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PREHĽAD SYSTÉMOVÝCH ZMIEN A NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V CENNÍKOVEJ
DATABÁZE CENEKON TSP 2019/I
05 Búracie práce a demolácie
Už v databáze 2018/II sme začali dopĺňať položky demontáže cenníka 91 Montáž silnoprúdových rozvodov
a zariadení. V novej cenovej úrovni sme to dokončili kompletne pre celý cenník okrem špecifických prvkov. Položky
boli rozdelené podľa typu demontáže do sute alebo ak to bolo možné pre spätnú montáž.

12 Murárske práce
Do cenníka boli pridané nové položky udržiavacích prác čistenia fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín
a pavučín a čistenie fasád tlakovou vodou od rias, machu a lišajníkov.

22 Práce na pozemných komunikáciách a letiskách
V novej cenovej úrovni sme kompletne zrekonštruovali položky pre ocenenie protihlukových stien montovaných
do železobetónových alebo oceľových stĺpikov. V databáze rekonštrukciou prešli tiež položky osadenia oceľových
alebo betónových zvodidiel.
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61 Izolatérske práce
Cenník Izolatérske práce prešiel komplexnou rekonštrukciou z titulu zateplenia budov. Boli doplnené nové položky
všeobecných kontaktných zatepľovacích systémov, aktualizované komerčné systémy vrátane položiek pre sanáciu
balkónov a lodžií a revíziou prešli aj položky v pridružených cenníkoch.

88 Zdravotechnicko - inštalačné práce
Do cenníka pribudla nová časť, ktorá sa zaoberá rôznymi spôsobmi úpravy vody. Ide o fyzikálnu a chemickú úpravu
pomocou filtrov, UV lámp, chemikálií a podobne.

Do cenníka 88 v časti zariaďovacích predmetov boli doplnené položky pre montáž detských umývadiel, záchodových
mís a batérií, ďalej sa pridali položky pre montáž deliacich stien pre pisoáre, montáž vaňových panelov, montáž
očných a telových spŕch a montáž multifunkčných dosiek na záchodovú misu.
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Filter HRUBÁ STAVBA
V tejto cenovej úrovni sme pre Vás pripravili nový nástroj, ktorý Vám zjednoduší a hlavne zrýchli prácu
pri zostavovaní rozpočtu. Ide o filter položiek prác pre ocenenie hrubej stavby rodinných alebo bytových domov. Je
zostavený tak, aby ste s ním ocenili všetky potrebné práce od zemných prác, cez základové konštrukcie, izolácie
proti vode, vodorovné a zvislé konštrukcie, až po zastrešenie.

Nový Vzorový rozpočet pre rodinný dom
Pre začínajúcich alebo menej skúsených rozpočtárov sme pripravili vzorový rozpočet na výstavbu jednopodlažného
nepodpivničeného rodinného domu. Obsahuje všetky položky pre ocenenie prác, ktoré sú nevyhnutné
pre postavenie rodinného domu. Celá stavba je členená do prehľadných častí tak, aby bolo jasné či ide
o architektúru a statiku alebo o profesiu ako sú elektroinštalácie, zdravotechnika, kanalizácia a kúrenie.
K rodinnému domu patria aj spevnené a okrasné plochy, ktoré sú tak isto rozpočtované ako samostatná časť.
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NOVÉ TECHNOLÓGIE V CENNÍKOVÝCH DATABÁZACH:
05 Búracie práce a demolácie:
•

kompletné položky demontáže elektroinštalácií.

11 Betonárske práce:
•
•
•

debnenie TUBBOX multi,
múry z debniacich tvárnic MEDMAX,
tesnenia pracovných a plánovaných škár betónových konštrukcií.

12 Murárske práce:
•
•
•

čistenie fasád tlakovou vodou,
položky z maloformátových tehál,
búdky pre vtáctvo a netopiere na budovy.

13 Omietkarské práce:
•
•
•

sanačné omietky BAUMIT NHL,
omietky BAUMIT, WEBER, PCI,
škárovanie muriva.

14 Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných plôch:
•
•

potery a podlahové stierky PCI,
sanácie betónových konštrukcií PCI.

22 Práce na pozemných komunikáciách a letiskách:
•
•
•
•
•
•
•

podkladové vrstvy z kameniva frakcie 8-16 a 16-32,
postrek alebo náter vozoviek,
kladenie zámkovej dlažby,
protihlukové steny,
osadenie alebo odstránenie betónových zvodidiel,
osadenie a montáž oceľových zvodidiel,
betónové štrbinové odvodňovacie žľaby.

24 Špeciálne práce pri výstavbe železníc:
•

montáž koľajových polí alebo zhotovenie koľaje.

27 Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciách, teplovodoch, produktovodoch a rozvodoch
medicinálnych plynov:
•

žabie a spätné klapky proti vzdutej vode,
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•
•
•
•

pivničné a dvorné vpusty,
rozvody a tvarovky medicinálnych plynov,
príslušenstvo k rozvodom medicinálnych plynov,
preplach a tlakové skúšky rozvodov medicinálnych plynov.

61 Izolatérske práce:
•
•
•

všeobecné položky kontaktných zatepľovacích systémov,
kontaktný zatepľovací systém BAUMIT, STOMIX, CAPATECT, WEBER, PCI,
sanácie balkónov a lodžií systémom PCI.

88 Zdravotechnicko - inštalačné práce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

doplnený sortiment firmy HERZ,
úprava vody,
plynoinštalačný systém Boagaz,
vodovodné čerpadlá,
montáž záchodových mís bez splachovacieho okruhu,
montáž detskej sanity pre školy a škôlky,
montáž pisoárových deliacich stien,
montáž vaňových panelov,
montáž multifunkčných dosiek na záchodové misy,
montáž bezpečnostných telových a očných spŕch,
montáž batérií umývadlových so senzorovým ovládaním a dávkovačom mydla.

Novinky v cenníkovej databáze

A.

