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Prehľad systémových zmien a nových technológií v cenníkovej databáze TSP 

2015/1 

11 Betonárske práce 

V rámci intenzívnej spolupráce so spoločnosťou DOKA (od databázy 2012/2) boli aj do aktuálnej databázy 

dopracované nové položky, konkrétne podperný systém Staxo 40. Tento systém umožňuje podopierať konštrukcie 

až do výšky 20 m a hrúbky železobetónovej konštrukcie až 600 mm. 

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 

Boli zhotovené nové položky pre montáž domov z kompletizovaných drevených panelov. Položkami je možné 

oceňovať rodinný dom, ktorého obvodové steny, priečky, strecha a ostatné stavebné prvky sú vyrábané  

vo výrobnej hale a následne sú v priebehu niekoľkých dní montované na vopred pripravenú základovú dosku. 

  

67 Kovové stavebné doplnkové konštrukcie – montáž 

Do databázy boli pridané položky zastrešenia bazénov rôznych typov a rozmerov. V súčasnosti sú tieto zastrešenia 

často používané, pretože predlžujú kúpaciu sezónu, znižujú náklady vynaložené na ohrev bazéna a zabezpečujú 

vodnú hladinu proti pádu detí alebo zvierat. Pridané boli aj položky zasklenia balkónov rámovým a bezrámovým 

systémom vrátane sklenej výplne. 

    

89 Kúrenársko-inštalačné práce 

Cenník kurenársko-inštalačných prác bol aktualizovaný a doplnený o nové technológie v časti A01 kotolne a A03 

rozvody potrubia. V novej cenovej úrovni sme doplnili nové položky odvzdušňovacích a odkaľovacích zariadení 

rôznych veľkostí a možností pripojenia na potrubie. Doplnili sme potrubie z uhlíkovej ocele a z nerezových rúrok 



 

  

spájaných lisovaním a kompletne sme aktualizovali potrubia z  medi. Do časti cenníka Kotolne sme pridali nové 

montážne položky elektrokotlov. 

Do cenníka boli doplnené položky teplovzdušných rozvodov od krbu. Ide o kompletný systém rozvodov vrátane 

všetkých komponentov potrebných na fungovanie systému. Do databázy sme doplnili položky v súčasnosti veľmi 

obľúbených bezkomínových krbov na bioalkohol. 

  

 

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení 

Aktívne bleskozvody patria medzi najnovšie ochrany objektov pred účinkami atmosférických prepätí. Jedná  

sa o relatívne novú technológiu využívajúcu princíp „ústretového výboja“ smerom k búrkovému mraku  

a tým zvedie blesk bezpečne do zeme. Podľa položiek je možné spracovať orientačný rozpočet na kompletné 

zabezpečenie budovy aktívnym bleskozvodom. 

  

92 Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení 

Zabezpečovacie systémy sú zariadenia tvorené z viacerých komponentov tvoriacich komplexný zabezpečovací 

reťazec. Aby bol utvorený jednotný kompletný zabezpečovací systém, musia byť jednotlivé časti prepojené  

a to drôtovo, bezdrôtovo, alebo kombináciou dvoch systémov. Spolu s kamerovým systémom pridaným  

do predošlej cenovej úrovne, tvoria komplexný celok pre ocenenie zabezpečenia objektov. 

 

 

 



 

  

Nové technológie v cenníkových databázach: 

05 Búracie práce a demolácie: 

• búranie kontaktného zateplenia, 

• demontáž azbestocementovej krytiny. 

11 Betonárske práce: 

• podperný systém Doka Staxo 40. 

12 Murárske práce: 

• aktualizácia murovacieho systému Porotherm, 

• aktualizácia murovacieho systému Durisol, 

• aktualizácia murovacieho systému Liatherm a Liapor, 

• aktualizácia komínového systému Schiedel. 

13 Omietkarské práce: 

• aktualizácia omietkových systémov Porotherm, Baumit, Weber-Terranova. 

22 Práce na pozemných komunikáciách a letiskách: 

• kladenie zámkovej dlažby a obrubníkov strojne, 

• kladenie dlažby pre nevidiacich, 

• montáž plastového ochranného zábradlia, 

• osadenie vodiacich obrubníkov z recyklátu, 

• montáž prenosného smerového vodorovného značenia, 

• káblové mosty, 

• osadenie vyvýšeného priechodu pre chodcov. 

61 Izolatérske práce: 

• izolácie jazierok, 

• nopová izolácia,  

• PVC izolácie spodnej stavby, 

• aktualizácia asfaltových pásov, 

• tepelná izolácia pre prevetrávané fasády. 

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb: 

• montáž drevostavieb z kompletizovaných panelov. 

 

 



 

  

64 Klampiarske konštrukcie: 

• strešná krytina Ruukki. 

65 Pokrývačské práce: 

• keramická strešná krytina Villa Testa. 

67 Kovové stavebné doplnkové konštrukcie – montáž: 

• zastrešenie bazénov, 

• zasklenie balkónov, 

• montáž žalúzií, 

• montáž roliet. 

69 Montáž sadrokartónových priečok a obkladov: 

• sadrokartónové konštrukcie Knauf. 

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov: 

• montáž obkladov, 

• podlahy z veľkoformátových dlaždíc a obkladov. 

89 Kúrenársko-inštalačné práce: 

• elektrokotly, 

• potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním, 

• potrubie z nerezových rúrok, 

• potrubie z medených rúrok, 

• kompenzátory, 

• odvzdušňovacie nádoby a odkalovače 

• teplovzdušné rozvody od krbu, 

• biokrby. 

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení: 

• aktívny bleskozvod, 

• rozvádzače. 

92 Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení: 

• elektronické zabezpečovacie systémy, 

• satelitná a anténna technika. 

