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PREHĽAD SYSTÉMOVÝCH ZMIEN A NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V CENNÍKOVEJ 
DATABÁZE CENEKON TSP 2018/I 

11 Betonárske práce 

Pre cenovú úroveň 2018/I bol cenník doplnený o položky osadenia železobetónových stĺpikov prefabrikovaných. 

Boli aktualizované a doplnené taktiež položky osadenia oceľových stĺpikov pozinkovaných a poplastovaných pre 

pletivové ploty. 

      

14 Práce pri kladení mazaním, poterov a podkladných vrstiev 

Cenník bol zrekonštruovaný z titulu poterov a podlahových stierok. Dopracované boli nové všeobecné položky zo 

suchých zmesí a zároveň bol aktualizovaný sortiment komerčných poterov a podlahových hmôt. 

      

15 Montáže prefabrikovaných konštrukcií 

Boli doplnené položky osadenia železobetónových dosiek do vopred osadených stĺpikov prefabrikovaných. 
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Novinkou v databáze 2018/I sú položky pre montáž prvkov detských ihrísk ako detské herné zostavy, šmýkačky, 

hojdačky, kolotoče, pieskoviska a iné. Tiež sa doplnili položky montáže fitness prvkov pre workout ihriská. 

  

 

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 

Cenník bol aktualizovaný a doplnený o položky montáží pletivového oplotenia územia pletivom pleteným, 

zvarovaným a panelovým pletivovým systémom. 

      

69 Montáž sadrokartónových priečok a obkladov  

Do databázy pre cenovú úroveň 2018/l boli doplnené položky priečok a predsadených stien RIGIPS, vrátane 

priečok so špeciálnymi doskami HABITO s extrémnu pevnosťou a ACTIV’AIR pre zlepšenie kvality vnútorného 

ovzdušia. 
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89 Kúrenársko-inštalačné práce 

Liatinové článkové vykurovacie telesá boli zrekonštruované a doplnené o nové položky a materiály retro 

radiátorov a retro ventilov, ktoré sa používajú pri rekonštrukciách starých objektov a pamiatkach.  

           

Materiály novej generácie 

Materiály, ako veľká časť databázy, prešli v posledných rokoch veľkou zmenou. Dlhoročne používané triedenie 

JKPOV sme doplnili, opravili a prispôsobili dnešným trendom a potrebám užívateľov. Nájdete v ňom 

najpoužívanejšie materiály so všetkými potrebnými informáciami k oceneniu. Tak isto sme pre vás pripravili nový, 

užívateľsky prehľadný pohľad CENEKON na databázu materiálov. 
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NOVÉ TECHNOLÓGIE V CENNÍKOVÝCH DATABÁZACH: 

01 Zemné práce: 

• vertikutácia trávnika, mechanické odburinenie, ochrana proti krtom, 

• kosenie krajníc a svahov komunikácií. 

11 Betonárske práce: 

• osadzovanie železobetónových prefabrikovaných stĺpikov, 

• osadzovanie oceľových stĺpikov s podvalovým panelom. 

14 Práce pri kladení mazaním, poterov a podkladných vrstiev: 

• všeobecné potery zo suchých zmesí, 

• potery BAUMIT, WEBER-TERRANOVA a CEMIX, 

• vystuženie poteru sklolaminátovou mriežkou. 

15 Montáže prefabrikovaných konštrukcií: 

• osadzovanie železobetónových plotových dosiek prefabrikovaných, 

• montáž železobetónových plotových dosiek prefabrikovaných,  

• montáž detských herných prvkov,  

• montáž fitness prvkov. 

22 Práce na pozemných komunikáciách a letiskách: 

• vyspravenie trhlín cestných komunikácií, 

• osadenie protisnehových zábran, 

• osadenie snehových kolov, 

• montáž odrážačov na zvodidlá, 

• montáž plašiča zveri na smerový stĺpik, 

• montáž vodiacich pásov na zvodidlá, 

• odstránenie žuvačiek z chodníkov a spevnených plôch, 

• odstránenie snehu z chodníkov a peších zón, 

• posyp chodníkov a peších zón, 

• pluhovanie s posypom chodníkov a peších zón, 

• odstránenie snehu z komunikácií pluhovaním, 

• posyp komunikácií, 

• pluhovanie s posypom komunikácií, 

• odstránenie nánosu alebo zrezávanie krajníc, 

• odstránenie buriny z krajníc a obrubníkov, 

• čistenie priekop a rigolov, 

• čistenie priepustov, 

• čistenie komunikácií, chodníkov a zastávok, 
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• čistenie dopravných zariadení. 

