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PREHĽAD SYSTÉMOVÝCH ZMIEN A NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V CENNÍKOVEJ
DATABÁZE CENEKON TSP 2018/II
01 Zemné práce
Novinkou v databáze 2018/II sú položky pre osadenie stien alebo spevnenie svahu z betónových tvárnic. Databázu
sme doplnili o oporné múry z betónových uholníkov.

12 Murárske práce
Cenník bol výrazne aktualizovaný z titulu murárskych prác so zameraním na tehly, tvárnice a nové prekladové
konštrukcie YTONG.

22 Práce na pozemných komunikáciách a letiskách
V novej cenovej úrovni sme kompletne zrekonštruovali položky pre ocenenie vodorovného dopravného značenia.
Spracovali sa tiež položky pre vystuženie asfaltových vrstiev novovybudovanej alebo existujúcej vozovky.
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69 Montáž sadrokartónových priečok a obkladov
Sadrokartónové prefabrikáty uľahčujú a zrýchľujú čas montáže priamo na stavbe. Strojové spracovanie hrán
ponúka krajšie detaily s minimálnym množstvom tmelenia a bez použitia rohových hliníkových líšt. Vyrábané sú
prefabrikáty tvaru U, L, O, T, WC moduly, garniže, svetelné rampy, dekoračné rámy.

88 Zdravotechnicko - inštalačné práce
Do cenníka pribudla nová časť 08 špeciálnych nerezových a oceľových rozvodov a tvaroviek určených
pre potravinársky, chemický a farmaceutický priemysel, ale aj pre letiská, výrobné závody a obchodné centrá.
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NOVÉ TECHNOLÓGIE V CENNÍKOVÝCH DATABÁZACH:
01 Zemné práce:
•

osadenie stien alebo spevnenie svahu z betónových svahových tvárnic.

02 Práce špeciálneho zakladania:
•
•

drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a pre stabilizáciu podkladu,
geobunky.

05 Búracie práce a demolácie:
•
•

demontáž skupiny položiek 01 – rúrkové vedenia, krabice,
rezanie existujúcich betónových mazanín a škár v podlahách.

12 Murárske práce:
•
•
•

murárske práce z tehál POROTHERM, HELUZ, TermoBRIK a BRITTERM,
murárske práce z tvárnic YTONG a PORFIX,
aktualizácia komínového systému SCHIEDEL.

14 Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev
•
•

zbrúsenie povlaku (nerovností) betónových podláh a omietok a strojné brúsenie povrchu liateho terazza,
zbrúsenie existujúcich betónových podláh.

15 Montáže prefabrikovaných konštrukcií:
•

oporný múr z betónových uholníkov tvaru L.

22 Pozemné komunikácie a letiská:
•
•
•
•
•
•
•

kladenie dlažby z betónových vegetačných tvárnic,
vodorovné dopravné značenie krytov,
osadenie cestných obrubníkov,
osadenie záhonového alebo parkového obrubníka do lôžka zo suchého betónu,
vystužovanie asfaltových vrstiev vozoviek,
osadenie odvodňovacích štrbinových žľabov,
osadenie odvodňovacích odparovacích žľabov.

61 Izolatérske práce:
•

protipožiarne prestupy.

67 Montáž zámočníckych konštrukcií:
•

nové položky pre montáž podhľadov z kovových kaziet.

Novinky v cenníkovej databáze

69 Montáž sadrokartónových priečok a obkladov:
•
•
•
•

doplnenie montážnych položiek sadrokartónových konštrukcií priečok, predsadených stien a podhľadov
s doskou HABITO,
nové položky sadrokartónových prefabrikovaných prvkov pre kapotáž rozvodov potrubia, vytvorenie
svetelných rámp, dekoračných stropov,
sadrokartónové obklady zhotovované priamo na mieste výstavby pre rozvody potrubia, nosníky a iné
konštrukcie,
nové položky pre montáž podhľadov z minerálnych kaziet.

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia:
•

bezpečnostné vodorovné značenie podláh.

88 Zdravotechnicko - inštalačné práce:
•
•
•
•
•

kanalizačné potrubie PE zvárané,
špeciálna tvarovka Geberit Sovent,
potrubie PVC na odvod kondenzátu,
vodovodné potrubie nerezové lisované,
špeciálne rozvody.

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení:
•
•

aktualizácia Nh vybraných položiek pre externé práce,
revízie elektrických zariadení.
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A.

