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PREHĽAD SYSTÉMOVÝCH ZMIEN V DATABÁZE CENEKON 2020/II 

Smerná databáza bez obchodných názvov 

Aktuálna cenová sústava prináša už druhú časť novej generácie databázy. 

Táto smerná orientačná databáza obsahuje položky konštrukcií a materiálov bez obchodných názvov. To Vám 
umožní rýchle orientačné ocenenie a zároveň uľahčí prácu pri verejných zákazkách, kde už nebudete musieť prácne 
vymazávať komerčné popisy. 

Takúto položku práce alebo materiálu spoznáte tak, že za jej štandardným číselným kódom sa nachádza sufix „.S“.  

Napríklad: 

práca: 13090309000363.S Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm 

materiál: 585650006700.S Omietka jednovrstvová vápennocementová (suchá zmes) 

Smerné popisy takýchto položiek neobsahujú žiadne komerčné údaje. Spolu sa v databáze nachádza približne 
55 000 takýchto položiek prác a 39 000 položiek materiálov. Sufix „.S“ dostali aj položky popisovníka 00 Investičné 
náklady neobsiahnuté v orientačných cenách stavebno-montážnych prác a hodinové zúčtovacie sadzby. 

Smerné položky prác mohli vzniknúť viacerými spôsobmi. Niektoré položky mali aj v minulosti smerný charakter. 
Typickým príkladom sú zemné práce, ktoré štandardne neobsahujú žiadne komerčné popisy ani materiály. 
V takomto prípade bola položka len skontrolovaná a prehlásená za smernú. K jej existujúcemu kódu pribudol sufix 
„.S“. 

Druhým prípadom je možnosť, že položka práce mala všeobecný popis, ale v rozbore, prípadne v špecifikácii  
sa nachádzali konkrétne komerčné materiály. Príkladom je veľká časť zdravotechniky. Takéto položky boli opäť 
zosmernené so zachovaním pôvodného číselného kódu a pridaním sufixu. V rozbore sa však nachádzajú  
už iba smerné materiály. Ak mala položka jednoduchú väzbu, odkazuje na smerný materiál. V prípade zloženej 
väzby máte na výber zo smernej alebo komerčnej varianty. 

Poslednou možnosťou je, že položka bola zreteľne komerčná. Napríklad murárske práce (POROTHERM, HELUZ 
a pod.). Komerčná položka ostala zachovaná v pôvodnom stave a k nej pribudla nová smerná položka. Číselný kód 
sa s komerčnou položkou môže zhodovať, avšak smerná položka má vždy priradený aj sufix. Spracovaná komerčná 
položka má po novom priradeného aj výrobcu, ktorý je zobrazený v príslušnom stĺpci „Výrobca“. 

Smerné a komerčné položky materiálov sú navzájom previazané, vďaka čomu viete, aké komerčné varianty 
prislúchajú ku konkrétnej smernej položke. Zároveň máte informáciu o tom, ktoré komerčné položky sú navzájom 
príbuzné a po zvážení ich môžete použiť pre alternatívne ocenenie. 

Nové smerné položky, ktoré boli vytvorené zosmernením a pridaním sufixu „.S“ do číselného kódu, sú priamou 
náhradou pôvodných položiek. Pri aktualizácii rozpočtu (alebo zadania) vytvoreného v staršej cenovej úrovni  
sa takýmto položkám prác a materiálov aktualizuje cena podľa nových smerných položiek.  
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Odstránené položky prác alebo materiálov sú sprevodované na svoju priamu náhradu, ak sa v databáze nachádza. 
V opačnom prípade sa objaví informácia o dôvode výmazu. 
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PREHĽAD SYSTÉMOVÝCH ZMIEN A NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V CENNÍKOVEJ 
DATABÁZE TSP 2020/II 

12 Murárske práce 

Do cenníka boli doplnené nové technológie murovania pomocou minižeriavu z veľkoformátových tvárnic YTONG 
JUMBO a SILKA TEMPO. 

