším podnebím. 
 

b) Vykonanie meraní parametrov prostredia v charakteristických miestnostiach 24 hodín 
denne po dobu aspoň 14 dní pri návrhovom počte obsadenosti osobami a spôsobu 
užívania danej miestnosti. Vykonané merania musia vo všetkých časových odpočtoch v 
čase najdlhšie 15 minút spĺňať cieľovú hodnotu. Intervaly merania musia byť 
dostatočne presné, aby ilustrovali podmienky počas vyučovacej doby. Meranie sa bude 
vykonávať nezávislou treťou stranou alebo za prítomnosti nezávislého dozoru treťou 
stranou. Intervaly merania musia byť dostatočne presné, aby ilustrovali podmienky 
počas vyučovacej doby. Vzduch v interiéri je do značnej miery ovplyvnený vonkajším 
vzduchom, a preto je dôležité súbežné meranie a korelácia s vonkajším podnebím. 

V rámci merania a hodnotenia parametrov prostredia sú povolené odchýlky od vybraných 
kritérií a to nasledovne: jednotlivé parametre vnútorného prostredia budov spĺňajú kritériá 
špecifickej kategórie, ak parameter v miestnostiach nie je viac ako napr. 3 % alebo 5 % času 
užívania budovy v hodinách za deň, týždeň, mesiac a rok mimo limitov stanovených pre danú 
kategóriu. Napríklad je prípustné na úrovni 5 % mať teplotu nad kritérium 108 h počas roka, 
ale nie viac ako 24 min počas pracovného dňa a 2 h počas pracovného týždňa.   

Alternatívne je možné použiť snímač kvality vnútorného vzduchu, ktorý zabezpečuje 
permanentné monitorovanie.  
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Odporúčaný postup pre investora 

Pre efektívne zabezpečenie výslednej kvality vnútorného prostredia je vhodné postupovať 
podľa nasledujúcich základných bodov: 

1. príprave projektovej dokumentácie by mala predbiehať konzultácia s príslušnými 
odborníkmi jednotlivých riešení (špecialista na vzduchotechniku, špecialista na 
akustiku, ...) za účelom splnenia projektových parametrov, 

2. po príprave projektovej dokumentácie sa vyhodnotí splnenie projektových parametrov. 
Projekt by mali robiť architekti / projektanti s patričnými skúsenosťami poprípade 
vedomosťami, 

3. v priebehu realizácie projektu je vhodné kontrolovať realizáciu navrhovaných riešení 
a vykonať kontrolu, 

4. po odovzdaní diela sa odporúča vykonať meranie určitých parametrov a realizovať 
hodnotenie plnenia parametrov prostredia.  Rovnako tak sa odporúča inštalovať 
v relevantných miestnostiach permanentné monitorovanie niektorých parametrov 
(napr. snímače CO2), 

5. po odovzdaní stavby do užívania sa odporúča aby projektant / architekt / realizátor 
pripravil pre užívateľa „návod na užívanie“ (prevádzkovú príručku), ktorý bude 
obsahovať základný a pochopiteľný popis ovládania a používania vetracích systémom, 
senzorov znečistenia ovzdušia (napr. CO2), systémov tienenia, regulácie teploty či 
osvetlenia a rovnako tak odporúčaný výber zdravotne vyhovujúceho vybavenia učebne 
alebo iných priestorov školy. Používateľom budovy a (prípadne) určenému 
poskytovateľovi správy zariadení sa poskytne školenie o tom, ako systémy používať.
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POŽIADAVKY NA KVP 

Prehľad základných tematických požiadaviek ilustruje nasledujúca schéma štyroch aspektov 
kvality vnútorného prostredia. Detailné požiadavky na KVP popisujú kapitoly 1 – 4.  

 

§ Dostatočná výmena vzduchu vetranie a prípadná 
      filtrácia a/alebo čistenie vzduchu,  
§ Výber vhodných stavebných materiálov a výrobkov, 
§ Eliminácia iných vnútorných zdrojov     znečistenia 
      vzduchu, 
§ ... 

 

 

§ Tepelno-technické vlastnosti konštrukcií obálky 
      budovy, 
§ Energetická hospodárnosť budovy, 
§ Technické zariadenia budovy pre vykurovanie 
      a chladenie, 
§ Tepelná stabilita v letnom a zimnom období, 
§ Posúdenie tienenia / optimalizácia zasklenia / 
       využitie zelených striech. 
§ ... 

 

 

§ Ochrana pred hlukom, 
§ Zvuková izolácia medzi miestnosťami a voči 
      vonkajšiemu prostrediu, 
§ Priestorová akustika, 
§ ... 

 

 
 
 
 
§ Požiadavky na dostatok denného svetla, 
§ Požiadavky na kvalitu umelého osvetlenia, 
§ Požiadavky na výhľad, 
§ ... 
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1. KVALITA VNÚTORNÉHO VZDUCHU 

Kvalitu vzduchu v interiéri závisí vo veľkej miere od nasledujúcich troch faktorov: 

§ Dostatočné vetranie,  

§ kontrola zdroja znečistenia (výber vhodných stavebných materiálov a výrobkov), 

§ a prípadná filtrácia a/alebo čistenie vzduchu. 

Z hľadiska zníženia koncentrácie CO2, tuhých častíc (PM) aj prchavých organických zlúčenín 
(VOC) je jedným z najdôležitejších faktorov dostatočná výmena vzduchu. Pre zabezpečenie 
optimálneho prívodu vzduchu z vonkajšieho prostredia a odvodu znehodnoteného vzduchu 
z vnútorných priestorov v školských priestoroch je rozhodujúcim východiskovým bodom 
stanovenie hygienicky nevyhnutného množstva čerstvého vzduchu, ktoré potrebuje užívateľ. 
Dodržanie hygienických požiadaviek na vetranie by malo byť vždy uprednostnené pred 
dosiahnutím úspor energie. 

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 s deklarovaním 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. 

V prípade zlej kvality vonkajšieho vzduchu by vetranie nemalo byť obmedzené len na 
odťahovanie znečisťujúcich látok vnútorného ovzdušia a ich nahrádzanie za vonkajší vzduch, 
ale malo by tiež filtrovať a riediť znečistený vonkajší vzduch. 
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Tab. 2 – Kvalita vnútorného vzduchu (projektové parametre) 

KVALITA VNÚTORNÉHO VZDUCHU - PROJEKTOVÉ PARAMETRE 

Kategória A B C 

Výmena vzduchu 
(učebňa) 

30 m-3.h-1 / žiak 

30 m-3.h-1 / 
pedagóg 

25 m-3.h-1 / žiak 

30 m-3.h-1 / 
pedagóg 

20 m-3.h-1 / žiak 

30 m-3.h-1 / 
pedagóg 

Vetrací systém v 
učebniach 

Nútené 
mechanické 

Nútené 
mechanické 

v súlade s 1.1.1 a 
podľa Prílohy 1 

Použitie SZT Áno, v súlade 
s 1.1.2 Áno - 

Filtrácia vzduchu Individuálne, 
v súlade s 1.1.5 

Individuálne, 
v súlade s 1.1.5 

- 

Použité materiály 
a výrobky 
s kontrolovanou 
hodnotou VOC 

Áno, v súlade s 1.2 - - 

 

Tab. 3 – Kvalita vnútorného vzduchu (parametre prostredia) 

KVALITA VNÚTORNÉHO VZDUCHU - PARAMETRE PROSTREDIA 

Kategória A B C 

Obsah CO2 ≤ 800 ppm ≤ 1000 ppm ≤ 1200 ppm 

Vlhkosť vzduchu 40 – 60 % 35 – 65 % 30 – 70 % 

Obsah prachových častíc 
PM2,5* 

≤ 25  μg/m3   (24h 
priemer) 

≤ 25  μg/m3 (24h 
priemer) - 

Obsah prachových častíc 
PM10* 

≤ 50 μg/m3 (24h 
priemer) 

≤ 50 μg/m3 (24h 
priemer) - 

Obsah TVOC** 
≤ 200 μg/m3 (8h 

priemer) 
≤ 300 μg/m3 (8h 

priemer) - 

Obsah 
formaldehydov*** 

≤ 100 μg/m3 (30 
min priemer) 

≤  100 μg/m3 (8h 
priemer) - 

*V súlade s normou STN ISO 7708 alebo rovnocenným predpisom 

**V súlade s normou STN ISO 16000-1 alebo rovnocenným predpisom  

*** V súlade s STN ISO 16000-2 alebo rovnocenným predpisom  
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1.1 Vetranie 

1.1.1 Stanovenie množstva výmeny vzduchu v učebniach 

Minimálne požiadavky na výmenu vzduchu by mali rešpektovať požiadavky vo vyhláške č. 
259/2008 Z. z. a s vyhláške č. 527/2007 Z. z.   

Podľa vyhlášky č. 259/2008 Z. z. musia byť všetky vnútorné priestory s dlhodobým a 
krátkodobým pobytom ľudí vetrané. Vetranie budov sa zabezpečuje prirodzeným vetraním 
alebo núteným vetraním. Výmena vzduchu prirodzeným vetraním sa používa v priestoroch bez 
zdrojov škodlivín a tepla, v ktorých postačuje jedno- až dvojnásobná intenzita výmeny 
neupraveného vzduchu a v ktorých možno polohou a stavebným riešením zabezpečiť 
požadovanú výmenu vzduchu. V ostatných prípadoch sa musí výmena vzduchu zabezpečiť 
núteným, mechanickým vetraním. 

Podľa Vyhlášky č. 527/2007 Z. z. musí byť výmena vzduchu v zariadení pre deti a mládež 
zabezpečená tak, aby zabezpečovala v učebniach 20 – 30 m3.h-1 na jedného žiaka. Pri typických 
rozmeroch triedy (min. plocha 1,65 – 2 m2/ žiak) a bežnom počte žiakov v učebni (25 – 30)  je 
spravidla potrebné zabezpečiť 4 až 6 násobnú výmenu vzduchu. V súlade s vyhláškou č. 
259/2008 Z. z. je takýto objem možné zabezpečiť len núteným, mechanickým vetraním. 
Manuálne otváranie okien nie je ako plnenie požiadavky dostačujúce. 

Podľa vyhlášky č. 259/2008 Z. z. je predpísaná intenzita výmeny vzduchu v učebni na úrovni 3 
až 8  násobku objemu miestnosti. 

Pre vyučujúceho je učebňa trvalým pracoviskom a  výmena vzduchu na jedného zamestnanca 
je stanovená Nariadením Vlády č. 391/2006 Z. z. a to najmenej 30 m3.h-1. 

V ostatných priestoroch školy sa stanoví minimálne množstvo vzduchu v súlade s príslušnými 
predpismi. Alternatívne môže byť minimálne množstvo výmeny vzduchu v učebniach 
a ostatných priestoroch školy stanovené v súlade jednou z troch metód popísanou v  STN EN 
16798-1.  