NOVINKY A ZMENY V JEDNOTLIVÝCH CENNÍKOCH

05 Búracie práce a demolácie
(2992 nových položiek, 96 aktualizovaných položiek)

DEMONTÁŽE KOMPLETNÝCH ELEKTROINŠTALÁCIÍ
V nadväznosti na demontáž rúrkových vedení a krabíc (2018/II) boli s výnimkou špecifických prvkov spracované
demontážne položky pre zvyšok cenníka 91 napr. vodičov, spínačov, stýkačov, relé, rozvádzačov, svietidiel atď.
Položky sú rozdelené podľa typu demontáže do sute alebo pre spätnú montáž.

Ukážka z cenníka:
05020340

Demontáž - káblové vešiaky a závesy

05020340068551 hák uloženie kábla z pásky 30 x 3 mm -0,00010 t
...
05020340068556 hrebeňový záves pre 10 káblov -0,00100 t

11 Betonárske práce
(55 nových položiek)

DEBNENIE TUBBOX MULTI
Do betonárskych prác bol pridaný súbor položiek systému debnenia oblých stĺpov TUBBOX multi pre viacnásobné
použitie pri novostavbách, ako aj pri sanácii a opravách stĺpov v jestvujúcich objektoch.
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Ukážka z cenníka:
11030212

Debnenie oblých stĺpov (pilierov), rámových stojok, ťahadiel alebo vzpier, zvislých alebo šikmých
(odklonených) vrátane vzpery prierezu kruhového, TUBBOX Multi
zhotovenie priemeru

11030212033001 250 mm
...
11030212033006 500 mm
MÚRY Z DEBNIACICH TVÁRNIC MEDMAX
Ďalším z novo zaradených systémov je stratené polystyrénové (neoporové) debnenie stien MEDMAX vyplnené
železobetónovým jadrom. Tento systém je vhodný pre realizáciu obvodových plášťov nízkoenergetických
a pasívnych domov.
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Ukážka z cenníka:
11020113

Múry z debniacich neoporových tvárnic MEDMAX - maXplus (stratené debnenie) bez betónovej
výplne, pre betónové jadro 150 mm, konfigurácia steny
Panel 50N+50N, celková hrúbka steny

11020113051810 250 mm
Panel 250N+100N, celková hrúbka steny
11020113051819 500 mm
TESNENIA PRACOVNÝCH A PLÁNOVANÝCH ŠKÁR BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
V cenníku pribudli nové položky hydroizolácie na utesnenie pracovných a plánovaných škár betónových konštrukcií
z vodostavebného monolitického betónu. Technológia je realizovaná prostredníctvom aplikácie tesniacich
oceľových plechov vo vertikálnych a horizontálnych škárach v miestach plánovaných škár a stykoch vyžadujúcich
technologickú či pracovnú prestávku pri betonáži. Použitie zabezpečuje spoľahlivé utesnenie spoju napájaných
konštrukcií železobetónových stien a dosiek proti beztlakovej i tlakovej vode.

Ukážka z cenníka:
11260132

Tesniaci plech do pracovných škár betónových konštrukcií horizontálnych a vertikálnych (podlaha –
stena, stena – strop a technologických)
s bitúmenovým povrchom obojstranným typ TPO šírky

11260132001211 125 mm
11260132

Tesniaci a debniaci plech do pracovných škár betónových konštrukcií na debnenie jednotlivých
záberov betonáže základovej dosky a steny, pre utesnenie pracovnej škáry
s bitúmenovým povrchom obojstranným typ ABS šírky

11260132001231 100 mm
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12 Murárske práce
(69 nových položiek, 80 aktualizovaných položiek)

POLOŽKY Z MALOFORMÁTOVÝCH TEHÁL
V cenníku Murárske práce boli výrazne aktualizované položky z maloformátových plných alebo dierovaných tehál.
Dnes nevyrábané rozmerové alebo pevnostné rady boli vymazané a nahradené aktuálne dostupným sortimentom
na slovenskom trhu. Okrem položiek bez komerčných názvov v popise prešli revíziou aj položky prác lícových tehál
TERCA.

Ukážka z cenníka:
12020101

Murivo z tehál pálených lícových TERCA
Standard na maltu Terca Standard rozmeru tehly

12020101012321 215x102x65 mm plná
ČISTENIE FASÁD TLAKOVOU VODOU
Do databázy pribudli nové položky udržiavacích prác čistenie fasád tlakovou vodou rozdelené na dve kategórie
podľa znečistenia povrchu, ďalej členené podľa použitia kolektívneho zabezpečenia potrebného pre výkon prác.
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Ukážka z cenníka:
12260325

Čistenie fasád tlakovou vodou
od prachu, usadenín a pavučín

12260325003011 z úrovne terénu
od rias, machu a lišajníkov
12260325003023 zo závesnej lávky
BÚDKY PRE VTÁCTVO A NETOPIERE NA BUDOVY
Čoraz častejšou súčasťou obnovy fasády budov sú aj búdky a hniezda pre vtáctvo a netopiere. Do aktuálnej databázy
bol preto spracovaný široký sortiment búdok z drevobetónu, dreva a polystyrénu vrátane hniezd pre lastovičky
a belorítky.

Ukážka z cenníka:
12260533

Montáž hniezdnej búdky na budovy pre vtáctvo z polystyrénu
s počtom komôr

12260533003011 1 až 3
12260533003012 4 a viac
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13 Omietkarské práce
(197 nových položiek, 16 aktualizovaných položiek)

BAUMIT
Sortiment tenkovrstvových omietok BAUMIT bol rozšírený o nový rad omietky StarTop zabezpečujúci rýchle
odvádzanie vody a vzdušnej vlhkosti z povrchu fasády a StarPure s vysokou farebnou stálosťou.
K jednovrstvovým modelovateľným omietkam CreativTop boli dopracované položky vrstvených modelovateľných
omietok so vzhľadom jemný betón, hrubý betón, drevo a hrdzavý plech.

