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PREHĽAD SYSTÉMOVÝCH ZMIEN A NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V CENNÍKOVEJ 
DATABÁZE CENEKON 2017/II 

801-1 Bežné stavebné práce 

Cenník bol zrekonštruovaný z titulu omietkarských prác. Dopracované boli nové všeobecné omietky zo suchých 

zmesí a zároveň bol aktualizovaný sortiment komerčných omietok. 

      

801-5 Zvláštne stavebné práce 

V cenníku boli zrekonštruované položky plotových systémov z betónových tvárnic PREMAC. 

      

822-1 Pozemné komunikácie a letiská 

Na základe spolupráce s firmou Olejár sa do cenníka spracovali položky smerových a vodiacich prvkov pre 

nevidiacich a slabozrakých ľudí ako sú varovné pásy, polia, vodiace pásy a línie cez priechod pre chodcov. 

Používajú sa pre orientáciu ľudí s oslabeným zrakom a poskytujú im včasné varovanie, že sa približujú k 

nebezpečenstvu.  
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827-1 Diaľkové a prípojné vodovody a kanalizácie 

V spolupráci s firmou Wavin prebehla rozsiahla rekonštrukcia montážnych položiek v časti cenníka kanalizačných 

a vodovodných potrubí z plastických hmôt. Aktualizované a doplnené boli kanalizačné, vodovodné a plynové 

potrubia a tvarovky z polyvinylchloridu PVC-U, polypropylénu PP a polyetylénu PE. 

 

 

 

  

 

   

831-1 Hydromeliorácie – poľnohospodárske 

Pridali sme kompletný systém pre ocenenie zavlažovacieho systému pre rodinné domy, verejné a športové plochy. 
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NOVÉ TECHNOLÓGIE V CENNÍKOVÝCH DATABÁZACH: 

801-1 Bežné stavebné práce: 

• všeobecné omietky zo suchých zmesí, 

• omietky BAUMIT, WEBER-TERRANOVA a CEMIX, 

• omietky RIGIPS, 

• omietky YTONG, 

• omietacie profily. 

801-2 Stavebné práce z prefabrikovaných dielcov: 

• nové materiály prefabrikátov. 

801-5 Zvláštne stavebné práce: 

• plotové systémy z betónových tvárnic PREMAC. 

821-1 Mosty: 

• debnenie nosníkové DOKA Top 50 mostných ríms, 

• pojazdný rímsový vozík T debnenia mostov, 

• konzolové rímsové debnenie T DOKA mostov. 

822-1 Pozemné komunikácie a letiská: 

• montáž dopravných značiek na existujúci stĺpik (stĺp), 

• osadenie stĺpika zvislých dopravných značiek, 

• vodiace a smerové prvky pre nevidiacich, 

• osadenie odvodňovacieho obrubníka, 

• odvodnenie plôch uzavretými žľabmi, 

• opravy základných dopravných značiek. 

823-1 Plochy a úpravy územia: 

• osadenie odpadkových košov na existujúci stĺpik (stĺp), 

• výmena drevených dosiek parkových lavičiek, 

• montáž zastávkových prístreškov MHD, 

• montáž prístreškov pre bicykle. 

827-1 Diaľkové a prípojné vodovody a kanalizácie: 

• potrubie a tvarovky z polypropylénu PP, 

• potrubie a tvarovky z polyvinylchloridu PVC-U, 

• potrubie a tvarovky z polyetylénu PE 100, PE 100 RC. 
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831-1 Hydromeliorácie – poľnohospodárske: 

• zavlažovacie systémy. 

787 Zasklievanie: 

• výmena zasklenia zastávok MHD alebo reklamných vitrín a nosičov. 