NOVINKY A ZMENY V JEDNOTLIVÝCH CENNÍKOCH

01 Zemné práce
(8 nových položiek)

OSADENIE STIEN ALEBO SPEVNENIE SVAHU Z BETÓNOVÝCH SVAHOVÝCH TVÁRNIC
V cenníku 01 Zemné práce sa doplnili položky pre osadenie stien alebo spevnenie svahu z betónových svahových
tvárnic. Technológia je ideálnym riešením pre záhrady do svahu alebo pre terénne úpravy pozemku.

Ukážka z cenníka:
01080703

Osadenie stien z betónových svahových tvárnic
stena kolmá, výšky do 1,5 m

01080703002010 hr. steny do 400 mm
01080703002020 hr. steny nad 400 mm

02 Práce špeciálneho zakladania
(15 nových položiek, 6 aktualizovaných)

DRENÁŽNE GEOSYNTETIKÁ PRE ODVODNENIE A PRE STABILIZÁCIU PODKLADU
Cenník 02 Práce špeciálneho zakladania sme doplnili o položky vrstiev z drenážnych geosyntetík pre odvodnenie
a stabilizáciu podkladu. Funkcia geosyntetiky používanej na drenážne účely je definovaná ako schopnosť
zhromažďovať a odvádzať vodu alebo iné kvapaliny v jej rovine. Jej úlohou je odviesť požadované množstvo vody
z konštrukcie stavby.
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Ukážka z cenníka:
02010553

Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a pre stabilizáciu podkladu
nelaminované, sklon

02010553040010 do 1:5
02010553040020 nad 1:5 do 1:2,5
02010553040030 nad 1:2,5 do 1:1
GEOBUNKY
V cenníku boli zrekonštruované položky geobuniek pre stabilizáciu podkladu z HDPE.
Geobunky Multicell boli nahradené geobunkami Geomacell. Vyrobené sú z vysokohustotného polyetylénu HDPE,
sú to ľahké, roztiahnuteľné bunkové systémy, ktoré vytvárajú protieróznu ochranu alebo konštrukčný základ.
Systém je použiteľný s rôznymi typmi výplňového materiálu (zemina, kamenivo, betón).
Systém sa používa v týchto aplikačných oblastiach:
•
•
•

stabilizácia podkladových vrstiev a podložia,
protierózna ochrana svahov a skalných stien,
oporné konštrukcie.
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Ukážka z cenníka :
02060905

Geobunky pre stabilizáciu podkladu z HDPE
v sklone do 1:5, výšky 100 mm, počet buniek

02060905011720 nad 8 do 38/m2
v sklone do 1:5, výšky 150 mm, počet buniek
02060905011630 do 32/m2

05 Búracie práce a demolácie
(290 nových položiek)

DEMONTÁŽE SKUPINY POLOŽIEK 01 – RÚRKOVÉ VEDENIA, KRABICE
Od novej databázy 2018/II sme začali s postupným dopĺňaním položiek demontáží cenníka 91 Montáž
silnoprúdových rozvodov a zariadení. Do novej cenovej úrovne sa spracovali položky pre demontáž rúrkových
vedení a krabíc. Položky boli rozdelené podľa typu demontáže do sute alebo pre spätnú montáž.
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Ukážka z cenníka:
05020340

Demontáž - rúrka elektroinštalačná ohybná z PVC uložená voľne

05020340068001 typ 1416
...
05020340068006 typ 1450

-0,00004 t
-0,00021 t

REZANIE BETÓNOVÝCH MAZANÍN A ŠKÁR V PODLAHÁCH
Do cenníka sa doplnili položky rezania existujúcich betónových mazanín a škár v podlahách. Rezanie betónových
mazanín sme rozdelili na rezanie vystužených a rezanie nevystužených mazanín.

Ukážka z cenníka :
05090461

Rezanie betónových mazanín existujúcich
nevystužených hĺbky

05090461013101 do 50 mm
05090461023102 nad 50 do 100 mm

12 Murárske práce
(305 nových položiek, 126 aktualizovaných položiek)
Cenník prešiel výraznou aktualizáciou v časti murárske práce so zameraním na tehly (POROTHERM, HELUZ,
TermoBRIK, BRITTERM) a tvárnice (YTONG, PORFIX, SILKA).
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MURÁRSKE PRÁCE Z TEHÁL
POROTHERM
Sortiment tehál POROTHERM bol rozšírený najmä o nové akustické tehly, napríklad AKU SYM, AKU Profi zalievané
betónom alebo brúsené tehly pre akustické priečky.