Ukážka z cenníka:
13090910

Vonkajšia vrstvená modelovateľná omietka stien tenkovrstvová BAUMIT
silikónová, Baumit CreativTop, technika

13090910004342 hrubý betón
13090910004343 drevo
WEBER
K sortimentu tenkovrstvových omietok WEBER pribudli napríklad hydrofilná omietka weber.pas aquaBalance
s efektom rýchlejšieho odparovania vody z povrchu a fotokatalytická omietka weber.pas extraClean active so
samočistiacim efektom. Doplnené boli aj nové dekoratívne omietky pre úpravu povrchu pomocou kefy a s imitáciou
vzhľadu odlievaného betónu.
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Ukážka z cenníka:
13090910

Vonkajšia dekoratívna omietka stien Weber - Terranova
s imitáciou pohľadového betónu

13090910005138 weber.pas dizajn betón
PCI (BASF)
Kompletnou aktualizáciou a doplnením prešli pastovité a minerálne omietky PCI určené pre zatepľovacie systémy.
Rovnako, ako v prípade výrobcov BAUMIT a WEBER aj BASF prišiel na trh s novou omietkou, ktorá
zabezpečuje vyššiu ochranu proti rastu rias a plesní. Konkrétne ide o špeciálnu silikónovú omietku Multiputz NoBio
Z, ktorá bola spolu s ďalšími omietkami pridaná do aktuálnej cenovej úrovne.
Ukážka z cenníka:
13090910

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová PCI
špeciálna silikónová, Multiputz NoBio Z

13090910002616 zatieraná hr. 1,5 mm
13090910002617 zatieraná hr. 2 mm
SANAČNÉ OMIETKY BAUMIT NHL
Cenník bol doplnený o novú produktovú radu sanačných omietok s obchodným názvom BAUMIT NHL. Ide
o materiál omietkových zmesí zo spojív bez obsahu cementu na báze prírodného hydraulického vápna (NHL), ktorý
sa vyznačuje najmä vysokou paropriepustnosťou. Položky sú vyhotovené v zmysle technických listov na ručné
a strojové spracovanie.
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Ukážka z cenníka:
13091209

Vonkajšia sanačná omietka stien BAUMIT NHL
príprava podkladu Baumit NHL prednástrek, ručné nanášanie

13091209002701 krytie 50%
jadrová omietka Baumit NHL termo omietka, tepelnoizolačná, strojné nanášanie
13091014002721 hr. 20 mm
ŠKÁROVANIE MURIVA
Pridruženými položkami k murovaniu je škárovanie, ktoré bolo doplnené o nové adresnejšie varianty a rozdelené
zvlášť pre škárovanie z cementovej a vápennej malty.
Ukážka z cenníka:
13091804

Škárovanie maltou vápennou
plôch z tehál

13091804002111 stien, stĺpov a komínov
13091804002112 stropov a klenieb

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

POTERY A PODLAHOVÉ STIERKY PCI
Do databázy bol pridaný sortiment cementových klasických a samonivelizačných poterov PCI a anhydritová
samonivelizačná podlahová stierka PCI Pericem 440.
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Ukážka z cenníka:
14020946

Anhydritová (sadrová) samonivelizačná podlahová stierka PCI
Pericem 440, triedy CA-C20-F3,

14020946023011 hr. 30 mm
14020946023012 hr. 40 mm
SANÁCIE BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PCI
K položkám opravnej malty PCI Polycret K 40 pre lokálne opravy betónových konštrukcií bola doplnená
rýchlotuhnúca opravná malta Polycret K 30 Rapid nielen pre lokálne, ale aj celoplošné opravy. Zaradené boli tiež
položky pre opravu a vyrovnanie konštrukcií maltou PCI Pericret.

Ukážka z cenníka:
14020101

Sanácia betónových konštrukcií systémom PCI,
rýchlotuhnúca opravná malta Polycret K 30 Rapid (pre lokálne a celoplošné opravy)

14020101001620 hr. 3 mm
...
14020101001626 hr. 30 mm

22 Práce na pozemných komunikáciách a letiskách
(279 nových položiek, 22 aktualizovaných položiek)

PODKLADOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA FRAKCIE 8-16 A 16-32
V cenníku pozemných komunikácií sme doplnili položky pre podkladové vrstvy z kameniva hrubého frakcie 8-16
a 16-32 mm.
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Ukážka z cenníka:
22010103

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení

22010103011110 hr. 50 mm
...
22010103011260 hr. 200 mm
POSTREK ALEBO NÁTER VOZOVIEK
V cenovej úrovni 2019/I sa aktualizovali a doplnili položky postreku vozovky. Ide o postrek infiltračný, spojovací
a regeneračný. Novinkou sú položky náterov a to jednovrstvový, jednovrstvový s dvojitým podrvením, dvojvrstvový
a dvojvrstvový s obráteným podrvením. Základným materiálom pre tieto technológie sú špeciálne cestné asfalty
alebo kationaktívne asfaltové emulzie.

Ukážka z cenníka:
22030332

Náter jednovrstvový asfaltový s posypom kamenivom a so zavalcovaním
z asfaltu cestného v množstve

22030332010010 0,80 kg/m2
...
22030332010050 1,80 kg/m2
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KLADENIE ZÁMKOVEJ DLAŽBY
Na základe podnetu od zákazníka sme prepracovali položky pre kladenie zámkovej dlažby. Položky sú v novej
cenovej úrovni rozdelené podľa hrúbky a plochy kladenej dlažby. Tiež sú položky vytvorené pre dlažbu, ktorá
sa používa pre komunikácie pre peších alebo dlažby pozemných komunikácií.