 

 



 

  

A. NOVINKY A ZMENY V JEDNOTLIVÝCH CENNÍKOCH 

05 Búracie práce a demolácie 

(8 nových položiek, 6 aktualizovaných položiek) 

BÚRANIE KONTAKTNÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU 

Jednou z najviac namáhaných súčastí budovy (poveternostnými vplyvmi) je kontaktný zatepľovací plášť. Ak  

sa porušia technologické postupy, skôr alebo neskôr sa objavia poruchy. Môže sa jednať o rôzne plesne, hlodavce  

v izolácii, popraskané rohy okolo okien, vzlínajúca vlhkosť, nedostatočné upevnenie k fasáde budovy, praskliny, 

vtáky v izolácii, zatečenie zateplenia nedostatočným oplechovaním atiky.  

Niektoré tieto poruchy sa dajú odstrániť, avšak pri veľkých poruchách treba pristúpiť k čiastočnej alebo celkovej 

demontáži zateplenia. 

                                  

Ukážka z cenníka: 

05020132 Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy, 

z polystyrénových dosiek hrúbky 

05020132005001 nad 30 – 80 mm  -0,01804 t 

05020132005011 nad 80 – 120 mm  -0,01841 t 

ostenia z polystyrénových dosiek hrúbky 

05020132005041 10 – 30 mm  -0,01752 t 



 

  

DEMONTÁŽ AZBESTOCEMENTOVEJ KRYTINY 

V cenníku boli aktualizované položky pre demontáž azbestocementových krytín a doplnkov v zmysle vyhlášky  

č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov. Azbestocementové 

materiály sú zaradené do kategórie nebezpečný odpad. 

 

Ukážka z cenníka:  

05020657 Demontáž azbestocementovej krytiny zo štvorcov alebo šablón do sutiny  

na debnenie 

05020657000010 s lepenkou 0,01400t 

11 Betonárske práce 

(58 nových položiek) 

PODPERNÝ SYSTÉM DOKA 

Boli doplnené nové položky ľahkého podperného systému Staxo 40 pre pozemné staviteľstvo. Podperný systém 

Staxo 40 sa vyznačuje mimoriadne jednoduchou manipuláciou a schopnosťou prispôsobiť sa každému projektu 

pozemného staviteľstva. Pomocou položiek je možné oceniť podpernú konštrukciu až do výšky 20 m a zaťaženia 

17,9 kN/m2. Rovnako ako ostatné položky spoločnosti DOKA aj položky systému Staxo 40 sú členené na denný 

prenájom, montáž a demontáž. 

   



 

  

Ukážka z cenníka: 

11070112 Denný prenájom podperného systému Doka Staxo 40 pre jednoduché pôdorysy (bez montáže) pre 

 výšku podperného systému do 8 m a hrúbku podopieranej železobetónovej konštrukcie do 

11070112024501  200 mm (7 kN/m2) 
... 
11070112024505 600 mm (17,9 kN/m2) 

výšku podperného systému od 8 do 20 m a hrúbku podopieranej železobetónovej konštrukcie do 

11070112024511  200 mm (7 kN/m2) 
... 
11070112024515  600 mm (17,9 kN/m2) 

12 Murárske práce 

(245 nových položiek, 349 aktualizovaných položiek) 

MUROVACIE SYSTÉMY – POROTHERM, DURISOL, LIATHERM A LIAPOR 

V predchádzajúcej databáze 2014/2 bola venovaná zvýšená pozornosť systémom z pórobetónových 

a vápennopieskových tvárnic (YTONG, PORFIX, SILKA, SENDWIX).  

Do súčasnej databázy sme zase zrekonštruovali a aktualizovali položky výrobkov POROTHERM, DURISOL, 

LIATHERM a LIAPOR. 

Porotherm 

Existujúci sortiment tehál T Profi plnených minerálnou vlnou bol rozšírený o nové rozmerové rady (50, 44, 38)  

a ku kontaktnému murovaniu na maltu POROTHERM Profi boli dopracované aj položky murovania na penu Dryfix 

extra. Sortiment akustických tehál bol rozšírený o nové výrobky 30 AKU Z a 25 AKU Z. 

   

 



 

  

Ukážka z cenníka: 

12020101 Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM Profi T brúsených na pero a drážku plnených 

minerálnou vlnou 

na PUR penu DRYFIX extra 

12020101034631 500x248x249  P 8 
... 
12020101034634 300x248x249  P 8 

Durisol 

V murovacom systéme DURISOL bolo aktualizovaných 38 položiek. V položkách boli aktualizované spotreby 

materiálov a časy prác podľa technologického predpisu. V sortimente výrobkov boli doplnené materiály DS 35/20, 

DM 25/16, DMi 25/18, DMi 20/13 a DMi 17/12, na ktoré boli spracované montážne položky, celkom 30 položiek.  

Tvarovky DURISOL sú ideálnym stavebným materiálom pre:  

• rodinné domy, 

• viacposchodové obytné budovy, 

• nízkoenergetické a pasívne domy, 

• výťahové šachty. 

Tvarovky sú odolné voči  poveternostným vplyvom a sú mrazuvzdorné. Drsný povrch stien durisolových tvaroviek 

zaručuje okrem toho bezproblémové omietanie stien. 

      

      1 - obvodové steny  

      2 - doplnky k rohom  

      3 - rohové tvarovky  

      4 - univerzálne tvarovky  

      5 - ostenové tvarovky  

      6 - vnútorné nosné steny 

      7 - vencová tvarovka 

 

      

 

 

 



 

  

 DM 25/16                        DMi 25/18                         DMi 20/13                  DMi 17/12    

                                                        

Ukážka z cenníka: 

12020102 Murivo nosné (m3) z tvárnic DURISOL 

12020102050024 DM 25/16 hr. 250 mm 

12020102050025 DMi 17/12 hr. 170 mm 

Liatherm a Liapor 

V murovacom systéme LIATHERM a LIAPOR bolo vytvorených 134 položiek. 

Pôvodných 50 položiek bolo nahradených a doplnených o sortiment položiek, v ktorých boli použité murovacie 

tvarovky pre murovanie s normálnym maltovým lôžkom pre obvodové, nosné aj nenosné murivo a pre priečky. 