61 Izolatérske práce: 

• detaily k hydroizolačným fóliám, 

• stratené debnenie a izolácia proti vlhkosti GUTTADRYTEK. 

65 Pokrývačské práce: 

• aktualizácia vláknocementovej krytiny. 

67 Montáž zámočníckych konštrukcií: 

• osadzovanie oceľových stĺpikov do zemnej skrutky, 

• osadzovanie oceľových stĺpikov zboku betónového múrika, 

• montáž panelového plotového systému AXIS, 

• montáž bavoletov,  

• montáž ostnatého drôtu, 

• montáž napínacieho drôtu. 

69 Montáž sadrokartónových priečok a obkladov: 

• montážne položky priečok RIGIPS. 

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia: 

• antiplagátový náter Antigraffiti PCS, 

• prevencia proti drevokaznému hmyzu, drevokazným hubám a plesniam Lignofix E. 

89 Kúrenársko-inštalačné práce: 

• liatinové vykurovacie telesá, 

• pripojenie vykurovacích telies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Novinky v cenníkovej databáze 

 

A. NOVINKY A ZMENY V JEDNOTLIVÝCH CENNÍKOCH 

01 Zemné práce 

(27 nových položiek) 

VERTIKUTÁCIA TRÁVNIKA, MECHANICKÉ ODBURINENIE, OCHRANA PROTI KRTOM 

Do databázy pre cenovú úroveň 2018/l boli do cenníka doplnené položky pre ochranu a údržbu trávnikov. Medzi 

doplnené činnosti patrí mechanické odburinenie a hnojenie trávnika, položenie ochrannej siete proti drobným 

hlodavcom, vertikutácia (strojové prevzdušňovanie trávnika narezávaním trávnej plsti rotujúcimi nožmi, 

odsadenými od seba približne 1 cm). 

  

 

Ukážka z cenníka: 

01080811 Vertikutácia trávnika 

plocha do 500 m2 v rovine alebo na svahu 

01080811010210 do 1:5 

plocha do 500 m2 na svahu 

01080811020015 nad 1:5 do 1:2 

01080811020020 nad 1:2 do 1:1 

KOSENIE KRAJNÍC A SVAHOV KOMUNIKÁCIÍ 

Medzi klasickú údržbu cestnej zelene patrí aj kosenie trávy krajníc a svahov komunikácií. Položky boli spracované 

podľa náročnosti a s prihliadnutím na možné prekážky ako smerové stĺpiky, zvodidlá alebo dopravné značky. 
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Ukážka z cenníka: 

01080811 Kosenie tráv komunikácií 

strojne 

01080811022010 krajníc 

01080811022020 krajníc s prekážkami (stĺpiky) 

01080811022030 krajníc a svahov 

11 Betonárske práce 

(16 nových položiek, 4 aktualizované položky) 

OSADZOVANIE ŽELEZOBETÓNOVÝCH STĹPIKOV 

Boli doplnené nové položky oplotenia zo železobetónových stĺpikov s tvarovaným povrchom. Na výber sú rohové, 

priebežné alebo koncové. 

  

 



 

 

Novinky v cenníkovej databáze 

 

Ukážka z cenníka: 

11030431 Osadzovanie stĺpika plotového železobetónového prefabrikovaného s drážkami pre výplňové dosky 

vzorované, (bez hĺbenia jamy) 

so zabetónovaním pätky betónom tr. C 20/25 

11030431011151 výšky 1,6 m 
... 
11030431011157 výšky 3,4  m 

OSADZOVANIE OCEĽOVÝCH STĹPIKOV PRE PLETIVOVÉ OPLOTENIE 

Medzi aktualizované a doplnené položky patria aj osadenie oceľových stĺpikov a vzpier pozinkovaných a 

poplastovaných. Nové položky sa týkajú osadenia s prídavným podhrabovým panelom.  

  

 

Ukážka z cenníka: 

11030432 Osadzovanie stĺpikov a vzpier plotových oceľových rúrkových alebo profilovaných k strojovému 

pletivu, výšky 

so zaliatím akoukoľvek cementovou maltou do vynechaných otvorov 

11030432030150 do 2 m 

11030432030160 nad 2 m 

14 Práce pri kladení mazaním, poterov a podkladných vrstiev 

(208 nových položiek, 138 aktualizovaných položiek) 

VŠEOBECNÉ POTERY ZO SUCHÝCH ZMESÍ 

Nové položky poterov a podlahových stierok bez uvedenia komerčných názvov v popise nadväzujú na všeobecné 

položky omietok zo suchých zmesí spracovaných do cenovej úrovne 2017/II. 
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Potery sú členené podľa spojiva na cementové a anhydritové v širokom intervale hrúbok a pevností v tlaku. 