Ukážka z cenníka:
22040417

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších, so zhotovením lôžka z kameniva
drveného hr. 30 mm, s vyplnením škár kamenivom ťaženým drobným s dvojitým zhutnením všetkých
tvarov
dlažba hr. 40 mm, plochy

22040417010031 do 50 m2
...
22040417010034 nad 300 m2
PROTIHLUKOVÉ STENY
Do novej databázy sa prepracovali položky pre zhotovenie protihlukových stien od základov, cez stĺpiky až po panely
alebo dosky. Základ stien tvorí pätka alebo pilóta, do ktorej sa osadzuje železobetónový stĺpik tvaru písmena “H“
alebo oceľový stĺpik HEA(HEB). Pre výplň stien sa vytvorili položky pre transparentné a netransparentné
protihlukové steny. Medzi transparentné patria výplne z plexiskla PMMA alebo výplň z plného PVC v hliníkovom
ráme. Pre netransparentné steny sa vytvorili položky z betónových alebo hliníkových panelov.
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Ukážka z cenníka:
22250218

Panely protihlukových stien betónové soklové
výšky do 1 m, šírky

22250218020310 do 2,5 m
...
22250218020330 nad 4 do 6 m
OSADENIE ALEBO ODSTRÁNENIE BETÓNOVÝCH ZVODIDIEL
Položky pre cestný záchytný systém z betónových zvodidiel je tvorený jednotlivými železobetónovými prvkami –
prefabrikátmi, ktoré sú medzi sebou kĺbovo spojené. Existujúce položky pre osadenie betónových zvodidiel sme
nahradili novými položkami rozdelené podľa typu dielca, či už ide o jednostranné alebo obojstranné, skrátené,
koncové alebo prechodové zvodidlo. Doplnili sa aj položky pre odstránenie betónových zvodidiel.
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Ukážka z cenníka:
22250356

Osadenie zvodidla betónového jednostranného
typ základný skrátený dĺžky 2 m

22250356021110 výšky 0,8 m
22250356021120 výšky 1,0 m
22250356021130 výšky 1,2 m
OSADENIE A MONTÁŽ OCEĽOVÝCH ZVODIDIEL
V databáze prešli rekonštrukciou položky pre osadenie a montáž oceľových zvodidiel. Položky sú rozdelené podľa
úrovne zachytenia a vzdialenosti zabaranených stĺpikov. V novej cenovej úrovni boli vytvorené položky
pre jednostranné alebo obojstranné zvodidlá, ktoré sa používajú pri smerovo rozdelených komunikáciách.

Ukážka z cenníka:
22250362

Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného
úroveň zachytenia N2, so zabaranením stĺpikov

22250362011010 pri vzdialenosti 3,0 m
22250362011020 pri vzdialenosti 3,8 m
BETÓNOVÉ ŠTRBINOVÉ ODVODŇOVACIE ŽĽABY
Betónové štrbinové žľaby sú určené na odvádzanie dažďovej vody a ropných látok zo spevnených plôch, tzn.
odvodnenie najnáročnejších dopravných stavieb, diaľnic, ciest I. triedy, tunelov, letísk, odstavných státí, parkovísk
atď. Vnútorný spád 0,5 % zaisťuje spoľahlivo odvod vody a zabraňuje vzniku akvaplaningu. Prvky sú dimenzované
pre triedu dopravného zaťaženia D400, E600 a F900 kN.
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Ukážka z cenníka:
22251661

Štrbinový odvodňovací betónový žľab so základom z betónu prostého a s obetónovaním pre TDZ D
400 kN
rozmeru 220x260 mm (mikroštrbinový)

22251661026010 bez vnútorného spádu
22251661026020 so spádom dna 0,5 %

24 Špeciálne práce pri výstavbe železníc
(6 nové položky, 80 aktualizované položky)

MONTÁŽ KOĽAJOVÝCH POLÍ ALEBO ZHOTOVENIE KOĽAJE
Na základe materiálovej aktualizácie betónových podvalov sme prepracovali 80 položiek montáže koľajových polí
alebo zhotovenia koľaje. Betónové podvaly sa dodávajú len ako vystrojené a tak došlo aj k výmazu viacerých
položiek. Doplnené boli položky montáže alebo zhotovenia koľaje s drevenými podvalmi pre pružné upevnenie.
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Ukážka z cenníka:
24030106

Montáž koľajových polí z koľajníc tvaru S 49 na podvaloch drevených s rebrovými podkladnicami na
montážnej základni
podval nevystrojený, pružná zvierka

24030106013110 rozdelenie podvalov u

27 Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciách, teplovodoch, produktovodoch
a rozvodoch medicinálnych plynov
(78 nových položiek)
Časť cenníka diaľkové a prípojné vodovody a kanalizácie bola rozšírená o nové montážne položky a materiály žabích
a spätných klapiek proti vzdutej vode a nové typy pivničných a dvorných vpustov od firmy Hutterer & Lechner.

ŽABIE A SPÄTNÉ KLAPKY PROTI VZDUTEJ VODE
Pokiaľ sú práčky, toalety alebo sprchy umiestnené v pivnici pod úrovňou spätného vzdutia (pod úrovňou ulice)
a ich odpadové vody odtekajú prirodzeným spádom do verejnej kanalizácie, tak môže vo výnimočných situáciách
dôjsť k zatopeniu. Pri preťažení verejnej kanalizácie sa bez ochrany proti spätnému vzdutiu tlačí zmes z dažďovej
vody, domové odpadové vody a priemyselné odpadové vody cez tieto odvodňované objekty späť do budovy a
zaplavuje priľahlé priestory.

Ukážka z cenníka:
27031174

Montáž koncovej žabej klapky polypropylénovej PP

27031174036500 DN 110
27031174036502 DN 125
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ROZVODY MEDICINÁLNYCH PLYNOV
Časť cenníka rozvody medicinálnych plynov prešla veľkou rekonštrukciou a bolo pridaných veľa nových montážnych
položiek a materiálov. Zrekonštruované boli položky rozvodov a tvaroviek, ventilov, chráničiek, skúšok
a príslušenstva. Medicinálne plyny sa používajú hlavne v zdravotníckych zariadeniach ako sú nemocnice, operačné
sály a jednotky intenzívnej starostlivosti.