  

 

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 

Nové montážne položky konštrukcií z kompozitných výrobkov pribudli do jednotlivých častí. 

  

 

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení 

V cenníku 91 sa pokračovalo v aktualizácii a doplnení nových položiek prác. V tejto cenovej úrovni sme sa zamerali 
na skupiny položiek meracích prístrojov, svorkovnice, rozvádzače a rozvádzacie skrine. Doplnili sa nové položky prác 
ako analyzátory elektrických sietí, meracie transformátory, zemniace radové svorkovnice, skrine prípojkové 
a ďalšie. 
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NOVÉ TECHNOLÓGIE V CENNÍKOVÝCH DATABÁZACH: 

11 Betonárske práce: 

• aktualizácia značenia výstuží. 

12 Murárske práce: 

• YTONG JUMBO, SILKA TEMPO, 
• ukotvenie a ukončenie priečok. 

15 Montáže prefabrikovaných konštrukcií: 

• YTONG priečkové panely. 

67 Montáž zámočníckych konštrukcií: 

• montáž zábradlia, 
• montáž podest, 
• montáž rebríkov, 
• montáž ostatných atypických stavebných doplnkov. 

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení: 

• počítadlá prevádzkových hodín, 
• ampérmetre a voltmetre, 
• analyzátory elektrických sietí, 
• meracie transformátory, 
• svorkovnice, 
• domové rozvádzače, 
• rozvádzače oceľoplechové, 
• skrine prípojkové plastové SPP, 
• skrine elektromerové ER plastové. 
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NOVINKY A ZMENY V JEDNOTLIVÝCH CENNÍKOCH 

11 Betonárske práce 

AKTUALIZÁCIA ZNAČENIA VÝSTUŽÍ 

V celej databáze bolo aktualizované značenie výstuží. Doplnená bola akosť podľa EN S235 a B500. Pre rýchlejšiu 
orientáciu a vyhľadávanie ostalo pôvodné značenie 11 373 a 10 505 podľa STN zachované v zátvorke. 

12 Murárske práce 

(54 nových položiek) 

Do cenníka bola spracovaná technológia rýchleho murovania z veľkoformátových tvárnic. Na realizáciu tohto 
murovania je potrebná čata dvoch namiesto štandardných troch pracovníkov a minižeriav, ktorý je súčasťou 
položiek. Všetky položky prác vrátane materiálov sú vyhotovené v komerčnej aj v smernej verzii bez obchodných 
názvov. 

YTONG JUMBO 

Pórobetónové veľkoformátové tvárnice YTONG JUMBO sa vyrábajú vo variantoch Univerzal s pevnosťou P3-450 
a Statik s pevnosťou P4-550. V jednom pracovnom kroku umožňujú vyhotoviť 0,45 až 0,5 m2 steny hrúbky 250, 300 
a 375 mm. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

12020102 Murivo nosné (m2) z pórobetónových tvárnic veľkoformátových YTONG Univerzal JUMBO P3-450 

na tenkovrstvovú maltu YTONG 

12020102033531 250x499x999  P3-450 
... 
12020102033534 375x749x599  P3-450 
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SILKA TEMPO 

Veľkoformátové vápennopieskové tvárnice SILKA TEMPO sa pre vysokú pevnosť 20 MPa používajú najmä pre nosné, 
stužujúce a akustické deliace steny. Položky sú spracované pre hrúbku steny 180 a 240 mm. Dopracované boli tiež 
položky tvárnic rovnakých hrúbok z malých rozmerov slúžiace ako doplnky k veľkoformátovým tvárniciam. Primárne 
sa používajú pre vymurovanie prvého radu muriva, prípadne jeho ukončenie. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

