
Inštalácia klimatizačného zariadenia v materskej škole 
 

 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach 

o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež upravuje teploty, ktoré musia byť 

v miestnostiach zariadení, určených na výchovu a vzdelávanie zabezpečené o. i. tak, že počas 

teplých ročných období platia optimálne a prípustné hodnoty tepelno - vlhkostnej 

mikroklímy, upravené vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva č. 259/2008 Z. z. 

o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych 

požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. 

         V tabuľke č. 2a/ citovanej vyhlášky sú prehľadne uvedené optimálne a prípustné teploty 

podľa triedy činností. Triedy činnosti boli upravené novelou vyhlášky č. 259/2008 (vyhl. MZ 

SR č. 210/2016 Z. z. ).  

Činnosti spojené s výchovou a  vzdelávaním sú zaradené do triedy 1a. (viď tabuľka). 

 

Tabuľka č. 2a Optimálne a prípustné podmienky tepelno-vlhkostnej mikroklímy pre 

teplé obdobie roka 

Trieda 

činnosti 

Operatívna teplota to [
o
C] 

Prípustná rýchlosť 

prúdenia vzduchu va 

[m.s
-1

] 

Prípustná relatívna 

vlhkosť vzduchu φ 

[%] 
optimálna prípustná 

0 25 – 28 20 – 29 ≤ 0,2 

30 až 70 
1a 23 – 27 20 – 28 ≤ 0,25 

1b 22 – 25 19 – 27 ≤0,3 

1c 20 – 24 17 – 26 ≤0,3 

 

Vzhľadom na globálne sa meniacu klímu počas letných mesiacov pribúda počet extrémne 

horúcich dní aj v našich geografických podmienkach. 

Technické opatrenia na zabránenie prehrievaniu miestností, akými sú napr. žalúzie, 

rolety, markízy a vetranie v skorších ranných hodinách, určitým spôsobom zmierňujú 

prehrievanie interiérov, ale nezabránia v horúčavách prekročenie teplotných limitov. Napriek 

tejto skutočnosti z odborného pohľadu neodporúčame inštaláciu klimatizačného 

zariadenia v materskej škole z nasledovných dôvodov: 

Deti predškolského veku nemajú dostatočne vyvinutý imunitný systém a termoreguláciu  

a bývajú často choré aj pri bežnom režime vetrania prirodzeným spôsobom. Zdravú sliznicu 

dýchacích ciest detí pokrýva vrstvička hlienov, ktorá ju chráni proti vpádu vírusov. 

Klimatizácia túto ochrannú bariéru vysušuje. 

Výsledky mnohých štúdií poukazujú na skutočnosť, že ak sa nezabezpečí nadštandardná 

starostlivosť o klimatizačné zariadenia, najmä filtre, tieto predstavujú reálne riziko ohrozenia 

zdravia detí mikrobiologickým znečistením, ktoré okrem infekčných ochorení má za následok 

aj nárast vzniku alergií. Okrem toho u dieťaťa v klimatizovanom prostredí potenciálne hrozí 

jeho podchladenie. 

Riešením by mohli byť dočasné organizačné zmeny  v prevádzke zariadení v tom zmysle, 

že by sa deti ukladali k popoludňajšiemu odpočinku v menej prehriatych miestnostiach 

materskej školy.  
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