Ukážka z cenníka:
27061071

Montáž medeného potrubia pre rozvody medicinálnych plynov

27061071010400 D 8x1 mm
27061071010403 D 10x1 mm

61 Izolatérske práce
(481 nových položiek, 112 aktualizovaných položiek)

KONTAKTNÉ ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY (ETICS)
Všeobecné položky KZS
Po spracovaní všeobecných položiek prác omietok, poterov a podlahových stierok zo suchých zmesí boli
do aktuálnej cenovej úrovne doplnené položky kontaktných zatepľovacích systémov bez komerčných názvov.
Položky sú spracované v nasledujúcich okruhoch:
•
•
•
•
•
•

expandovaný polystyrén (biely EPS),
expandovaný polystyrén (grafitový EPS),
extrudovaný polystyrén pre sokel (XPS),
minerálna vlna (MW),
dosky z resolovej/fenolovej peny,
príslušenstvo (lišty a profily),
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•

príplatok pre zateplenie podhľadov.

Položky sú vyhotovené zvlášť pre skrutkovacie a zatĺkacie kotvy pre hrúbku izolantu až 300 resp. 240 mm. Zmena
nastala v oceňovaní zatepľovacích systémov na vodorovných konštrukciách (napr. balkónová doska zo spodnej
strany). Práca sa oceňuje pomocou položky pre stenu spolu s príplatkom za vodorovné zhotovenie podhľadovej
konštrukcie.

Ukážka z cenníka:
61030108

Kontaktný zatepľovací systém na báze bieleho expandovaného polystyrénu (biely EPS)
skrutkovacie kotvy

61030108039201 hr. 40 mm
...
61030108039219 hr. 300 mm
BAUMIT
K existujúcim kontaktným zatepľovacím systémom BAUMIT OPEN, STAR EPS, STAR MINERAL a PRO pribudli dva
nové systémy BAUMIT STAR RESOLUTION vhodný pre nízkoenergetické domy a BAUMIT POWER s vysokou
odolnosťou voči mechanickému poškodeniu, ktorá je zabezpečená aramidovými vláknami v stierkovej hmote.
V existujúcich systémoch boli doplnené chýbajúce rozmery najmä väčších hrúbok a typov kotiev.
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Ukážka z cenníka:
61030108

Kontaktný zatepľovací systém BAUMIT POWER (grafitový EPS-F)
lepiace kotvy

61030108031821 hr. 40 mm
...
61030108031832 hr. 200 mm
STOMIX
Sortiment STOMIXu bol doplnený o dva nové kontaktné zatepľovacie systémy. STX.THERM RD na báze bieleho EPS
určený primárne pre rodinné domy a STX.THERM SANA MW s injektovanými kotvami Spiral Anksys. Systém SANA
MW je rozšírením už zaradeného sanačného systému na báze bieleho polystyrénu.
Technológia injektovaných kotiev s výplňovou expanznou hmotou sa využíva na kotvenie v materiáloch, kde je
bežné mechanické kotvenie menej účinné, na nerovné podklady s nerovnosťou max. 20 mm na 1 m a pre dodatočné
zateplenie existujúceho KZS.

Ukážka z cenníka:
61030108

Kontaktný zatepľovací systém STOMIX STX.THERM SANA MW (minerálna vlna)
injektované kotvy Spiral Anksys

61030108033801 hr. 30 mm
...
61030108033818 hr. 300 mm
CAPATECT (CAPAROL)
Novinkou v databáze je prvý kontaktný zatepľovací systém na báze polyiso tuhej peny (PIR) s nadštandardnými
tepelnoizolačnými vlastnosťami. Systém CAPATECT PU-LINE je súčasťou sortimentu spoločnosti CAPAROL.
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Ukážka z cenníka:
61030108

Kontaktný zatepľovací systém CAPATECT PU-LINE (dosky z penového polyisokyanurátu PIR)
skrutkovacie kotvy

61030108033201 hr. 40 mm
...
61030108033212 hr. 200 mm
WEBER a PCI (BASF)
Vzhľadom na zvyšujúce sa požiadavky na tepelný odpor obvodového plášťa budovy boli dopracované chýbajúce
kontaktné zatepľovacie systémy WEBER a PCI s hrúbkou tepelného izolantu nad 200 mm.

SANÁCIE BALKÓNOV A LODŽIÍ SYSTÉMOM PCI
Komplexnou aktualizáciou prešli položky certifikovaných systémov PCI Pecitherm MultiPlus a Klasik pre sanáciu
balkónov a lodžií. Doplnené bolo riešenie z PIR dosiek, nová rýchlotuhnúca hydroizolačná stierka PCI Seccoral 2K
Rapid alebo špeciálny tesniaci pás PCI Pecitape Objekt. Revíziou prešli aj poznámky k položkám, v ktorých je
podrobne rozpísané, čo je súčasťou ceny, a ktoré práce treba oceniť ďalšími cenníkovými položkami.
Súčasťou systému sú taktiež položky poterov a sanácií betónových konštrukcií, ktoré sú popísané na iných miestach
týchto noviniek.

Ukážka z cenníka:
61030108

Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodžií PCI Pecitherm MultiPlus
doska z polyiso tuhej peny (PIR) s hydroizolačným a oddeľovacím pásom PCI Pecilastic U

61030108020521 hr. 20 mm
...
61030108020529 hr. 100 mm
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88 Zdravotechnicko - inštalačné práce
(149 nových položiek, 155 aktualizovaných)
V častiach cenníka vnútorný vodovod a vnútorný plynovod boli doplnené nové montážne položky a materiály
plynového inštalačného systému Boagaz, úpravu a filtráciu vody, aktualizované a pridané boli položky ručných
čerpadiel a doplnené armatúry od firmy HERZ.

ARMATÚRY PRE VODU A VYKUROVANIE HERZ
Pribudli nové položky armatúr od firmy HERZ. Doplnené boli vyvažovacie a uzatváracie ventily pre vodu
a vykurovanie, 3 a 4-cestné kohúty a hydraulické vyrovnávače dynamických tlakov – anuloidy.