943 Montáž oceľových konštrukcií: 

• ocenenie výroby segmentov oceľových konštrukcií. 
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A. NOVINKY A ZMENY V JEDNOTLIVÝCH CENNÍKOCH 

801-1 Bežné stavebné práce 

(315 nových položiek, 163 aktualizovaných položiek) 

VŠEOBECNÉ OMIETKY ZO SUCHÝCH ZMESÍ 

Vzhľadom na to, že v projektovej dokumentácii sú omietky často definované bez komerčných názvov boli 

spracované všeobecné položky omietkarských prác bez uvedenia konkrétneho výrobcu v popise. Položky zároveň 

slúžia aj ako náhrada pôvodných položiek omietok z polotovarov, ktoré boli z databázy vymazané, keďže počas 

výstavby už nedochádza k výrobe omietkovej malty z jednotlivých komponentov priamo na stavbe. 

Nové položky sú zvlášť členené pre prípravu podkladu a samotné omietanie jednotlivých konštrukcií vnútorných 

stien a stropov a vonkajších stien a podhľadov. Jednotlivé omietky sa ďalej delia podľa druhu (napr. vápenná, 

cementová, vápennocementová, sadrová, hlinená), zrnitosti a nanášanej hrúbky. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

61246 Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí 

vápenná štuková (jemná) 

612460221 hr. 3 mm 
... 
612460223 hr. 5 mm 

Príplatky k omietkam 

K položkám omietok boli zároveň zrekonštruované existujúce a dopracované nové príplatky za sťaženosti 

a doplnkové práce. Novým spôsobom sa oceňujú napríklad omietkarské práce na pilieroch a stĺpoch, keďže 

pôvodné položky z polotovarov boli zrušené. Ocenenie sa realizuje pomocou omietky stien a príslušného príplatku 

za prácu na pilieroch a stĺpoch. Príplatky je možné použiť aj pre komerčné omietky. 
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Ukážka z cenníka: 

61240 Príplatok za omietanie vnútorných 

612401801 pilierov a stĺpov 

OMIETKY BAUMIT, WEBER-TERRANOVA, CEMIX 

Aktualizované a doplnené boli aj omietky komerčných reprezentantov. Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí 

dopracovanie modelovateľných omietok BAUMIT CreativTop, chýbajúcich pastovitých omietok WEBER-

TERRANOVA a položiek pre prípravu podkladu CEMIX. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

61246 Príprava vnútorného podkladu stien CEMIX 

penetrácie 

612467125 Betón - Kontakt 

612467126 REGOCEM - Regulátor nasiakavosti 

OMIETKY RIGIPS 

Sortiment vnútorných sadrových omietok RIGIPS bol rozšírený o nové rady ručných omietok Rimano MULTI a TEN 

a strojovej omietky Rimat LITE. 
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Ukážka z cenníka: 

61246 Vnútorná sadrová omietka stien RIGIPS, strojné nanášanie 

Rimat LITE 

612467571 hr. 10 mm 

612467572 hr. 15 mm 

OMIETKY YTONG 

V cenníku YTONG platnom od 1. 4. 2017 bol predstavený nový sortiment omietkových systémov pre vonkajšie 

a vnútorné konštrukcie, ktoré boli taktiež zapracované do aktuálnej cenovej úrovne. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

61246 Vnútorná stierka stien YTONG 

vápenná 

612468561 hr. 2 mm 
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OMIETACIE PROFILY 

V rámci rekonštrukcie omietkarských prác boli doplnené samostatné položky pre priebežné lišty, dilatačné a 

rohové profily omietok. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

61248 Omietacie profily osadené do špeciálne malty, 

priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 

612481011 6 mm 

okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 

612481021 6 mm 

801-2 Stavebné práce z prefabrikovaných dielcov 

PREFABRIKÁTY 

Do databázy materiálov boli doplnené nové prefabrikáty, konkrétne ide o: 

• preklady, 

• stropné dosky a stropné panely, 

• predpäté stropné a stenové panely SPIROLL, 

• a cestné panely. 

