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ABSTRAKT  
Problematika mikroklimatických podmienok v budovách škôl má nepriamy vplyv na schopnosť koncentrácie a 
pozornosť žiakov a učiteľov vo výučbovom procese. Ukazovateľmi indoor quality je, vnútorná teplota, kvalita 
ovzdušia, osvetlenie, prašnosť, ale aj chemické a biologické faktory. Výskumy dokazujú, že v budovách pre 
školstvo a administratívu je vnímaná kvalita prostredia hlboko pod hranicou akceptovateľnosti. V príspevku sú 
výsledky skríningových meraní vybraných faktorovv učebni vykonané v priebehu vyučovacieho procesu.  Boli 
objektivizované faktory ako teplota, vlhkosť, osvetlenie a koncentrácia kyslíka pri rôznej obsadenosti učebne. 
Dotazníkom boli subjektívne zhodnotené faktory pracovného prostredia a ich možný vplyv na sústredenosť 
a výkon študentov. Cieľom tohto príspevku je poukázať na význam optimálnych hodnôt ukazovateľov vnútorného 
prostredia v školách. 
 
Kľúčové slová: bezpečnosť, zdravie, žiak, základná škola, dotazník, 
 
ABSTRACT 
The microclimate conditions issue in school buildings has an indirect impact on the ability of concentration and 
attention of students and teachers in the educational process. Indoor air quality indicators consist of the internal 
temperature, air quality, lighting, dust levels, as well as chemical and biological factors. Research shows that 
inside of education and administration buildings there is quality of the environment perceived far below the 
acceptable level. This paper presents the results of screening measurements of particular factors in classroom 
obtained during learning process. There had been objectified factors such as temperature, humidity, light, and 
oxygen concentration at various classrooms occupancy. Questionnaires were aimed to evaluate the subjective 
factors and work environment and their possible impact on concentration and students´ performance. The aim of 
this paper is to point out the importance of optimal values of parameters of the internal environment in schools. 
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Úvod  
 
Pohodlie žiakov a študentov je dôležitým osobným indikátorom kvality vnútorného prostredia. Platí to hlavne u 
tepelnej pohody, na ktoré vplýva teplota, vlhkosť a vetranie v triede. Kvalita ovzdušia má významný vplyv na 
výkonnosť zúčastnených v triede, a je súčasťou zdravotných rizík. Vyššia frekvencia bolestí hlavy, napríklad 
môže súvisieť s nepohodlnosťou vnútorného prostredia. Hodnoty koncentrácie CO2 sú ukazovateľom rýchlosti 
ventilácie a všeobecne patria do faktorov kvality prostredia [1, 2]. 
 
Najčastejšie sa používa ako ukazovateľ tepelnej pohody teplota vzduchu. Avšak teplota vzduchu sama o sebe nie 
je platný alebo presný ukazovateľ tepelného komfortu alebo tepelnej záťaže. Je ho potrebné vždy posudzovať vo 
vzťahu k ostatným faktorom prostredia a osobným faktorom človeka. Šesť faktorov ovplyvňuje tepelnú a hoci 
môžu byť na sebe nezávislé, ale spoločne prispievajú k tepelnej pohode človeka (Obrázok 1). [3,4,5] 
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Obrázok 1 Vplyv faktorov na tepelný konfort [6] 

 
 
Efekt tepelnej pohody je výsledkom interakcie zložiek mikroklímy a termoregulačných okruhov organizmu. Pri 
práci sa mikroklíma prejavuje dvomi mechanizmami: 
 určuje namáhavosť fyzických úkonov, 
 narušuje spätnú väzbu pri učení a tým sa stáva spoluurčujúcim faktorom efektivity vytvárania nových 

pohybových zručností a návykov.  
 
Tepelná pohoda v školských priestoroch prispieva ku udržaniu pracovného výkonu študentov. V tabuľke 2 sú 
uvedené požiadavky na teplotu a vlhkosť v školách v SR. [7, 8] 
 
 
Tabuľka 1 Príklady parametrov tepelno-vlhkostnej mikroklímy pre priestory s osobitnými požiadavkami [9, 10] 

Priestor t[oC]   [%] n [h-1] 
študovne, spoločenské miestnosti 22 – 24 30 – 70 3 – 6 
učebne, herne, denné miestnosti 
(pre školy a školské zariadenia) 