Okrem klasických poterov boli dopracované aj samonivelizačné potery a stierky, špeciálny boxitocementový 

tepelnoizolačný poter a barytový betónový poter, ktorý slúži ako ochrana proti RTG žiareniu. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

14020946 Anhydritový (sadrový) samonivelizačný poter zo suchých zmesí 

pevnosti v tlaku 20 MPa 

14020946020111 hr. 15 mm 
... 
14020946020118 hr. 50 mm 

POTERY BAUMIT, WEBER-TERRANOVA, CEMIX 

Aktualizované a doplnené boli aj potery a podlahové stierky komerčných reprezentantov, ktoré sú po novom 

značené nielen obchodným názvom ale aj v zmysle STN EN 13813. Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí 

dopracovanie nových samonivelizačných cementových hmôt radu weber.floor, polymércementových poterov 

CEMIX, prípadne chýbajúcich hrúbok vybraných poterov. 
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Ukážka z cenníka: 

14020946 Cementová samonivelizačná podlahová hmota Weber - Terranova 

weber.floor 4655, triedy CT-C30-F7, 

14020946007621 hr. 4 mm 
... 
14020946007627 hr. 15 mm 

VYSTUŽENIE POTERU SKLOLAMINÁTOVOU MRIEŽKOU  

Alternatívnou možnosťou k rabicovému pletivu je vystuženie poterov pomocou sklolaminátovej mriežky, ktorej 

hlavnou funkciou je eliminovanie vzniku prasklín. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

14010121 Sklolaminátová mriežka vložená do poteru alebo 

14010121091050 mazaniny 

15 Montáže prefabrikovaných konštrukcií 

 (86 nových položiek) 

OSADZOVANIE ŽELEZOBETÓNOVÝCH PLOTOVÝCH DOSIEK 

Do cenníka montáží prefabrikovaných konštrukcií boli doplnené nové položky osadenia železobetónových dosiek 

s tvarovaným povrchom. Na výber sú rôzne veľkosti, tvary a povrchy dosiek. 
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Ukážka z cenníka: 

15020701 Osadzovanie dosiek plotových železobetónových prefabrikovaných vzorovaných do drážok vopred 

osadených stĺpikov 

nasucho pri rozmere dosiek 

15020701001151 250x50x2000 mm 

15020701001153 500x50x2000 mm 

15020701001155 500x50x2000 mm s rádiusom/mriežkou 

MONTÁŽ DETSKÝCH HERNÝCH PRVKOV 

V cenníku sa doplnili položky pre montáž prvkov detských ihrísk a to konkrétne detské zostavy, hojdačky, 

pieskoviská, lezecké prvky, detské domčeky, lanovky a kolotoče, edukatívne tabule, šmýkačky a iné herné 

doplnky. Položky boli rozdelené podľa materiálu a spôsobu montáže. 
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Ukážka z cenníka: 

15200807 Montáž detských herných prvkov drevených, skladané na mieste 

detské zostavy malé, 

15200807001010 osadené do betónových pätiek 

15200807001020 kotvené skrutkami na pevný podklad 

MONTÁŽ FITNESS PRVKOV 

Podobným spôsobom sa spracovali aj položky pre montáž fitness prvkov tzv. workout cvičenie. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

15200907 Montáž fitness prvkov 

drevených, skladaných na mieste 

15200907001010 osadené do betónových pätiek 

15200907001020 kotvené skrutkami na pevný podklad 

22 Práce na pozemných komunikáciách a letiskách 

(255 nových položiek) 

VYSPRAVENIE TRHLÍN CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ 

Do databázy sa doplnili položky opráv cestných komunikácií vyspravením trhlín krytov vozoviek. Oprava alebo 

ošetrenie trhlín sa vykonáva technológiou zalievania sanačnou hmotou alebo nalepením asfaltovej pásky. 
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Ukážka z cenníka: 

22030952 Vyspravenie trhlín doterajšieho krytu asfaltovou sanačnou hmotou 

oprava trhlín 

22030952021110 šírky nad 30 do 40 mm 
... 
22030952021150 šírky nad 70 mm 

OSADENIE PROTISNEHOVÝCH ZÁBRAN 

Protisnehové zábrany slúžia v zimnom období k ochrane komunikácií a železničných tratí pred snehovými jazykmi 

a závejmi. Zábrany sa používajú z rôznych materiálov ako drevené, hliníkové, plastové alebo ich kombinácia. 
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Ukážka z cenníka: 

