
Používanie otvorených a uzavretých germicídnych 

žiaričov v materskej škole 

 
     Názvom germicídne žiarenie označujeme umelé žiarenie z UV časti spektra, patrí do 

oblasti UV-C žiarenia (vlnová dĺžka 200 – 280 nm). UV-C žiarenie je pohlcované prakticky 

stopercentne vrstvou atmosféry, takže na Zem ani nedopadá.  

     Najčastejšie sa germicídne žiarenie používa na sterilizáciu prostredia najmä v 

zdravotníckych zariadeniach, alebo domovoch sociálnych služieb či iných zariadeniach 

sociálnych služieb s ťažko zdravotne postihnutými, starými i polymorbídnymi klientmi. 

     Žiarenie UV-C má negatívny účinok na ľudský organizmus aj rastliny. I malá dávka 

ožiarenia môže pri zasiahnutí oka vyvolať zápal spojiviek a pri vyšších dávkach aj ťažko 

poškodiť zrak.  

     Podľa spôsobu použitia rozlišujeme priame a nepriame ožarovanie. 

     Priame ožarovanie celkového objemu vzduchu v miestnosti UV žiarením je najúčinnejší 

spôsob sterilizácie vzduchu. Obsiahne celý objem vzduchu, ničí zárodky na stenách a 

podlahách. Praktické použitie sa obmedzuje na miestnosti, kde sa nezdržiavajú ľudia. 

    Nepriame ožarovanie je sterilizácia vzduchu UV žiarením ventiláciou vzduchu cez 

uzavretý germicídny žiarič alebo horizontálne ožarovanie vrchnej vrstvy vzduchu. Použitím 

uzavretého žiariča núteným prúdením vzduchu cez ožarovaciu komoru germicídneho žiariča 

dochádza ku kontinuálnej sterilizácii vzduchu celej miestnosti. 

      

 

Materská škola 

 je zariadením pre deti a mládež, ktoré je určené prioritne pre zdravé deti. 
 

 

Na základe vyjadrenia odborných pracovníkov odboru objektivizácie faktorov životného 

prostredia ÚVZ SR v prípade, že sa rozhodnete pre preventívne používanie takéhoto 

zariadenia v prítomnosti osôb, je nevyhnutné použiť iba uzavretý typ žiariča.  

Z výsledkov meraní takéhoto typu žiariča vyplynulo, že meranie ožiarenosti uvedeným 

typom žiariča preukazuje nulové hodnoty vo všetkých polohách snímača, vrátane tesnej 

blízkosti od vstupných a výstupných otvorov ventilátorov.  

V prípade, že uvažujete o zakúpení iného typu žiariča, je nevyhnutné, aby jeho výrobca 

predložil protokol z objektivizácie UVC žiarenia, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia detí 

v predškolskom zariadení.   

V exponovanom období zvýšeného výskytu respiračných ochorení je možné doplniť 

preventívny účinok aj otvoreným typom žiariča, ktorý však musí byť v prevádzke iba 

v nočných hodinách, kedy sa deti v zariadení nenachádzajú. 

Pre úplnosť uvádzame, že aj uzavretý typ žiariča je potrebné umiestniť tak, aby v žiadnom 

prípade nemohlo dôjsť k poškodeniu zdravia detí (úraz).  

V súvislosti s používaním germicídneho žiariča upozorňujeme, že je nevyhnuté jeho 

používanie zapracovať do prevádzkového poriadku materskej školy a zmenu prevádzkového 

poriadku predložiť na schválenie príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva 

v zmysle § 13 ods. 4 písm. b/ zák. č. 355/2007 Z. z.  
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