1.1.2 Všeobecné požiadavky na realizáciu vetracích systémov v učebniach: 

§ Minimálny prietok vzduchu sa stanoví podľa hodnôt v tabuľke č. 2 s ohľadom na počet 
osôb (detí a vyučujúcich) v miestnosti v prevádzkovej dobe, 

§ Výber spôsobu vetrania sa volí s ohľadom na plnenie požiadaviek právnych predpisov, 
na zabezpečenie minimálnej výmeny vzduchu, na kvalitu vonkajšieho vzduchu, na 
funkčné možnosti budovy a energetickú hospodárnosť budovy. Hlavné spôsoby 
vetrania a druhy vetracích systémov, ich výhody a použitie popisuje Príloha 1, 

§ Požiadavka na minimálnu intenzitu vetrania (prietok vzduchu) musí byť uplatnená pri 
použití ktoréhokoľvek typu vetrania (prirodzené, nútené, hybridné), 

§ V prípade špecifického vnútorného znečistenia je potrebné minimálnu intenzitu 
výmeny vzduchu optimalizovať,  

§ Pre vetranie v učebniach sa odporúča využiť systémy, ktoré umožňujú riadené nútené 
vetranie, ktoré regulujú prietok vetraného vzduchu na základe požiadaviek užívateľa 
(prioritne riadené podľa koncentrácie CO2), 

§ Vetracie zariadenie sa dimenzuje na základe požadovaného prietoku vzduchu 
a návrhových parametrov prostredia (tabuľka č. 2 a č. 3), 
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§ V rámci návrhu vetracieho systému a výpočtu navrhovanej intenzity výmeny vzduchu je 
nutné prihliadať na režim prevádzky školy a vyučovacích hodín, z dôvodu zmien 
obsadenosti miestností a s ňou spojený obsah znečisťujúcich látok vo vzduchu. 

§ Prirodzené vetranie oknami a rovnako tak prirodzené vetranie infiltráciou a tzv. 
mikroventiláciou je v zmysle príslušných vyhlášok neprípustná a všeobecne sa 
neodporúča, 

§ Prirodzené vetranie oknami je prípustné použiť v miestnostiach s malým počtom osôb 
a v miestnostiach s občasným výskytom osôb. Použitie prirodzeného vetrania oknami 
je možné použiť taktiež pri obnove historických, pamiatkovo chránených 
a architektonicky cenných budov, pri ktorých je inštalácia núteného vetrania 
problematická,  

§ Pre plnenie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy, a obzvlášť v budovách s 
požadovanou tesnosťou budovy a požadovanou veľmi nízkou potrebou tepla (napr. 
budovy s takmer nulovou potrebou energie), sa odporúča využitie núteného 
rovnotlakového vetrania s využitím spätného získavania tepla z odpadového vzduchu 
(rekuperácie),  

§ Okná v učebniach by mali byť navrhnuté ako otvárateľné, 

§ Ak sa budova nachádza v oblasti s vysokou úrovňou vonkajšieho hluku v porovnaní s 
úrovňou, ktorá sa má dosiahnuť v priestore vo vnútri budovy, vetranie sa neodporúča 
zabezpečovať len prirodzeným vetraním oknami,  

§ V prípade realizácie systémov núteného vetrania s rekuperáciou odpadového tepla 
musí byť suchá účinnosť spätného získavania tepla (rekuperátora) min. 65 %, stanovená 
podľa STN EN 308, 

§ Odporúča sa, aby bolo vetrania (s minimálnou intenzitou) zabezpečené aj v čase mimo 
prevádzky budovy, aby sa zabránilo hromadeniu znečisťujúcich látok emitovaných 
materiálmi vo vnútornom vzduchu alebo na povrchoch konštrukcií a nábytku, 

§ V prípade, že je mechanické vetranie v dobe mimo prevádzky vypnuté alebo je prietok 
znížený, prietok  vzduchu by mal byť zabezpečený aspoň na úrovni 0,4 m-3.h-1 .m2 
podlahovej plochy. Pokiaľ sa využíva systém vetrania na tzv. nočné chladenie, intenzitu 
výmeny vzduchu je nutné prispôsobiť, 

§ V prípade použitia núteného rovnotlakového mechanického vetrania sa odporúča 
použiť entalpický výmenník (rekuperáciu vlhkosti). 

§ Odporúča sa, aby bol návrh vetracích a klimatizačných systémov v súlade s STN EN 
16798-3 

1.1.3 Požiadavky na hlukové parametre: 

§ Vetrací systém musí byť navrhnutý tak, aby hladina akustického tlaku A v učebniach pri 
jeho prevádzke nepresahovala limitné hodnoty vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. 
v platnom znení,  

§ Pri návrhu núteného vetrania je potrebné venovať zvýšenú pozornosť voľbe 
a umiestnenia vetracej jednotky / ventilátoru, 

§ Prílohou projektovej dokumentácie by malo byť výpočet preukazujúci neprekročenie 
akustického tlaku A v miestne pobytu osôb. Výpočet sa realizuje pre reálnu prevádzku 
vetracej jednotky, ktorá odpovedá kapacite školy alebo učebne a je dimenzovaná na 
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požadovaný prietok vzduchu. V prípade využitia tlmičov hluku je požadované doloženie 
ich parametrov. 

1.1.4 Požiadavky na tepelnú úpravu vonkajšieho vzduchu: 

§ V zimnom období musí byť ohrev privádzaného vonkajšieho vzduchu zabezpečený tak, 
aby bola dodržaná výsledná operatívna teplota vyhlášky č. 527/2007 Z. z. v platom 
znení a vyhlášky č. 259/2008 Z. z. v platnom znení, 

§ V letnom období musí byť ochladzovanie privádzaného vonkajšieho vzduchu 
zabezpečené tak, aby bola dodržaná operatívna výsledná teplota podľa vyhlášky č. 
527/2007 Z. z. v platom znení a vyhlášky č. 259/2008 Z. z. v platnom znení, 

§ Pokiaľ je to potrebné, musí byť u všetkých mechanických vetracích systémov 
zabezpečené ochladzovanie privádzané vzduchu v letnom období, 

§ U všetkých vetracích systémov musí byť zabezpečený ohrev vonkajšieho vzduchu, a to 
nasledovne: 

• U prirodzeného, hybridného a núteného podtlakového vetrania musí ohrev 
vonkajšieho vzduchu zabezpečiť sústava vykurovania v miestnosti, táto 
požiadavka výrazne ovplyvňuje dimenzovanie veľkosti zdroja tepla a veľkosti 
vykurovacích plôch a ich regulačné schopnosti, 

•  U núteného rovnotlakového vetrania zabezpečuje predohrev vonkajšieho 
vzduchu systém spätného získania tepla a dohrev musí pokryť vykurovacia 
sústava alebo ohrievač vzduchu vo vetracej jednotke, 

§ Ohrev vzduchu musí byť zabezpečený počas všetkých prevádzkových stavov 
charakterizovaných predovšetkým premenlivosťou počtu osôb (žiakov a pedagógov 
v učebniach), premenlivosťou vonkajších klimatických podmienok a zmenou doby 
užívania učebne počas dňa a v ročnom období,  

§ Projektant vykurovania musí dimenzovať výkon vykurovacej sústavy v súlade 
s požiadavkami spracovateľa projektovej dokumentácie vzduchotechniky na ohrev 
vonkajšieho vzduchu. Pre ohrievač vzduchu vo vetracej jednotke je nutné zabezpečiť 
prívod energie požadovaného výkonu. Výkon ohrievača musí byť regulovaný podľa 
požadovanej teploty privádzaného vzduchu.  

1.1.5 Požiadavky na filtráciou vzduchu: 

§ Priamy prívod vonkajšieho vzduchu (prirodzené, hybridné a nútené podtlakové 
vetranie) je odporúčané použiť len v tých oblastiach, kde nie sú prekračované limitné 
hodnoty škodlivín vo vonkajšom prostredí na ochranu zdravia ľudí podľa vyhlášky č. 
244/2016 Z. z. v platnom znení. 

§ Zariadenie pre nútený prívod vzduchu (vzduchotechnické jednotky) by malo byť 
vybavené filtrami pre odlučovanie tuhých  častíc a tam, kde je riziko výskytu chemických 
látok, aj odpovedajúcimi filtrami plynných zložiek v  súlade s STN EN 16798-3.  

§ V učebniach, v ktorých nie je možné inštalovať nútené vetranie je vhodné inštalovať 
čističe vzduchu s HEPA filtrami v súlade s STN EN ISO 16890-1 (poprípade EN 16798-3 
a ISO 16814). Čistička by mala mať dostatočný výkon, ktorý zabezpečiť 5-6 násobný 
hodinový prietok objemu vzduchu v danej miestnosti cez filtračné elementy. 
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1.1.6 Požiadavky na meranie a reguláciu: 

§ V prípade použitia prirodzeného vetrania by mali byť učebne vybavené aspoň 
automatickým systémom merania koncentrácie CO2, ktoré upozorní užívateľov na 
potrebu výmeny vzduchu, 

§ Nútené vetracie systémy musia byť vybavené reguláciou prietoku vzduchu v závislosti 
na aktuálnej obsadenosti a záťaži učebne, 

§ Prevádzka vetracieho systému by sa mala riadiť podľa stanoveného časového plánu. 
Prietok vonkajšieho vzduchu v učebniach by mal byť riadený na základe merania 
koncentrácie CO2 v danej miestnosti. Pre prípadný odvod tepelnej záťaže (zvýšením 
prietoku vzduchu nad požiadavkou podľa koncentrácie CO2) v teplom období roku, 
kedy je teplota vonkajšieho vzduchu nižšia ako teplota vzduchu v miestnosti, sa 
odporúča kontrolovať teplotu vnútorného vzduchu. Každá učebňa s riadeným vetraním 
prietoku vzduchu musí byť opatrené nezávislou reguláciou. 

§ Pri použití systémov merania koncentrácie CO2 sa signalizácia poprípade prietok 
vzduchu riadi cieľovými parametrami prostredia uvedených v tab. č. 2 (aspoň podľa 
koncentrácie CO2), 

§ Odporúča sa, aby v prípade núteného vetrania boli systémy vybavené 
automatizovaným systémom, ktoré zabezpečuje možnosť nočného vetrania 
(pasívneho nočného chladenia), ktoré znižuje teplotu hmoty budovy (stien, podlahy, 
nábytku atď.) pôsobením chladného nočného vzduchu z vonkajšieho prostredia, 

§ Vo všeobecnosti sa odporúča inštalovať v učebniach permanentné snímače 
koncentrácie CO2 a TVOC  

1.1.7 Hygiena a údržba vzduchotechnických systémov: 

§ Hygiena a údržba vzduchotechnických systémov musí byť zabezpečená a realizovaná 
počas celej doby životnosti zariadenia v súlade s STN EN 16798-3, STN EN 12097 a 
STN EN 15780. 

1.1.8 Projektová dokumentácia: 

§ Pri využití núteného alebo hybridného systému vetrania musí byť súčasťou projektovej 
dokumentácie taktiež projekt vzduchotechniky a súvisiacich profesií, 

§ V rámci projektového energetického hodnotenia by mal byť uvedený denný a nočný 
prevádzkový režim jednotlivých vetraných priestorov a príslušná obsadenosť 
odpovedajúca súčasnému poprípade budúcemu spôsobu využívania objektu, 

§ Spracovateľ energetického posúdenia by mal zohľadniť existujúci aj navrhovaný systém 
vetrania. Potreba energie na pokrytie tepelných strát vetraním v existujúcom 
a navrhovanom stave musí zodpovedať požadovanému prietoku vonkajšieho vzduchu, 
resp. požadovanej intenzite vetrania v jednotlivých priestoroch budovy v súlade 
s požadovanou výmenou vzduchu v tab. č. 1 a navrhovanej obsadenosti,  

§ Maximálna požadovaná intenzita vetrania môže byť uvažovaná len v dobe prevádzky 
daných priestorov, ktoré by mali byť definované,  
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§ Spracovateľ energetického posúdenia by mal zohľadniť potrebu elektrickej energie pre 
pohon ventilátorov vetracieho systému, ktorá odpovedá jeho príkonu a prevádzkovým 
hodinám.  