Doplnené boli položky pre pohľadové murivo. 

    
Ukážka z cenníka: 

12020102 Murivo nosné (m3) s izolačnou maltou Thermovit 

z tvárnic obvodových LIATHERM 

12020102044011 365 P2 hr. 365 mm 

12020102044012 365 P4 hr. 365 mm 

z tvárnic obvodových LIAPOR SL 

12020102044031 365 P2 hr. 365 mm 

12020102044032 365 P4 hr. 365 mm 



 

  

SCHIEDEL 

V komínovom systéme SCHIEDEL bolo zaktualizovaných 308 položiek. 

V položkách bol aktualizovaný materiál podľa nového sortimentu. V sortimente výrobkov komínového systému 

SCHIEDEL boli vyradené niektoré výrobky a z tohto dôvodu bolo 89 položiek zrušených. 

 

 
 
Univerzálny komínový systém pre všetky typy palív s novou vložkou, s novými a lepšími 
vlastnosťami. 

 
 
 

Priemery komínových prieduchov 140, 160, 180, 200 mm. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ukážka z cenníka: 

12160129 Komínová zostava SCHIEDEL UNI AVANCED s prefabrikovanou pätou, 

jednoprieduchová, výšky 5 m 

12160129005201 DN 14/90° 

12160129005202 DN 14/45° 

13 Omietkarské práce 

(80 nových položiek) 

OMIETKOVÉ SYSTÉMY – POROTHERM, BAUMIT, WEBER-TERRANOVA 

Do databázy boli doplnené nové položky omietok POROTHERM a v rámci dlhodobého sledovania výrobných 

programov spoločností BAUMIT a WEBER-TERRANOVA boli aktualizované ich omietkové systémy. 



 

  

Porotherm 

K novým položkám muriva boli dopracované aj chýbajúce omietkové systémy, konkrétne ide 

o vápennocementovú omietku POROTHERM UNIVERSAL a tepelnoizolačnú omietku POROTHERM TO. 

Ukážka z cenníka: 

13030303 Vnútorná omietka stien POROTHERM UNIVERSAL 

vápennocementová 

13030303008501  hr. 5 mm 
... 
13030303008504  hr. 20 mm 

Baumit 

Spoločnosť BAUMIT doplnila svoje omietkové systémy o viaceré nové produkty. Doplnené boli napríklad niektoré 

chýbajúce tenkovrstvové omietky alebo rad štukových omietok Viva – VivaInterior, VivaExterior, VivaMaxima 

a VivaRenova. 

Ukážka z cenníka: 

13030409 Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie 

13030409005181 Baumit VivaMaxima hr. 3 mm 

13030409005182 Baumit VivaInterior hr. 3 mm 

Weber-Terranova 

Dekoratívne omietky weber TD 327, TD 354 a TD 353 zmenili svoj názov na weber.pas silikon brick, weber.pas 

sandstone a weber.pas granit. Pomocou týchto omietok a príslušnej šablóny, ktorá je súčasťou položky, je možné 

vytvárať požadovanú štruktúru tehly, resp. prírodného kameňa. Novinkou je dekoratívna omietka weber.pas 

silikon wood s imitáciou textúry dreva a náter weber.ton lazur pre zvýraznenie tejto textúry. 

   



 

  

Ukážka z cenníka: 

13090910 Vonkajšia dekoratívna omietka stien Weber - Terranova 

s imitáciou textúry dreva 

13090910001860 weber.pas silikon wood 

pre zvýraznenie textúry dreva (náter) 

13090910001865 weber.ton lazur 

22 Práce na pozemných komunikáciách a letiskách 

(17 nových položiek) 

KLADENIE ZÁMKOVEJ DLAŽBY STROJNE 

Boli doplnené nové položky kladenia zámkovej dlažby a obrubníkov strojne. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

22040417 Kladenie zámkovej dlažby komunikácií pre peších strojne, so zhotovením lôžka z kameniva 

drveného hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom ťaženým drobným dvojitým zhutnením všetkých 

tvarov 

22040417010111 hr. 60 mm 
... 
22040417010140 hr. 100 mm 



 

  

KLADENIE OBRUBNÍKOV STROJNE 

Boli doplnené nové položky kladenia obrubníkov strojne. 

  

Ukážka z cenníka: 

22040417 Kladenie obrubníka strojne, so zhotovením lôžka z kameniva drveného hr. 40 mm, s vyplnením škár 

kamenivom ťaženým drobným 

22040417010210 betónového 

KLADENIE DLAŽBY PRE NEVIDIACICH 

Dlažba pre nevidiacich sa používa na miestach, ktoré vyžadujú upozorniť nevidiacich na nasledujúcu prekážku – 

chodníky, priechody, peróny, vstupy a pod. Ukladajú sa v pásoch priebežne tak, aby ich nebolo možné obísť  

a aby bola zaistená bezpečnosť pohybu nevidiacich osôb. Dlažba je protišmyková s drážkami alebo výčnelkami. 

   

 

 



 

  

Ukážka z cenníka: 

22040417 Kladenie dlažby pre nevidiacich, so zhotovením lôžka z kameniva drveného hr. 40 mm, s vyplnením 

škár kamenivom ťaženým drobným 

22040417010220 hr. 60 mm 

22040417010230 hr. 80 mm 

MONTÁŽ PLASTOVÉHO OCHRANNÉHO ZÁBRADLIA 

Plastové ochranné zábradlie je ľahko premiestniteľnou bariérou, výhodou je rýchla manipulácia a jednoduché 
rozmiestnenie. Súčasťou zábradlia je otočný podstavec. Hmotnosť zábradlia je 18 kg, dĺžka 2,0 m a je vo farbe 
bielej alebo oranžovej. Bariéry sú dodávané s reflexnou fóliou 3M EG a je možné bariéry polepiť aj fóliami vyššej 
triedy, taktiež na zvýšenie bezpečnosti ponúkajú možnosť upevnenia tzv. blikačov – eko svetiel. 