Ukážka z cenníka:
12040101

Akustické priečky z tehál pálených POROTHERM AKU Profi brúsených na pero a drážku
na maltu POROTHERM Profi

12040101032091 115x497x249 P 10
12040101032093 190x372x249 P 15
Okrem tehál boli zrekonštruované aj položky roletových a žalúziových prekladov POROTHERM Vario UNI, ktoré sa
používajú v murovaných obvodových stenách ako nosné prvky nad okennými a dvernými otvormi s možnosťou
zabudovania vonkajších roliet alebo žalúzií. Preklady POROTHERM KP Vario UNI sa skladajú z vnútorného nosného
dielu, čo je železobetónový preklad s keramickým povrchom a z vonkajšej schránky, do ktorej sa osadzuje navíjací
mechanizmus rolety alebo žalúzie. Nosná časť sa vyrába v dvoch vyhotoveniach v závislosti od dĺžky prekladu.
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Ukážka z cenníka :
12020606

Roletový a žalúziový preklad POROTHERM VARIO UNI osadený do maltového lôžka,
pre hr. muriva 365 mm, dĺžky

12020606000351 1000 mm
...
12020606000360 3250 mm
HELUZ
Spoločnosť HELUZ predstavila nové brúsené akustické tehly AKU Kompakt 21 s vloženou minerálnou vlnou a AKU
Z 17,5 so zámkom v tvare písmena „Z“, ktoré boli spolu s ďalšími novinkami dopracované do aktuálnej cenovej
úrovne.

Ukážka z cenníka:
12020101

Murivo akustické (m3) z tehál pálených HELUZ AKU brúsených na pero a drážku
na PUR penu

12020101034461 210x333x249 P 12,5 Kompakt
TermoBRIK
Položky TermoBRIK boli doplnené o nové nebrúsené tehly na murovaciu maltu a brúsené tehly na lepiacu maltu
a PUR penu. Aktualizované boli taktiež položky murív z tehál SUPRA a SUPRA PLUS o nové doplnkové tehly
polovičnej veľkosti.
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Ukážka z cenníka:
12020101

Murivo nosné (m3) z tehál pálených TermoBRIK TD brúsených na pero a drážku
kontaktne na lepiacu maltu

12020101035011 440x240x249 P 10
...
12020101035020 240x375x249 P 15 UNI
BRITTERM
Do cenníka pribudli aj nové položky murív BRITTERM hrúbky 300 a 380 mm z tehál radu Termo plnených
minerálnou vlnou.
Ukážka z cenníka:
12020101

Murivo nosné (m3) z tehál pálených BRITTERM Termo brúsených na pero a drážku
kontaktne na lepiacu maltu

12020101037091 440x250x249 P 8
...
12020101037094 300x250x249 P 8
MURÁRSKE PRÁCE Z TVÁRNIC
YTONG
V sortimente YTONGu nastali v roku 2017 výrazné zmeny, keď sa približne polovica tvárnic prestala vyrábať
a súčasne bola nahradená novými materiálmi. Zmena nastala aj v značení. Pribudli slovné pomenovania tvárnic,
ako Standard, Univerzal, Statik, Statik Plus, Start a Klasik. Pre lepšiu orientáciu položky materiálov i prác plne
kopírujú členenie tvárnic YTONG z aktuálneho cenníka výrobcu.
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Ukážka z cenníka:
12020102

Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic YTONG Start P4-550
na MVC a tenkovrstvovú maltu YTONG

12020102032611 250x124x599 P4-550
...
12020102032613 375x124x599 P4-550
Okrem tvárnic boli dopracované aj nové nosné preklady šírky 200 mm, žalúziové kastlíky z Purenitu a U-profil šírky
200 mm.

Ukážka z cenníka:
12020616

Žalúziový kastlík YTONG z Purenitu osadený pomocou mechanického kotvenia
šírky 164 mm, výšky 249/279 mm, dĺžky

12020616000371 1000 mm
...
12020616000375 3000 mm
PORFIX
V rámci aktualizácie boli opätovne do databázy zaradené tvárnice Premium P2-400 s úchopovou kapsou hrúbky
300 mm.
Ukážka z cenníka:
12020102

Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PORFIX Premium P2-400 P+D s úchopovou kapsou
na MVC a tenkovrstvové lepidlo PORFIX

12020102035751 300x250x500 P2-400 PDK
...
12020102035753 500x250x500 P2-400 PDK
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AKTUALIZÁCIA KOMÍNOVÉHO SYSTÉMU SCHIEDEL
V komínovom systéme Schiedel bol aktualizovaný materiál podľa nového sortimentu. V sortimente výrobkov
komínového systému Schiedel boli vyradené niektoré výrobky a z tohto dôvodu bolo 24 položiek zrušených.