1.2 Použitie výrobkov a materiálov s nízkym obsahom VOC 

1.2.1 Hlavná požiadavka: 

§ Použité materiály, výrobky a povrchová úprava pre vybavenie miestností sú v súlade s 
emisnými limitmi uvedenými v tabuľke č. 2. Táto požiadavka sa uplatňuje na stropné 
obklady, náterové farby a laky, textilné podlahové a stenové krytiny, laminátové 
a pružné podlahové krytiny a drevené podlahové krytiny,  

Tab. 4 – Emisné limity výrobkov  

Výrobok 

Emisné limity [μg/m3] 

3 dni 
28 dní 

Kategória A 
Kategória 

B 
Kategória C 

Celkové prchavé organické 
zlúčeniny (TVOC) 

10 000 < 1 000 < 2 000 < 2 000 

Formaldehyd - < 40 < 120 < 120 
 

§ Plnenie požiadavky na emisné limity sa overuje predložením vyhovujúceho výsledku 
testu pre každý inštalovaný materiál, výrobok alebo povrchovú úpravu. Stanovenie 
emisií musí byť v súlade s normou  STN EN 16516+A1 alebo ekvivalentnými normami 
pre testovanie výrobkov alebo označeniami, ktoré používajú európsku „referenčnú 
miestnosť“ ako základ pre testovanie. 

1.2.2 Všeobecné požiadavky: 

§ 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 deklarujúcimi 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 
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materiály, ktoré sú prírodné, napríklad nábytok z drevotriesky je vhodné nahradiť 
nábytkom z masívneho dreva, 

§ V prípade, ak nie je možné využiť špecifikáciu požadovaním štítku alebo certifikátu, 
odporúča sa namiesto kobercov, flexibilných alebo podlahových krytín na báze dreva 
špecifikovať materiály s nízkymi emisiami, ako sú keramické dlaždice a prírodný kameň. 

§ Po renovácii existujúcich priestorov alebo po skolaudovaní nových priestorov môžu byť 
vo vnútornom ovzduší aj napriek tomu namerané dočasne zvýšené úrovne VOC. Pri 
hodnotení parametrov prostredia je nutné túto skutočnosť brať do úvahy. Toto 
znečistenie môže byť vopred eliminované zvýšeným vetraním.  

1.3 Eliminácia vnútorných zdrojov znečistenia vzduchu 

§ V priestoroch učební alebo posluchární sa odporúča nepoužívať tabuľu na kriedy 
z dôvodu eliminácie prachu z kriedy. 
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2. 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. Dobré tepelnoizolačné 
vlastnosti obvodových konštrukcií takisto zabraňujú prestupu tepla z vonkajšieho prostredia 
do interiéru v letnom období. Nutné je taktiež riešiť celkovú tepelnú bilanciu budovy vrátane 
solárnych ziskov alebo ochranu pred prehrievaním interiéru.  

Kritériá vlhkosti čiastočne závisia od požiadaviek na tepelný komfort a kvalitu vnútorného 
vzduchu a čiastočne od fyzických požiadaviek na stavbu (kondenzácia, výskyt plesní, atď.) 

Tab. 5 - Tepelná pohoda (projektové parametre) 

TEPELNÁ POHODA - PROJEKTOVÉ PARAMETRE 

Kategória A B C 

Tepelno-technické vlastnosti konštrukcií obálky budovy 

Sú
či

ni
te
ľ p

re
st

up
u 

te
p

la
 k

o
nš

tr
uk

ci
í o

b
ál

ky
 

b
ud

o
vy

 U
 

Vonkajšia stena a šikmá 
strecha nad obytným 
priestorom so sklonom > 
45° 

≤ 0,15 W.m-2.K-1 ≤ 0,22 W.m-2.K-1 

Podľa STN 
73 040-
2/Z1+2 

 

Plochá a šikmá strecha do 
45 ° ≤ 0,10 W.m-2.K-1 ≤ 0,15 W.m-2.K-1 

Strop na vonkajším 
prostredím ≤ 0,10 W.m-2.K-1 ≤ 0,15 W.m-2.K-1 

Okná, dvere v obvodovej  
stene ≤ 0,8 W.m-2.K-1 ≤ 0,85 W.m-2.K-1 

Okná v šikmej strešnej 
konštrukcií  ≤ 1,00 W.m-2.K-1 ≤ 1,20 W.m-2.K-1 

Najnižšia povrchová teplota 
konštrukcie V súlade s STN 73 0540-2+Z2 

Šírenie vlhkosti v konštrukcii V súlade s STN 73 0540-2+Z2 

Vzduchotesnosť budovy 0,6 (n50 h-1) 1,0 (n50 h-1) - 
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Energetická hospodárnosť budovy 

Potreba tepla na vykurovanie ≤ 15 kWh.m-2.a-1 ≤ 25 kWh.m-2.a-1 
Podľa vyhl. č. 
364/2012 Z. 
z. 

Globálny ukazovateľ - Primárna 
energia (školské budovy) 

Podľa vyhl. č. 364/2012 Z. z. 

Tepelná stabilita 

Posúdenie tepelnej stability 
v letnom období 

Áno, v každej 
alebo každej 
referenčnej 
miestnosti 
podľa kap. 2.6 

Áno, podľa kap. 
2.6 

Áno, podľa 
kap. 2.6 

Posúdenie tepelnej stability 
v zimnom období 

Áno, podľa kap. 
2.6 

Áno, podľa 
kap. 2.6 

Posúdenie tienenia / optimalizácia 
zasklenia / využitie zelených striech 

Individuálne Individuálne - 

 

Tab. 6 - Tepelná pohoda (parametre prostredia) 

TEPELNÁ POHODA - PARAMETRE PROSTREDIA 

Kategória A B C 

Operatívna teplota v zime 
(učebňa) 

≥ 21 °C ≥ 20 °C ≥ 20 °C 

Operatívna teplota v lete (učebňa) ≤ 26 °C ≤ 27 °C ≤ 28 °C 

Relatívna vlhkosť (učebňa) 40 – 60 % 35 – 65 % 30 – 70 % 

Prúdenie vzduchu (učebňa) 
≤ 0,15 m/s (zima) 

≤ 0,15 m/s (leto) 

≤ 0,2 m/s (zima) 

≤ 0,2 m/s (leto) 
- 

Vzduchotesnosť budovy 0,6 (n50 h-1) 1,0 (n50 h-1) - 

Hodnotenie rizika plesní 
V súlade s vyhl. č. 

259/2008 Z. z.  - - 
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2.1 Súčiniteľ prestupu tepla konštrukcií obálky budovy  

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. Teplo odrážajúce farby a nátery na stenách a streche budovy môžu tiež pomôcť 
obmedziť v letnom období tepelné zisky a tok tepla do budovy. 

§ Stavebné konštrukcie tepelnej obálky budovy musia spĺňať požiadavky na súčiniteľ 
prestupu tepla konštrukcií obálky budovy podľa tab. č. 5, minimálne však požiadavky 
podľa STN 73 0540-2+Z2. 

2.2 Najnižšia povrchová teplota konštrukcie 

Pre elimináciu tepelných mostov a vylúčenie rizika vzniku plesní je žiaduce, aby konštrukcie 
tepelnej obálky budovy spĺňali požiadavky na najnižšiu povrchovú konštrukcie. 

§ Steny, stropy a podlahy v priestoroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu nižšou ako 80 % 
musia mať na každom mieste vnútorného povrchu teplotu, ktorá je bezpečne nad 
teplotou rosného bodu a vylučuje riziko vzniku plesní. Konštrukcie musia splniť 
požiadavku podľa STN 73 0540-2+Z2. 

§ Požiadavku na najnižšiu vnútornú povrchovú teplotu podľa STN 73 0540-2+Z2 musia 
splniť taktiež kritické detaily konštrukcie, ktorými sú tepelné mosty v konštrukcii podľa 
STN EN ISO 10 211. Kritickými detailmi sú napríklad styky obvodového plášťa v nároží a 
styk obvodového plášťa so strešnou konštrukciou. Lineárne stratové súčinitele a 
bodové stratové súčinitele sa vypočítajú podľa STN EN ISO 10 211. 

§ Stavebné konštrukcie a styky stavebných konštrukcií v priestoroch s relatívnou 
vlhkosťou vzduchu nižšou ako 50 % musia v zimnom období za normových podmienok 
vykazovať v každom mieste takú teplotu na vnútornom povrchu, aby bezrozmerný 
teplotný faktor fRsi vypočítaný podľa STN EN ISO 10211 spĺňal podmienku STN 73 0540-
2+Z2. 

§ Súčasťou projektovej dokumentácie musí byť výpočet preukazujúci splnenie 
podmienok na najnižšiu povrchovú teplotu relevantných konštrukcií.  

§ Tepelná prijímavosť podlahových konštrukcií musí spĺňať požiadavky podľa STN 73 
0540-2+Z2 pre daný druh budovy a miestnosti.  

2.3 Šírenie vlhkosti v konštrukcii 

§ Relevantné konštrukcie musia spĺňať požiadavku na maximálne celoročné množstvo 
skondenzovanej vodnej pary v konštrukcii podľa STN 73 0540-2+Z2, 

§ Relevantné konštrukcie musia spĺňať požiadavku na celoročnú bilanciu skondenzovanej 
a vyparenej vodnej pary vo vnútri konštrukcie podľa STN 73 0540-2+Z2, 

§ Súčasťou projektovej dokumentácie musí byť výpočet preukazujúci splnenie 
požiadaviek na šírenie vlhkosti v konštrukcii podľa STN 73 0540-2+Z2. Požiadavky sa 
posudzujú podľa STN EN ISO 13 788. 
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2.4 Vzduchotesnosť budovy 

§ Overenie a zabezpečenie požadovanej vzduchotesnosti budovy sa odporúča 
požadovať predovšetkým pri budovách s veľmi nízkou potrebou energie na 
vykurovanie,  

§ Tam kde je to technicky a funkčne možné sa odporúča pre budovy s veľmi nízkou 
potrebou tepla na vykurovanie (QH,nd, ≤  15 kWh kWh-2.a-1)  vzduchotesnosť celej budovy 
pri n50 = 0,6 1/h,  

§ Overenie a zabezpečenie požadovanej vzduchotesnosti obálky budovy sa odporúča 
taktiež pri využití núteného systému vetrania so spätným získavaním tepla, 

§ Meranie a overovanie vzduchotesnosti budovy je nutné vykonať podľa STN EN ISO 
9972:2016-02 (tzv. blower door testom) alebo rovnocennej normy s cieľom zabezpečiť 
dosiahnutie navrhovanej výkonnosti. 

2.5 Energetická hospodárnosť budovy 

Pokiaľ sa jedná o novostavbu alebo významnú obnovu, budova musí spĺňať požiadavky na 
energetickú hospodárnosť podľa tab. č. 5, minimálne však požiadavky podľa zákona č. 
555/2005 Z. z v platnom znení a príslušnej vykonávacej vyhlášky.  

2.6 Tepelná stabilita miestností 

Zabezpečenie prevencie proti prehrievaniu miestností v letnom období a udržanie 
požadovanej minimálnej teploty v miestnosti v zimnom období je možné vyjadriť posúdením 
plnenia požiadaviek na tepelnú stabilitu miestností podľa STN 73 0540-2+Z1+Z2. 