  

Ukážka z cenníka: 

22250468 Montáž plastového ochranného zábradlia 

22250468000020 dĺ. 2 m 

OSADENIE VODIACEHO OBRUBNÍKOV Z RECYKLÁTU 

Vodiaci obrubník je prefabrikovaný obrubník z recyklátu, ktorý je určený pre krátkodobé ako aj trvalé použitie  

na miestnych komunikáciách. Vhodný je pre budovanie vodiacich a bezpečnostných pásov do podzemných garáží, 

pre zníženie rýchlosti pri vjazde do nákupného centra, okružných križovatiek a deliacich ostrovčekov. Vodiaci 

obrubník zabezpečuje vyššiu bezpečnosť pri prejazde vozidla. Znižuje riziko priameho nárazu do steny  

a odstraňuje tvrdé nárazy do betónového obrubníka. 

Obrubník sa skladá zo segmentov tvaru hranola, stredového – čierneho, červeného, bieleho alebo žltého 

a koncového – čierneho, ktoré sú navzájom prepojené a do vozovky upevňované pomocou spojovacieho 

materiálu (skrutka, hmoždinka). 



 

  

 
  

Ukážka z cenníka: 

22250468 Osadenie vodiaceho obrubníka z 

22250468000030 recyklátu 

MONTÁŽ PRENOSNÉHO SMEROVÉHO VODOROVNÉHO ZNAČENIA 

Vodiaca sklopná doska „Klemmfix“ je vyrobená z tvrdeného plastu s kĺbmi umožňujúcimi sklopenie bez pohybu  

na vozovke. Rozmer retroreflexnej fólie triedy R2 je 187,5 mm x 750 mm a rozmer podstavca je (š x d) – 310 mm x 

670 mm a hmotnosť 11,7 kg. 

Ukážka z cenníka: 

22250468 Montáž prenosného smerového vodorovného značenia, vodiaca 

22250468000040 sklopná doska s podstavcom 

 

                      

KÁBLOVÉ MOSTY 

Káblový most je farebný priebežný diel, ktorý je káblovým priechodom a slúži ako ochrana káblov, hadíc, rúrok 

uložených na povrchu vozoviek, vo výrobných a skladových priestoroch, na výstavách, kultúrnych a športových 

podujatiach a na prechodoch. Jednotlivé diely káblového mosta sa spájajú nasunutím jedného do druhého,  



 

  

s využitím jednoduchých zámkov na koncoch mostov. Následne sa inštaluje veko buď na každý diel káblového 

mosta, alebo sa most posunie o polovicu dĺžky cez spoj viek s účelom zvýšenia tuhosti celej sústavy. 

  

Ukážka z cenníka: 

22250779 Montáž gumeného káblového mosta rozmeru dĺžky a šírky 800 x 600 mm, výšky 

22250779000120 60 mm 

22250779000130 80 mm 

OSADENIE VYVÝŠENÉHO PRIECHODU PRE CHODCOV 

Vyvýšený priechod pre chodcov je charakteristický rýchlou a jednoduchou montážou s vysoko trvanlivými 
gumenými prvkami. Priechod má protisklzový povrch a dĺžka jednotlivých segmentov je 1 m, šírka 50 cm, výška 10 
cm. 

  

Ukážka z cenníka: 

22250469 Osadenie vyvýšeného gumeného priechodu pre chodcov 

22250469000210 dĺ. 1000 mm, š. 500 mm v. 100 mm 



 

  

61 Izolatérske práce 

(54 nových položiek, 45 aktualizovaných položiek) 

IZOLÁCIE JAZIEROK, NOPOVÁ IZOLÁCIA, PVC IZOLÁCIE SPODNEJ STAVBY, AKTUALIZÁCIA AIP, NAIP 

Izolácie proti zemnej vode  

Boli pridané nové položky pre izoláciu jazierok a spodnej stavby hydroizoláciou na báze PVC a HDPE profilovanej 

nopovej fólie. Rovnako boli pridané nové položky na izoláciu zelených striech a terás HDPE profilovanou fóliou. 

Ukážka z cenníka: 

61010202 Zhotovenie izolácie jazierok PVC fóliou 

na ploche vodorovnej 

61010202001500 položenou voľne 

na ploche zvislej 

61010202001510 položenou voľne 

Povlakové krytiny a strešné profilované izolácie, aktualizácia AIP, NAIP 

Boli pridané nové položky pre izolácie asfaltovými pásmi na strechách pomocou kotvenia a lepenia za studena 

a aktualizované položky pre izolácie striech asfaltovými pásmi položením voľne, natavením.  

 

  

Ukážka z cenníka: 

61020102 Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho  

61020102050010 AIP, NAIP prikotvením 

61020102020024 AIP, NAIP bodovým prilepením 



 

  

TEPELNÁ IZOLÁCIA PRE PREVETRÁVANÉ FASÁDY 

Nové položky, ktoré sme doplnili do databázy sú spracované pre montáž tepelnej izolácie KNAUF INSULATION  

pre prevetrávané fasády. 

Roštové fasády (prevetrávané fasády) sú najčastejšie používané pri administratívnych, obchodných  

a priemyselných stavbách. Na tento typ obvodových stien sú kladené rovnaké požiadavky funkčnosti ako na steny 

s kontaktným zateplením. Pri prevetrávanom zateplení sa používa kamenná alebo sklená minerálna vlna.  

 

Použité druhy tepelnej izolácie: 

TP 138 – polotuhý izolačný materiál vyrobený z minerálnych sklenených vlákien. Aplikácia tohto materiálu je  

na vonkajšie obvodové steny a tiež na viacvrstvom obvodovom murive pre nízkoenergetické až pasívne budovy. 

TP 435 B – polotuhý izolačný materiál vyrobený z minerálnych sklenených vlákien. Tieto dosky s povrchovou 

úpravou sa používajú na izoláciu vonkajších stien. 