22250163 Protisnehové zábrany (zásnežky) 

drevené 

22250163022010 osadenie 

22250163022020 odstránenie 

22250163022030 znovupostavenie 

OSADENIE SNEHOVÝCH KOLOV 

Snehové koly sú zvislé vodiace zariadenia a slúžia ako prostriedok pre bezpečnosť cestnej premávky alebo ako 

pomôcka pri zimnej údržbe ciest. Vyznačujú trasy ciest v zimnom období a majú mimoriadny význam pre subjekty 

vykonávajúce zimnú údržbu ciest. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

22250464 Snehové koly pre vyznačenie trasy komunikácií 

drevené so zabaranením do zeme 

22250464001010 osadenie 

22250464001090 odstránenie 

MONTÁŽ ODRÁŽAČOV NA CESTNÉ ZVODIDLÁ 

Cenník komunikácií bol doplnený o položky montáží zvodidlových odrážačov, ktoré je možné osadiť na oceľové 

alebo betónové zvodidlá. Slúžia na zabezpečenie retroreflexie okraja cestnej komunikácie spolu so zvodidlovými 

stĺpikmi. 
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Ukážka z cenníka: 

22250466 Montáž odrážača na cestné zvodidlá 

22250466001010 oceľové 

22250466001020 betónové 

MONTÁŽ PLAŠIČA ZVERI NA SMEROVÝ STĹPIK 

Odrážače typu plašičov zveri sa montujú na smerové stĺpiky popri krajnici cestných komunikácií. Zabraňujú vstupu 

zveri do vozovky tým, že pri osvietení prechádzajúcim vozidlom odrážajú lúče smerom do terénu mimo vozovky. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

22250466 Montáž odrážača plašiča zveri na plastový 

22250466001310 smerový stĺpik 
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MONTÁŽ VODIACICH PÁSOV NA ZVODIDLÁ 

Lineárne vodiace pásy sú určené na betónové zvodidlá. Sú riešením pre nebezpečné zákruty, úzke viacpruhové 

cesty, úseky práce na ceste, obrysy mostov a tunelov a trvalé alebo dočasne osadené zábrany. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

22250466 Montáž lineárnych vodiacich pásov na zvodidlá 

22250466001410 betónové 

ODSTRÁNENIE ŽUVAČIEK Z CHODNÍKOV A PEŠÍCH ZÓN 

Odstraňovanie žuvačiek je vykonávané špeciálnym vysokotlakovým čističom využívajúcim trysku a vodnú paru. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

22251592 Odstránenie žuvačiek z chodníkov a peších zón 

plochy 

22251592009110 do 500 m2 

22251592009120 nad 500 m2 
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ODSTRÁNENIE SNEHU Z CHODNÍKOV A PEŠÍCH ZÓN 

V mestách a obciach sa každoročne v zimnom období musia udržiavať chodníky, schodiská, pešie zóny a pod.  

Pre ich údržbu sa spracovali položky odstránenia snehu ručne odhŕňaním alebo strojne pluhovaním. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

22251592 Odstraňovanie snehu na chodníkoch alebo peších zónach s odhodením snehu na hromady do 5 m 

22251592011010 ručne 

22251592011110 strojne 

POSYP CHODNÍKOV A PEŠÍCH ZÓN 

Pre schodnosť chodníkov a peších zón sa vykonáva posyp týchto plôch inertným alebo chemickým materiálom. 

Tieto práce sa vykonávajú ručne alebo strojne príslušnými mechanizmami. 
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Ukážka z cenníka: 

22251592 Posyp chodníkov alebo peších zón inertným materiálom 

ručne 

22251592011210 fr. 0-4 mm 

22251592011220 fr. 4-8 mm 

PLUHOVANIE S POSYPOM CHODNÍKOV A PEŠÍCH ZÓN 

Položky sa použijú v prípadoch, ak sa vykonáva strojný posyp chodníkov alebo peších zón zároveň s pluhovaním. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

22251592 Odstraňovanie snehu pluhovaním s posypom chodníkov alebo peších zón inertným materiálom 

fr. 0-4 mm, šírky pruhu do 2 m, dávkovanie 

22251592013010 do 100 g/m2 

22251592013020 nad 100 do 150 g/m2 

22251592013030 nad 150 do 250 g/m2 

ODSTRÁNENIE SNEHU Z KOMUNIKÁCIÍ PLUHOVANÍM 

Do zimnej údržby komunikácií patrí technológia odstraňovania snehu pluhovaním. Pluhovaním na cestách  

sa odstraňuje sneh z vozovky tak, aby sa zabezpečila zjazdnosť alebo prejazdnosť v každom smere jazdy, a to 

najmenej v jednom jazdnom pruhu o minimálnej šírke 2,5 m, pričom hrúbka zostávajúcej vrstvy neprevyšuje 3 cm. 
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Ukážka z cenníka: 