14 Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev
(9 nových položiek)

ZBRÚSENIE EXISTUJÚCICH BETÓNOVÝCH PODLÁH
Do cenníka boli pridané nové položky na zbrúsenie existujúcich betónových podláh. Položky sa použijú
pre zbrúsenie podláh pred zhotovením spevňovacích náterov, odstránenie starých náterov, lepidiel
alebo vyrovnanie povrchu.
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Ukážka z cenníka :
14029000

Brúsenie existujúcich betónových podláh
zbrúsenie

14029000001001 hrúbky do 3 mm
príplatok za každý ďalší
14029000001009 1 mm hrúbky
BRÚSENIE NEROVNOSTÍ BETÓNOVÝCH PODLÁH A BRÚSENIE VNÚTORNÝCH OMIETOK STIEN
Do cenníka boli pridané nové položky na zbrúsenie povlaku (nerovností) betónových podláh a strojné brúsenie
povrchu liateho terazza. Ďalej boli pridané položky brúsenia vnútorných omietok stien.

Ukážka z cenníka :
14029000

Brúsenie nerovností betónových podláh
zbrúsenie povlaku

14029000001011 hrúbky do 2 mm
13039000

Brúsenie vnútorných omietok

13039000002001 stien rovinných

15 Montáže prefabrikovaných konštrukcií
(10 nových položiek)
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OPORNÝ MÚR Z BETÓNOVÝCH UHOLNÍKOV TVARU L
Novinkou v databáze sú tiež oporné múry z betónových uholníkov ELKO. Sú praktickým a rýchlym riešením
pre spevnenie svahu ako spoľahlivý oporný múr, aj pre vytvorenie násypov a terás v rôznych terénnych
podmienkach. Položky prác sa spracovali pre päť výškových konštrukčných prvkov.

Ukážka z cenníka:
15020602

Oporný múr z betónových uholníkov tvaru L
priamy diel, výšky

15020602001010 550 mm
...
15020602001050 1550 mm

22 Práce na pozemných komunikáciách a letiskách
(113 nových položiek)

KLADENIE DLAŽBY Z BETÓNOVÝCH VEGETAČNÝCH TVÁRNIC
Do novej databázy sa prepracovali položky pre kladenie dlažby z betónových vegetačných tvárnic. Položky sú
rozdelené podľa hrúbky a veľkosti tvárnic. Hlavnou novinkou sú tvárnice veľkosti nad 0,25 m2. Dlažba sa využíva
na príjazdy do garáží, parkoviská a vytvára pevnú zatrávnenú plochu.
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Ukážka z cenníka:
22040617

Kladenie dlažby z betónových vegetačných tvárnic s vyplnením škár a s lôžkom z kameniva
ťaženého hr. do 40 mm
hr. 80 mm, veľ. do 0,25 m2/ks, plochy

22040617021110 do 50 m2
...
22040617021140 nad 300 m2
VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE KRYTOV
Kompletnou rekonštrukciou prešli položky pre ocenenie vodorovného dopravného značenia ciest. Položky sú
spracované pre technológie striekané farbou, striekané plastom, dvojzložkovým studeným plastom
a termoplastom.

Novinky v cenníkovej databáze

Ukážka z cenníka:
22250776

Vodorovné značenie krytov striekané farbou
deliacich čiar súvislých, šírky 125 mm, biela

22250776021010 základná
22250776021020 retroreflexná
OSADENIE CESTNÝCH OBRUBNÍKOV
Novinkou v cenovej úrovni 2018/II sú položky pre osadenie cestných betónových obrubníkov. Využívajú
sa pre vytvorenie prevýšení medzi cestou a chodníkom, na ukončenie plôch vytvorených z dlažieb a dlaždíc.

Ukážka z cenníka:
22250980

Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého so zaliatím a zatrením škár cementovou
maltou, so zhotovením lôžka
bez bočnej opory z betónu prostého

22250980010320 tr. C 12/15
22250980010321 tr. C 16/20
22250980010322 tr. C 20/25
OSADENIE ZÁHONOVÉHO ALEBO PARKOVÉHO OBRUBNÍKA DO LÔŽKA ZO SUCHÉHO BETÓNU
Suchý betón je všeobecné označenie pre betón, ktorý neobsahuje pridanú zámesovú vodu. Je v ňom obsiahnutá
iba vlhkosť z kameniva. Suchý betón je teda zmesou kameniva, cementu a ďalších prísad. Do cenníka
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sa spracovala položka pre osadenie záhonového alebo parkového obrubníka do lôžka zo spomínaného suchého
betónu.