§ V kritickej miestnosti je nutné preukázať splnenie podmienky na prípustnú hodnotu 
poklesu výslednej teploty v miestnosti v zimnom období v súlade s STN 73 0540-
2+Z1+Z2, 

§ Výpočet hodnoty najvyššej dennej teploty vzduchu v miestnosti v letnom období QAI,max 
[° C] bude vykonaný v súlade s požiadavkami STN 73 0540-2+Z1+Z2. Požiadavka sa 
považuje za splnenú v prípade QAI, max ≤ QAI,max, N v súlade s STN 73 0540-2+Z1+Z2, 

§ V prípade, že nie je splnené kritérium na tepelnú stabilitu v letnom období, a ak je to 
technicky a realizačne možné, musia byť navrhnuté opatrenia zabraňujúce 
nadmernému vzostupu vnútornej teploty vzduchu v pobytových miestnostiach v 
letnom období stavebnými úpravami (napr. tienením), optimalizáciou technických 
parametrov priehľadných konštrukcií v obálke budovy, použitím solárnych fólií 
alebo dostatočným vetraním poprípade inými opatreniami. Pokiaľ nie je kritérium 
možné dosiahnuť ani stavebnými úpravami treba v primeranom rozsahu použiť nútené 
vetranie, chladenie alebo klimatizáciu. Nemožnosť realizácie opatrení musí byť 
zdôvodnená, 

§ Požiadavka na tepelnú stabilitu v letnom období sa považuje taktiež za splnenú, pokiaľ 
sú na všetkých východných, juhovýchodných, južných, juhozápadných a západne 
orientovaných oknách pobytových a obytných miestností inštalované vonkajšie 
tieniace prvky alebo sú v okenných výplniach použité protislnečné sklá, 

§ Plnenie požiadaviek na tepelnú stabilitu kritických miestností bude doložené 
posúdením hodnoty najvyššej dennej teploty vzduchu v miestnosti v letnom období pre 
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kritickú miestnosť a posúdením poklesu výslednej teploty v kritických miestnostiach 
v zimnom období podľa STN 73 0540-2+Z1+Z2 

§ Alternatívne môže byť súlad preukázaný pomocou dynamického modelu simulácie 
tepelnej pohody v súlade s hodinovou metódou podľa normy STN EN ISO 52016-1 
alebo rovnocennou metódou. 

2.7 Operatívna teplota, relatívna vlhkosť, prúdenie vzduchu 

Učebne a iné relevantné pobytové miestnosti musia spĺňať požiadavky parametrov prostredia 
podľa tab. č. 6, minimálne však v súlade s prípustnými hodnotami podľa vyhlášky MZ SR č. 
259/2008 Z. z. v platnom znení, s vyhláškou č. 527/2007 Z. z. v platnom znení a vyhláškou MZ 
č. 99/2016 Z. z. v platnom znení. 

Vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov uvádza limitnú hodnotu pre 
operatívnu teplotu to (θo). Teplota vzduchu ta (θa) preto nemôže byť porovnaná s limitnou 
hodnotou, má iba informatívny charakter. Operatívna teplota je vyjadrená aritmetickým 
priemerom medzi teplotou vzduchu (θa) a strednou teplotou sálania z okolitých plôch (θr,m). 
Limitná hodnota operatívnej teploty pre učebne v školách a predškolských zariadeniach je 20 
– 24 °C. Teplota vzduchu v triedach by však ideálne nemala prekročiť 26 °C resp. 28 °C. 
Alternatívne sa  preto v meraniach môže používať meranie (priestorovej) teploty vzduchu. 

2.8 Hodnotenie rizika plesní 

§ Vnútorné prostredie pobytových miestností musí spĺňať limitné hodnoty 
mikrobiologických ukazovateľov kvality vnútorného ovzdušia a limitné hodnoty 
alergénov roztočov podľa vyhlášky č. 259/2008 Z. z. v platnom znení.  

§ Posúdenie rizika výskytu plesní a iných mikroorganizmov sa odporúča vykonať 
príslušnými odborníkmi, ak sa to považuje za potrebné.  

§ Posúdenia rizika plesní sa odporúčajú vykonávať pomocou štruktúrovaného 
hodnotenia. Akékoľvek použité hodnotenie by malo minimálne odrážať prítomnosť a 
závažnosť plesní a identifikovať oblasti potenciálneho poškodenia plášťa budovy 
a rizikových miest. 

§ V prípade obnovovaných budov sa odporúča vykonať odbornú kontrolu stavu pred 
rekonštrukciou. Takáto kontrola by mala poskytnúť základ pre pochopenie a 
diagnostikovanie problémov, ktoré sa vyskytli v existujúcej budove. V návrhu projektu 
renovácie je potom možné vykonať nápravné opatrenia. K nápravným opatreniam, 
ktoré je možné zvážiť pri veľkých renovačných projektoch, patrí utesnenie ciest úniku 
vzduchu, lokálne zlepšenie tepelnej izolácie, zabezpečenie potrebnej výmeny vzduchu 
a individuálne potrebné sušenie vlhkých častí konštrukcií budovy. 

§ Posúdenie rizika je možné vykonať aj pri nových projektoch budov. Odporúča sa 
zamerať sa na kontrolu bodových zdrojov vlhkosti, oblastiam tepelných mostov 
a miestam s vyššou infiltráciou vzduchu obálkou budovy. 

2.9 PMV a PPD index (subjektívne hodnotenie) 

V prípade ak sa v miestnosti nebudú robiť merania parametrov prostredia, je možné využiť 
hodnotenie indexov PMV a PPD ako dodatočný ukazovateľ. 
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Pre hodnotenie tepelného stavu prostredia sú dôležité nielen objektívne parametre 
vnútorného prostredia, ako teplota vzduchu, stredná radiačná teplota, vlhkosť vzduchu, 
rýchlosť prúdenia vzduchu, ale aj  subjektívne parametre, ako je hodnota metabolickej aktivity 
a tepelný odpor oblečenia. Špecifikom tepelnej pohody je, že nie je možné vytvoriť tepelnú 
vnútornú klímu, v ktorej by boli všetci spokojní, pretože každý má iné vnímanie teploty. 
Všeobecne sa pracuje s úvahou, že aj pre perfektný scenár budovy je takmer nemožné mať 
nespokojných menej ako 5% obyvateľov.  

Index PMV môže byť lepším ukazovateľom toho, ako je tepelné prostredie vnímané, než bežná 
operatívna teplota. Z indexu PMV je možné vypočítať percento ľudí, ktorí by neboli spokojní s 
konkrétnym tepelným prostriedkom. Norma STN EN ISO 7730 poskytuje metódy na 
predpovedanie všeobecného tepelného pocitu a stupňa nepohodlia ľudí pomocou dvoch 
metód PMV a PPD modelu. Požiadavky definované vo vyhláške MZ SR č. 259/2008 Z. z. 
vychádzajú práve z PMV-PPD modelu.  

§ PMV (Predicted mean vote – predpovedaná stredná voľba) je index predpovedajúci 
strednú hodnotu voľby tepelného pocitu veľkej skupiny ľudí na 7-bodovej škále 

§ PPD (predicted percentage of dissatisfied – predpovedané percento nespokojných) 
predstavuje kvantitatívnu predpoveď počtu ľudí nespokojných s tepelným prostredím. 
Predpovedá percento z veľkej skupiny ľudí, ktoré sa pravdepodobne bude cítiť príliš 
horúco alebo chladne, zbytok skupiny sa bude cítiť tepelne neutrálne, trochu teplo 
alebo trochu chladno. 

PMV a PPD hodnotu je možné stanoviť subjektívnym hodnotením skupiny osôb v danom 
priestore a následným výpočtom uvedeným v norme STN EN ISO 7730, alebo jednou z 
možností je aj výpočet z rovníc pomocou počítačového programu. 

Hodnotenie spokojnosti/nespokojnosti s tepelným prostredím po obsadení, odhadovaná 
percentuálna nespokojnosť (PPD) sa odhadne na základe EN ISO 7730 (pre mechanicky 
chladené budovy) alebo prijateľného letného rozsahu vnútorných teplôt (pre budovy bez 
mechanického chladenia). Odhad PPD je potom možné porovnať s výsledkami prieskumu 
medzi užívateľmi. 

2.10 Kritériá lokálnej tepelnej nepohody 

Pri návrhu budovy a technických systémov budovy je vhodné brať do úvahy aj kritériá lokálnej 
tepelnej nepohody ako je prievan, asymetria teploty sálania, vertikálne teplotné rozdiely 
a teplota povrchu podlahy. Hodnotenie kritérií lokálne tepelnej nepohody môže byť využité 
ako alternatíva k subjektívnemu hodnoteniu.  

Tab. 7 – Kritéria lokálnej tepelnej nepohody (tabuľka B.3 v STN EN 16 798) 

  A B C 

Prievan 

Úroveň prievanu [%] 10 20 30 

Max. 
rýchlosť  
vzduchu 

V zime [m/s] 0,10 0,16 0,21 

V lete [m/s] 0,12 0,19 0,24 

Vertikálne 
teplotné 
rozdiely 

Percentuálny rozdiel 
[%] 

3 5 10 

Rozdiel teplôt [K] 2 3 4 
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Teplota 
povrchu 
podlahy 

Percentuálny rozdiel 
[%] 

10 10 15 

Rozsah teploty povrchu 
podlahy [°C] 19 – 29 19 – 29 19 – 29 

Asymetria 
teploty sálania 

Percentuálny rozdiel 
[%] 

5 5 10 

Teplý strop [K] < 5 < 5 < 7 

Studená stena [K] < 10 < 10 < 13 

Studený stop [K] < 14 < 14 < 18 

Teplá stena [K] < 23 < 23 < 35 

Poznámky k tabuľke č. 7:  

§ Max. rýchlosť  vzduchu – pri predpoklade aktivity (1,2 met) a teplote vzduchu totožnej 
s operatívnou teplotou okolo 20 °C v zime a 23 °C v lete.  

§ Pokiaľ je teplota vzduchu nad 25° C povoľuje sa aj vyššia rýchlosť prúdenia vzduchu 
v letnom období pod podmienkou, že užívatelia majú kontrolu nad reguláciou 
prievanu. 

§ Vertikálne teplotné rozdiely (rozdiel medzi 1,1 m a 0,1 nad podlahou) 
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3. AKUSTICKÝ KOMFORT 

Školské budovy musia vyhovovať akustickým požiadavkám, ktoré na ne kladie platná 
legislatíva. V školách sa sleduje predovšetkým ochrana vnútorných a vonkajších priestorov 
pred hlukom, zvuková izolácia medzi miestnosťami, zvuková izolácia voči vonkajšiemu 
prostrediu a vlastnosti miestností z hľadiska priestorovej akustiky. Dôležitým prvkom je taktiež 
zabezpečenie správnych parametrov hluku technických systémov v miestnosti a/alebo v okolí. 
Cieľom je vytvoriť vhodné prostredie pre žiakov a pedagógov s ohľadom na proces výchovy, 
výučby a vzdelávania. Všetky aspekty návrhu akustického komfortu by mali byť obsiahnuté 
v akustickej štúdii od akustika v rámci projektovej dokumentácie. 

Akustické riešenie učební by malo byť predovšetkým také, aby v nich boli vytvorené optimálne 
podmienky pre dobrú zrozumiteľnosť reči. Tú ovplyvňuje predovšetkým hluk v pozadí a čas 
dozvuku v miestnosti.  

Hluk v pozadí je možné eliminovať zabezpečením požadovaného akustického výkonu 
technických zariadení, zabezpečením požadovaných akustických parametrov konštrukcií 
ohraničujúcich chránený priestor, a taktiež zvýšením zvukovej pohltivosti povrchu 
a vnútorného vybavenia učebne. Zvýšenie zvukovej pohltivosti taktiež zabezpečí potrebné 
skrátenie času dozvuku. V príliš stlmených väčších miestnostiach s malým podielom 
odrazeného zvuku však môže byť komfort vyučujúceho narušený, čo si  následne vyžiada 
potrebu zvyšovať hlas. Stavebnotechnickými úpravami je možné výrazne zlepšiť parametre 
priestorovej akustiky učební. Na posúdenie vnútorných priestorov a zabezpečenie akustického 
komfortu je potrebný posudok akustika.  