20 – 24 
 

30 – 70 3 – 8 

chodby a schodiská  15 – 18 - 2 – 3 
vstupné haly   18 – 20 - - 

 
Správna teplota a vlhkosť prostredia podstatne ovplyvňuje pracovný výkon človeka. Pri teplote 20 oC je výkon 
l00 %, zvyšujúcou teplotou výkon klesá. Pri teplote 24 oC je už len         85 %. Pri nižšej vlhkosti sa vysušujú 
sliznice horných dýchacích ciest a znižuje sa tak odolnosť proti infekciám. Pri teplote nad 24 oC je už 60 % 
vlhkosť príliš vysoká a môže viesť k prehriatiu, pretože sa horšie odparuje pot z povrchu tela a tým klesá 
ochladzovanie. Pobyt v teplejšom prostredí vedie ku zvýšenej námahe krvného obehu, zvýšenému poteniu a 
stratám minerálnych solí.  
 
Dospelý človek potrebuje denne okolo l5 kg vzduchu. Pri normálnom tlaku vzduchu nedostatok kyslíka sa 
začína prejavovať rôznymi ťažkosťami, keď klesne koncentrácia na l0 – l2 %. Ak klesne koncentrácia na 
približne 7 %, dochádza k bezvedomiu. Naopak zvýšenie koncentrácie CO2 na asi 2 % sa prejavuje znížením 
pozornosti a znížením schopnosti rozhodovať sa. Pri koncentrácii 4 – 6 % nastáva prehĺbené dýchanie, bolesti 
hlavy, apatia a pri koncentrácii l0 % dochádza ku smrti. Obsah CO2 sa používa aj ako indikátor znečistenia 
atmosféry miestnosti a veľmi úzko súvisí s obsahom kyslíka. 
 
Školská učebňa je základný funkčný priestor, v ktorom sa žiaci zdržujú počas výučby. Musí byť zariadená tak, 
aby zodpovedala hygienickým a pedagogickým kritériám. Veľkosť učebne závisí od počtu študentov v triede. Na 
jedného študenta sa ráta s podlahovou plochou l,65 m² a 4,5 – 6 m³ objemu vzduchu. Tvar učebne je najčastejšie 
obdĺžnikový s rozmermi 6,6 m šírka, 9 m dĺžka a 3,3 m svetlá výška. Rozmery učebne sa nemôžu ľubovoľne 
meniť. Dĺžka učebne závisí od zrakových a sluchových schopností žiaka. To znamená, že dĺžka učebne je 
podmienená schopnosťou oka žiaka rozoznať na tabuli napísaný text a počuť hovorené slovo učiteľa aj z 
najvzdialenejších miest učebne. Šírku učebne podmieňuje vyhovujúce osvetlenie na pracovných miestach, ktoré 
sú najviac vzdialené od okna. Aby sa pri čítaní tabuľa neleskla, študenti v krajných laviciach sa majú pozerať na 
tabuľu pod zorným uhlom minimálne 30°. Prvý rad pracovných stolov sa umiestňuje od tabule vo vzdialenosti 
2,20 metrov [11,12]. 
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Metódy merania 
 

Pre objektívne posúdenie vnútorného prostredia univerzitnej učebne boli identifikované faktory prostredia, ktoré 
boli predmetom ďalšej objektivizácie meraním: 

 vlhkosť vzduchu, 
 intenzita osvetlenia, 
 koncentrácia kyslíka. 

 
Meranie kvality ovzdušia sa uskutočnilo v priestoroch univerzity UKF v Nitre v budove PF na Katedre techniky 
a informačných technológií. V deň merania bolo zamračené a počas dňa teplota vystúpila z 3 °C na 8 °C, vlhkosť 
vzduchu bola od 87 - 75  % .  
 
 

 
 

Obr. 2 Vonkajšie počasie podľa SHMÚ (http://www.in-pocasie.sk) 
 
Reálna učebňa pre experiment mala rozlohu 6300 x 5200 x 3150 mm. V učebni sa nachádzalo spolu 12 lavíc so 
stoličkami, jeden stôl pre vyučujúceho so stoličkou a počítačom. V miestnosti sú dva okenné otvory s rozmermi 
170 x 196 mm, usporiadanie učebne je na Obr. 3. 
 