22251592 Odstraňovanie snehu na komunikáciách pluhovaním 

sypač s radlicou, 

22251592021010 šírky do 3 m 

22251592021020 šírky do 4,3 m 

POSYP KOMUNIKÁCIÍ 

Posyp vozoviek sa používa v zimnej údržbe pozemných komunikácií ako prostriedok k zaisteniu alebo zlepšeniu 

zjazdnosti. Posyp inertným zdrsňujúcim materiálom slúži k zvýšeniu adhézie medzi pneumatikou a vozovkou  

na ujazdenom snehu alebo pri námraze. Posyp, či postrek chemickými látkami sa používa na zníženie bodu 

mrznutia vody, a teda na rozmrazenie snehu či ľadu alebo na prevenciu usadzovania snehu či namŕzaniu povrchu. 
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Ukážka z cenníka: 

22251592 Posyp komunikácií inertným materiálom 

fr. 0-4 mm, š. pruhu do 3,5 m, dávkovanie 

22251592022010 do 100 g/m2 
... 
22251592022040 nad 250 do 400 g/m2 

PLUHOVANIE S POSYPOM KOMUNIKÁCIÍ 

Do cenníka sa spracovali tiež položky odstránenia snehu pluhovaním so súčasným posypom komunikácií inertným, 

chemickým alebo zmiešaným materiálom. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

22251592 Odstraňovanie snehu pluhovaním s posypom komunikácií inertným materiálom 

fr. 0-4 mm, š. pruhu do 3,5 m, dávkovanie 

22251592025010 do 100 g/m2 
... 
22251592025040 nad 250 do 400 g/m2 

ODSTRÁNENIE NÁNOSU ALEBO ZREZÁVANIE KRAJNÍC 

Plynulým, kontinuálnym zrezávaním a vyčistením krajníc a udržiavaním priekop cestných komunikácií je zaistený 

sústavný odtok vody z komunikácie. Tým je možné predchádzať podmáčaniu a vyplavovaniu krajníc, vytváraniu 

výtlkov, kaluží a mrazových trhlín. 
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Ukážka z cenníka: 

22251593 Odstránenie nánosu (uľahnutého, príp. zajazdeného) na krajniciach pod zvodidlami, naneseného 

vplyvom cestnej premávky s premiestnením na hromady na vzdialenosť do 50 m alebo s naložením 

na dopravný prostriedok, ale bez zloženia priemernej hr. 

22251593008105 do 50 mm -0,063 t 

22251593008110 nad 50 do 100 mm -0,126 t 

22251593008120 nad 100 do 200 mm -0,252 t 

ODSTRÁNENIE BURINY Z KRAJNÍC ALEBO OBRUBNÍKOV 

Odstránenie buriny alebo odburinenie krajníc a obrubníkov sa vykonáva mechanicky oceľovou kefou strojne  

alebo ručne vytrhávaním. Tiež je možné odstrániť burinu chemicky postrekom. 
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Ukážka z cenníka: 

22251593 Odstránenie buriny z krajníc alebo obrubníkov 

mechanicky 

22251593011010 strojne oceľovou kefou 

22251593011110 ručne vytrhávaním 

ČISTENIE PRIEKOP A RIGOLOV 

V cenníku sa aktualizovali položky čistenia priekop a doplnili sa položky pre čistenie rigolov strojne alebo ručne. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

22251595 Čistenie rigolov komunikácií od nánosu s odstránením trávnatého porastu, s premiestnením na 

hromady na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, ale bez zloženia, 

priemernej hrúbky nánosu 

ručne 

22251595009501 do 50 mm -0,044 t 

22251595009502 nad 50 do 100 mm -0,088 t 

ČISTENIE PRIEPUSTOV 

Do novej databázy sa spracovali položky pre ocenenie čistenia priepustov podľa rozsahu ich znečistenia. 
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Ukážka z cenníka: 

22251596 Čistenie priepustov ručne, s odstránením nánosu alebo trávnatého porastu, s premiestnením na 

hromady na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, dĺžka priepustu do  

8 m, 

pri hrúbke nánosu do 25 %, priemeru priepustu 

22251596009712 nad 0,50 do 1,00 m -0,057 t 

22251596009713 nad 1,00 do 1,50 m -0,107 t 

22251596009714 nad 1,50 do 2,00 m -0,152 t 

ČISTENIE KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV A ZASTÁVOK 

Do letnej údržby patria práce ako čistenie komunikácií, chodníkov, peších zón, autobusových zastávok hlavne  

po zimnom období. Položky sa spracovali podľa spôsobu čistenia a typu čistenej plochy. Pre čistenie týchto plôch 

sa využívajú pracovné čaty, samozberné zametače alebo kropiace automobily. 
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Ukážka z cenníka: 