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, 
komunikáciu a odpočinok detí.  

Medzi hlavné akustické kritériá, ktoré sa vyhodnocujú patrí: 

a) Ochrana pred hlukom (dodržanie limitných hodnôt hluku z vnútorných zdrojov a hluku 
z vonkajšieho prostredia), 

b) Zvuková izolácia (zabezpečenie dostatočnej vzduchovej a krokovej nepriezvučnosti 
medzi miestnosťami a vzduchovej nepriezvučnosti obvodového plášťa), 

c) Priestorová akustika (dosiahnutie optimálneho času dozvuku a zrozumiteľnosti reči). 

Žiaci so špeciálnymi vzdelávacími potrebami sú vo všeobecnosti ešte citlivejší na akustické 
prostredie ako ostatní. V dôsledku toho je nutné požadovať vyššiu úroveň zvukovej izolácie 
medzi priľahlými priestormi a nižšiu hladinu hluku v interiéri ako v prostrediach pre ostatných 
žiakov. Žiaci so sluchovým postihnutím, poruchami autistického spektra a inými špeciálnymi 
potrebami sú často veľmi citliví na konkrétne druhy hluku. Je potrebné brať tieto skutočnosti 
do úvahy už pri navrhovaní priestorov určených pre takéto deti. Z tohto dôvodu je pre priestory 
určené pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami odporúčané požadovať požiadavky 
v kategórii A. 
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Tab. 8 – Akustický komfort (projektové parametre) 

AKUSTICKÝ KOMFORT - PROJEKTOVÉ PARAMETRE 

Kategória A B C 

Hluk z vnútorných zdrojov 
LAmax,30min* 

< 35 dB (A) < 40 dB (A) 
Hluk z vonkajšieho prostredia 
LAeq,30min* 

Vzduchová nepriezvučnosť 
konštrukcií Podľa tab. 10 a 11  

Kroková nepriezvučnosť Podľa tab. 11  

*Učebne, posluchárne, študovne a iné pobytové miestnosti školských budov 

Tab. 9 – Akustický komfort (parametre prostredia) 

AKUSTICKÝ KOMFORT - PARAMETRE PROSTREDIA 

Kategória A B C 

Čas dozvuku Podľa tab. 12 

Zrozumiteľnosť reči Individuálne 

 
 
Všeobecné požiadavky: 

§ Súčasťou projektovej dokumentácie by mala byť akustická štúdia, ktorá sa venuje 
ochrane pred hlukom a výsledkom je návrh správnej zvukovej izolácie a priestorovej 
akustiky,  

§ Akustická štúdia by mala zohľadňovať hluk vo vonkajšom a vnútornom prostredí, návrh 
zvukovej izolácie obvodového plášťa, spôsob vetrania na základe posúdenia hluku vo 
vonkajšom a vnútornom prostredí, návrh zvukovej izolácie vnútorných deliacich 
konštrukcií podľa funkcie miestností, návrh priestorov z hľadiska priestorovej akustiky 
formou simulácie času dozvuku a zrozumiteľnosti reči, 

§ Akustická štúdia musí byť vyhotovená akustikom (nie projektantom alebo 
architektom), nakoľko sa jedná o komplexný posudok, 

§ Po dokončení stavby (pred kolaudáciou) je vysoko odporúčané zrealizovať akustické 
merania, ktorých výsledky musia preukázať splnenie predpísaných požiadaviek 
a potvrdiť správnosť navrhovaných riešení. Pokiaľ merania odhalia nejaký problém 
s akustikou, je nutné ho odstrániť ešte pred uvedením stavby do prevádzky, 

§ Odporúča sa tiež postupovať podľa „BB93: acoustic design of schools - performance 
standards“3. 

 
 

 
3 https://www.gov.uk/government/publications/bb93-acoustic-design-of-schools-performance-standards 
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3.1 Ochrana pred hlukom 

§ Všetky učebne, posluchárne, študovne, jedálne, telocvične a iné pobytové miestnosti 
školských budov musia vyhovovať minimálnym požiadavkám podľa vyhláška MZ SR č. 
549/2007 Z. z., 

§ Hluk z vnútorných zdrojov nesmie v učebniach, čitárňach, študovniach a pobytových 
miestnostiach budov slúžiacich pre výchovu a vzdelávanie detí a mladistvých 
presiahnuť LAeq,30min/LAmax,30min = 40 dB v dobe užívania miestnosti, pokiaľ nie je v tabuľke 
projektových parametrov stanovené inak, 

§ V prípade hluku z vonkajšieho prostredia nesmú byť prekročené prípustné hodnoty 
LAeq,30min/LAmax,30min = 40 dB v dobe užívania miestnosti, pokiaľ nie je v tabuľke 
projektových parametrov stanovené inak,  

§ Pri budovách, ktoré sú vystavené zvýšeným zaťažením hlukom z exteriéru (napr. 
situované v tesnej blízkosti frekventovanej komunikácie) je potrebná hluková štúdia 
pre zistenie hladiny vonkajšieho akustického tlaku, ktorú vyhotoví akustik (spoľahlivé 
posúdenie ochrany pred hlukom z vonkajšieho prostredie je častokrát nemožné 
realizovať bez použitia špecializovaného výpočtového programu). Následne určuje 
norma STN 73 0532 požiadavky pre akustické vlastnosti obálky podľa účelu v interiéru. 

3.2 Zvuková izolácia medzi miestnosťami a voči vonkajšiemu prostrediu 

§ Vzduchová nepriezvučnosť obvodových plášťov, stien, priečok a stropov medzi 
miestnosťami a kroková nepriezvučnosť stropných konštrukcií s podlahami musí byť 
v súlade STN 73 0532, pokiaľ požiadavky v tabuľkách 10 a 11 nestanovujú inak, 

§ Vzduchová nepriezvučnosť konštrukcií a kroková nepriezvučnosť sa stanovuje podľa 
STN 73 0532. 

Tab. 10 – Zvuková izolácia obvodových plášťov 

Požadovaná zvuková izolácia obvodového plášťa R´W alebo DnT,w 

 Ekvivalentná hladina akustického tlaku A v dobe prevádzky vo 
vzdialenosti 2 m pred fasádou LA,eq  [dB] 

≤ 50 > 50 
≤ 55 

> 55 
≤ 60 

> 60 
≤ 65 

> 65 
≤ 70 

> 70 
≤ 75 

> 75 
≤ 80 

Kategória A 35 35 35 38 43 48 53 

Kategória B 
30 30 30 33 38 43 48 

Kategória C 

*Učebne, posluchárne, študovne a iné pobytové miestnosti školských budov 
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Tab. 11 – Zvuková izolácia medzi miestnosťami 
 

 
Stropy Steny Dvere 

 R´W, DnT,w [dB] L´n,W,  L´nT,w 

[dB] 
R´W, DnT,w [dB] RW [dB] 

Učebne, výučbové priestory 

Kategória A 55 55 50 32 

Kategória B 
52 58 47 - 

Kategória C 

Spoločné priestory, chodby, haly 

Kategória A 55 55 50 32 

Kategória B 
52 58 47 32 (27*) 

Kategória C 

Hlučné priestory (dielne, jedálne)  LAmax ≤ 85 dB 

Kategória A 58 45 55 35 

Kategória B 
55 48 52 - 

Kategória C 

Veľmi hlučné priestory (hudobné učebne, dielne, telocvične)  LAmax ≤ 90 dB 

Kategória A 

60** 48** 57** 37 Kategória B 

Kategória C 

*Platí pre vstupné dvere ak je chránený priestor oddelený alebo zádverím s ďalšími dverami  

**Vzhľadom na možný prenos nízkych kmitočtov môžu byť potrebné ďalšie opatrenia. Situácia 
vyžaduje individuálne posúdenie akustikom 
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 3.3 Priestorová akustika 

§ Všetky učebne, posluchárne, študovne a iné akusticky náročné priestory školských 
budov musia vyhovovať minimálnym požiadavkám na priestorovú akustiku podľa STN 
73 0527, minimálne však požiadavkám na optimálnu čas dozvuku T0 (s) v riešenej 
miestnosti v závislosti na jej objeme a funkcie podľa tabuľky 12, 

§ Parametre sú určené pre miestnosti v zariadenom stave, pokiaľ sa nejedná o miestnosť 
bez zariadenia, 

§ Vo všetkých priestoroch spomínaných v tabuľke 12 je taktiež odporúčané posúdiť 
zrozumiteľnosť reči pomocou tzv. Indexu prenosu reči STI (Speech Transmission Index) 
v súlade s STN EN 60268-16, ktorá definuje a upresňuje metodológiu na objektívne 
meranie zrozumiteľnosti reči.  

Tab. 12 – Optimálny čas dozvuku v školách (podľa ČSN 73 0527) 

Priestor 
Orientačný 
objem [m3] 

Čas T0 [s]**  
(Akustická 

úprava) 

Obrázok* 
s rozmedzím 

hodnôt 
T / T0 

Učebňa a poslucháreň < 250 0,7 A.4 

Poslucháreň > 250 Závislosť 3 – A.1 A.4 

Jazyková učebňa 130 - 180 0,45 A.4 

Audiovizuálna učebňa 200 0,6 A.4 

Učebňa hudobnej výchovy 200 0,9 A.3 

Učebňa hudobnej výchovy pri 
reprodukovanej hudbe 200 0,5 A.3 

Učebňa hry na individuálne 
nástroje a sólového spevu 

80 - 120 0,7 A.3 

Učebňa orchestrálnej hry 
hudobných škôl ≥ 600 Závislosť 2 – A.1 A,2 

Telocvičňa a plavecká hala - Závislosť 5 – A.1 A.8 

Zborovňa a konferenčná 
miestnosť - 

Širokopásmový 
obklad stropu*** 

- 

Učebňa pracovnej výučby - - 

Učebňa gymnastiky a tanca - - 

Miestnosť pre hry 
v materských školách 
a školských družinách 

130 – 200 - 

Denná miestnosť jaslí 150 - 

Školská jedáleň, menza - - 

*Tabuľku je nutné kombinovať s grafmi (obrázkami) v ČSN 73 0527 

*Požiadavky sa vzťahujú na priestor v obsadenom stave.  

** Obklad s váženým súčiniteľom zvukovej pohltivosti αw ≥ 0,8
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4. SVETELNÝ A VIZUÁLNY KOMFORT  

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 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. Kritéria na osvetlenie sa volia podľa úloh a činností, na ktoré je daná 
miestnosť určená.  

Hlavné parametre určujúce svetelné prostredie vzhľadom na umelé a denné osvetlenie sú: 

§ osvetlenosť, 
§ rozloženie jasu, 
§ podanie farieb a farba svetla, 
§ smerovosť svetla, priestorové charakteristiky osvetlenia, 
§ variabilita svetla, 
§ oslnenie, 
§ mihanie svetla. 

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 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.  

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. 

Denné svetlo v jeho nedostatku je nutné doplniť 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. 
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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 počas 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. 

Tab. 13 – Svetelný a vizuálny komfort (projektové parametre) 

SVETELNÝ A VIZUÁLNY KOMFORT - PROJEKTOVÉ PARAMETRE 

Kategória A B C 

Denné osvetlenie 

Činiteľ denného osvetlenia 
(učebne)* Podľa tab. 15 Podľa tab. 15 

v súlade 
s vyhláškou č. 
259/2008 Z. z. 