Následne boli týmito prefabrikátmi nahradené staršie materiály v rozboroch a špecifikáciách položiek prác, čo sa 

týka hlavne cenníka 801-2. 
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801-5 Zvláštne stavebné práce 

(18 nových položiek, 1 aktualizovaná položka) 

PLOTOVÉ SYSTÉMY Z BETÓNOVÝCH TVÁRNIC PREMAC 

V databáze sa zrekonštruovali položky plotov z betónových tvárnic PREMAC. Nové položky sa viažu na kompletný 

sortiment a farebnú škálu systémov oplotenia, a to Maclit, Preblok, Granublok a Cityflair. Pre každý zo systémov 

boli vypracované samostatné položky zvlášť pre steny, plotové piliere aj krycie platne. Spojivom jednotlivých 

tvárnic v položkách je mrazuvzdorné lepidlo. V položkách je zahrnutá tiež zálievka výplňovým betónom 

pevnostnej triedy C 16/20. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

31827 Oplotenie z tvárnic PREMAC s betónovou výplňou C 16/20 (bez výstuže) 

stena 

318271001 Granublok hr. 180 mm 

318271004 Maclit hr. 190 mm 
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Ukážka z cenníka: 

31827 Oplotenie z tvárnic PREMAC s betónovou výplňou C16/20 (bez výstuže) 

pilier pre oplotenie z tvárnic PREMAC – Cityflair  

318271043 325x325 mm 

821-1 Mosty 

(7 nových položiek, 3 aktualizované položky) 

DEBNENIE NOSNÍKOVÉ DOKA TOP 50 MOSTNÝCH RÍMS 

Nosníkové debnenie Top 50 je predmontované veľkoplošné debnenie zo stavebnice, vzťahujúce sa na konkrétny 

projekt, pre najrôznejšie úlohy. Jednotlivé komponenty debnenia Top 50 sa dajú rýchlo zmontovať do hotových 

panelov jednoduchými spojovacími prostriedkami. Použitie nosníkového debnenia Top 50 sa obzvlášť využije  

pri vysokom počte nasadení, ako to je pri debnení mostných ríms. 
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Ukážka z cenníka: 

31735 Debnenie mostných ríms 

montáž 

317353132 nosníkového debnenia DOKA Top 50 

POJAZDNÝ RÍMSOVÝ VOZÍK T DEBNENIA MOSTOV 

Pojazdný rímsový vozík T nesie veľkoplošné debnenie, ktoré možno premiestňovať bez demontáže. Vyznačuje sa 

vysokou nosnosťou. Používa sa pre dlhšie nosné konštrukcie a pri veľkom počte nasadení. Pomocou tohto 

debnenia možno rýchlo a jednoducho skonštruovať rímsy mostov. Položky vozíka sú kalkulované na 1 segment 

dĺžky 5 m.  

  

 

Ukážka z cenníka: 

93911 Pojazdný vozík T debnenia mostnej rímsy 

dĺžka segmentu 5 m 

939113111 montáž 
... 
939113192 mesačné nájomné 

KONZOLOVÉ RÍMSOVÉ DEBNENIE T DOKA MOSTOV 

Do cenníka mostov sa pridala technológia konzolové rímsové debnenie T. Používa sa pri kratších nosných 

konštrukciách a stredne dlhých mostoch. Taktiež má dobré využitie pre mosty s oblúkovou nosnou konštrukciou. 

Debnenie sa skladá z malého počtu dielov, ktoré sa vyznačujú vysokou nosnosťou pri malej vlastnej váhe.  
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Ukážka z cenníka: 

93911 Konzolové rímsové debnenie T DOKA mostných ríms (bez nosníkového debnenia) 

939113211 mesačné nájomné 

939113212 montáž 

939113219 demontáž 

822-1 Pozemné komunikácie a letiská 

(181 nových položiek, 55 aktualizovaných položiek) 

MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZNAČIEK NA EXISTUJÚCI STĹPIK (STĹP) 

Do databázy sa doplnili položky montáže zvislých dopravných značiek s upevnením na jestvujúci stĺpik alebo stĺp 

verejného osvetlenia. Montáž sa vykonáva upevnením objímkou na stĺpik alebo nerezovou páskou na stĺpy. 
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Ukážka z cenníka: 