22251597 Očistenie povrchu chodníkov 

22251597008401 ručne zametaním 

22251597008403 samozberným zametačom 

ČISTENIE DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ 

V rámci letnej údržby sa do cenníka pozemných komunikácií pridali položky pre ocenenie čistenia dopravných 

zariadení ako smerové stĺpiky, zvodidlá alebo zvislé dopravné značky. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

22251598 Čistenie dopravných zariadení 

22251598001010 plastových smerových stĺpikov 
... 
22251598001060 veľkoplošných zvislých dopravných značiek plochy do 10 m2 

61 Izolatérske práce 

(29 nových položiek) 

DETAILY K HYDROIZOLAČNÝM FÓLIAM  

Do databázy pre cenovú úroveň 2018/l sme zaradili do cenníka položky pre ocenenie zhotovenia detailov 

k hydroizolačným fóliám, konkrétne líniové kotvenie zvislej hydroizolácie stenovou a kútovou lištou. 
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Ukážka z cenníka: 

61010604 Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliám 

pre etapové ukončenie, líniové kotvenie, ukončenie na zvislej hrane 

61010604020100 stenová lišta r.š. 50 mm 

pre kotvenie na vnútorných a vonkajších hranách 

61010604020110 kútová lišta r.š. 70 mm 

STRATENÉ DEBNENIE A IZOLÁCIA PROTI VLHKOSTI GUTTADRYTEK 

Systém GUTTADRYTEK vyrobený z HDPE ponúka viaceré funkcie využitia. Patrí k nim: 

• izolácia proti vlhkosti, 

• izolácia proti radónu, 

• úspora betónu, 

• vytvorenie priestoru pre technické siete. 

GUTTADRYTEK je možné využiť pri novostavbách, ale aj rekonštrukciách starších budov, kde tento systém slúži 

najmä na odvedenie vlhkosti a vysušenie navlhnutého muriva. Súčasťou funkčného riešenia je odvetrávací systém, 

ktorý sa oceňuje potrubím z cenníka 88 Zdravotechnicko-inštalačné práce. 
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Ukážka z cenníka: 

61010107 Stratené debnenie z HDPE tvaroviek a izolácia proti vlhkosti a radónu GUTTADRYTEK vytvárajúca 

trvalú vzduchovú dutinu, 

tvarovka výšky (bez montážnych terčov) 

61010107011011 50 mm 
... 
61010107011033 600 mm 

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 

(15 nových položiek, 2 aktualizované položky) 

OSADZOVANIE OCEĽOVÝCH STĹPIKOV 

Prepracovali sa položky pre osadenie oceľových stĺpikov a vzpier do platne a následným prichytením do 

betónového podkladu pomocou kotiev. Pridané boli nové položky pre uchytenie stĺpika z bočnej strany múrika 

pomocou úchytov a kotiev, osadenie do zemných skrutiek a tiež položky pre osadenie bavoletov na stĺpiky. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

67119000 Osadzovanie stĺpika 

oceľového k pletivovým panelom pripevnením z boku múrika 

67119000006750 výšky do 2 m 

67119000006760 výšky nad 2 m 
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MONTÁŽ STROJOVÉHO A PANELOVÉHO PLETIVOVÉHO OPLOTENIA 

Zaktualizované boli položky pre montáž pletiva na stĺpik a pribudli položky pre montáž pletivových panelov 

systému AXIS od firmy DIRICKX. K novým položkám patria tiež položky pre montáž napínacieho a ostnatého drôtu. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

67110200 Montáž oplotenia 

panelového pletivového, na oceľové stĺpiky, výšky 

67110200004150 do 2,2 m 

67110200004160 nad 2,2 m 

65 Pokrývačské práce 

(44 nových, 152 rekonštruovaných položiek) 

VLÁKNOCEMENTOVÉ KRYTINY 

Do databázy pre cenovú úroveň 2018/l boli zaktualizované rozbory položiek pre ocenenie vláknocementovej 

krytiny zo šablón a vlnoviek. Pôvodné materiály od výrobcu FERENIT sa nahradili aktuálne dostupným 

sortimentom  

od firiem CREATON a DEK.  
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Ukážka z cenníka: 

65010104 Montáž krytiny z vláknocementových šablón 

sklon strechy do 30° 

65010104101100 rozmer 400x400 mm 

65010104101105 rozmer 600x300 mm 

69 Montáž sadrokartónových priečok a obkladov 

(27 nových položiek) 

MONTÁŽNE POLOŽKY PRIEČOK 

Do databázy pre cenovú úroveň 2018/l boli doplnené montážne položky priečok a predsadených stien RIGIPS. 