12020102 Murivo nosné (m2) z vápennopieskových tvárnic veľkoformátových SILKA TEMPO 

na tenkovrstvovú maltu SILKA 

12020102063911 180x600x498  S20-2000 PD 

12020102063913 240x600x498  S20-2000 PD 

UKOTVENIE A UKONČENIE PRIEČOK 

K existujúcej položke ukotvenia priečok priskrutkovaním spojky pribudli dve nové varianty realizované priamo počas 
murovania, a to vložením alebo priklincovaním spojky do ložnej škáry. Ukončenie priečok polyuretánovou penou 
bolo rozdelené na priečky hrúbky do 100 a nad 100 mm. Rozšírený bol taktiež rad položiek výplne škár 
polyuretánovou penou podľa prierezovej plochy vypĺňanej škáry. Položky je možné použiť napríklad pre výplň 
dilatačných škár v priečkach z pórobetónových panelov. 
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Ukážka z cenníka: 

12040190 Ukotvenie priečok ku konštrukciám 

murovaným 

12040190000006.S vložením spojky do malty 

12040190000008.S priklincovaním spojky 

15 Montáže prefabrikovaných konštrukcií 

(4 nové položky) 

YTONG PRIEČKOVÉ PANELY 

Priečkové panely z pórobetónu sú široké 598 mm a vysoké 2200 až 3000 mm vo výškovom module po 20 mm. 
Vyrábajú sa v hrúbkach 75 a 100 mm. Montáž prebieha bez použitia žeriavu po výstavbe stropov a je možné ju 
realizovať iba jedným pracovníkom. Pre praktickosť a rýchlejšie ocenenie sú materiály aj položky prác spracované 
na mernú jednotku m2. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

15040305 Priečky z pórobetónových panelov YTONG P4,5-600 

na maltu MVC a tenkovrstvovú maltu YTONG fix P hrúbky panelu 

15040305001011 75 mm 

15040305001021 100 mm 
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67 Montáž zámočníckych konštrukcií 

(20 nových položiek) 

Do databázy pribudli nové položky zámočníckych konštrukcií z kompozitných výrobkov – zábradlia, podesty, rebríky 
a profily. Konštrukcie z kompozitných materiálov sa navrhujú do exponovaných miest, kde je potrebná vysoká 
odolnosť voči korózii alebo chemická odolnosť. Materiál je kombináciou sklených vlákien a polyesterovej živice. 

Montáž zábradlia 

Kompozitné zábradlie je tvorené stĺpikmi 50x50 mm a doplňujúcim madlom zo samostatného profilu. Položky prác 
sú spracované podľa spôsobu osadenia na konštrukciu do podlahy alebo zboku. Montáž madla kompozitného 
nitovaním je samostatná položka. Položky sú spracované na meter bežný konštrukcie. 

     

 

Ukážka z cenníka: 

67020104 Montáž zábradlia kompozitného 

na železobetón 

67020104904011.S kotvenie do podlahy 

67020104904016.S kotvenie zboku 

Montáž podest 

Montáž pochôdznych podest z kompozitných materiálov delíme do troch skupín podľa typu a plošnej hmotnosti. 
Kompozitné liate rošty sú vyrobené zo zväzkov nasýtených sklených vlákien, ktoré sa vpletajú do formy  
s polyesterovou živicou. Kompozitné skladané rošty sú vyrábané tak, že nosný priečny prvok je tvorený I-profilom, 
ktorý je spájaný plnými tyčami a dištančnou trubkou. Kompozitné kryty sú zakrývací systém s nízkou hmotnosťou, 
ktorý je riešený pomocou roštov s uzavretým laminátovým povrchom. Doplňujúca položka je skrátenie a úprava 
pochôdznych roštov a krytov z kompozitov na meter bežný. 
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Ukážka z cenníka: 

67030301 Montáž podest z kompozitných 

liatych roštov hmotnosti 

67030301001211.S do 15 kg/m2 

67030301001213.S od 15 do 30 kg/m2 

Montáž rebríkov 

Kompozitné rebríky sú vyrobené z profilov 50x50 mm. Montáž rebríkov do muriva z kompozitov je spracovaná  
na meter bežný hotového rebríku vrátane kotvenia z kompozitných úchytov. Montáž ochranného koša rebríkov 
z kompozitov je samostatná položka, materiál sa spája nerezovým spojovacím materiálom. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