Ukážka z cenníka:
22250981

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového so zaliatím a zatrením škár
cementovou maltou, so zhotovením lôžka
s bočnou oporou zo suchého betónu

22250981010030 tr. C 16/20
VYSTUŽOVANIE ASFALTOVÝCH VRSTIEV VOZOVIEK
Vystuženie asfaltových vozoviek môže viesť až k trojnásobnému predĺženiu životnosti vozovky. S predĺžením
životnosti vďaka zníženiu únavového opotrebovania a predĺžením intervalov údržby sú náklady vystuženej
vozovky nižšie ako v prípade nevystuženej. Položky sa spracovali pre novobudované vozovky a tiež pre existujúce
vozovky, ktoré sa budú zosilňovať alebo rekonštruovať.
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Ukážka z cenníka:
22251445

Geomreža pre vystužovanie asfaltových vrstiev komunikácií

22251445011010 z polypropylénu
22251445011020 z polypropylénu s geotextíliou
OSADENIE ODVODŇOVACÍCH ODPAROVACÍCH ŽĽABOV
Odparovacie žľaby ponúkajú riešenie pre odvodnenie parkovacích státí. Nízka stavebná výška umožňuje vyriešiť
odvodnenie bez zásahu do nosnej stropnej konštrukcie a použitie žľabov zjednodušuje spádovanie povrchov a
rýchly odvod vody z áut. Systém môže byť doplnený o zvislé odtoky alebo krížové spoje. Položky boli spracované
pre žľaby plastové a polymérbetónové.

Ukážka z cenníka:
22251661

Osadenie odvodňovacieho odparovacieho PG žľabu polymérbetónového do lôžka z betónu
prostého
vnútornej šírky

22251661016010 100 mm
22251661016020 150 mm
OSADENIE ODVODŇOVACÍCH ŠTRBINOVÝCH ŽĽABOV
Doplnili sa aj položky pre osadenie odvodňovacích plastových žľabov so štrbinovými nástavcami. Sú určené
predovšetkým pre projekty, kde je dôležitý optický vzhľad a zároveň aj kvalitné odvodnenie. Výborne sa hodí
na pešie zóny, námestia, športoviská, záhrady, rezidenčné objekty či nádvoria. Spĺňajú triedu záťaže C250.
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Ukážka z cenníka:
22251684

Osadenie odvodňovacieho žľabu plastového štrbinového do lôžka z betónu prostého
vnútornej šírky 100 mm, pre triedu zaťaženia

22251684012010 A 15
22251684012020 B 125
22251684012030 C 250

61 Izolatérske práce
(7 nových položiek)

POŽIARNE UZÁVERY
Protipožiarny uzáver Geberit RS90 Plus poskytuje ochranu proti šíreniu požiaru. Je vhodný pre odtokové potrubia
pri rozmeroch rúr D 40 mm – D 200 mm.

Novinky v cenníkovej databáze

Ukážka z cenníka:
61030322

Montáž protipožiarneho uzáveru Geberit RS90 Plus

61030322000887 D 40-56 mm
61030322000887 D 63-75 mm

67 Montáž zámočníckych konštrukcií
(5 nových položiek)

Kovové podhľady
Do databázy pre cenovú úroveň 2018/II boli pridané položky pre ocenenie kovových podhľadov. Kovové stropné
podhľady sa používajú na zabezpečenie estetických riešení a akustického komfortu. Kovové stropy je možné
používať v školách, kanceláriách, dopravných zariadeniach, priemyselných budovách ako aj v nemocniciach.

Ukážka z cenníka:
67090101

Montáž kovových podhľadov
kaziet

67090101015200 600x600 mm
nosnej konštrukcie
67090101015210 pre kazety 600x600 mm
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69 Montáž sadrokartónových priečok a obkladov
(61 nových položiek)

MONTÁŽNE POLOŽKY PRIEČOK
V predchádzajúcej databáze boli do cenníka pridané montážne položky sadrokartónových priečok so zvýšenou
pevnosťou s doskami HABITO s dvojitým opláštením. Tento polrok sme ich doplnili o montážne položky priečok
s jednoduchým opláštením, predsadené steny, bezpečnostné priečky a podhľady s doskou HABITO. HABITO je
sadrokartónová doska s extrémnou pevnosťou, ktorá umožňuje stavať interiérové priečky s vysokou mechanickou
odolnosťou a únosnosťou.