Nobasil FRK – minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme dosiek so sklenenou textíliou je 

vhodný do vonkajších stien ako súčasť prevetrávaných fasád. 

TP 116 – polotuhý izolačný materiál vyrobený z minerálnych sklenených vlákien. Je tepelnoizolačný a tiež 

absorbuje zvuk, je vhodný k izolácii obvodových stien. 

Nobasil FRN – minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme dosiek. Je vhodný do vonkajších 

stien ako súčasť prevetrávaných fasád. 

                



 

  

Ukážka z cenníka: 

61030108 Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády 

doskami Knauf hrúbky 

61030108037101 40 mm 

61030108037102 50 mm 

ÚPRAVA OSTENIA A PRESTUPOV PRI ZATEPLENOM PODKROVÍ 

Izolovanie detailov pri prestupoch cez strešný plášť, detaily okolo ostenia 

Do cenníka boli pridané nové položky pre detaily zateplenia ostenia pri zateplenom podkroví pre prestupy cez 

strešný plášť, ostenia okolo strešných okien, prechody vetracieho potrubia a komínového telesa. 

  

Ukážka z cenníka: 

61030111 Úprava ostenia a prestupov pri zateplenom podkroví 

štvorcového tvaru 

61030111050010 TI hr. do 200 mm 

61030111050020 TI hr. nad 200 mm 

kruhového tvaru 

61030111050030 TI hr. do 200 mm 

61030111050040 TI hr. nad 200 mm 

 

 



 

  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 

(6 nových položiek) 

MONTÁŽ DREVOSTAVIEB Z KOMPLETIZOVANÝCH PANELOV 

Boli zhotovené nové položky pre montáž domov z kompletizovaných drevených panelov. Položkami je možné 

oceňovať rodinný dom, ktorého obvodové steny, priečky, strecha a ostatné stavebné prvky sú vyrábané  

vo výrobnej hale a následne sú v priebehu niekoľkých dní montované na vopred pripravenú základovú dosku. 

  

Ukážka z cenníka: 

62090500 Montáž stropu drevostavieb 

z kompletizovaných panelov 

62090500023010 rovného 

62090500023020 šikmého a striech 

64 Klampiarske konštrukcie 

(50 nových položiek, 36 aktualizovaných položiek) 

STREŠNÁ KRYTINA RUUKKI 

Boli zhotovené nové a zrekonštruované pôvodné položky pre strešné systémy profilovaných plechov a odkvapové 

systémy od firmy RUUKKI. Boli pridané nové systémy RUUKKI ako Monterey plus, Adamante plus, T20 plus a T20 

premium. Pridali sme aj položky pre odvetrávacie komínčeky, hrebenáče, rebríky. 

 

 



 

  

  

Ukážka z cenníka: 

64010106 Krytina Ruukki so stojatou drážkou 

typ Classic premium, hr. plechu 0,5 mm 

64010106012124 sklon do 30° 

64010106022124 sklon do 45° 

65 Pokrývačské práce 

(204 nových položiek, 7 aktualizovaných položiek) 

KERAMICKÁ STREŠNÁ KRYTINA VILLA TESTA 

Boli zhotovené nové položky pre montáž keramickej strešnej krytiny od firmy VILLA TESTA v produktových radách 

Mediterran, Rustical, New line. Keramická krytina je použiteľná už od 14° v závislosti od zvoleného produktového 

radu. 

 

  

 



 

  

Ukážka z cenníka: 

65010101 Zastrešenie pálenou keramickou krytinou VILLA TESTA 

jednoduchých striech, sklon od 14° do 35° 

65010101101001 Mediteran – Omega 10 

65010101101002 Mediteran – Plein Sud 

67 Kovové stavebné doplnkové konštrukcie – montáž 

(141 nových položiek) 

ZASTREŠENIE BAZÉNOV 

Do databázy boli pridané položky zastrešení bazénov rôznych tvarov a veľkostí. Zastrešenie bazéna je v súčasnosti 

takmer nevyhnutným doplnkom bazéna. Hlavným dôvodom sú klimatické podmienky, kedy zastrešenie pomôže 

výrazným spôsobom predĺžiť kúpaciu sezónu, zvýšiť úžitkovú hodnotu bazéna, zníži náklady vynaložené na ohrev 

bazéna a chémiu, zabezpečí vodnú hladinu proti pádu detí alebo domácich zvierat. 

 

Ukážka z cenníka: 

67070326 Montáž zastrešenia bazénov polykarbonátom 

oblúkový typ 

67070326002000 do výšky 1,2 m šírky do 3 m 

67070326002003 do výšky 1,2 m šírky do 3,5 m 

67070326 Montáž zastrešenia bazénov polykarbonátom 

vysoké zastrešenie 

67070326002036 do výšky 2,0 m šírky do 3,5 m 

67070326002048 do výšky 2,4 m šírky do 5,5 m 



 

  

ZASKLENIE BALKÓNOV 

Do databázy boli doplnené položky rámových a bezrámových systémov zasklenia balkónov a lodžií. 

Zasklievanie balkónov a lodžií je vhodné pre získanie dodatočného odkladacieho priestoru, zníženie hluku, 

prašnosti a prievanu, šetreniu tepla v bytoch a domoch. Zasklenie tvoria posuvné krídla, ktoré sa skladajú z rámu  

a výplne. Rámy sú vyrobené z hliníka a medzi sebou sú tesnené mohérovým tesnením.  

Mohérové tesnenie, ktoré je po celom obvode rámu, tesní zasklenú časť a chráni vnútorný priestor pred 

vonkajšími vplyvmi a zabraňuje nežiaducemu búchaniu rámov pri nárazovom vetre. Výplň tvorí sklo. 