Výmena vzduchu prebiehala otvorením okna každú hodinu v intervale 5 až 10 minút. Prvé vetranie sa 
uskutočnilo po hodine od začiatku vyučovania. Spôsob vetrania spočíval v intenzívnom otvorení dvoch 
okenných krídiel. Zdroje umelého osvetlenia pozostávali zo šiestich svietidiel, ktoré boli rovnomerne umiestnené 
v stropnej časti miestnosti. Umelé osvetlenie sa zapínalo dvojfázovo. V prvej fáze svietili dve svetlá a v druhej 
fáze svietilo všetkých šesť svietidiel. Pre výskum boli použité metódy: 
 
 meranie kvality vnútorného prostredia (koncentrácia kyslíka, teplota, vlhkosť), 
 dotazníkom bolo subjektívne posúdené prostredie počas výučby študentmi. 
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Obr.3 Učebňa pre posudzovanie vnútornej mikroklímy 

 
Analýza vnútorného prostredia v priestoroch učebne sa vykonávala pomocou detektora úniku nebezpečných 
plynov HONEYWELL (obrázok 4a), ktorým sa zisťovala koncentrácia koncentrácia kyslíka (O2) a pomocou 
VOLTCRAFT 4 v 1 (obrázok 4b) bolo orientačne zmerané osvetlenie, teplota a vlhkosť vzduchu. 
 

  
Obrázok 4a) Detektor úniku nebezpečných plynov Obrázok 4b) Zariadenie na meranie pracovného 

prostredia 
 
Formou dotazníka sa zisťovali subjektívne pocity študentov nachádzajúcich sa v priestoroch učebne, v ktorej sa 
uskutočnila analýza mikroklimatických podmienok. Otázky v dotazníku boli zamerané najmä na pocitovú 
teplotu, kvalitu vnútorného ovzdušia, intenzitu osvetlenia a zdravotné ťažkosti súvisiace s pobytom v miestnosti.  
Cieľom dotazníkového prieskumu bolo analyzovať názory respondentov k danej problematike a vplyv 
mikroklimatických podmienok na sústredenosť  a pracovný výkon študentov. 

 
 
 
Výsledky 
 

Výsledky merania prístrojovou technickou 
 
Prvé meranie bolo vykonané počas cvičení od 8:30– 10:30 hodine so 14 študentami. Po 30 minútovej prestávke 
začalo druhé cvičenie od 11:00 do 13:00 hodine, na ktorom bolo prítomných 13 študentov. Po obedňajšej 
prestávke bola  prednáška v trvaní 1,5 hodiny, na ktorej už boli prítomní 26 študenti. 
Po kalibrácii prístrojov meranie začalo od  9:00 a kontinuálne pokračovalo do 14:30 hodiny. Prvé vetranie sa 
uskutočnilo o 9:30 h a opakovalo sa každú hodinu v trvaní 5 minút. 
Meracie prístroje boli umiestnené v strede miestnosti vo výške pracovného stola aby sa dosiahli optimálne 
podmienky. Meranie bolo vykonané vždy pred otvorením obloka. Výsledky nameraných koncentrácií kyslíka sú 
v tabuľke 2. 
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Tabuľka 2 Výsledky nameraných údajov počas vyučovania [13] 
čas Počet študentov v triede Koncentrácia 

kyslíka 
(obj. %) 

Teplota prostredia 
(oC) 

Relatívna 
vlhkosť (%) 

09:00 20,1 24,3 40,6 
09:30 19,5 24,6 40,1 
10:00 19,7 24,9 37,7 
10:30 

14 

19,4 24,5 38,1 
11:00 19,6 23,8 38,6 
11:30 19,7 24,0 38,6 
12:00 20,1 24,7 38,8 
12:30 19,6 23,1 41,5 
13:00 

13 

19,5 22,9 47,7 
13:00-13:30 Obedňajšia prestávka 

13:30 20,0 23,0 47,5 
14:00 18,5 22,9 47,2 
14:30 

27 
18,9 22,5 47,0 

 
Meranie intenzity osvetlenia v miestnosti sa vykonávalo normovanou metódou každú hodinu od 9:00 h do 14:00 
h. Najnižšia nameraná intenzita prirodzeného osvetlenia bola 249 luxov a najvyššia hodnota prirodzeného 
osvetlenia bola 270 luxov. Meraním sa zistilo, že intenzita prirodzeného denného osvetlenia je nedostačujúca, 
preto boli využité aj umelé svietidlá. Najvyššia nameraná intenzita osvetlenia pri použití kombinovaného 
osvetlenia bola 530 luxov. 
 