91400 Montáž cestných zvislých dopravných značiek základných 

veľkosti do 1 m2 

914001211 objímkami na stĺpiky alebo konzoly 

914001212 nerezovou páskou na stĺpy 

OSADENIE STĹPIKA DOPRAVNÝCH ZNAČIEK 

Spracovali sa tiež položky osadenia stĺpikov zvislého dopravného značenia do betónového základu alebo kotvením 

hliníkovej pätky k pevnému podkladu. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

91450 Osadenie a montáž stĺpika cestných zvislých dopravných značiek 

dĺžky do 3,5 m 

914501121 do betónového základu 

914501122 do hliníkovej pätky 

VODIACE A SMEROVÉ PRVKY PRE NEVIDIACICH 

Reliéfne prvky sú navrhované tak, aby upozorňovali a informovali nevidiacich a slabozrakých ľudí na hroziace 

nebezpečenstvo, alebo im poskytovali smerové pokyny. Do cenníka boli spracované položky pre varovné pásy, 

signálne pásy, varovné polia, vodiace línie a pásy. Použitie varovných signálnych vodiacich pásov nariaďujú 

vyhlášky 532/2002 Z. z. a 9/2009 Z. z. Používajú sa na schodiskách, rampách, eskalátoroch, nástupištiach,  

v obchodných centrách, staniciach a námestiach. 
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Ukážka z cenníka: 

91571 Vodorovné smerové hmatové vodiace línie, pásy, polia pre nevidiacich 

varovný pás z plastových vodiacich platní šírky 400 mm 

915715111 lepený 

915715112 samolepiaci 

OSADENIE ODVODŇOVACIEHO OBRUBNÍKA 

Novinkou databázy sú položky stavebnicového systému obrubníka slúžiaceho zároveň ako odvodňovací žľab. 

Systém dosahuje vynikajúce hydraulické prietokové kapacity po celej dĺžke. S využitím osvedčeného materiálu 

polymérbetónu sú obrubníky o 60 % ľahšie a trikrát silnejšie ako bežné betónové obrubníky. Sú ideálnym riešením 

pre odvodnenie oblastí ako sú cesty, kruhové objazdy, parkoviská a autobusové zastávky.  
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Ukážka z cenníka: 

91693 Osadenie odvodňovacieho obrubníka polymérbetónového do lôžka z betónu prostého 

základné a revízne diely, pre triedu zaťaženia 

916932113 C 250 

916932114 D 400 

ODVODNENIE PLÔCH UZAVRETÝMI ŽĽABMI  

Kompletnou rekonštrukciou s pridaním nových položiek prešla technológia odvodnenia plôch uzavretými žľabmi. 

Užívateľ má možnosť výberu z plastových, polymérbetónových alebo betónových žľabov. Ku každému typu žľabu  

sa spracovali položky pre vpusty. Odvodňovacie žľaby majú široké využitie na parkoviskách, námestiach, peších 

zónach, pri priemyselných objektoch, na železničných staniciach a pod.    

  

 

Ukážka z cenníka: 

93514 Osadenie odvodňovacieho žľabu polymérbetónového univerzálneho do lôžka z betónu prostého 

vnútornej šírky 100 mm, s roštom pre triedu zaťaženia 

935141111 A 15 
... 
935141111 C 250 

OPRAVY ZÁKLADNÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK 

Na podnet od zákazníka sa spracovali položky opráv základných zvislých dopravných značiek ako vyrovnanie alebo 

otočenie symbolu, vyrovnanie stĺpika a výmena upevňovacej objímky. 
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Ukážka z cenníka: 

91479 Oprava zvislých dopravných značiek základných 

914791111 vyrovnanie symbolu 
... 
914791114 výmena upevňovacej objímky 

823-1 Plochy a úpravy územia 

(48 nových položiek) 

OSADENIE ODPADKOVÝCH KOŠOV NA EXISTUJÚCI STĹPIK (STĹP) 

V novej databáze nájdete položky pre osadenie odpadkových košov na jestvujúci stĺpik alebo stĺp a aj položky  

pre ich výmenu v prípade poškodenia vandalizmom. 
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Ukážka z cenníka: 

93610 Osadenie odpadkového koša 

936104221 objímkou na existujúci stĺpik 

936104222 nerezovou páskou na existujúci stĺp 

VÝMENA DREVENÝCH DOSIEK PARKOVÝCH LAVIČIEK 

Pri používaní parkových lavičiek dochádza k opotrebeniu alebo zničeniu drevených častí. S tým súvisí aj položka 

výmeny drevených dosiek parkových lavičiek mestského mobiliáru. 