Užívatelia tak môžu okrem tradičných SDK dosiek vyberať aj z doplneného materiálového sortimentu dosky 

ACTIV’AIR RB, modrú akustickú dosku ACTIV’AIR MA (DF), GLASROCK F Ridurit a iné. 

 
 

 

Ukážka z cenníka: 
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69010202 Priečky Habito + Activ Air, dvojito opláštené na oceľovú konštrukciu, s vloženou izoláciou 

doskami HABITO 12,5 mm + ACTIV AIR 12,5 mm, priečka 

69010202056860 hr. 100 mm, CW50 

69010202056861 hr. 125 mm, CW75 

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 

(2 nové položky) 

ANTIGRAFFITI PCS, LIGNOFIX E 

Do databázy pre cenovú úroveň 2018/l boli pridané nátery ANTIGRAFFITI PCS a LIGNOFIX E. 

Antigraffiti PCS náter je nanotechnologickým produktom s obsahom nano častíc kremíka. Ide o výnimočne 

trvácnu, resp. permanentnú ochranu povrchu pred grafitmi a inými vonkajšími vplyvmi. Použije sa na povrchy 

betónové alebo oceľové, môžu byť natreté farbou alebo čisté, fasády, kovy, sklo, drevo, minerálne povrchy, 

lamináty  

a povrchy z uhlíkových vlákien a iné.  

Lignofix E je koncentrovaný kvapalný prípravok s preventívnym účinkom proti drevokaznému hmyzu (napr. 

červotoč, tesárik), drevokazným hubám (napr. drevomorka), drevo sfarbujúcim hubám a plesniam. Je určený  

k povrchovej impregnácií dreva v interiéroch (napr. strešnej konštrukcie, podlahy) a v exteriéroch bez priameho  

a trvalého kontaktu so zemou (napr. strešné podbitie, drevené stavby, ploty). 

  

 

Ukážka z cenníka: 

84010716 Nátery tesárskych konštrukcií protihnilobné, protiplesňové a protipožiarne 

povrchová impregnácia 

84010716060155 Lignofixom 
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84010815 Nátery omietok, betónových povrchov antigraffiti 

antiplagátový 

84010815027027 Antigraffiti PCS náter 

89 Kúrenársko-inštalačné práce 

(34 nových položiek, 505 aktualizovaných položiek) 

Cenník prešiel rozsiahlou aktualizáciou materiálov v rámci vnútorných rozborov položiek ale aj v rámci 

jednoduchých a zložených väzieb pri montážnych položkách. V rámci aktualizácií sa v spolupráci 

s renomovanými výrobcami v oblasti TZB nahradili neaktuálne materiály a materiály bez výrobcu novými, 

používanými v súčasnosti na trhu. 

LIATINOVÉ VYKUROVACIE TELESÁ 

Liatinové vykurovacie telesá prešli rekonštrukciou, pri ktorej boli zaktualizované klasické článkové liatinové 

vykurovacie telesá. Doplnené boli nové materiály a položky retro radiátorov používaných hlavne pri 

rekonštrukciách starších objektov a kultúrnych pamiatkach. Zmena nastala aj v mernej jednotke. Výrobca po 

novom udáva mernú jednotku v kusoch namiesto m2.  

  

 

Ukážka z cenníka: 

89050101 Montáž vykurovacieho telesa článkového liatinového 

výšky 350 mm  

89050101012000 dĺžky 400-600 mm 

89050101012005 dĺžky 700-900 mm 
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RETRO VENTILY 

K novým položkám retro liatinovým vykurovacím telesám boli doplnené položky pre príslušné retro ventily 

a termostatické hlavice. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

89040525 Montáž retro ventilov 

89040525024250 pre liatinové vykurovacie telesá 

PRIPOJENIE VYKUROVACÍCH TELIES 

V časti cenníka ústredné vykurovanie boli pridané položky pripojenia vykurovacích telies. 

 

 

 

Ukážka z cenníka: 

89050190 Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies 

89050190002000 priamych 
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B. NOVINKY A ZMENY V MATERIÁLOCH 

„Materiálová databáza novej generácie“ – to je originálna databáza CENEKON 2018/I. 

