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PREHĽAD SYSTÉMOVÝCH ZMIEN V DATABÁZE CENEKON 2021/I 

Smerná databáza bez obchodných názvov 

Aktuálna cenová sústava prináša novú generáciu 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. 

Postupným prepracovaním prešlo všetkých 59 cenníkov prác, vrátane naviazaných materiálov. 
V novej cenovej úrovni sa do tejto podoby spracovalo posledných 11 cenníkov prác: 

• 271 – Diaľkové a prípojné vodovody a kanalizácie 
• 281 – Kábelovody pre elektrické vedenia 
• 763 – Drevostavby – montáž 
• 765 – Tvrdé krytiny 
• 769 – Montáž vzduchotechnických zariadení 
• 773 – Podlahy terazzové a zo syntetických hmôt 
• 783 – Nátery 
• 784 – Maľby – tapety 
• 920 – Energetik 
• 922 – Montáž oznamovacích a signalizačných zariadení 
• 923 – Montáž potrubia 

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

Napríklad: 

práca: 622460363.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  
79 700 takýchto položiek prác a 55 200 položiek materiálov. Sufix „.S“ dostali aj položky popisovníka 000 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  
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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. 

Ukážka smernej položky práce s výberom smerného alebo komerčného materiálu v špecifikácii (Naviazané skupiny): 

  

 

 

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 prác i 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. 

Ukážka smerných a naviazaných komerčných materiálov v „Kompletnom zobrazení“: 
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Ukážka smerných a naviazaných komerčných položiek prác v „Kompletnom zobrazení“: 

 

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.  

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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Doplnenie hmotnosti sute 

V rámci celej databázy boli prehodnotené všetky búracie práce a demontáže, kde nebola zadaná hmotnosť sute. 
Všade tam, kde vzniká stavebná suť resp. vybúrané hmoty, ktoré idú do odpadu, bola táto hmotnosť doplnená. 

Doplnenie hmotnosti stavebnej sute sa týka hlavne cenníkov: 

• 801-3 Búranie a podchytávanie konštrukcií, 
• 822-1 Pozemné komunikácie a letiská, 
• 827-1 Diaľkové a prípojné vodovody a kanalizácie, 
• 800-767 Kovové stavebné doplnkové konštrukcie, 
• 800-769 Montáž vzduchotechnických zariadení, 
• 800-784 Maľby – tapety. 
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PREHĽAD ZMIEN A NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V CENNÍKOVEJ DATABÁZE 
CENEKON 2021/I 

801-1 Bežné stavebné práce 

Kompletnou revíziou a doplnením o nový sortiment prešli steny a priečky zo štiepkocementových tvárnic DURISOL. 

  

 

822-1 Pozemné komunikácie a letiská 

Novinkou v databáze sú materiály zvislého dopravného značenia od firmy SIGNATECH, ktoré na základe vyhlášky  
č. 30/2020 Z. z. nahradili existujúce materiály. 

  

 

800-760 Výplne otvorov 

Do cenníka výplne otvorov pribudli nové montážne položky zdvíhacích brán a nakladacej techniky od firmy ALFA 
PORTAS a tiež smerné demontážne položky. 
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NOVÉ TECHNOLÓGIE V CENNÍKOVÝCH DATABÁZACH: 

801-1 Bežné stavebné práce: 

• tvárnice DURISOL. 

822-1 Pozemné komunikácie a letiská: 

• zvislé dopravné značenie SIGNATECH. 

800-760 Výplne otvorov: 

• montáž zdvíhacích brán, 
• montáž nakladacej techniky. 
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NOVINKY A ZMENY V JEDNOTLIVÝCH CENNÍKOCH 

801-1 Bežné stavebné práce 

(24 nových položiek, 44 aktualizovaných položiek) 

TVÁRNICE DURISOL 

Steny a priečky zo štiepkocementových tvárnic DURISOL prešli kompletnou revíziou a doplnením o nový sortiment. 
V súlade s montážnym návodom bola zvýšená trieda betónu z C 16/20 na C 25/30 a ďalej boli objektivizované 
spotreby materiálu a časy práce. Dopracované boli murivá z tvárnic hrúbky 315, 380 a 450 mm. Tvárnica hrúbky 
450 mm má priamo v sebe zabudovaný tepelný izolant zo sivého polystyrénu a je vhodná pre výstavbu pasívnych 
a ultranízkoenergetických budov. Všetky práce a materiály sú vyhotovené v komerčnej aj v smernej verzii  
bez obchodných popisov. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

31127 Murivo nosné (m3) z tvárnic  DURISOL s betónovou výplňou C 25/30 a výstužou 

311271429 DMi 17/12 hr. 170 mm 
... 
311271490 DSs 45/12 hr. 450 mm 

822-1 Pozemné komunikácie a letiská 

(1039 nových položiek materiálov) 