  

  

Ukážka z cenníka: 

93612 Výmena drevených dosiek lavičiek 

936124211 mestského mobiliáru 

MONTÁŽ ZASTÁVKOVÝCH PRÍSTREŠKOV MHD 

V cenníku sa zrekonštruovali položky pre montáž s osadením zastávkových prístreškov. Nové položky sú rozdelené 

podľa polí kotvených k betónovému základu. Na výber sú tiež prístrešky s alebo bez bočných stien. Zastrešenie 

prístreškov je z kaleného skla alebo polykarbonátu. 
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Ukážka z cenníka: 

93694 Montáž zastávkového prístrešku so strechou 

z kaleného skla 

936941311 2 polia bez bočných stien 
... 
936941316 4 polia s bočnými stenami 

MONTÁŽ PRÍSTREŠKOV PRE BICYKLE 

Rekonštrukciou prešli tiež položky montáže s osadením prístreškov pre bicykle. Zastrešenie prístreškov je  

z oceľového trapézového plechu alebo z kaleného skla. Stojany pre bicykle sú s možnosťou uzamykania v priestore 

prístrešku. 

        

Ukážka z cenníka: 

93694 Montáž prístrešku pre bicykle so strechou 

z kaleného skla 

936941411 so stojanmi pre 10 bicyklov 
... 
936941422 obojstranného so stojanmi pre 40 bicyklov 

827-1 Diaľkové a prípojné vodovody a kanalizácie 

(558 nových položiek, 16 aktualizovaných položiek) 

Cenník diaľkových a prípojných vodovodov a kanalizácie v spolupráci s renomovanou firmou Wavin pôsobiacou 

v tejto oblasti postupne aktualizujeme a dopĺňame o nové technológie. 

Časti cenníka kanalizačných a vodovodných potrubí z plastických hmôt prešli rozsiahlou rekonštrukciu. 

Aktualizované a doplnené boli potrubia a tvarovky z polyvinylchloridu PVC-U, polypropylénu PP a polyetylénu PE.  
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POTRUBIE A TVAROVKY Z POLYPROPYLÉNU PP 

Položky potrubí a tvaroviek hladkých a korugovaných rúr z polypropylénu prešli revíziou, boli doplnené a 

upravené vnútorné rozbory položiek. Zaradené boli hladké potrubia priemerov od DN 110 do DN 500 

a korugované potrubia DN 150 až DN 800 rôznych kruhových tuhostí. Spolu z revíznymi kanalizačnými šachtami 

pridanými v databáze 2017/I tvoria systém pre ocenenie kompletnej kanalizačnej siete. 

Polypropylén je veľmi vhodný na výrobu kanalizačných potrubí pre inžinierske siete. Má mimoriadnu mechanickú 

odolnosť, je 100 % recyklovateľný a životnosť má až 100 rokov. Jeho výhodou oproti ostatným plastom je najmä 

tepelná odolnosť, krátkodobo až do 90° C. Potrubie z PP sa používa na odvedenie dažďovej a splaškovej 

kanalizácie. 

 

 

 

  

Ukážka z cenníka: 

871.. Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových rúr hladkých 

plnostenných SN 10 

871264000 DN 110 

871274002 DN 125 

 

 

 

  

877.. Montáž tvaroviek na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr hladkých 

kolena 

877264000 DN 110 

877274002 DN 125 
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POTRUBIE A TVAROVKY Z POLYVYNILCHLORIDU PVC-U 

Do cenníka boli doplnené nové montážne položky PVC-U potrubí a tvaroviek hladkých plnostenných 

a viacvrstvových so strednou vrstvou vypenenou. Tieto potrubia a tvarovky vytvárajú komplexný systém  

pre ocenenie domových prípojok z PVC-U.  