 

Výsledky dotazníkového prieskumu 
 

Dotazník bol rozdaný na posledných hodinách prednášky, kedy bola celá učebňa obsadená 26 študentmi, 
rozdistribuovaný v tlačenej forme, bol anonymný a obsahoval 12 uzatvorených a jednu otvorenú otázku. Cieľom 
dotazníkového prieskumu bolo zistiť názory študentov na vzťah mikroklimatických podmienok a ich pracovnú 
pohodu a schopnosť prijímania a spracovávania informácií a celkovú sústredenosť. 
Prvá otázka v dotazníku identifikovala priestorové umiestnenie študenta v učebni. V priestore pri okne, môžu 
byť často odlišné podmienky prostredia ako v strede miestnosti alebo okrajových častiach učebne (Obrázok 5). 
 
 

 
Obrázok 5 Preferencie študentov z hľadiska pracovného priestoru [14] 

 
Pracovný priestor jednotlivca je ovplyvnený pocitovou teplotou. Teplota pri stene a v strede miestnosti sa môže 
často líšiť od teploty pri dverách alebo pri okne, kadiaľ prúdi vzduch počas chladného obdobia roka. Odpovede 
subjektívneho vnímania teploty sú na obrázku 6. 
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Obrázok 6 Vnímanie pocitovej teploty študentmi v pracovnom priestore učebne [14] 

 
Až 46 % z opýtaných študentov považuje teplotu na ich pracovnom priestore za príjemnú, 42 % študentov 
odpovedalo, že v učebni je teplo, čo zodpovedá aj reálnym výsledkom, lebo teplota 24 oC je na hranici 
optimálnej teploty v učebni. K obdobným výsledkom sme dospeli aj  pri otázkach vetrania v miestnosti 
(spokojných bolo 31 % respondentov, nespokojných  27 % a menej spokojných 42 %). 
 
Odpovede študentov na kvalitu ovzdušia v miestnosti sú na obrázku  7. 
 

 
Obrázok 7 Výsledok hodnotenia kvality výmeny vzduchu v  učebni [14] 

 
Najviac študentov označilo, že kvalitu ovzdušia hodnotia dostatočne a to 56 %, ďalších 33 % uviedlo, že kvalita 
ovzdušia je podľa nich priemerná a ako veľmi zlú ju považovalo 11 % respondentov. Tento stav bol zapríčinený 
tým, že kapacita miestnosti podľa noriem by nemala prekročiť maximálnu kapacitu 22 študentov. 
V ďalšej otázke študenti vyjadrovali svoju spokojnosť s celkovou intenzitou osvetlenia počas vyučovania. 
Odpoveď nespokojný alebo veľmi nespokojný nebola v dotazníku označená ani jedným študentom. Až 89 % 
študentov uviedlo, že sú intenzitou osvetlenia v učebni spokojní a veľmi spokojných bolo 11 % z respondentov.  
Až 96 % študentov odpovedalo, že kvalita ovzdušia má vplyv na ich výkon. V závere dotazníkového prieskumu 
mohli študenti vyjadriť svoje subjektívne návrhy a pripomienky. Väčšina z opýtaných študentov neuviedla 
žiadne stanovisko, niekoľko študentov sa vyjadrilo, že učebňa nie je dostatočne veľká pre výučbu väčšieho 
množstva ľudí na dlhšiu dobu a len traja študenti sa vyjadrili, že im chýba viac prirodzeného svetla v miestnosti. 
 