Ukážka z cenníka:
69020202

Predsadená sadrokartónová stena RIGIPS jednoducho opláštená doskami HABITO 12,5 mm
s vloženou izoláciou
voľne stojaca na oceľovej podkonštrukcii, stena

69020202036700 hr. 50 mm, UD
69020202036701 hr. 65 mm, CW50
SADROKARTÓNOVÉ PREFABRIKÁTY
Sadrokartónové prefabrikáty predstavujú novú generáciu stavebných polotovarov, ktoré na stavbe uľahčia
montáž sadrokartónu, znížia celkové náklady na realizáciu s krajším vizuálnym výsledkom ako pri bežne
používaných postupoch. Okrem bežných ostrých frézovaných hrán sú k dispozícii rôzne oblúky, elipsy
a iné atypické tvary. Strojové spracovanie hrán ponúka krajšie detaily s minimálnym množstvom tmelenia
a bez použitia rohových hliníkových líšt.
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Ukážka z cenníka:
69030201

Montáž sadrokartónových prefabrikovaných výrobkov,
na kapotáž potrubí, obklady stúpačiek, svetelné rampy, obklady stĺpov a iných konštrukcií

69030201011610 tvar L
69030201011615 tvar U
SADROKARTÓNOVÉ OBKLADY A KAPOTÁŽE
Do cenníkovej časti pre Spoločné sadrokartónové konštrukcie sme pridali položky pre ocenenie montáže obkladov
a kapotáží stĺpov, trámov, rozvodov potrubia a iných konštrukcií. Stavebné konštrukcie sa obkladajú
sadrokartónovými platňami z estetických alebo protipožiarnych dôvodov.
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Ukážka z cenníka:
69030201

Montáž sadrokartónových obkladov, kapotáže,
1x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm

69030201011510 r. š. do 500 mm
69030201011515 r. š. nad 500 do 1000 mm
MINERÁLNE PODHĽADY
Do databázy pre cenovú úroveň 2018/II boli pridané položky pre ocenenie minerálnych podhľadov. Minerálne
stropné podhľady sa používajú na zabezpečenie estetických riešení, akustického komfortu, ochranu proti vlhkosti.
Podhľady z minerálnych kaziet je možné používať v kancelárskych a vzdelávacích priestoroch, centrách
vyhradených pre šport, maloobchodných priestoroch, hoteloch, kuchyniach, zdravotníctve.

Ukážka z cenníka:
69040204

Montáž minerálnych podhľadov
kaziet

69040204024500 600x600 mm
69040204024510 600x1200 mm

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia
(23 nových položiek)
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BEZPEČNOSTNÉ VODOROVNÉ ZNAČENIE PODLÁH
Do cenníka Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia sa spracovali položky pre ocenenie vodorovného
značenia betónových podláh. Práce je možné oceniť pre ručné alebo strojné zhotovenie z náterových hmôt
chlórkaučukových alebo akrylátových. Tiež sa doplnili položky značenia striekané značkovacím sprejom.

Ukážka z cenníka:
84010803

Nátery betónových povrchov chlórkaučukové pre vodorovné značenie podláh
jednonásobné ručné

84010803031010 šírky čiar do 50 mm
...
84010803031050 symboly, nápisy a pod.

88 Zdravotechnicko - inštalačné práce
(223 nových položiek)
Časti cenníka vnútorný vodovod a vnútorná kanalizácia boli rozšírené o nové montážne položky a materiály
nerezových a plastových potrubí a tvaroviek. Cenník Zdravotechnicko - inštalačných prác sme rozšírili o novú časť
venovanú špeciálnym rozvodom. V novej databáze 2018/II pribudli položky potrubí a tvaroviek pre potravinársky
priemysel.

KANALIZAČNÉ POTRUBIE PE ZVÁRANÉ
Vnútorné kanalizačné
a elektrotvarovkami.

rozvody

boli

doplnené

o

chýbajúce potrubia

a tvarovky

zvárané

na

tupo

Novinky v cenníkovej databáze

Ukážka z cenníka:
88010102

Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD
zváraného natupo

88010102024000 D 40 mm
88010102024003 D 50 mm
ŠPECIÁLNE TVAROVKY GEBERIT SOVENT
Tvarovky Geberit PE Sovent s optimalizovaným prietokom umožňujú ekonomicky výhodné rozloženie zvislých
potrubí vo vysokých budovách. Niekoľkonásobne zvyšujú kapacitu potrubia. K dispozícii je pre zvislé potrubia
s priemerom D 110 alebo D 160 mm. Vyrábajú sa z odolného plastu PE-HD a možno ich kombinovať
s kanalizačnými potrubiami Geberit PE alebo Geberit Silent-db20.

Ukážka z cenníka:
88010102

Montáž tvarovky Geberit Sovent pre výškové budovy
zváraním natupo

88010102024600 D 110 mm
88010102024606 D 160 mm

Novinky v cenníkovej databáze

POTRUBIE PVC NA ODVOD KONDENZÁTU
Kanalizačné potrubia boli rozšírené o položky PVC potrubí a tvaroviek na odvod kondenzátu od klimatizačných
zariadení.