PVC-U potrubný systém je určený pre výstavbu stokových sietí a kanalizačných prípojok na odvod odpadových  

a dažďových vôd do teploty 60°C z bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych objektov do 

stupňa znečistenia, ktoré nepôsobí agresívne na PVC-U a tesniace krúžky. Rúry a tvarovky sa spájajú hrdlovým 

násuvným spojom s tesniacim krúžkom. 

 

  

 

  

Ukážka z cenníka: 

871.. Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

viacvrstvového  

871266000 DN 110 

871276002 DN 125 

POTRUBIE A TVAROVKY Z POLYETYLÉNU PE 100, PE 100 RC 

Polyetylénové potrubia prešli rekonštrukciou a boli doplnené chýbajúce rozmerové rady vonkajších vodovodov, 

kanalizácie a plynovodov. K potrubiam z PE pribudli položky montáží elektrotvaroviek a tvaroviek zváraných  

na tupo, ktoré tak dotvárajú celý systém vodovodných, kanalizačných a plynových sietí.  

Potrubie z polyetylénu sa vďaka svojim fyzikálnym vlastnostiam a možnosťami zvárania stalo v posledných rokoch 

najpoužívanejším materiálom pre výstavbu tlakových rozvodov vody, plynu a kanalizácie.  

Hlavným aspektom pre rýchlo rastúci podiel využívania potrubí z materiálu PE 100 RC je predovšetkým jeho prínos 

v podobe odolnosti proti mechanickému poškodeniu, či pomalému šíreniu trhlín (RC – resistant to crack).  
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Zváranie PE potrubí na tupo 

Tento spôsob sa používa na zvarenie rúr a tvaroviek rovnakej hrúbky a priemeru. Princíp tejto technológie spočíva 

v nahriatí koncov rúr tzv. výhrevným zrkadlom, ktorého plochy sú pokryté teflónovou fóliou, následným spojením 

pod predpísaným prítlačným tlakom a vychladnutím (v závislosti od typu rúry). 

 

 

 

  

Ukážka z cenníka: 

871.. Montáž vodovodného potrubia z PE 100 RC rúr zváraných na tupo  

SDR 11 

871171168 D 32x3,0 mm 

871181170 D 40x3,7 mm 

 

   

Ukážka z cenníka: 

871.. Montáž tvarovky pre vodovodné potrubie z PE 100 rúr 

zváranej na tupo  

877171000 D 32x3,0 mm 

877181002 D 40x3,7 mm 
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Zváranie PE potrubí elektrotvarovkami 

Touto technológiou sa spájajú PE rúry a tvarovky rovnakého priemeru a s rovnakou hrúbkou steny pomocou 

elektrofúznej tvarovky, ktorá nataví povrchy rúr teplom vyvolaným zabudovanou elektrickou odporovou špirálou. 

Dávkovanie elektrickej energie sa vykonáva poloautomaticky manuálnym nastavením parametrov z tabuliek  

alebo automaticky pomocou magnetickej karty tvarovky, ktorá sa načíta do elektrofúznej zváracej jednotky.  

 

 

 

  

Ukážka z cenníka: 

871.. Montáž vodovodného dvojvrstvového potrubia z PE 100 rúr zváraných elektrotvarovkami 

SDR 11/SDR 17 

871171112 D 32x3,0 mm 

871181114 D 40x3,7 mm 

 

   

Ukážka z cenníka: 

871.. Montáž tvarovky pre vodovodného potrubia z PE 100 rúr 

zváranej elektrotvarovkami  

877171056 D 32x3,0 mm 

877181002 D 40x3,7 mm 
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831-1 Hydromeliorácie – poľnohospodárske 

(36 nových položiek) 

ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM 

Do databázy pre cenovú úroveň 2017/ll sme zaradili do cenníka položky pre komplexné ocenenie zavlažovacieho 

systému. Montážnymi položkami vieme oceniť zavlažovací systém pre zelené plochy rodinných domov, verejných 

priestorov ako sú parky, komerčné priestory a športové povrchy napr. futbalových ihrísk. Zavlažovací systém 

pozostáva z postrekovačov, trysiek, rozvodného potrubia, armatúr, šachiet, ovládacej jednotky a kvapkovej 

závlahy. 