  

Ukážka z cenníka: 

67040600 Montáž zasklenia balkóna 

rámový systém s výplňou 

67040600001000 2000x1600, počet okien 2 

67040600001003 2500x1600, počet okien 3 

bezrámový posuvný systém 

67040600001054 2000x1600, počet okien 2 

67040600001057 2500x1600, počet okien 3 

MONTÁŽ ŽALÚZIÍ 

Do databázy boli pridané položky pre montáž externých hliníkových žalúzií pre rôzne druhy osadenia, na stenu  

alebo ostenie, podomietkové a do prekladu. 



 

  

  

Ukážka z cenníka: 

67130244 Montáž vonkajších žalúzií na stenu alebo ostenie 

do šírky 80 cm  

67130244000011 dĺžky 160 cm 

67130244000021 dĺžky 260 cm 

od šírky 240 cm do 400 cm 

6713024400130 dĺžky 160 cm 

6713024400140 dĺžky 260 cm 

MONTÁŽ ROLIET 

Do databázy boli pridané položky pre montáž externých roliet pre rôzne druhy osadenia, predokenná, 

podomietková, do prekladu. Spracované boli aj položky pre interiérové hliníkové žalúzie na m2, resp. na kusy. 

   

 

 

 



 

  

Ukážka z cenníka: 

67130144 Montáž rolety do roletového prekladu 

do šírky 80 cm  

67130144001500 dĺžky 160 cm 

67130144001510 dĺžky 260 cm 

od šírky 200 cm do 300 cm 

67130144001590 dĺžky 160 cm 

67130144001600 dĺžky 260 cm 

69 Montáž sadrokartónových priečok a obkladov 

(185 nových položiek, 306 aktualizovaných položiek) 

SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE KNAUF 

Knauf steny, priečky, podlahy, podhľady 

Boli zhotovené nové položky pre systémy KNAUF, ako aj prepracované staré položky na aktuálne systémy. 

Sadrokartónové systémy suchej vnútornej výstavby KNAUF sú určené pre širokú oblasť využitia v interiéroch,  

a to tak v novostavbách, ako aj pri rekonštrukciách a pri opravách bytových, občianskych a priemyselných stavieb. 

Okrem iného je ich možné využiť aj na montáž priečok a pre obklady stien. 

  

 

 



 

  

Ukážka z cenníka: 

69010202 Priečka sadrokartónová inštalačná, Knauf W116 na dvojitú oceľ. konštrukciu dvojito opláštené s TI 

2xCW50, 2xUW50, TI 2x50 mm 

69010202060803 dosky 2x GKBI 12,5 mm 

69010202060804 dosky 2x GKFI 12,5 mm 

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 

(162 nových položiek, 95 aktualizovaných položiek) 

MONTÁŽ OBKLADOV 

Boli spracované nové položky pre montáž obkladov stien do malty, flexibilného a disperzného lepidla, ďalej boli 

pridané nové rozmery obkladov, mozaiky a listely. 

  

Ukážka z cenníka: 

71020102 Montáž listely kladenej 

do malty šírky 

71020102030300 do 30 mm 

71020102030301 30 - 50 mm 

PODLAHY A OBKLADY Z VEĽKOFORMÁTOVÝCH DOSIEK 

Veľkoformátová keramická doska LAMINAM s rozmermi 3 x 1 m a hrúbky iba 3 mm má vynikajúce technické 

parametre. Rozsah použitia je od tradičnej až po modernú výstavbu budov. Interiér obložený a vydláždený týmito 

veľkorozmernými doskami dostáva iný diametrálny rozmer. 



 

  

  

Ukážka z cenníka: 

71010102 Montáž podláh z keramických veľkoformátových dosiek, 

ukladaných do lepidla 

71010102025101 hrúbky 3 mm 

71010102025102 hrúbky 5,6 mm 

71020103 Montáž obkladov z keramických veľkoformátových dosiek, 

ukladaných do lepidla 

71020103026101 hrúbky 3 mm 

71020103026102 hrúbky 5,6 mm 

89 Kúrenársko-inštalačné práce 

(217 nových položiek, 42 aktualizovaných položiek) 

ELEKTROKOTLY 

Do cenníka boli pridané položky montáže elektrokotlov rôznych výkonov. Elektrokotly nie sú typickým elektrickým 

kúrením. V systéme teplovodného vykurovania pracujú rovnakým spôsobom ako kotol s horákom. Výhodou 

elektrokotla oproti plynovému kotlu je, že odpadajú vysoké počiatočné investície ako je plynová prípojka  

alebo komín. 

 

 



 

  

   

 

 

Ukážka z cenníka: 

89010105 Montáž kotla oceľového elektrického výkonu 

89010105021000 do 10 kW 

89010105021003 11-18 kW 

POTRUBIE Z UHLÍKOVEJ OCELE SPÁJANÉ LISOVANÍM 

Do cenníka boli doplnené položky spájania oceľového potrubia lisovaním. Systém lisovaných spojov z uhlíkovej 

ocele je komfortným riešením rúrových systémov pre kúrenie, chladiace systémy a tlakové rozvody. Výhodou je 

odolnosť voči vysokým teplotám a nehorľavosť. 

Zalisovanie je veľmi jednoduché, rýchle a spoľahlivé. Rúrka sa až na doraz zasunie do lisovacieho fitingu. Následne 

sa tvarovaný koniec fitingu zalisuje predpísaným náradím. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

89030102 Potrubie z uhlíkovej ocele 

spájané lisovaním  

89030102000000 DN 12 

89030102000003 DN 15 



 

  

POTRUBIE Z MEDENÝCH RÚROK 

Aktualizované a doplnené o nové spôsoby spájania boli položky medených rozvodov. Pre rozvody kúrenia 

najčastejšie používame rúry medené, ktoré spájame pomocou spájkovania alebo lisovania. Výhody tohto 

materiálu sú v jednoduchosti a rýchlosti montáže, možnosti ľahkého ohýbania, dlhej životnosti a prijateľnej ceny. 