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE SIGNATECH 

Na základe vyhlášky č. 30/2020 Z. z. a podnetov zo strany zákazníkov sme zapracovali nové materiály zvislého 
dopravného značenia od firmy SIGNATECH. V tejto vyhláške sa nachádzajú nové vzorové listy, teda čísla každej 
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jednej dopravnej značky. Do novej cenovej úrovne sa zapracovali výstražné, regulačné a informatívne prevádzkové 
dopravné značky, ktoré sú previazané so smernými materiálmi. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

91400 Montáž cestných zvislých dopravných značiek základných 

veľkosti do 1 m2 

914001211.S objímkami na stĺpiky alebo konzoly 

914001212.S nerezovou páskou na stĺpy 

Cenníky TZB a vonkajšie rozvody 

AKTUALIZÁCIA TZB CENNÍKOV 

Cenníky TZB a vonkajších rozvodov prešli zosmernením a revíziou. Išlo prevažne o aktualizáciu starších 
a neaktuálnych materiálov a položiek prác, ako napríklad doplnenie chýbajúcich rozmerových radov panelových 
vykurovacích telies do montážnych položiek. Taktiež boli doplnené niektoré chýbajúce rozmery potrubí napríklad 
pri PVC. V niektorých prípadoch sme pristúpili aj k objektivizácii časov práce.  
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800-760 Výplne otvorov 

(84 nových položiek) 

ZDVÍHACIE BRÁNY ALFA PORTAS 

Do databázy pribudli nové montážne položky zdvíhacích brán s elektrickým pohonom, ktoré podľa typu konštrukcie 
možno zaradiť do troch skupín, a to rýchlobežné, rolovacie a sekcionálne. Doplnili sme aj všeobecné demontážne 
položky, ktoré majú univerzálne použitie pre všetky typy zdvíhacích brán. Množstvo položky je definované v kusoch, 
pričom každý typ brány má štyri plošné veľkosti. Pôvodné technologicky zastaralé položky boli vymazané  
a bola určená priama náhrada na novú smernú  položku bez obchodného popisu podľa typu brány. V prípade 
potreby určenia konkrétneho materiálu, máte k dispozícii aj komerčné položky, kde si viete vybrať materiál 
z aktuálneho sortimentu a overiť technické parametre podľa názvu. 

  

 

Ukážka z cenníka: 

76765 Montáž sekcionálnej špirálovej rýchlobežnej brány ALFA PORTAS 

oceľovej ALPHA DEUREN HELIX, plochy 

767658301 do 6 m2 
... 
767658307 nad 13 m2 
 

NAKLADACIA TECHNIKA ALFA PORTAS 

Ako doplnkové konštrukcie k bránam sme zaradili nové montážne položky nakladacej techniky v komerčnom  
a smernom prevedení bez obchodných popisov ako aj smerné demontážne položky. Ide o prvky ktoré sa používajú 
predovšetkým pre špedíciu a sú to hydraulické nakladacie mostíky, bránové tesnenia – goliere, navádzače  
a nárazníky. Položky sa určujú v kusoch, pričom materiál ktorého cena je vrátane príslušenstva, sa rozpočtuje  
v špecifikáciách bez stratného. 
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Ukážka z cenníka: 

76765 Montáž mostíku nakladacieho ALFA PORTAS 

hydraulického PROMSTAHL PS 

767658501 s výklopným čelom 

hydraulického PROMSTAHL PT 

767658505 s výsuvným čelom 
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NOVINKY A ZMENY V MATERIÁLOCH 

„CENEKON – Rozpočet rýchlo a jednoducho.“ 

Do cenovej úrovne 2021/I sme pre Vás zapracovali sortiment od 22. firiem, čo predstavuje v Cenníku materiálov 
počet okolo 1 415 a v Materiálov online 31 898 nových materiálov. 

Cenník materiálov prešiel počas tohto polroku väčšími úpravami, mnohé neaktuálne výrobky boli odstránené 
a nahradené dostupným sortimentom od iných firiem.  
 
V tejto cenovej úrovni bol doplnený o materiály firiem ALFA PORTAS, kde sa zapracovali brány oceľové, hliníkové, 
špirálové, fóliové a do strojov pribudli nové nakladacie a hydraulické mostíky a príslušenstvo k nim prislúchajúce. 
Ďalej boli zaradené dopravné značenia zvislé od spoločnosti SIGNATECH. Novinkou v materiáloch k položkám 
klimatizácie sú monosplit sety, kde nájdete pod jedným číslom materiálu, ideálnu kombináciu vonkajšej a vnútornej 
klimatizačnej jednotky. Pribudli tu kazetové, nástenné, podstropno-parapetné a kanálové monosplit sety od firmy 
MICROWELL a tiež sme zapracovali náhrady neaktuálneho sortimentu. Pri firme FUNTIME pribudli nové workout 
zostavy a skupinka detských domčekov. Poslednou zmenou je dopracovanie nových materiálov za staré  
od spoločnosti RUUKKI. Novo pridané položky materiálov boli pridané taktiež aj v smernej verzii bez obchodných 
názvov. 
 