Umelé osvetlenie 

Udržiavaná osvetlenosť Ēm 

Podľa tab. 16 Podľa tab. 16 

Priestory 
učební, 

posluchární, 
miestností na 
hranie podľa 

tab. 16 

Index oslnenia UGR 

Index podania farieb Ra 

Minimálna rovnomernosť 
osvetlenia UO 

Variabilita svetla Áno - - 

Požiadavky na výhľad 

Požiadavky na výhľad v súlade s STN 
EN 17 037 

Minimálna výška 
spodnej hrany okna 

podľa 4.3 
- 

*Alternatívne môže byť splnenie požiadavky preukázané simuláciou dostupnosti denného svetla 
pomocou dynamických metód výpočtu 
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Tab. 14 – Svetelný a vizuálny komfort (parametre prostredia) 

SVETELNÝ A VIZUÁLNY KOMFORT - PARAMETRE PROSTREDIA 

Kategória A B C 

Činiteľ denného osvetlenia 

Podľa tab. 15 a 
16 

Podľa tab. 15 a 
16 

V súlade 
s vyhláškou č. 
259/2008 Z. z. 

Rovnomernosť denného 
osvetlenia 

Intenzita osvetlenia 

 

Usmernenie k overovaniu parametrov:  

§ Pri overovaní súladu s požiadavkami na osvetlenosť sa body kontrolnej siete na meranie 
musia zhodovať s bodmi kontrolnej siete použitými pri výpočte. Overenie sa musí 
vykonať vzhľadom na kritériá pre relevantné povrchy, 

§ Pri overovaní osvetlenosti sa musí pri opakovaných meraniach použiť vždy rovnaká sieť 
kontrolných bodov, 

§ Overenie osvetlenosti, ktorá súvisí s určitými zrakovými úlohami, sa vykonáva meraním 
v rovine konkrétnej zrakovej úlohy.  
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4.1 Denné osvetlenie 

§ Priestory musia vyhovovať požiadavkám na osvetlenie v súlade s vyhláškou č. 259/2008 
Z. z. v znení neskorších predpisov a taktiež v súlade s vyhláškou č. 541/2007 Z. z. v znení 
neskorších predpisov, 

§ Denné osvetlenie miestností a ich funkčne vymedzených častí je nutné zabezpečiť 
v súlade s normou STN 73 0580-1, 

§ Návrh a hodnotenie denného osvetlenia je však odporúčané realizovať v súlade s 
novou normou STN EN 17 037, ktorá obsahuje kritéria a požiadavky na hodnotenie 
denného osvetlenia, výhľadu, preslnenia interiérov a oslnenia zraku, 

§ Najmenšia prípustná hodnota činiteľa dennej osvetlenosti sa určí podľa triedy zrakovej 
činnosti v súlade nasledujúcou tabuľkou. 

Tab. 15 – Požiadavky na hodnotu činiteľa dennej osvetlenosti  

Trieda 
zrakovej 
činnosti 

Charakteristika 
zrakovej 
činnosti 

Príklady zrakovej 
činnosti 

Hodnota činiteľa dennej 
osvetlenosti D v % 

Dmin Dm 

III Presná Rysovanie, technické 
kreslenie, ... 

2 6 

IV Stredne 
presná 

Čítanie, písanie rukou 
a strojom, ... 1,5 5 

V 

Hrubšia 

Hrubšie práce, 
manipulácia 
s predmetmi, 
konzumácia jedla 

1 3 

VI 
Veľmi hrubá 

Udržiavanie čistoty, 
umývanie, 
prezliekanie 

0,5 2 

§ Najmenšia prípustná hodnota činiteľa dennej osvetlenosti na porovnávacej rovine však 
musí byť minimálne v súlade s vyhláškou č. 259/2008 Z. z. v platnom znení, 

§ V posudzovaných miestnostiach by mala byť splnená maximálna rovnomernosť 
denného osvetlenia podľa danej triedy zrakovej činnosti v súlade s STN 73 0580-1, 

§ Plnenie požiadavky pre hodnotu činiteľa dennej osvetlenosti sa preukazuje výpočtom 
pre všetky učebne vo fáze projektu a meraním vo vybraných kritických miestnostiach 
vo fáze kontroly parametrov prostredia,  

§ Súčasťou projektovej dokumentácie musí byť výpočtom doložené splnenie požiadavky 
na činiteľ dennej osvetlenosti a rovnomernosť denného osvetlenia v minimálnej jednej 
alebo viacej referenčných učebniach, 

§ Je odporúčané sa vyvarovať hodnotám Dm pri hornom osvetlení nad 10 % z dôvodu 
prehrievania miestnosti, 

§ Odporúča sa, aby súčasťou projektovej dokumentácie bol popis konceptu ochrany proti 
vstupu priameho slnečného žiarenia do učební (napr. doložením diagramu tienenia, 
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ktoré dokazuje, že priame slnečné svetlo do miestnosti nevniká, alebo je jeho 
prenikanie zabránené konštrukciami obálky budov, pevnými alebo mobilnými 
tieniacimi prvkami. Je vhodné doložiť špecifikáciu fasádnych elementov, poprípade 
popis riadenia a ovládanie tieniaceho systému), 

§ Odporúča sa overiť ochranu pred oslnením podľa STN EN 17 037, napr. metódou 
hodnotenia oslnenia od zdrojov denného svetla pomocou indexu pravdepodobnosti 
oslnenia denným svetlom DGP (Daylight Glare Probability),  

§ Odporúča sa identifikovať v budove miesta, ktoré môžu byť citlivé na oslnenie a musia 
byť špecifikované regulačné opatrenia zamerané na obmedzenie priameho alebo 
nepriameho oslnenia na týchto miestach, 

§ Farebné riešenie interiéru má významný vplyv na kvantitu a kvalitu denného svetla. 
Svetlá farba stien podporuje šírenie svetla v priestore. Zasklenie okien v učebniach by 
malo byť číre a nesmie ovplyvňovať farebný tón denného svetla,   

§ V pracovnom prostredí, kde sa vykonáva zraková úloha, je dôležitý jas povrchov, ktoré 
sa tam nachádzajú. Pre zvýšenie adaptačných úrovní a zrakovej pohody užívateľov je 
vhodnejšie, ak sú povrchy v miestnostiach svetlé. Rovnako tak je vhodné voliť finálne 
úpravy povrchov a nábytok s vhodným činiteľom odrazu povrchov podľa STN EN 12464-
1, 

§ Rozmiestnenie nábytku voči osvetľovacím otvorom je nutné navrhnúť tak, aby pri 
bežnom smere pohľadu (napr. na tabuľu) nedochádzalo k oslneniu,  

§ V miestnostiach, v ktorých sa počas výučby využíva výpočtová technika (projektor, 
monitory, interaktívna tabuľa, atď.) je nutné zabezpečiť možnosť kontrolovať kvantitu 
denného svetla prichádzajúceho z exteriéru, 

§ V učebni musí byť zabezpečená regulácia denného osvetlenia. Ochrana proti oslneniu 
musí byť funkčná pri všetkých typoch oblohy. V prípade učební situovaných na 
oslnených stranách fasády sa odporúča mať systém pre reguláciou priameho slnečného 
svetla. Je nutné zvážiť automatizáciou tienenia, 

§ Pre zabezpečenie dostatočného prísunu denného svetla, požadovaného výhľadu do 
exteriéru a súčasnú elimináciu negatívnych vplyvov priameho slnečného svetla je 
odporúčané zabezpečiť úzku koordináciou medzi jednotlivými profesiami.  
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4.2 Umelé osvetlenie 

§ Požiadavky na udržiavanú osvetlenosť (Ēm), maximálnu medznú hodnotu indexu 
oslnenia (UGR), minimálnu rovnomernosť osvetlenia (U0) a minimálny index podania 
farieb (Ra) v miestne zrakovej úlohy, bezprostredného okolia a pozadia úlohy musia byť 
v súlade s nasledujúcou tabuľkou podľa funkcií jednotlivých priestorov. 

Tab. 16 – Požiadavky na osvetlenie (podľa STN EN 14 464-1) 

 Ēm UGR U0 Ra Osobitné požiadavky 

 lx - - -  

Jasle a materské školy (miestnosť na hranie) 

Kategória A 300 ≤ 19 ≥ 0,50 ≥ 90 Vysoký jas v smeroch zdola sa má eliminovať 
difúznymi povrchmi. Kategória B, C 300 ≤ 22 ≥ 0,40 ≥ 80 

Jasle a materské školy (Spálňa detí) 

Kategória A 300 ≤ 19 ≥ 0,50 ≥ 90  Vysoký jas v smeroch zdola sa má eliminovať 
difúznymi povrchmi. Kategória B, C 300 ≤ 22 ≥ 0,40 ≥ 80 

Jasle a materské školy (Priestory na ručné práce) 

Kategória A 300 ≤ 16 ≥ 0,50 ≥ 90  

Kategória B, C 300 ≤ 19 ≥ 0,60 ≥ 80  

Budovy na vzdelávanie (Triedy, kabinety) 

Kategória A 300 ≤ 16 ≥ 0,70 ≥ 90 
Osvetlenie sa má dať regulovať. 

Kategória B, C 300 ≤ 19 ≥ 0,60 ≥ 80 

Budovy na vzdelávanie (Posluchárne, prednáškové sály, triedy na večerné štúdium) 

Kategória A 500 ≤ 16 ≥ 0,70 ≥ 90 Osvetlenie sa má dať regulovať, aby sa dalo 
prispôsobiť rôznym požiadavkám. Kategória B, C 500 ≤ 19 ≥ 0,60 ≥ 80 

Budovy na vzdelávanie (Čierne, zelené a biele tabule) 

Kategória A 500 ≤ 16 ≥ 0,80 ≥ 90 Treba predísť zrkadlovým odrazom.  
 
Prednášateľ/učiteľ musí byť osvetlený 
vhodnou vertikálnou osvetlenosťou. 

Kategória B, C 500 ≤ 19 ≥ 0,70 ≥ 80 

Budovy na vzdelávanie (Demonštračný stôl) 

Kategória A 500 ≤ 16 ≥ 0,80 ≥ 90 
V prednáškových sálach 750 lx. 