  

Ukážka z cenníka: 

89030204 Potrubie z medených rúrok polotvrdých 

spájaných mäkkou spájkou  

89030204001000 D 12x1 mm    

89030204001003 D 15x1 mm 

89030205 Potrubie z medených rúrok tvrdých 

spájaných lisovaním  

89030205001110 D 12x1 mm    

89030205001113 D 15x1 mm 

POTRUBIE Z NEREZOVÝCH RÚROK 

Do cenníka boli pridané položky potrubí z nerezovej ocele. Nerezové potrubie sa spája lisovaním. Potrubie  

z nerezových rúrok je vhodné pre vykurovacie systémy a rozvody, stlačený suchý vzduch, priemysel a ostatné 

aplikácie. Výhodou je nehorľavosť a odolnosť voči korózii. 

 
 

 



 

  

Ukážka z cenníka: 

89030300 Potrubie z nerezových rúrok 

spájaných lisovaním  

89030300001000 DN 15 

89030300001003 DN 18 

KOMPENZÁTORY 

V cenníku boli aktualizované a doplnené položky kompenzátorov. Existujúci sortiment bol rozšírený o najnovšie 

typy a veľkosti kompenzátorov pre oceľové a nerezové potrubie. Používajú sa na kompenzovanie dĺžkovej 

rozťažnosti potrubia, posuvov, uhlových vychýlení, na tlmenie tlakových rázov a vibrácií od čerpadiel. 

     

Ukážka z cenníka: 

89030612 Kompenzátor pre oceľové potrubie 

závitový  

89030612005003 G 1 

89030612005006 G 5/4 

89030612 Kompenzátor pre nerezové potrubie 

prírubový  

89030612005300 DN 32 

89030612005303 DN 40 

 

 



 

  

ODVZDUŠŇOVACIE NÁDOBY A ODKALOVAČE 

Do cenníka boli doplnené nové typy odvzdušňovacích nádob a odkalovačov rôznych priemerov a typov spojov. 

Aby teplonosné médium v obehových sústavách naplnených kvapalinou mohlo cirkulovať, je nutné odviesť voľný 

plyn vo forme bublín zo sústavy von. To zabezpečujú ručne obsluhované armatúry, poprípade armatúry 

automatické. 

     

Ukážka z cenníka: 

89030713 Montáž odlučovača vzduchu 

privarovacieho  

89030713001300 do DN 50 

89030713001303 DN 65 

89030713 Montáž odkalovača 

prírubový spoj  

89030713001427 DN 50 

89030713001430 DN 65 

TEPLOVZDUŠNÉ ROZVODY OD KRBU 

V cenníku 89 boli doplnené položky teplovzdušných rozvodov od krbu vrátane potrubí, potrubných elementov, 

tvaroviek a ventilátorov. 

Ak krb zabezpečuje aj vykurovanie okolitých miestností, používajú sa teplovzdušné rozvody. Na kratšiu vzdialenosť 

sa teplo dokáže šíriť vplyvom gravitácie samovoľne a nevyžaduje sa použitie ventilátora. Pokiaľ je potrebné vykúriť 

aj vzdialenejšie miestnosti používa sa krbový ventilátor. 



 

  

 

  

Ukážka z cenníka: 

89060216 Flexi hadica pre teplovzdušné rozvody 

neizolovaná priemeru 

89060216001000 80 mm  

89060216001003 100 mm 

89060216 Montáž krbového ventilátora pre teplovzdušné rozvody 

89060216001270 100 mm  

89060216001273 125 mm 

BIOKRBY 

Do cenníka boli doplnené v súčasnosti veľmi obľúbené biokrby. Databázu sme rozšírili o rôzne typy závesných, 

voľne stojacich alebo zabudovateľných biokrbov. Biokrb je bezkomínový krb spaľujúci špeciálny bioalkohol.  

V biokrbe horí prirodzený žltý plameň s výkonom až niekoľko kW, v závislosti od daného typu. 

  

 



 

  

Ukážka z cenníka: 

89060216 Montáž biokrbu 

89060216010000 závesného 

89060216010010 samostatne stojaceho interiérového 

89060216010030 zabudovateľného 

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení 

(25 nových položiek, 80 aktualizovaných položiek ) 

AKTÍVNY BLESKOZVOD 

Do cenníka 91 bola pridaná nová technológia aktívny bleskozvod. Aktívny bleskozvod vysiela ústretový výboj 

a tým reaguje skôr ako pasívny zberač. Rozdiel v reakčnom čase sa označuje ako „iniciačný predstih“. Tento 

ústretový výboj sa spája vysoko nad chráneným objektom s prichádzajúcim hlavným výbojom, čím je zjednotený 

blesk privedený priamo na hrot aktívneho zberača. 

 

Ukážka z cenníka: 

9122010  Aktívny bleskozvod 

impulzný 

91220101010100 AFB 1012 1D 

91220101010110 AFB 1025 1D 

solárno-veterný 

91220101010130 AFB 1032 2D 

91220101010140 AFB 1062 2D 



 

  

ROZVÁDZAČE 

V skupine 19 boli doplnené a aktualizované rozvádzače, rozvodné skrine, dosky a svorkovnice. Boli upravené časy 

práce a aktualizované materiály pre skriňové a nástenné rozvádzače, ako aj pre merače spotreby energie. 

  

 

92 Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení 

(40 nových položiek) 

ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY 

Do databázy boli pridané položky pre montáž elektronického zabezpečovacieho systému. Jedná sa o systém 

zabezpečenia pre rodinné domy, kancelárie, ale aj veľké priestory. 

 Položky sú spracované pre drôtovú, bezdrôtovú a hybridnú montáž. Spolu s kamerovými systémami, ktoré sú 

súčasťou databázy od cenovej úrovne 2014/2, je už možné kompletne oceniť zabezpečenie priestorov. 

 

 

 



 

  

Ukážka z cenníka: 

9205030 Montáž a zapojenie ústredne EZS 

drôtovej 

92050301010100 5 modulovej 

92050301010101 8 modulovej 

92050301010102 16 modulovej 

SATELITNÁ A ANTÉNNA TECHNIKA 

Do databázy boli zaradené položky satelitného a televízneho DVB-T rozvodu pre rodinné a bytové domy. 