 ABC THERM bol v Cenníku materiálov premenovaný na WILO z dôvodu nadobudnutia priamej 
spolupráce s výrobcom. Týmto predajca ABC THERM v databáze zanikol, sortiment však ostal 
nepozmenený a prebehla len aktualizácia. Kompletný sortiment výrobcu môžete nájsť v časti Materiály 
online. 

 Spoločnosť HAKOM bola v tomto polroku vymazaná z dôvodu neaktuálneho sortimentu. 

Materiály online sa v tomto polroku opäť o niečo rozšírili. Firma GEORG FISHER doplnila svoj sortiment 
o predizolovaný potrubný systém COOL-FIT pre chladiarenské aplikácie, ďalej pribudli izolácie z expandovaného 
a extrudovaného polystyrénu od AUSTROTHERM, novinkou sú aj inteligentné vypínače od LIVOLO. Sortimentom 
priemyselných náterov prispela do databázy aj spoločnosť BSO. Ďalej už spomínané WILO, sortiment elektro od 
MURAT-u a stavebná chémia od QUICK MIX. 
Zaradené boli kompletné cenníky, ktoré čiastočne už figurujú v Cenníku materiálov presnejšie ide o BRITTERM, 
BALEX METAL, GEEA, BRAMAC, LAMINAM, DEXTRADE, SEZ DK, PRO DESIGNE, DORKEN, SCHOMBURG a COBIAX.  
 
Do časti Materiálov online pre Vás do budúcna pripravujeme sortiment od výrobcov ako MASTER SOLUTION BASF, 
REWAN, PREFA STRECHY, AGGER, ECO ENERGY a mnoho ďalších zaujímavých firiem. 
 
 
 Firma Popis Cenník 

materiálov 
Materiály 

online  
číslo materiálu/ 

zaradenie do skupiny 

1 ALFA PORTAS Priemyselné vráta 218 0 553410061500 

2 
FUNTIME - 
PODSAHRAT Detské ihriská - preliezky, workout súpravy a iné 22 0 553570022805 
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 Firma Popis Cenník 

materiálov 
Materiály 

online  
číslo materiálu/ 

zaradenie do skupiny 

3 MICROWELL Monosplity, náhrady vyradeného sortimentu 126 0 429520007810 

4 RUUKKI Náhrady starého sortimentu 10 0 553440010810 

5 SIGNATECH Dopravné značky zvislé 1039 1039 Vonkajšie úpravy 

6 AUSTROTHERM Izolácie z expandovaného a extrud. polystyrénu 0 742 Izolácie 

7 BALEX METAL Sendvičové stenové a strešné panely 0 49 Montované systémy – 
sadrokartón 

8 BSO Hydroizolácia a priemyselné nátery 0 22 Úpravy povrchov 

9 BRITTERM Tehly 0 129 Stavebné systémy, 
materiály hrubej stavby 

10 BRAMAC Strešné krytiny 0 867 Strešné krytiny 

11 COBIAX Prvky pre vyľahčenie monolitických stropov 0 36 Stavebné systémy, 
materiály hrubej stavby 

12 DEXTRADE Umývadlá, kuchynské drezy a príslušenstvo 0 209 Kúrenie, zdravotechnika, 
vzduchotechnika 

13 DORKEN Izolácie 0 223 Izolácie 

14 GEEA Komponenty pre fotovoltaické inštalácie 0 15 Elektro 

15 GEORG FISHER Predizolovaný PE potrubný systém COOL-FIT 
pre chladiarenské aplikácie 0 1444 Kúrenie, zdravotechnika, 

vzduchotechnika 

16 LIVOLO Inteligentné vypínače 0 90 Elektro 

17 LAMINAM Veľkoformátové obklady a keramické dlažby 0 479 Podlahové krytiny 
a dlažby 

18 MURAT Elektro 0 8621 Elektro 

19 PRO DESIGNE Vykurovacie rohože, infražiariče, ... 0 294 Kúrenie, zdravotechnika, 
vzduchotechnika 

20 
QUICK MIX -  
TUBAG 

Suché maltové zmesi, stavebná chémia pre 
sanácie a reštaurovanie, ... 0 218 Úpravy povrchov 

21 SCHOMBURG Izolácie, malty, omietky, ... 0 433 Úpravy povrchov 

22 SEZ DK Elektro 0 2645 Elektro 

23 WILO Čerpadlá 0 12928 Kúrenie, zdravotechnika, 
vzduchotechnika 

Spolu položiek: 1415 31898 
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