Postrekovače, trysky 

Základ celého automatického závlahového systému tvorí systém potrubia ukrytý 25 až 30 cm pod úrovňou terénu 

a výsuvné postrekovače, ktoré môžu byť rotačné, rozprašovacie alebo úderové. K vysunutiu oboch typov  

(s výnimkou veľkých rotačných postrekovačov) dochádza tlakom vody po otvorení elektromagnetického ventilu. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

891.. Montáž postrekovačov  

určené pre záhrady rodinných domov a verejné plochy  

891143010 statických 

891153020 rotačných 

891.. Montáž trysiek 

určené pre záhrady rodinných domov a verejné plochy  

891143050 pre statické postrekovače 

891153060 pre rotačné postrekovače 
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Elektroventily, šachty 

Srdcom celého systému je ovládacia jednotka. Tá môže byť naprogramovaná tak, že trávnik bude zavlažovaný 

v požadovanom čase. Ovládacia jednotka ovláda celý systém automatickej závlahy pomocou elektromagnetických 

ventilov, ktoré sú umiestnené v podzemných plastových šachtách s odnímateľným vekom a otvárajú i uzatvárajú 

jednotlivé sekcie závlahového systému. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

89114 Montáž  

elektromagnetických ventilov 

891143300 určené pre záhrady rodinných domov 

891143310 určené pre verejné plochy  

89579 Montáž  

895793330 vodnej zásuvky a príslušenstva 

895793340 šachty pre závlahové ventily 

Kvapková závlaha 

Kvapková závlaha je vhodný doplnok automatického zavlažovacieho systému. Možno ju používať samostatne a 

ovládať časovým spínačom alebo ručne záhradným kohútikom. Ideálna je pre zavlažovanie záhonov, skleníkov a 

fóliovníkov. 
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871.. Montáž kvapkovej závlahy 

určené pre zavlažovanie skleníkov, záhonov, živých plotov 

871143200 potrubia 

891153210 tvaroviek  

787 Zasklievanie 

(6 nových položiek) 

VÝMENA ZASKLENIA ZASTÁVOK MHD ALEBO REKLAMNÝCH VITRÍN A NOSIČOV 

Na podnet od užívateľov programu sme do cenníka zasklievania pridali položky pre výmenu zasklenia zastávok 

MHD alebo reklamných vitrín a nosičov. 

 

 

 

  

Ukážka z cenníka: 

78799 Výmena tabúľ zasklenia zastávok MHD z bezpečnostného skla 

(bez dodávky skla) do bodových úchytov 

787991111 hrúbky do 8 mm 

787991112 hrúbky nad 8 do 12 mm 
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943 Montáž oceľových konštrukcií 

(15 nových položiek) 

VÝROBA SEGMENTOV PRE OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE  

Do databázy pre cenovú úroveň 2017/ll sme zaradili do cenníka položky pre ocenenie výroby oceľových 

konštrukcií, ktorá zohľadňuje samotnú výrobu a prípravu oceľového prvku v dielni. Rozlišujeme prvky podľa 

výslednej hmotnosti na výrobu oceľových konštrukcií do 300 kg, kde hlavnú úlohu pri zatriedení do 5 stupňov 

zložitosti zohrávajú úkony ako strihanie, rezanie, vŕtanie, brúsenie. Pre konštrukcie s hmotnosťou vyššou ako 300 

kg je dôležitá ich funkčnosť – dynamické namáhanie, dĺžka, hmotnosť. 
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Ukážka z cenníka: 