 

  

 

Ukážka z cenníka: 

92100403 Montáž a zapojenie prepínačov 

multiprepínač 

92100403020210 do 10 vstupov 

92100403020220 do 20 vstupov 

92100403020230 do 30 vstupov 

 

 



 

  

B. NOVINKY A ZMENY V MATERIÁLOCH 

P.č. Firma Popis 

Počet 
nových 
položiek 

spolu 

z toho do 
Cenníka 

materiálov 

z toho do 
Materiály 
online -
Cenník 

výrobcov  

Obor 

1 ALMIPAplus zastrešenie bazénov polykarbonátom 85 85   283 

2 AD značenie vyvýšený priechod pre chodcov 6 6   404 

3 
AGROSILVA 
SR 

dopravné zariadenia-káblové mosty, 
spomaľovače, parkovací doraz ... 

13 13   404 

4 ARMSTRONG minerálne podhľady 244   244 590 

6 ATRO 
penetračné nátery, tesniace tmely, škárovacie 
hmoty, izolácie 

123   123 245 

7 BASF disperzná interiérová farba  1 1   585 

8 BAUMIT omietky štukové a stierky radu VIVA 21 21   585 

9 BIO krby 
krby závesné, samostatne stojace do interiéru i 
exteriéru 

31  31   541 

10 CEMIX nátery 2 2   585 

11 CLIMAX 
interiérové a exteriérové hliníkové žalúzie a 
rolety 

1500 1500   553  

12 DOKA Podperný systém Staxo 40 45 45  533 

13 DUKTUS liatinové rúry a tvarovky 905 905 561 552 

14 EJOT 
upevňovacia technika pre strechy, steny a 
fasády - skrutky, ... 

53 53   309 

15 
ELKO EP 
Slovakia 

modulové prístroje, inteligentná elektroinštalácia 
iNELS, bezdrôtová elektroinštalácia RF Control, 
domové vypínače a zásuvky LOGUS90, LED 
osvetlenia ELKO Lighting a iné 

1300 1300   385 

16 FLAMCO odvzdušňovače a odkalovače pre kúrenie 373 373   484 

17 HAKOM 
doplnenie dopravných značiek-informatívne, 
dodatkové a iné 

200 200 
  

404 

18 HANSA 
kúpeľňové armatúry, kuchynské armatúry a 
doplnky 

98   98 552 

19 ICOPAL hydroizolácie pre spodnú stavbu a strechy 40 40   628 

20 IVAR 
materiály pre vodu, kúrenie, plyn, čerpadlá, 
klíma, solar 

6000 4056 6000 484 

21 KLARTEC skruže, šachty, zámková dlažba, ... 400   400 592 

22 
KNAUF 
INSULATION 

tepelné izolácie pre prevetrávané fasády TP 39 39   631 

23 
KNAUF suchá 
výstavba 

sadrokartónové dosky a príslušenstvo 36 36 
  

590 

24 LAMINAM 
veľkoformátové keramické obklady a dlažby 
LAMINAM 3x1m 

38 38 
  

597 

25 LIAPOR  tvárnice Liapor a Liatherm 23 23   595 

26 LINDAB 
doplnenie oceľových strešných krytín + 
trapézových plechov + odkvapový systém a 
príslušenstva 

236 236   553 

27 MEIBES systémy na vykurovanie 6005   6005 484 



 

  

P.č. Firma Popis 

Počet 
nových 
položiek 

spolu 

z toho do 
Cenníka 

materiálov 

z toho do 
Materiály 
online -
Cenník 

výrobcov  

Obor 

28 MODRATHERM kotle na tuhé palivo a akumulačné nádrže 42 42   484 

29 PALOMINO 
krby liatinové + teplovzdušné rozvody a 
príslušenstvo 

800 800 
  

598 

30 PHS MONT zasklievanie balkónov a lodžií (hliník+sklo) 40 40   553 

31 Pneumatiky 
doplnenie sortimentu pneumatík pre stavebné 
stroje 

13 13   274 

32 PRIMALEX nátery 3 3   581 

33 RAKO keramické obklady, dlažby a stavebná chémia 3378   3378 597 

34 RUUKKI 
klampiarske doplnky a príslušenstvo k oceľovej 
strešnej krytine-hrebenáče, odvetrávacie 
komíny, rebríky, ... 

42 42   553 

35 SANHA 
spojovacia technika pre rozvody kúrenia z medi, 
červeného bronzu, temperovanej liatiny a nerezu 

1100 1100   551 

36 SAUTER 
MaR-snímače, servopohony, ventily, merače 
tepla a teploty 

2421   2421 389 

37 SORTEC anténna a satelitná technika 140 140  384 

38 SCHIEDEL komínové zostavy UNI ADVANCED 0,66 m 18 18   598 

39 THERMONA elektrokotly 12 12   484 

40 
TSS GROUP - 
PARADOX 

elektronické zabezpečovacie zariadenia - 
ústredne, snímače, ... 

65 65   404 

41 
U.S.STEEL 
Košice 

panelové radiátory KORAD 11600   11600 484 

42 VIADRUS radiátory liatinové 7 7   484 

43 VEDAG - ICOPAL 
podkladné penetračné a ochranné nátery 
SILVER PRIMER, SIPLAST SPEED... 

5 5   246 

44 VILLATESTA 
keramická strešná krytina od Francúzskeho 
výrobcu Imerys Terre Cuite 

242 242   596 

45 
WEBER-
TERRANOVA 

kontaktné zatepľovacie systémy 33 33   585 

46 WIENERBERGER 
tehly POROTHERM T Profi, T Profi Dryfix, AKU 
Z 

17 17   596 

47 
ZIN Hronský 
Beňadik 

aktívny bleskozvod a príslušenstvo 16 16   354 

 