Kategória B, C 500 ≤ 19 ≥ 0,70 ≥ 80 

Budovy na vzdelávanie (Miestnosť na výtvarné umenie) 

Kategória A 500 ≤ 16 ≥ 0,70 ≥ 90  

Kategória B, C 500 ≤ 19 ≥ 0,60 ≥ 80  

Budovy na vzdelávanie (Miestnosť na výtvarné umenie na umeleckých školách) 

Kategória A 750 ≤ 16 ≥ 0,80 ≥ 95 
5000 K < TCP 6500 K 

Kategória B, C 750 ≤ 19 ≥ 0,70 ≥ 90 

Budovy na vzdelávanie (Miestnosť na technické kreslenie) 

Kategória A 750 ≤ 13 ≥ 0,80 ≥ 90  

Kategória B, C 750 ≤ 16 ≥ 0,70 ≥ 80  
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Tab. 16 (pokračovanie) 

 Ēm UGR U0 Ra Osobitné požiadavky 

 lx - - -  

Budovy na vzdelávanie (Miestnosť na praktické cvičenia a laboratóriá) 

Kategória A 500 ≤ 16 ≥ 0,70 ≥ 90  

Kategória B, C 500 ≤ 19 ≥ 0,60 ≥ 80  

Budovy na vzdelávanie (Miestnosť na ručné práce) 

Kategória A 500 ≤ 16 ≥ 0,70 ≥ 90  

Kategória B, C 500 ≤ 19 ≥ 0,60 ≥ 80  

Budovy na vzdelávanie (Vyučovací seminár) 

Kategória A 500 ≤ 16 ≥ 0,70 ≥ 90  

Kategória B, C 500 ≤ 19 ≥ 0,60 ≥ 80  

Budovy na vzdelávanie (Miestnosť na hudobné cvičenia) 

Kategória A 300 ≤ 16 ≥ 0,70 ≥ 90  

Kategória B, C 300 ≤ 19 ≥ 0,60 ≥ 80  

Budovy na vzdelávanie (Miestnosť na počítačové cvičenia) 

Kategória A 300 ≤ 16 ≥ 0,70 ≥ 90 Požiadavky pre zobrazovacie zariadenia podľa 
kapitola 4.9 v STN EN 12464-1 Kategória B, C 300 ≤ 19 ≥ 0,60 ≥ 80 

Budovy na vzdelávanie (Jazykové laboratórium) 

Kategória A 300 ≤ 16 ≥ 0,70 ≥ 90  

Kategória B, C 300 ≤ 19 ≥ 0,60 ≥ 80  

Budovy na vzdelávanie (Miestnosti na prípravu a semináre) 

Kategória A 500 ≤ 19 ≥ 0,70 ≥ 90  

Kategória B, C 500 ≤ 22 ≥ 0,60 ≥ 80  

Budovy na vzdelávanie (Vstupné haly) 

Kategória A 200 ≤ 19 ≥ 0,50 ≥ 90  

Kategória B, C 200 ≤ 22 ≥ 0,40 ≥ 80  

Budovy na vzdelávanie (Komunikačné priestory, chodby) 

Kategória A 100 ≤ 22 ≥ 0,70 ≥ 90  

Kategória B, C 100 ≤ 25 ≥ 0,60 ≥ 80  

Budovy na vzdelávanie (Schodiská) 

Kategória A 150 ≤ 22 ≥ 0,50 ≥ 90  

Kategória B, C 150 ≤ 25 ≥ 0,40 ≥ 80  

Budovy na vzdelávanie (Spoločné študentské priestory priestory na zhromažďovanie) 

Kategória A 200 ≤ 19 ≥ 0,50 ≥ 90  

Kategória B, C 200 ≤ 22 ≥ 0,40 ≥ 80  
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Tab. 16 (dokončenie) 

 Ēm UGR U0 Ra Osobitné požiadavky 

 lx - - -  

Budovy na vzdelávanie (Miestnosti učiteľov) 

Kategória A 300 ≤ 16 ≥ 0,70 ≥ 90  

Kategória B, C 300 ≤ 19 ≥ 0,60 ≥ 80  

Budovy na vzdelávanie (Knižnice: police na knihy) 

Kategória A 200 ≤ 16 ≥ 0,70 ≥ 90  

Kategória B, C 200 ≤ 19 ≥ 0,60 ≥ 80  

Budovy na vzdelávanie (Knižnice: priestory na čítanie) 

Kategória A 500 ≤ 16 ≥ 0,70 ≥ 90  

Kategória B, C 500 ≤ 19 ≥ 0,60 ≥ 80  

Budovy na vzdelávanie (Sklady na učebné pomôcky) 

Kategória A 100 ≤ 22 ≥ 0,50 ≥ 90  

Kategória B, C 100 ≤ 25 ≥ 0,40 ≥ 80  

Budovy na vzdelávanie (Športové haly, telocvične, plavárne) 

Kategória A 300 ≤ 19 ≥ 0,70 ≥ 90  

Kategória B, C 300 ≤ 22 ≥ 0,60 ≥ 80  

Budovy na vzdelávanie (Školské jedálne) 

Kategória A 200 ≤ 19 ≥ 0,50 ≥ 90  

Kategória B, C 200 ≤ 22 ≥ 0,40 ≥ 80  

Budovy na vzdelávanie (Kuchyne) 

Kategória A 500 ≤ 19 ≥ 0,70 ≥ 90  

Kategória B, C 500 ≤ 22 ≥ 0,60 ≥ 80  

 

§ Pre účely návrhu systému umelého osvetlenia vrátane použitia denného osvetlenia sa 
použijú požadované úrovne osvetlenia, 

§ Osvetlenie na miestach zrakových úloh, zábrana oslnenia a ostatné ukazovatele sa 
určujú podľa technickej normy STN EN 12 464-1,  

§ Najnižšie prípustné hodnoty celkovej osvetlenosti miestností alebo ich funkčne 
vymedzených častí však musia spĺňať minimálne požiadavky podľa vyhlášky 258/2008 
Z. z. v platnom znení, 

§ V priestore tabule je vhodné doplniť svietidlá samostatnou reguláciou nezávislou na 
osvetlení v priestore lavíc. Je odporúčané tiež voliť umiestnenie a typy svietidiel, ktoré 
na lesklej ploche tabule nevytvárajú nežiadúci odlesk,  

§ V učebniach je požadovaný index oslnenia od svietidiel UGR ≤ 19, 

§ Zrkadlenie na tabuli pri pohľade zo všetkých pracovných miest musí byť vylúčené,  

§ Pre zabezpečenie dostatočného presvetlenie celého priestoru miestnosti sa odporúča 
zabezpečiť udržiavanú valcovú osvetlenosť (ĒZ) väčšiu ako 150 lx pri rovnomernosti Uo 
> 0,10, 
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§ Mihanie svetla a stroboskopický jav musí byť v učebniach vylúčené,  

§ Vo výučbových priestoroch by mal byť vyvážený pomer medzi smerovým a rozptýleným 
svetlom, ktorý pomáha dobrému priestorovému rozloženiu svetla a umožňuje presné 
vnímanie tvarov a detailov,  

§ Neodporúča sa používať nekryté svetelné zdroje, ktoré môžu byť v zornom poli 
užívateľov príčinou oslnenia. Je preto vhodné voliť svietidlá s kvalitnými difúzormi (pri 
splnení požiadaviek na osvetlenosť miestnosti), 

§ Typ svetelnej sústavy a výber svietidiel je vhodné voliť s ohľadom na samotný svetelný 
výkon, pričom by mala byť taktiež zohľadnená energetická náročnosť a produkcia tepla 
v prevádzke aj v pohotovostnom režime, zrozumiteľnosť a jednoduchosť ovládanie 
a náročnosť údržby,  

§ Projektová dokumentácia by mala pri návrhu umelého osvetlenia pre jednotlivé 
priestory obsahovať popis požiadaviek na osvetlenosť, vrátane požiadaviek na 
stmievanie, požiadaviek na svetelné zdroje, smer svietidiel, časovú a priestorovú 
reguláciu (dynamika osvetlenia, svetelné režimy) a spôsob riadenia systému. 
Požiadavky je vhodné špecifikovať pre rôzne typy učební, 

§ Pre zabezpečenie osvetlenosti je doporučené inštalovať zdroje s teplotou 
chromatickosti 4000 – 5000 K (t.j. blízku dennému svetlu), 

§ V prípade, že sa v učebni predpokladá výučba vo večerných hodinách, je vhodné 
inštalovať pokročilé osvetľovacie systémy, ktoré kombinujú viacero systémov 
osvetlenia optimalizované na denné a večerné použitie, 

§ Aj napriek tomu, že je požiadavka na index podania farieb najmenej 80, odporúča sa 
voliť vo výučbových miestnostiach svetelné zdroje, ktoré sú schopné zabezpečiť Ra > 
90,  

§ Osvetľovacia sústava má byť navrhnutá tak, aby spĺňala požiadavky na osvetlenie určitej 
zrakovej úlohy alebo priestoru energeticky hospodárnym spôsobom. Spotreba energie 
by sa však nemala znižovať na úkor vizuálnych hľadísk osvetlenia, 

§ Na vylúčenie pocitu stiesnenosti a na zvýšenie úrovne adaptácie a pohody žiakov 
a pedagógov v priestoroch školských budov sa odporúča uprednostniť svetlé povrchy 
v miestnosti, najmä stien a stropu. 

Schopnosť užívateľov prispôsobiť osvetlenie svojim individuálnym potrebám: 

§ V učebniach a iných relevantných miestnostiach je vhodné zvážiť možnosť ovládania 
jednotlivých úrovní osvetlenia a farby svetla (pomocou manuálnych alebo 
programovateľných ovládačov zapnutia/vypnutia a stmievania), 

§ Vhodným riešením je systém s reguláciou, ktorý je riadený automaticky podľa časového 
algoritmu a údajov zo senzora denného svetla, ktorý je doplnený možnosťou 
manuálnej úpravy, 

§ Systémy umelého osvetlenia s reguláciou  môžu pozostávať zo: 

• systému umelého osvetlenia v učebniach, prednáškových sálach 
a posluchárňach využívajúci LED technológiu s dynamickým spôsobom 
ovládania na základe úrovne denného osvetlenia. 

• systému umelého osvetlenia v učebniach, prednáškových sálach 
a posluchárňach využívajúceho LED technológiu s tzv. biodynamickým 
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systémom osvetlenia, kde v priebehu prevádzky osvetlenia dochádza k plynulej 
zmene náhradnej teploty chromatickosti (aby bolo v zmysle normy STN EN 
12665), tak aby sa jej priebeh čo najdôveryhodnejšie podobal farebnému tónu 
prirodzeného svetla. Okrem zmeny teploty chromatickosti sa rovnako tak mení 
intenzita osvetlenia. 

• systému umelého osvetlenia v ostatných priestoroch s pokročilým systémom 
automatického ovládania, ktorý umožňuje  automatickú detekciu prítomnosti 
osôb, stmievanie s udržiavaným kontrastom svetelného toku alebo 
konštantnej osvetlenosti, s dynamickým alebo biodynamickým spôsobom 
ovládania na základe úrovne denného osvetlenia) 

4.3 Požiadavky na výhľad 

Z hľadiska zabezpečenia vizuálneho komfortu je dôležitý výhľad von, vrátane krajiny, oblohy a 
iného vonkajšieho okolia.  

§ V učebniach je požadovaný vodorovný výhľad oknom. V učebniach pre žiakov vo veku 6 
až 14 rokov sa požaduje najvyššia výška spodnej hrany zasklenia 1,05 m. Pre deti do 6 
rokov je to 0,75 m a pre žiakov starších ako 14 rokov je do maximálne 1,2 m. 

§ Plnenie požiadaviek na výhľad sa odporúča realizovať v súlade s normou STN EN 17 037, 
ktorá definuje požiadavku na horizontálne uhly pohľadu, vonkajšiu vzdialenosť pohľadu 
a počet vrstiev videných v zobrazení. Norma súčasne predpisuje minimálnu plochu okna 
vo fasáde v smere výhľadu a minimálnu plochu miestnosti, z ktorej má byť dobrý výhľad. 
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životnom prostredí v platnom znení, 
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ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa 
zrušuje smernica Rady 89/106/EHS Text s významom pre EHP.  