67120700 Montáž rebríkov kompozitných 

67120700003511.S do muriva 

67120700 Montáž ochranného koša kompozitného 

67120700003611.S skrutkovaním 
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Montáž ostatných atypických stavebných doplnkov 

Konštrukcie z kompozitných profilov sa navrhujú do exponovaných miest. Profily sú vyrábané ťahaním a vystužené 
sklenými vláknami. Profily majú kostru z polyesterovej živice a obsah skla dosahuje 65 %. 

 

 

 

Ukážka z cenníka: 

67120900 Montáž ostatných atypických kompozitných stavebných konštrukcií 

z profilov hmotnosti 

67120900005151.S do 1 kg/m 

67120900005153.S nad 1 do 2,5 kg/m 

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení 

(72 nových položiek, 92 aktualizovaných položiek) 

MERACIE PRÍSTROJE 

Počítadlá prevádzkových hodín 

Do databázy 2020/II sme doplnili položky prác počítadiel prevádzkových hodín. Prístroje slúžia na sledovanie 
prevádzkových hodín uplynutých pred povinnou odstávkou strojového alebo elektrického zariadenia na potreby 
údržby. 
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Ukážka z cenníka: 

91160205 Montáž počítadla prevádzkových hodín 

91160205010010.S do panelu 

91160205010020.S na DIN lištu 

Ampérmetre a voltmetre 

Do novej cenovej úrovne sme doplnili montáže ampérmetrov a voltmetrov analógových alebo digitálnych. Položky 
prác sú rozdelené podľa spôsobu montáže a to do panelu alebo montáž na DIN lištu. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

91160401 Montáž prístrojov bez zapojenia 

ampérmeter analógový AC/DC priamy 

91160401020010.S na DIN lištu 

91160401020015.S do panelu 
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Analyzátory elektrických sieti 

K meracím prístrojom pribudli aj nové položky prác analyzátorov elektrických sietí. Montáž je možná do panelu 
alebo na DIN lištu. Analyzátor elektrických sietí slúži na rýchle a efektívne meranie, monitorovanie a diagnostiku 
elektrických sietí a spracovanie nameraných dát.  

 
 

 

Ukážka z cenníka: 

91160401 Montáž prístrojov bez zapojenia 

analyzátor elektrických sieti digitálny nepriamy 

91160401020040.S na DIN lištu 

91160401020045.S do panelu 

Meracie transformátory  

Novinkou v meracích prístrojoch sú transformátory prúdu, ktoré sa montujú na DIN lištu alebo na prípojnice. Slúžia 
na nepriame zapojenie ampérmetrov aj elektromerov do meraných obvodov. 
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Ukážka z cenníka: 

91170601 Montáž meracieho transformátora prúdu 

na DIN lištu  

91170601011010.S 40 - 80A/5A 

91170601011020.S 100 - 150A/5A 

SVORKOVNICE, ROZVÁDZAČE A ROZVÁDZACIE SKRINE 

Svorkovnice 

Aktualizáciou materiálovej špecifikácie a doplnením prešli položky prác stúpačkových alebo radových svorkovníc. 
Doplnili sa nové položky prác ako zemniace radové svorkovnice alebo prepojovací mostík. 