V aktuálnej cenovej úrovni sme pre Vás po viacročnej práci opravili, prečíslovali a doplnili o nové odbory triednik 

JKPOV. Nové aj staré materiály majú 12-miestny kód a presný popis s potrebnými údajmi. Tak isto sme pre Vás 

pripravili nové pohľady na materiálovú databázu „CENEKON“ a „VÝROBCA/PREDAJCA“. Zatriedenie v pohľade 

CENEKON je užívateľsky prehľadnejšie a práca s ním je oveľa jednoduchšia. V pohľade VÝROBCA/PREDAJCA 

nájdete materiály zoradené podľa jednotlivých výrobcov a predajcov, čo Vám prinesie ďalšie zrýchlenie práce. Ako 

každú databázu sme pre Vás aj v tejto doplnili materiály od takmer 30tich firiem zo slovenského stavebného trhu. 

To je približne štyritisíc nových materiálov od spoločností, ako napr. VIESSEMANN, DIRICKX a BEVES, FUN TIME  

alebo REA-S, ktoré môžete používať pri oceňovaní vašich projektov.  

 

  firma popis 
Cenník 

materiálov 
 Materiály 

online 

1 GIACOMINI 
guľové ventily pre vykurovanie - s páčkou, s motýlikom, typ 
DADO 

27 
 

- 

2 VIADRUS 
vykurovacie telesá liatinové, článkové - Kalor, Bohemia, Atena, 
Windsor 

50 
 

- 

3 DEK 
vláknocementová krytina hladká Cembrit a Eternit + 
príslušenstvo 

60 
 

- 

4 CREATON vláknocementová krytina vlnitá Eternit Baltic + príslušenstvo 52 
 

- 

5 PROFI Baustoffe 
ochrana proti RTG žiareniu - barytový betónový poter a 
barytová jadrová omietka 

2 
 

- 

6 
WEBER-
TERRANOVA 

samonivelizačné podlahové hmoty weber.floor 4610 a 4655 2 
 

- 

7 CEMIX 
samonivelizačná stierka SLIM 210, polymércementový poter 
označenie 070 h 

2 
 

- 

8 
GLOBAL 
ENTERPRISES 

protisnehové zábrany - drevené a výplň sieť/drevo 5 
 

- 

9 KOVOKRAB protisnehové zábrany - hliník a výplň drevo 2 
 

- 

10 DEN BRAVEN asfaltové pásky na opravu trhlín 6 
 

- 

11 EMBECO hmoty asfaltové sanačné Biguma 2 
 

- 

12 VIESSMANN 
kotly plynové nástenné kondenzačné Vitodens, stacionárne 
Vitocrossal, ohrievače vody Vitosol + zásobníky Vitocell a 
príslušenstvo 

601 
 

- 

13 GUTTA 
stratené debnenie a izolácia z HDPE proti vlhkosti a radónu 
GUTTADRYTEK 

29 
 

- 

14 RIGIPS 
sadrokartónové dosky HABITO, Activ'Air, protipožiarne a 
sadrovláknité dosky Rigidur 

12 
 

- 
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  firma popis 
Cenník 

materiálov 
 Materiály 

online 

15 PLASTIKA SV cestné doplnky - plastové snehové koly a zvodidlové odrážače 9 
 

- 

16 
LAPERR, 
NERODIA, 
SILICON 

cestné posypové soli 3 
 

- 

17 NANOTRADE 
antigrafity náter PCS - je nanotechnologickým produktom s 
obsahom nano častíc kremíka. 

1 
 

- 

18 VILLATESTA krytina pálená MEDITERRAN Canal S a príslušenstvo 13 
 

- 

19 STACHEMA 
impregnácia Lignofix E - Profi bezfarebná, prevencia proti 
drevokaznému hmyzu, drevokazným hubám a plesniam 

1 
 

- 

20 BEVES dosky a stĺpiky betónové plotové 80 
 

- 

21 DÖRKEN izolácie spodnej stavby a strešné izolácie 62 
 

- 

22 STAV CONTACT 
vyľahčovacie moduly pre stropné dosky COBIAX SLIM-LINE typ 
CBCM-S 

19 
 

- 

23 CHÉMIA SERVIS 
doplnenie geomreží a geosietí, hydroizolačných HDPE fólií 
ATARFIL HD 

12 
 

- 

24 AMI stropné svietidlá ACQUEX, PRIMA 20 
 

- 

25 FUN TIME zostavy pre detské ihriská a fitnes prvky 196 
 

- 

26 
CENTRUM 
ROZVOJA 
ZÁHRADNÍCTVA 

ovocné stromy - jabloň, hruška, slivka, čerešňa, orech 100 
 

- 

27 DIRICKX ploty - pletivá + drôty + panely a príslušenstvo 206 
 

- 

28 REA-S nerezové rúry, tyče, plechy a potrubné diely - 
 

2055 

29 GEOMAT geotextílie, geosiete, geomreže - 
 

410 

SPOLU: 1574 
 

2465 

 

 