Diskusia 

 
Meraním bolo potvrdené, že najväčší pokles kyslíka nastal pri plnej obsadenosti učebne v poludňajších 
hodinách. Avšak ani najnižšie namerané hodnoty by nemali spôsobovať študentom pri výučbe zdravotné 
ťažkosti. 
Výsledné hodnoty merania teploty a relatívnej vlhkosti boli porovnané s normovanými hodnotami, stanovené pre 
chladné obdobie roka. Najvyššia nameraná teplota vystúpila na    24,9 °C, čím neboli sú v učebni splnené 
optimálne podmienky, ale boli dodržané prípustné požiadavky na tepelno-vlhkostnú mikroklímu počas 
chladného obdobia roka, ktoré sa pohybuje v rozmedzí od 18 do 26 °C. 
Pri meraní relatívnej vlhkosti v priestoroch učebne bola zaznamenaná najnižšia nameraná relatívna vlhkosť v 
hodnote 37,7 % a najvyššia zaznamenaná hodnota bola 47,7 %. Namerané hodnoty relatívnej vlhkosti 
v priestoroch učebne potvrdili, že boli dodržané prípustné  podmienky relatívnej vlhkosti v miestnosti, ktoré sa 
zhodujú s požiadavkami na tepelno-vlhkostnú mikroklímu počas chladného obdobia roka  v rozmedzí od 30 do 
70 %. 
Priemerná intenzita prirodzeného osvetlenia dosiahla 261 luxov a pri použití kombinovaného osvetlenia bola 
priemerná hodnota 399 luxov. Meraním intenzity osvetlenia sme preukázali, že prirodzené osvetlenie miestnosti 
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nespĺňa kritériá pre prípustné podmienky intenzity osvetlenia v miestnosti. Aby boli dosiahnuté optimálne 
podmienky osvetlenia (500 lx pre prednáškové miestnosti) podľa STN  EN 12464-1, tak bolo nutné zapnúť 
všetky zdroje umelého osvetlenia, ktoré boli umiestnené v stropnej časti miestnosti, kedy výsledné meranie 
kombinovaného osvetlenia dosiahlo hodnotu 530 luxov. Táto nižšia osvetlenosť bola spôsobená aj situovaním 
učebne, ktorá je tienená vedľajšou budovou v blízkej vzdialenosti (Obrázok 1). 
Dotazníkovým prieskumom boli zisťované subjektívne pocity študentov na mikroklimatické podmienky 
v priestoroch učebne počas dňa. Vyhodnotením prieskumu sa zistilo, že študenti pociťujú najväčšie nedostatky 
v kvalite ovzdušia. V otázke zdravotných ťažkostí sa väčšina z respondentov vyjadrila, že často pociťujú najmä 
bolesti hlavy, únavu a mávajú problém so sústredením. V poslednej otázke označilo až 96 % z opýtaných, že 
kvalita ovzdušia má vplyv na ich študijný výkon. To znamená, že študenti pociťujú rôzne mikroklimatické 
podmienky, ich vplyvy a zlepšenie týchto podmienok môže prispieť ku kvalitnejšiemu procesu vzdelávania.  
 
Záver 

 
Meraním faktorov vnútorného prostredia a subjektívnym hodnotením pomocou dotazníka bolo potvrdené, že  
učebňa je vhodná na prednášky a cvičenia, ktorých kapacita nepresiahne 22 ľudí, optimálny počet študentov je 
17. V priestoroch učebne je absencia akýchkoľvek vetracích systémov, preto je jedinou možnosťou využívať 
prirodzené vetranie oknami. Intenzívne vetranie najmä počas zimného obdobia je problematické z toho dôvodu, 
že pri vetraní vzniká prievan a je časovo obmedzené na prestávku. Pri výmene vzduchu počas zimného obdobia 
môže nastať ochladenie najmä v priestore pri okenných otvoroch, čo môže študentom sediacim pri okne spôsobiť 
tepelnú nepohodu a pocity chladu. Z dostupných metód vetrania by sa mala výmena vzduchu v miestnosti 
vykonávať minimálne raz za hodinu a to predovšetkým prirodzeným nárazovým vetraním, kedy sa otvoria 
okenné krídla a môže tak prebiehať výmena kontaminovaného vzduchu za čistý prirodzeným spôsobom a 
v krátkom časovom rozmedzí 4 až 10 minút alebo prirodzeným priečnym vetraním, kedy sa otvoria okná aj 
dvere a ku kompletnej výmene vzduchu dochádza už počas 2 až 4 minút. Pri  týchto metódach vetrania sa 
výmena vzduchu uskutočňuje v krátkom čase a nedochádza k ochladeniu stien a ostatných stavebných  častí a 
minimalizujú sa tepelné straty.  
Pri pobyte v miestnosti by sa malo okrem prirodzeného osvetlenia z exteriéru dbať aj na využívanie umelého 
osvetlenia. Namerané hodnoty intenzity prirodzeného svetla v priestoroch učebne bez zapojenia umelých zdrojov 
osvetlenia nedosahovali požadované hodnoty intenzity osvetlenia pre prednáškové miestnosti. Najmä v zimnom 
období je prirodzené svetlo nedostatočné a je potrebné využívať aj umelé zdroje osvetlenia. Ak sú dodržané 
optimálne podmienky osvetlenia v miestnosti, zamedzí sa prejavom zrakovej únavy a iným ťažkostiam 
súvisiacim s namáhaním zraku. K tomu prispieva aj pravidelné čistenie okenných otvorov a svietidiel.  
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