43086 Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky  

hmotnosti nad 1000 kg  

430865150 ťažké, jednoduché - krátke 

430865155 ťažké, jednoduché - dlhé 

430865160 zložité dynamicky nenamáhané - krátke 

430865165 zložité dynamicky nenamáhané - dlhé 

430865170 zložité dynamicky namáhané - krátke 

430865175 zložité dynamicky namáhané - dlhé 
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B. NOVINKY A ZMENY V MATERIÁLOCH 

„Staviame spolu“ – Vy a my s originálnou databázou CENEKON 2017/II. 

Do novej cenovej úrovne 2017/II boli doplnené materiály od takmer 20. firiem zo slovenského stavebného trhu.  

Je to vyše osemtisíc nových materiálov v oblasti zdravotechniky, závlahovej techniky, výrobkov z prefabrikátov, 

kamerových systémov či prvkov pre nevidiacich. Ide napr. o materiály od spoločností: WAVIN Slovakia, ACO, 

ProRain, PREFA Sučany, CANEX, OLEJÁR a ďalšie – viď. tabuľka.  

 firma popis 
počet 

položiek 
spolu 

Cenník 
materiálov 

Materiály 
online -
Cenník 

výrobcov 

1 
DEN 

BRAVEN 
stavebná chémia, izolácie, ventilačné systémy, geotextílie 2200 - 2200 

2 KELINE počítačová sieť a príslušenstvo 423 - 423 

3 ELEN regulácia osvetlenia a LED svietidlá 25 - 25 

4 TECHNO TIP liatinové poklopy, mreže, odlučovače 95 - 95 

5 
PREFA 

SUČANY 
betónové prefabrikáty - šachty, garáže, dlažba 113 - 113 

6 CANEX kamerové systémy 1900 - - 

7 
WEBER-

TERRANOVA 

doplnenie sortimentu tenkovrstvových omietok weber.pas 

akrylát-silikónová a weber.pas color plus 
6 6 - 

8 CEMIX 

doplnenie sortimentu: spojovací mostík Beton-Kontakt, 

regulátor nasiakavosti REGOCEM, penetračné nátery a 

omietky  

9 9 - 

9 HYDRO BG odvodňovacie betónové žľaby a príslušenstvo 140 140 - 

10 ACO 

odvodňovacie žľaby plastové XtraDrain a z polymerického 

betónu s príslušenstvom, odlučovače ropných látok 

Oleopator a lapače tukov Lipumax 

837 837 - 
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  firma popis 

počet 
nových 

položiek 
spolu 

Cenník 
materiálov 

Materiály 
online –
Cenník 

výrobcov 

11 ZIPPA 
doplnenie prefa sortimentu - betónové plotové dielce, 

bariérové dielce, stĺpiky  
6 6 11 

12 WAVIN 

PE tvarovky - elektrotvarovky a tvarovky na tupo pre vodu, 

plyn a kanalizáciu, doplnenie rúry ACARO SN 16 + PRO TV - 

PE uzavretý systém gravitačnej kanalizácie 

868 868 - 

13 OLEJÁR 
povrchové hmatové prvky pre nevidiacich a slabozrakých - 

vodiace pásy a varovné gombíky 
16 16 - 

14 PREFA BRNO 

prefabrikáty pre pozemné stavby - preklady, stropné dosky 

PZD, stropné panely vyľahčené, cestné panely, predpäté 

stropné a stenové panely SPIROLL  

185 185 - 

15 MILCOLN náhradné diely na lavičky 3 3 - 

16 ProRain závlahové systémy 750 750 - 

17 PCI (BASF) 
silikónová omietka PCI Multiputz ZS 1,0 + špeciálne lepidlo a 

škárovacie hmoty 
6 6 - 

18 DOKA debnenie pre mosty 10 10 - 

19 PREMAC plotový systém Cityflair, Maclit, Preblok 50 50 - 

SPOLU: 
 

8202 
 

2886 5316 

 

 

 

 

 