 

 

 

Ukážka z cenníka: 

91190103 Zemniaca radová svorkovnica s prepoj. na lištu vrátane zapojenia na jednej strane 

91190103010292.S pre vodič do   2,5 mm2 

91190103010294.S pre vodič do   6   mm2 

91190103010296.S pre vodič do  16   mm2 

Domové rozvádzače 

Poslednou skupinou položiek prác v cenníku 91, ktoré prešli aktualizáciou a doplnením sú domové rozvádzače. 
Montáž je rozdelená na zapustenú a povrchovú teda nástennú. Hlavným parametrom v materiáloch je celkový 
počet modulov a krytie IP. V materiálovej špecifikácii sme doplnili rozvodné skrine v prevedení oceľ-plast, oceľ-
plech, plast a plastové s vyšším krytím.    
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Ukážka z cenníka: 

91190104 Domový rozvádzač 

povrchová montáž IP 65  

91190104013201.S do  8 modulov 
... 
91190104013204.S do  54 modulov 

Rozvádzače oceľoplechové 

Novinkou v cenovej úrovni sú položky prác oceľoplechových rozvádzačov so zapustenou alebo povrchovou 
montážou. Položky sú rozdelené podľa krytia IP a rozmeru skríň.   
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Ukážka z cenníka: 

91190104 Rozvádzač oceľoplechový 

zapustená montáž IP 43  

91190104013251.S výška 550, 750 x šírka 510 mm 
... 
91190104013254.S výška 1950 x šírka 510 mm 

Skrine prípojkové plastové SPP 

Doplnili sme aj nové položky prác prípojkových plastových skríň SPP do 400 A. Materiály sa delia podľa spôsobu 
osadenia na zapustené, upevnené na stenu alebo stĺp a prípadne na podlahu. 

  

 

Ukážka z cenníka 

91190207 Skriňa prípojková plastová 

91190207013045.S SPP 5 - 3x400 A 
... 
91190207013050.S SPP 11 - 12x160 A 

Skrine elektromerové RE plastové 

Aktualizáciou s pridaním nových položiek prác prešli aj plastové elektromerové skrine. Materiály sú rozdelené podľa 
spôsobu osadenia na zapustené, upevnené na stenu, stĺp alebo podlahu. 



                                                                                                                                                                              

 

Novinky v cenníkovej databáze 

 

 
 

 

Ukážka z cenníka: 

91190207 Skriňa RE plastová 

jednofázová/trojfázová  

91190207013091.S jednotarif, skupinové kombinované meranie 5-8 

91190207013092.S jednotarif, skupinové kombinované meranie 13-20 
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NOVINKY A ZMENY V MATERIÁLOCH 

„CENEKON – Rozpočet rýchlo a jednoducho.“ 

Do cenovej úrovne 2020/II Vám prinášame sortiment od 15. firiem, čo predstavuje okolo 600 nových 
materiálov v Cenníku materiálov a 17 822 do Materiálov online. 

Cenník materiálov bol v tomto polroku doplnený napr. o materiály firiem HILTI, ROCKWOOL, 
DURISOL, doplnili sa nové izolácie od TECHNICKÉ IZOLÁCIE PKTT, ďalej MBBMAT, SEZ DK, 
HASMA, kde boli doplnené elektromerové skrine a rozvádzače ako aj od firmy OEZ, meracie prístroje od 
firiem SCHRACK, LEGRAND a kompozity od spoločnosti MEA. 
 

 Spoločnosť BETONIC sa v tomto polroku rozhodla ukončiť spoluprácu a bola z databázy 
vyradená. 

 Ďalšou výraznou zmenou je odčlenenie výroby radiátorov US STEEL pod novú značku 
KORAD RADIATORS a jeho okresanie sortimentu. 

 Poslednou zmenou je odstránenie spoločnosti LICON, avšak identický sortiment nájdete 
pod značkou KORADO. 

Materiály online sa v tomto polroku doplnil o nové produkty od spoločností SCHNEIDER, NRG FLEX, 
HENKEL s výrobkami CERESIT, sortiment kotlov ATAG zastúpený spoločnosťou CERTIMA, ďalej 
pribudol sortiment elektrofúznych tvaroviek a armatúr pre rozvody vody a plynu od spoločnosti GEORG 
FISHER, doplnil sa celý sortiment spoločnosti YTONG a pridali sme novú firmu pod obchodným menom 
GLASBAU s.r.o. predávajúcu sklobetónové tvarovky.  
 