Ukážka z cenníka:
88020221

Montáž vyvažovacieho ventilu na pitnú vodu
šikmého

88020221022000 DN 15
88020221022002 DN 20
ÚPRAVA A FILTRÁCIA VODY
Pokrok v priemysle a poľnohospodárstve zabezpečil výrazné znečistenie vodných zdrojov, pričom sa vo veľa
prípadoch stala filtrácia a úprava vody až nevyhnutná. Úpravou vody rozumieme proces, kedy sa pomocou filtrov
zasahuje do zloženia vody tak, aby po filtrácii bola voda použiteľná či už na pitie alebo vhodná do priemyselných
zariadení.
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Úprava tvrdej vody
Tvrdá voda predstavuje problém, ktorým trpí až 90 % domácností na Slovensku. Takáto voda obsahuje zvýšené
hodnoty vápnika a horčíka. Riešením sú zmäkčovače vody teda filtre, ktoré majú schopnosť odstrániť tieto prvky
z vody.

Ukážka z cenníka:
88020221

Montáž filtra
zmäkčovacieho

88020221030130 pre úpravu tvrdosti vody
Dusičnany a dusitany vo vode (NO3)
Tieto nebezpečné látky sa do vody dostávajú zvyčajne ako zvyšky umelých hnojív, chemických postrekov
alebo zo žúmp. Na spoľahlivé odstránenie dusičnanov a dusitanov vo vode existuje viacero druhov filtrov. Tieto
filtre sa inštalujú na centrálny prívod vody a odstraňujú tak tieto látky v celom objekte.

.
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Ukážka z cenníka:
88020221

Montáž filtra
stĺpcového pre odstraňovanie dusičnanov z vody

88020221030154 1"
88020221030156 5/4"
Baktérie a vírusy vo vode
UV lampy na vodu sa používajú ako jedna z možných foriem dezinfekcie vody, ktorá zabezpečí jej ochranu pred
mikrobiologickým znečistením (baktérie, vírusy, parazity a ďalšie mikroorganizmy nachádzajúce sa vo vode). Oproti
bežne používanej dezinfekcii vody chlórom či inými chemickými látkami ide o ekologickejší a spoľahlivý spôsob
eliminácie mikroorganizmov vo vode bez vedľajších negatívnych účinkov.

Ukážka z cenníka:
88020221

Montáž sterilizačnej UV lampy

88020221030180 s pripojením 1/2"
88020221030182 s pripojením 3/4"
Zakalená voda
Mechanické nečistoty vo vode ako hlina, štrk, hrdza, kal, piesok sú dôvodom k inštalácií mechanickej filtrácie. Takto
znečistená voda býva problémom predovšetkým pri vlastných zdrojoch vody. Mechanické nečistoty sa filtrujú
pomocou vložiek alebo filtračných rukávov. Obsahujú pevnú sieťku s malými otvormi, vďaka ktorým sa tieto
nečistoty zachytia na povrchu.
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.
Ukážka z cenníka:
88020221

Montáž filtra
pre filtrovanie mechanických nečistôt z teplej vody

88020221030140 1"
88020221030142 6/4"
PLYNOINŠTALAČNÝ SYSTÉM BOAGAZ
Plynoinštalačný systém BOAGAZ je systémové riešenie, ktoré zahŕňa rôzne dimenzie a dĺžky vlnovcových rúr z
ušľachtilej ocele, ako aj všetky potrebné spojovacie časti, mosadzné fitingy, príruby a príslušenstvo. Vďaka montáži
s minimálnym počtom spojov je možné tento systém nainštalovať pod poter a v stiesnených priestoroch. Pri
montáži potrubia je možné spraviť oblúk ručne v priebehu niekoľkých sekúnd, čo umožňuje až o 70 % rýchlejšiu
montáž.

Ukážka z cenníka:
88030104

Montáž plynovej vlnovcovej rúry

88030104010000 DN 15
88030104010005 DN 20
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VODOVODNÉ ČERPADLÁ
Vodovodné čerpadlá boli zrekonštruované a doplnené o nové položky liatinových povrchových samonasávacích
čerpadiel. Stojanové (ručné) čerpadlo alebo tiež ručná pumpa je využívaná k čerpaniu vody zo studní nielen
v oblastiach bez elektrickej energie u chát, na záhradách, ale aj pri rodinných domoch, kde zároveň plní funkciu
záložného čerpadla pre dodávku vody v prípade výpadku elektrického prúdu.

Ukážka z cenníka:
88040132

Montáž čerpadla vodovodného ručného
so sacím košom a potrubím

88040132003002 pre hĺbku studne do 7 m
88040132003004 pre hĺbku studne do 15 m
MONTÁŽ ZÁCHODOVÝCH MÍS BEZ SPLACHOVACIEHO OKRUHU
Do databázy 2019/I boli zaradené položky záchodových mís bez splachovacieho okruhu, bezbariérových WC
a tureckých záchodov. Záchodové misy bez splachovacieho okruhu RIMFREE od značky GEBERIT KOLO sa vyznačujú
tým, že ich stačí utrieť iba handričkou a sú čisté (baktérie sa nemajú kde usadzovať). Sú navrhnuté tak, aby šetrili
vodu pri každom spláchnutí.
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Ukážka z cenníka:
88010102

Montáž záchodových mís keramických
voľne stojacích

88010102010126 bez splachovacieho okruhu
MONTÁŽ DETSKEJ SANITY PRE ŠKOLY A ŠKÔLKY
Montáž záchodových mís závesných a voľne stojacich
Do cenníka 88 v časti zariaďovacích predmetov boli doplnené položky pre montáž detských umývadiel, záchodových
mís a batérií, ďalej sa pridali položky pre montáž deliacich stien pre pisoáre, montáž vaňových panelov, montáž
očných a telových spŕch a montáž multifunkčných dosiek na záchodovú misu. Do novej cenovej úrovne sa zmenilo
aj rozdelenie niektorých skupín.