NORMY: 

12) STN 73 0540-2+Z1+Z2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných 
konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky. Konsolidované znenie, 

13) STN EN ISO 52016-1 Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby tepla na 
vykurovanie a chladenie, vnútorné teploty a citeľné a latentné tepelné zaťaženie. Časť 1: 
Výpočtové postupy (ISO 52016-1: 2017), 

14) STN EN 16798-1 Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 1: Vstupné údaje 
o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti 
budov – kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika (Modul 1-6), 

15) STN EN 16798-3 Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 3: Vetranie 
nebytových budov. Všeobecné požiadavky na vetracie a klimatizačné systémy (Moduly M5-
1, M5-4), 

16) STN ISO 16000-1 Ochrana ovzdušia. Vnútorné ovzdušie. Časť 1: Všeobecné aspekty 
stratégie odberu vzoriek, 
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17) STN ISO 16000-2 Ochrana ovzdušia. Vnútorné ovzdušie. Časť 2: Stratégia odberu vzoriek 
pre formaldehyd, 

18) STN EN ISO 16890-1 Vzduchové filtre na všeobecné vetranie. Časť 1: Technická špecifikácia, 
požiadavky a spôsob klasifikácie účinnosti založený na odlučovaných časticiach (ePM) (ISO 
16890-1: 2016), 

19) ISO 16814:2008 Building environment design — Indoor air quality — Methods of 
expressing the quality of indoor air for human occupancy, 

20) STN EN 12097 Vetranie budov. Vzduchovody. Požiadavky na súčasti vzduchovodov na 
údržbu systémov potrubnej siete, 

21) STN EN 15780 Vetranie budov. Vzduchovod. Čistota vetracej sústavy, 

22) STN EN ISO 10211 Tepelné mosty v stavebných konštrukciách. Tepelné toky a povrchové 
teploty. Podrobné výpočty (ISO 10211: 2017), 

23) STN EN ISO 13788 Tepelno-vlhkostné vlastnosti stavebných dielcov a konštrukcií. Vnútorná 
povrchová teplota na vylúčenie kritickej povrchovej vlhkosti a kondenzácie vnútri 
konštrukcie. Výpočtové metódy (ISO 13788: 2012), 

24) STN EN ISO 9972 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Stanovenie vzduchovej priepustnosti 
budov. Metóda pretlaku pomocou ventilátora (ISO 9972: 2015), 

25) STN EN 308 Výmenníky tepla. Skúšky pracovných postupov na stanovenie výkonu zariadení 
na regeneráciu tepla vzduch - vzduch a vzduch – spaliny, 

26) STN EN ISO 7730 Ergonómia tepelného prostredia. Analytické určovanie a interpretácia 
tepelnej pohody pomocou výpočtu ukazovateľov PMV a PPD a kritérií miestnej tepelnej 
pohody (ISO 7730: 2005), 

27) STN 73 0532 Akustika. Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných 
konštrukcií. Požiadavky, 

28) STN 73 0527 Projektovanie v odbore priestorovej akustiky. Priestory pre kultúrne a školské 
účely. Priestory pre verejné účely. Administratívne pracovne, 

29) ČSN 73 0527 (730527) Projektování v oboru prostorové akustiky. Prostory pro kulturní a 
školní účely. Prostory pro veřejné účely. Administrativní pracovny, 

30) STN EN 60268-16 Elektroakustické zariadenia. Časť 16: Objektívne hodnotenie 
zrozumiteľnosti reči indexom prenosu reči, 

31) STN 73 0580-1/Z1 Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky, 

32) STN EN 17037 Denné svetlo v budovách, 

33) STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorné pracoviská 

34) STN EN 16516+A1 Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. 
Stanovenie emisií do vnútorného ovzdušia, 
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PRÍLOHA 1: Hlavné spôsoby vetrania a druhy vetracích 
systémov4 

1. Prirodzené vetranie 

Jedná sa o vetranie v podobe prevetrávania ručným otváraním okien. Účinok prirodzeného 
vetrania oknami závisí spravidla na ľudskom faktore a na prirodzenom zdroji pohybu vzduchu, 
a to predovšetkým na: 

§ Tlakovom účinku vetra, 

§ Rozdiele teploty vnútorného a vonkajšieho vzduchu a na vertikálnej vzdialenosti 
otvorov pre prívod a odvod vzduchu, prípadne na vertikálnych rozmeroch vetracích 
šachiet, 

§ V letnom období na rozdiele teploty vzduchu na oslnenej a neoslnenej fasáde. 

Pôsobenie zdroja pohybu vzduchu u prirodzeného vetrania je náhodné a pre priestory s väčším 
počtom osôb ako sú učebne. Takto navrhnutým vetraním nie je možné zabezpečiť dlhodobú 
kvalitu vnútorného vzduchu v učebniach. Negatívom prirodzeného vetranie oknami je taktiež 
lokálny prívod chladného vonkajšieho vzduchu v zimnom období a nemožnosť filtrácie 
vonkajšieho vzduchu. 

Prirodzené vetranie oknami sa všeobecne neodporúča. Je prípustné ho použiť v miestnostiach 
s malým počtom osôb a v miestnostiach s občasným výskytom osôb.  Použitie prirodzeného 
vetrania oknami je možné použiť taktiež pri obnove historických, pamiatkovo chránených 
a architektonicky cenných budov, pri ktorých je inštalácia núteného vetrania problematická. 
V takomto prípade by však mali byť učebne vybavené aspoň automatickým systémom merania 
koncentrácie CO2, ktorý upozorní užívateľov na potrebu výmeny vzduchu. 

2. Nútené podtlakové vetranie 

Jedná sa o vetranie, ktoré výmenu vzduchu zabezpečuje prívodom vonkajšieho vzduchu 
podtlakom vetracími otvormi (okennými alebo parapetnými štrbinami), ktoré sú integrované 
do obálky budov, v kombinácii s nútených odvodom vzduchu. Odvod vzduchu zabezpečuje 
ventilátor navrhnutý na potrebný prietok vonkajšieho vzduchu. 

Prvky pre prívod vonkajšieho vzduchu musia umožniť požadovaný prietok vzduchu a súčasne 
vyhovovať požiadavkám na tepelno-technické a akustické vlastnosti. V prípade, že sa jedná 
o prívodné prvky integrované priamo do okien, nesmú im byť zhoršené deklarované vlastnosti 
okien, respektíve vlastnosti okien musia byť deklarované vrátane týchto prvkom a musia 
splňovať požadované vlastnosti. 

Nútené podtlakové vetranie je možné použiť tam, kde vzduch vo vonkajšom prostredí má 
vyhovujúcu kvalitu. Nasávanie vonkajšieho vzduchu je nutné realizovať v miestach, kde vonkajší 
vzduch nie je znehodnotený pachmi, zvýšenou prašnosťou, výparmi z dopravy, vysokou 
hlukovou záťažou a podobne. Ventilátor nesmie prekročiť hlukové limity. 

 
4 Zdroj: Metodický pokyn pro návrh větrání škol v OP ŽP v ČR, vlastná úprava  
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Negatívom núteného podtlakového vetrania je lokálny prívod studeného vzduchu v zimnom 
období s rizikom tepelného diskomfortu v blízkosti otvorov pre prívod vzduchu. Pre vetranie 
učební sa neodporúča s ohľadom na energetickú náročnosť a riziko tepelného diskomfortu.  

3. Nútené rovnotlakové vetranie 

Jedná sa o vetranie,  ktoré výmenu vzduchu zabezpečuje núteným prívodom a odvodom 
vzduchu (mechanicky ventilátormi). Nútené rovnotlakové vetranie umožňuje využitie 
spätného získavania tepla. Ide o systém, ktorého použitie je v učebniach odporúčané.  

Vetranie spravidla zabezpečuje vetracia jednotka, ktorá obsahuje ventilátory, filtráciu vzduchu, 
systém spätného získavania tepla a prípadne ohrievač.  

Nasávanie vonkajšieho vzduchu u núteného rovnotlakového vetrania je nutné realizovať 
v neoslnených miestach, kde vonkajší vzduch nie je znehodnotený pachmi, zvýšenou 
prašnosťou výparmi z dopravy a podobne.  Vetracia jednotka nesmie prekročiť hlukové limity. 

Je vhodné ak je systém vybavený senzorom koncentrácie CO2 a vzduchotechnická jednotka sa 
intuitívne prispôsobuje zmene koncentrácie CO2, prietok vzduchu je regulovaný podľa 
koncentrácie CO2 a zabezpečuje jej optimálnu úroveň počas celej doby vyučovania bez 
nutnosti ovládania užívateľom. Variantne môže byť prevádzka riadená aj kontrolou teploty 
vnútorného vzduchu. 

Môže sa jednať o: 

a) Lokálnu (decentrálnu) vetraciu jednotku v obvodovom plášti 

Spravidla je nutné použiť väčší počet jednotiek prestupujúce obvodovým plášťom. 
Takýto systém nezabezpečí celkové (rovnomerné) prevetranie priestoru. Je 
obmedzená filtrácia vzduchu. Použitie je vhodné iba tam, kde nehrozí riziko 
výrazného znečistenia vonkajšieho vzduchu. Odporúča sa skôr pre učebne s malým 
počtom žiakov, kde systém splní požiadavky na vetranie. 

b) Lokálnu vetraciu jednotku umiestnenú v učebni, 

Prívod a odvod vzduchu je zabezpečený vetracou jednotkou so spätným získavaním 
tepla a filtráciou. Sú nutné prestupy pre prívod a odvod vzduchu v obvodovej stene 
alebo v strope, prípadne odvod vzduchu vo vertikálnej šachte. Takýto systém 
zabezpečí celkové (rovnomerné) prevetranie priestoru pripojeným vzduchovodom. 
Je nutná údržba, servis, výmena filtrov. Použitie bez obmedzenia na kvalitu 
vonkajšieho vzduchu. 

c) Lokálnu vetraciu jednotku s podstropným potrubím, 

Prívod a odvod vzduchu je zabezpečený podstropnou vetracou jednotkou so 
spätným získavaním tepla a filtráciou, tlmičom hluku s kompaktným krátkym 
vzduchovodom pre prívod a odvod vzduchu. Takýto systém zabezpečí celkové 
(rovnomerné) prevetranie priestoru. Je nutný prestup v obvodovej stene. Je nutná 
údržba, servis, výmena filtrov. Použitie bez obmedzenia na kvalitu vonkajšieho 
vzduchu. 

d) Lokálnu vetraciu jednotku umiestnenú v miestnosti vedľa učebne, 
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Prívod a odvod vzduchu je zabezpečený vetracou jednotkou so spätným získavaním 
tepla a filtráciou. Takýto systém zabezpečí celkové (rovnomerné) prevetranie 
priestoru pripojeným vzduchovodom pre prívod vzduchu. Nasávanie vonkajšieho 
a odvod znehodnoteného vnútorného vzduchu stenami mimo učebňu. Jednotka 
priamo nezaťažuje priestor učebne hlukom. Je nutná údržba, servis, výmena filtrov. 
Použitie bez obmedzenia na kvalitu vonkajšieho vzduchu. 

e) Centrálnu vetraciu jednotku pre viacej miestností.  

Prívod a odvod vzduchu je zabezpečený vetracou jednotkou so spätným získavaním 
tepla a filtráciou a reguláciou prietoku vzduchu. Takýto systém zabezpečí celkové 
(rovnomerné) prevetranie priestoru pripojeným vzduchovodom pre prívod 
vzduchu. Jednotka je umiestnená v strojovni alebo na streche. Pri takomto systéme 
sú zvýšené nároky na umiestnenie jednotky a vedenia potrubí. Jednotka emituje 
hluk a odporúča sa akustické riešenie k obmedzeniu hluku do vnútorného aj 
vonkajšieho prostredia. Je nutná údržba, servis, výmena filtrov. Použitie bez 
obmedzenia na kvalitu vonkajšieho vzduchu. 

4. Hybridné vetranie s mechanicky otváranými oknami 

Jedná sa o vetranie, ktoré využíva prirodzený tlakový rozdiel v miestne okien (vplyvom 
rozdielnej hustoty vzduchu a účinku vetra). Pri nedostatočnom tlakovom rozdiele sa uvádza 
automaticky do chodu ventilátor a systém pokračuje ako podtlakový.  

V takomto systéme sa využívajú delené okná s výklopnými hornými krídlami a mechanicky 
ovládané strešné okná umiestnené vysoko v miestnosti. Systém môže byť automaticky riadený 
na základe potreby (koncentrácie CO2). Použitie je vhodné iba vtedy, ak nehrozí riziko 
výrazného znečistenia vonkajšieho vzduchu. 

 

 

 