Ukážka z cenníka:
88010102

Montáž PVC potrubia
na odvod kondenzátu

88010102014000 D 16 mm
88010102014003 D 18 mm
VODOVODNÉ POTRUBIE NEREZOVÉ
V časti cenníka vnútorné vodovody pribudli položky nerezového potrubia a tvaroviek spájaného lisovaním.

Novinky v cenníkovej databáze

Ukážka z cenníka:
88020105

Vodovodné potrubie z nerezových rúrok
spájaných lisovaním

88020105001000 D 15 mm
88020105001003 D 18 mm
ŠPECIÁLNE ROZVODY
Do cenníka 88 pribudla nová časť, ktorá bude venovaná špeciálnym rozvodom a tvarovkám. Napríklad rozvodom
určeným pre potravinársky, chemický a farmaceutický priemysel, nemocnice atď. Zaradili sme sem nový sortiment
nerezových a oceľových pozinkovaných potrubí a tvaroviek pre priemysel.
Nerezové potrubia pre priemysel

Ukážka z cenníka:
88080107

Montáž nerezového hrdlového potrubia
pre priemysel

88080107000000 D 50 mm
88080107000003 D 75 mm
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Oceľové pozinkované potrubia pre priemysel

Ukážka z cenníka:
88080103

Montáž oceľového pozinkovaného hrdlového potrubia
pre priemysel

88080103000000 D 40 mm
88080103000003 D 50 mm

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení
(10 nových položiek, 58 aktualizovaných položiek)
Na základe spolupráce s firmou Východoslovenská energetika sa aktualizovali vybrané položky prác ako:
•
•
•
•
•
•

Vodič pre vonkajšie vedenie VN a pre prevádzkový telefón,
NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV,
NN prechodové spojky plast-papier,
VN spojky pre trojžilové káble s plastovou izoláciou,
VN prechodové spojky pre jednožilové káble,
VN koncovky pre jednožilové káble s plastovou izoláciou a polovodivou vrstvou na žilách.
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REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ
Cenník 91 prešiel čiastočnou rekonštrukciou s doplnením položiek skupiny revízie elektrických zariadení. Novinkou
je položka pre meranie, skúšanie a preverenie ochrany prúdových chráničov.

Ukážka z cenníka:
91300600

Meranie pri revíziách
meranie, skúšanie a preverenie ochrany

91300600000515 prúdových chráničov
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Doplnené položky betónov vyšších tried
Činnosť
Názov
Počet doplnených položiek
_________________________________________________________
•

11

Betonárske práce

106

Vyradené činnosti v databáze 2018/II
Potreba prác pre Stavby s jadrovo-energetickým zameraním nie je v súčasnosti na slovenskom trhu aktuálna.
Položky prác, ktoré je možné využiť aj pri stavbách s iným, ako jadrovo-energetickým zameraním boli presunuté
do príslušných činností. Konkrétne do činnosti 11 Betonárske práce - 64 položiek, činnosti 67 Montáž
zámočníckych konštrukcií - 4 položky, činnosti 73 Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh - 8 položiek
a do činnosti 84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia - 151 položiek.
Položky činnosti 07 Komíny nie sú aktuálne, nakoľko výstavba vysokých murovaných komínov sa už v súčasnosti
nerealizuje.
Práce pre Objekty podzemné – štôlne nepredstavuje primárne stavebnú prácu a ocenenie týchto prác je nutné
realizovať pomocou iných podkladov.
Jedným z hlavných dôvodov vyradenia hore uvedených činností je aj ich špecifický charakter a komplikovaná
cenová aktualizácia. V prípade nutnosti použitia vyradených položiek je potrebné ich individuálne ocenenie.
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B.

NOVINKY A ZMENY V MATERIÁLOCH

„Predstavujeme Vám originálnu databázu materiálov CENEKON 2018/II“.
Do novej cenovej úrovne 2018/II sme doplnili materiály od takmer 40-tich firiem, čo predstavuje niečo nad 26 000
nových položiek materiálov. V rámci aktualizácií bol rozšírený sortiment hlavne spoločností ACO, TARKETT,
SCHIEDEL a EŽ Praha. Nové firmy, ktoré pribudli sú I.MAR, KURUC Company, NIKO, DREVONA – ELITTE, TZB
komplet a KILLICH, viď. tabuľka.

firma

popis

Cenník
materiálov

Materiály
online

číslo materiálu/
zaradenie do
skupiny

1

Pezinské tehelne

doplnenie sortimentu tehál TermoBRIK š. 250 a 300 mm a
doplnkových tehál SUPRA a SUPRA Plus