Ukážka z cenníka:
88010102

Montáž záchodových mís keramických
voľne stojacích

88010102010127 detských
MONTÁŽ PISOÁROVÝCH DELIACICH STIEN
Do cenníka boli pridané nové položky pre montáž deliacich pisoárových stien od firmy JIKA, GEBERIT a GEBERIT
KOLO zo skla, keramiky a plastu.
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Ukážka z cenníka:
88050142

Montáž deliacich stien
pisoárových

88050142000000 plastových
88050142000010 sklenených
Montáž umývadiel detských
Pribudli nové položky pre montáž umývadiel keramických detských na konzoly a klasických detských závesných
umývadiel.

88050243

Montáž umývadiel bez výtokových armatúr
keramických detských

88050243019503

na konzoly (štvorumývadla)

88050243019505

závesných
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Montáž stĺpov a polostĺpov pre detské umývadlá
Rozšírili sme montážnu položku stĺpov o alternatívu k detským umývadlám.

88050243

Montáž

88050243019601 stĺpa umývadla
88050243019605 polostĺpa pre detské umývadlá
MONTÁŽ VAŇOVÝCH PANELOV
Do novej cenovej úrovne boli dopracované položky pre montáž vaňových panelov pre klasickú aj rohovú vaňu
za použitia montážnych líšt od firmy GEBERIT KOLO.

Ukážka z cenníka:
88050244

Montáž vaňových panelov

88050244009160 čelných a bočných pre klasickú vaňu
88050244009170 čelných pre klasickú vaňu
MONTÁŽ MULTIFUNKČNÝCH DOSIEK NA ZÁCHODOVÉ MISY
Do cenníka pribudli nové položky pre montáž multifunkčných dosiek na záchodové misy. Slúžiace hlavne ako
náhrada bidetu v stiesnených priestoroch, kde nie je možné zabudovať záchodovú WC misu a bidet zároveň. Tieto
multifunkčné dosky od firmy ROCA sú kompatibilné aj so záchodovými misami od firmy JIKA LAUFEN.
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Ukážka z cenníka:
88050245

Montáž multifunkčnej dosky

88050245002000 so vstavaným ovládaním
88050245002005 s diaľkovým ovládaním
MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÝCH TELOVÝCH A OČNÝCH SPŔCH
Novinkou v databáze 2019/I sú položky pre montáž zdravotníckych bezpečnostných spŕch telových a očných. Sú
využívané v zdravotníctve a priemysle ako zariadenie prvej pomoci pri nehodách spôsobených požiarom alebo
chemikáliami.

Ukážka z cenníka:
88050674

Montáž zdravotníckej bezpečnostnej sprchy
telovej

88050674000020 nástennej
88050674000025 voľne stojacej
MONTÁŽ BATÉRIÍ UMÝVADLOVÝCH SO SENZOROVÝM OVLÁDANÍM A DÁVKOVAČOM MYDLA
Cenník bol doplnený o montáž batérií stojankových so senzorovým ovládaním s dávkovačom mydla. Ide o batériu,
ktorá má v sebe zapracovaný dávkovač mydla. Zaručuje nižšiu spotrebu vody aj mydla.
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Ukážka z cenníka:
88050772

Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových
so senzorovým ovládaním

88050772029405 s jedným prívodom vody s dávkovačom mydla
88050772029410 s prívodom teplej aj studenej vody s dávkovačom mydla
Montáž batérií umývadlových detských
Ďalej boli dopracované detské batérie senzorové aj pákové s motívom kačice.

Ukážka z cenníka:
88050772

Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových
s mechanickým ovládaním

88050772029605 klasických, pákových detských
so senzorovým ovládaním
88050772029415 s prívodom teplej aj studenej vody detskej
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B.

NOVINKY A ZMENY V MATERIÁLOCH

„Spolu s Vami tvoríme príbeh originálnej databázy CENEKON“.
Do novej cenovej úrovne 2019/I sme doplnili materiály od 50-tich firiem, čo predstavuje viac ako 65 000 nových
položiek materiálov. V rámci aktualizácií bol značne rozšírený sortiment hlavne od spoločností KORADO, LAMINAM,
GEBERIT KOLO, HERZ, SANHA a HYDRO BG. Nové firmy, ktoré pribudli sú FARLESK, BAT-MAN, MEDMAX, ISOMAT,
TITAN TATRAPLAST, HOUSEGARDEN, ELEN, SIGMASHOP, CS BETON, PLOTY SKALA A MPLOTY.
V prípade, že si potrebujete dohľadať bližšie informácie o materiáli, môžete tak urobiť v programe cez odkazy na
obrázky, či produkty - priamo na webe spoločnosti.
Odkazy na obrázky alebo URL linky majú v databáze podporené tieto firmy:
Materiály online: Ami, Rako-Lasselsberger, HouseGarden, Canex, Elko EP, Saltek, Smart System, Hagard, Verex,
Eclisse, Kilich, Celox, Farlesk, Geomat, Drevona-Elitte, Elen, Hilti, Ploty Skala, Mploty, Basf-PCI.
Cenník materiálov: Dorken, Jub, Bat-man, Ploty Skala, CS Beton, Knauf Insulation, Isover a MedmaX.

firma

popis

Cenník
materiálov

Materiály
online

číslo materiálu/
zaradenie do
skupiny

5

-

693410003500

1

KNAUF
Insulation

komplexný systém pre extenzívne zelené strechy

2

TZB komplet

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

140

-

141310100100,
197730069610

3

GEBERIT
KOLO

záchodové misy bez splachovacieho okruhu a sanita pre
materské škôlky, deliaca stena keramická

120

-

642520000200

4

SANELA

očné a telové sprchy pre priemysel, umývadlové batérie so
zaintegrovaným dávkovačom mydla

18

-

552260007000,
551450010810

5

ISOVER

doplnenie polystyrénových fasádnych dosiek EPS 70 F hr.
220 až 300 mm

6

6

283720005110

6

BAUMIT

doplnenie polystyrénových fasádnych dosiek XPS-P hr. od
10 mm po 300 mm + šablóny pre kreatívne techniky
CreativTop so vzhľadom tehly a dreva + tenkovrstvové
omietky StarTop a PuraTop+vápenná omietka KlimaUni