 Chceli by sme uviesť do pozornosti, že firma TATRAMAT v apríli tohto roku zmenila 
obchodné meno na STIEBEL ELTRON, zatiaľ so súhlasom spoločnosti figurujú 
v Materiáloch online produkty STIEBEL aj TATRAMAT, ktoré sa však budú postupne 
vypúšťať a budú plne nahradené sortimentom STIEBEL. 

Do ďalšej cenovej úrovne budú spracované cenníky do Materiálov online od výrobcu tepelných izolácii 
AUSTROTHERM, ďalej spolupracujeme so spoločnosťou AGGER na zapracovaní ich sortimentu 
detských ihrísk a mnoho ďalších zaujímavých výrobcov. 
 

 
 firma popis Cenník 

materiálov 
Materiály 

online  
číslo materiálu/ 

zaradenie do skupiny 

1 SCHNEIDER Elektroinštalácie 0 12271 Elektro 

2 NRG flex 
Hybridné siete, flexibilné predizolované potrubia, 
tyčové predizolované potrubia, výmenníkové 
stanice 

0 2518 Kúrenie 

3 
CERESIT 
(HENKEL) Stavebná chémia 0 693 Úpravy povrchov 



                                                                                                                                                                              

 

Novinky v cenníkovej databáze 

 

 
 firma popis Cenník 

materiálov 
Materiály 

online  
číslo materiálu/ 

zaradenie do skupiny 

4 
STIEBEL 
ELTRON 

Ohrievače a čerpadlá – rovnaký sortiment ako 
TATRAMAT 0 367 Kúrenie 

5 
CERTIMA - 
ATAG Kotly a príslušenstvo 0 193 Kúrenie  

6 
GEORGE 
FISHER 

Elektrofúzne tvarovky a armatúry pre rozvody 
plynných a kvapalných médií, liatinové tvarovky 0 1034 Kúrenie 

7 
SKLOBETON 
(GLASBAU) Sklobetónové tvárnice a doplnkový sortiment 0 483 Výplne otvorov 

8 YTONG 
Tvárnice UNIVERSAL a STATIC JUMBO, 
priečkové panely a vápenno-pieskové tvárnice 
SILKA a SILKA TEMPO 

21 263 595310001432 

9 HILTI Náhrada za ukončenú výrobu protipožiarnych 
manžiet, pások, tmelov, vankúšov 18 0 449410001702 

10 ROCKWOOL Lamely ROCKWOOL STROPROCK G pre stropy 
garáž, pivníc a prejazdov 6 0 631460001010 

11 DURISOL Doplnenie rozmerov tvaroviek, absorbéry 4 0 595120007520 

12 
TECHNICKÉ 
IZOLÁCIE PKTT doplnenie nových geotextílií 10 0 693110003502 

13 MBBMAT Hliníkové rohože 16 0 697510004502 

14 HASMA Skrine elektromerové a rozvádzače 66 0 357110013810 

15 SEZ DK Svorkovnice, príložky - doplnenie sortimentu 20 0 345610010210 

16 OEZ Rozvodnicové skrine - doplnenie sortimentu 53 0 357140008010 

17 SCHRACK 
Analógové/digitálne meracie prístroje DIN a do 
panelu, meracie transformátory prúdu a bočnice, 
radové prístroje 

117 0 345610032000 

18 LEGRAND Elektromery, počítadlá a konvektory 14 0 389810004310 

19 MEA 
Výrobky zo sklených mikrovlákoen a živice 
(kompozity) - zábradlia, rebríky, profily, spojovací 
materiál, rošty, kryty, schodiská 

65 0 631260001000 

20 KILLICH Nerezové skrutky  138 0 309850005000.S 

21 IVAR Viacvrstvové potrubia 5 0 286210002910 

22 REFLEX Hydraulické vyrovnávače 8 0 484810008970 

Spolu položiek: 561 17822 
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