19

-

596120001410

2

HELUZ

doplnenie tehál

2

-

596130021110

3

Ipeľské tehelne

doplnenie sortimentu tehál BRITTERM Termo š. 380 a 300 mm

6

-

596130029470

4

GEBERIT

protipožiarne uzávery geberit RS90 Plus, tvarovky Sovent, dĺžkovo
nastaviteľné žľaby

14

-

44918000400

5

JAFHOOLZ

dosky drevoštiepkové a drevovláknité

7

-

605420000350

6

MEA

odparovacie žľaby z polymérbetónu a plastu - kompozit +
príslušenstvo - pre parkovacie domy, garáže

35

-

7

XELLA

doplnenie sortimentu YTONG - stropné nosníky, tvárnice,
preklady, žalúziové kastlíky

30

-

8

HT HOFMAN

materiály pre vodorovné dopravné značenie

14

-

404460002000

9

ACO

potrubné systémy ACO PIPE, ACO GM-X

719

-

141410003010

doplnenie liatinových rúr

5

-

552510000110

doplnenie zvodidiel a dilatácií

7

-

553550000510

12 PREMAC

doplnenie oporných svahových tvárnic a rohové dielce k oporným
uholníkom

17

-

592270001703,
593840001500

13 INTERIERDVERE

protipožiarne dvere - drevené, oceľové a plechové + zárubne a
bezpečnostné dvere

193

500

611720000905

14 EASYBOARD

sadrokartónové prefabrikáty

46

-

590110005500

15 ZIPPA

betónové vegetačné tvárnice

2

-

592460024010

16 TARKETT

doplnenie podláh PVC heterogénnych, homogénnych, linolea,
podláh laminátových a kobercov

130

-

284110000110

17 GEOMAT

doplnenie geomreží polypropylénových, sklovláknitých,
drenážnych geokompozitov

7

-

693210000310

18 JUTA

drenážne rohože polyetylénové Petexdren

3

-

693410003000

10 DUKTUS
11

ELEKTROVOD
ŽILINA

592270110505,
286630003110,
552420026110
593410020810,
595310001410,
595360004310
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Cenník
materiálov

Materiály
online

číslo materiálu/
zaradenie do
skupiny

tvárnica PORFIX PREMIUM P2-400 PDK

1

-

595310003995

doplnenie - trojnožiek, tyčí, podpier, svoriek, pásovín, drôtov

46

-

354410006210

21 AZ FLEX

podhľady - kazety minerálne a kovové + príslušenstvo

45

-

631480002000,
553530001000,
590190001000

22 ALCAPLAST

odvodňovacie žľaby plastové so štrbinovým nástavcom + vpusty a
príslušenstvo

33

-

286630003144

23 KOELNER

hmoždinky so zapusteným vrutom

11

-

311310008600

24 BUILDHOUSE

suchý betón

2

-

589380001300

25 SCHIEDEL

obmena sortimentu komínového systému stabil, tesnenie silikón

126

-

598210042501

26 POROTHERM

doplnenie tehál, stropných nosníkov, vložiek a prekladov

78

-

596130000095

27 EŽ PRAHA

doplnenie sortimentu trakčného vedenia

357

-

369210024000

28 HAPPY END

značkovacie spreje

2

-

246620001010

29 EFARBY

akrylátové farby na značenie ciest na asfalt alebo betón

2

-

404460002022

30 COLORLAK

chlórkaučuková farba

2

-

246270000510

31 ŽPSV

betónové podvaly a doplnky

21

-

592110002800

32 DORKEN

doplnenie sortimentu - fólie, pásky, farby

18

-

246230001940

geotextílie, dosky, hydroizolačné fólie, parozábrany

39

-

283750009110

34 DREVONA ELITTE kancelársky nábytok

-

311

Nábytok

35 I.MAR

kompletný systém odvetranej fasády SCANROC

-

310

Úpravy povrchov

dosky TETRA K - zákrytové, protihlukové, protipožiarne,
kompozitné a zvukoizolačný koberec

-

17

Izolácie

37 NIKO

elektroinštalačný materiál pre klasické alebo inteligentné (smart)
inštalácie

-

2930

Elektro

38 TZB komplet

systém BOAGAZ - vlnovcové nerezové potrubia pre rozvody
plynov v budovách, tvarovky, T-kusy a príslušenstvo

-

153

Kúrenie,
zdravotechnika,
vzduchotechnika

39 KILLICH

spojovací materiál, kotviaca technika, tesárske kovanie, nitovacia
technika, nerez, stavebná chémia, plastové súčasti

-

20500

Kovové prvky,
hutníctvo

2039

24721

firma
19 PORFIX
20

33

36

ZIN HRONSKY
BENADIK

RAVAGO
SLOVAKIA

KURUC
COMPANY

Spolu položiek:

popis