22

10

283750000190,
283810003820,
585510006705,
585650003450

7

HYDRO BG

betónové BG štrbinové žľaby na odvodnenie väčších plôch diaľnice, letiská, priemyselné areály

98

-

592270037905

8

FATRA IZOLFA vodivá detekčná vrstva do skladby priťažených striech

1

-

283230007650

9

STOMIX

kotvy injektované Spiral Anksys SA-W15+, kotvy zatĺkacie
Fischer a lepiaca a stierková hmota

28

-

311950016505

10 CAPAROL

izolačné dosky z PIR peny, profily, kotvy

49

-

311950018302

11 GEMTECH

kamery a záznamové zariadenia

101

-

383130000910

doplnenie tenkovrstvových omietok aquaBalance,
extraClean active

12

-

585510005110

-

5600

Úpravy povrchov

12

WEBERTERRANOVA

13 FARLESK

farby a laky na kov, drevo, fasády, betón, steny a tmely a
lepidlá

Novinky v cenníkovej databáze

firma

popis

Cenník
materiálov

Materiály
online

číslo materiálu/
zaradenie do
skupiny

14 ELEKTROVOD

zvodidlá cestné a mostné Kremsbarrier + dilatácie

7

-

553550000730

15 KONDOR

oceľové nosníky HEA, HEB

22

-

133880001100

11

-

585610001200

odlučovače ropných látok, tukov a škrobov

58

-

286640003138

geotextílie a hydroizolačné fólie

6

-

283230003450

2

-

286630056160

6

-

245520001850

16 MFC MORFICO penetračný náter, vsypy do betónu, samonivelizačné potery
17 MEA RONN
18

CHEMIA
SERVIS

19 HL HUTERRER lapače strešných naplavenín
20 SIKA

zmes vsypová, náter hydroizolačný, poter samonivelizačný,
tmel silikónový a samonivelizačná stierka

21 BAT-MAN

búdky pre malé živočíchy - búdky pre vtáky, netopiere,
čmeliaky, lienky a včely, pre ježkov, veveričky a žaby, búdky
do zateplenia, samolepky proti nárazom

35

136

283810004100,
591820001100,
611970001100 a
Vonkajšie úpravy

22

MEDMAX
Daniel Jurdík

systém stenového strateného debnenia z tepelnej izolácie
Neopor

15

-

595410004500

23

TITAN
TATRAPLAST

protihlukové steny z hliníka a plexiskla

24

-

553550004000

24 ZENIT

plexisklá pre protihlukové steny a príslušenstvo

22

-

283820008800

25 ŽPSV CZ

protihlukové steny zo železobetónu

6

-

593860000200

26 SIKO

polystyrénové nosiče na vane

2

-

283810000110

27 REHAU

vratné a prechodové systémové dosky, zmena z pôvodných
na väčší rozmer

3

-

283330001710

28 KORADO

vykurovacie telesá doskové, rebríkové, designové,
konvektory a vetracie jednotky

515

52000

484530015703 /
Kúrenie,
zdravotechnika,
vzduchotechnika

29 LAMINAM

veľkoformátové keramické obklady a dlažby

345

-

597770000100

30 ISOMAT

stavebná chémia - hydroizolácie, liate podlahy, laky,
impregnácie, farby, ...

-

220

Úpravy povrchov

31 HERZ

doplnenie ventilov, kohútov, oddeľovače a vyrovnávače

123

-

551210044302

32 TSS GRADE

priecestia plastbetónové konštrukcie BODAN

4

-

437330000110

33 HouseGarden

terasy, ploty, bazénové lemy z betónu

-

104

Podlahové krytiny
a dlažby

34 TEBAU

škárovacie a tesniace plechy pre pracovné škáry

28

-

553540001100

Novinky v cenníkovej databáze

firma

popis

Cenník
materiálov

Materiály
online

číslo materiálu/
zaradenie do
skupiny

-

25

Elektro

35 ELEN

regulácia osvetlenia a LED svietidlá

36 JIKA

elektronické sedadlá pre WC misy, sedátka, výpuste, vane
príslušenstvo k vaniam a ďalšie

38

-

642370004000

37 SIGMASHOP

čerpadlá, ručné, povrchové, ponorné

15

-

426530000300

38 CS BETON

betónové zvodidlá, zástavkové panely a príslušenstvo

82

-

592160001203,
592190100100

39 BASF- PCI

hydroizolačné hmoty, tmely, tesniace pásy, tenkovrstvové
omietky, nátery

15

-

585510011510

kotevná technika a systémy požiarnej ochrany

-

1634

Kovové prvky,
hutníctvo

41 CEMIX

malta murovacia a škárovacia cementová pre lícové murivo,
malta na pokládku a škárovanie prírodného kameňa, malta
pamiatkárska

3

-

585640001610

42 RAVAK

sprchové a vaňové zásteny a kúty, vane

26

-

552260001605

43 SANHA

medené spájkovacie tvarovky - oblúky, kolená, T-kusy,
viečka, objímky pre medicínske plyny

106

-

196730010604

bránky jednokrídlové a brány dvojkrídlové ALLIX

13

-

553510010510

45 PLOTY SKALA ploty, bránky, pletivá a príslušenstvo

3

623

553510009820,
Kovové prvky,
hutníctvo

ploty, bránky, pletivá a príslušenstvo

-

1040

Kovové prvky,
hutníctvo

produkty PCI pre podlahové systémy, zatepľovacie systémy,
fasády, hydroizolácie, podlahy, omietky, sanácie, nátery

-

494

Úpravy povrchov

48 SAUTER

MaR - snímače, servopohony, ventily, merače tepla

-

1940

Elektro

49 IVAR

materiály pre úpravy vody - filtre, čerpadlá, odlučovače

95

-

436310000030

50 FORTING

stropný systém z polystyrénu FORSIMPLEX

10

-

595470001000

2258

63832

40

44

HILTI

DIRICKX - BC
TORSION

46 MPLOTY
47

BASF
Slovensko

Spolu položiek:

