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450000 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb 

  
  

00 Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 zmluvné požiadavky 01 úroky z úverov 11 na zloženie istoty  eur 

  12 na vlastné financovanie 
investície 

 eur 

  13 na krytie nákladov 
dodávateľa 

 eur 

  14 na krytie nákladov 
špeciálnych požiadaviek 

 eur 

  
15 na prekrytie 
medziobdobia na začiatku 
realizácie 

 eur 

 02 poistenie 
21 stavby a zariadení 
zhotoviteľa 

 eur 

  22 škôd osôb a na majetku  eur 

  23 zodpovednosti za škodu  eur 

  24 pracovníkov zhotoviteľa 
a objednávateľa 

 eur 

  25 zákonné a havárijné  eur 

 03 patenty a licencie 00 bez rozlíšenia  eur 

 04 finančná rezerva 00 bez rozlíšenia  eur 

02 prieskumné práce 01 geologický prieskum 
11 inžiniersko-geologický a 
geotechnický 

 eur 

  12 radonový  eur 

  13 hydrogeologický  eur 

  14 pedologický  eur 

 02 botanický a zoologický 
prieskum 

21 botanický a zoologický 
prieskum 

 eur 

  22 dendrologický prieskum  eur 

 03 archelologická činnosť 31 archeologický prieskum  eur 

  32 archeologický dohľad  eur 

 04 ekologický prieskum 
41 prieskum kontaminácie 
zemín a podzemných vôd 

 eur 

  42 prieskum hlukovej 
hladiny 

 eur 

  43 prieskum znečistenia 
ovzdušia 

 eur 

 05 špeciálne prieskumy 
51 prieskum bakteriologický 
a chemický 

 eur 

  

52 prieskum 
elektromagnetického 
(vysokofrekvenčného) 
žiarenia 

 eur 

  
53 prieskum vplyvu 
trakčných a iných 
elektrických vedení 

 eur 

  54 korózny a bludných 
prúdov 

 eur 

  55 výskyt nebezpečných 
látok, munície a výbušnín 

 eur 

 06 stavebný prieskum 
61 stavebno - statického 
stavu 

 eur 
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  62 umelecko - historických 
hodnôt 

 eur 

  63 tepelno - izolačných 
vlastností 

 eur 

03 geodetické práce 
01 vykonávané pred 
výstavbou 

11 vytýčenie hraníc 
pozemkov 

 eur 

  12 výškové merania  eur 

  

13 určenie priebehu 
nadzemného alebo 
podzemného existujúceho 
aj plánovaného vedenia 

 eur 

  14 zameranie existujúceho 
objektu 

 eur 

  
15 meranie profilov, 
meranie a výpočet plôch a 
objemov 

 eur 

  
16 určenie vytyčovacej 
siete, vytýčenie staveniska, 
staveb. objektu 

 eur 

 02 vykonávané v priebehu 
výstavby 

21 výškové merania  eur 

  22 výpočet objemov  eur 

 03 vykonávané po výstavbe 
31 zameranie skutočného 
vyhotovenia stavby 

 eur 

  32 kontrolné merania 
zhotoveného objektu 

 eur 

 04 kartografické práce 00 bez rozlíšenia  eur 

04 projektové práce 01 príprava verejnej práce 
11 náklady na 
územnoplánovaciu 
dokumentáciu 

 eur 

  
12 náklady na 
dokumentáciu pre územné 
rozhodnutie 

 eur 

  
13 náklady na 
dokumentáciu pre stavebné 
povolenie 

 eur 

 
02 stavebná časť(stavebné 
objekty vrátane ich 
technického vybavenia) 

21 náklady na vypracovanie 
realizačnej dokumentácie 

 eur 

  
22 náklady na 
dokumentáciu skutočného 
zhotovenia stavby 

 eur 

  
23 náklady na záverečné 
technické a ekonomické 
hodnotenie 

 eur 

 03 náklady na ocenenie 
stavby 

31 prepočet  eur 

  32 ponukový rozpočet  eur 

  33 vykonávací rozpočet  eur 

  34 kontrolný rozpočet  eur 

  35 rozpočet skutočného 
vykonania 

 eur 

 04 náklady na inžiniersko 
technickú pomoc 

00 bez rozlíšenia  eur 

05 príprava staveniska 01 záchranné práce 
11 zabezpečenie 
prírodných hodnôt na 
mieste 

 eur 

  12 sťahovanie prírodných 
hodnôt 

 eur 

  13 exhumácie a uloženie 
ostatkov 

 eur 
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 02 preloženie konštrukcií 
21 prekládky inžinierskych 
sietí 

 eur 

  22 odstranenie materiálov a 
konstrukcií 

 eur 

  23 dekontaminácie lokality  eur 

  24 likvidácia živelných 
pohrôm, havárií a pod. 

 eur 

06 zariadenie staveniska 01 prevádzkové 11 kancelárie  eur 

  12 laboratória  eur 

  13 sklady  eur 

  14 garáže a parkoviská  eur 

  15 komunikácie a spevnené 
plochy 

 eur 

  16 kanalizácia  eur 

  17 čistiareň odpadových 
vôd 

 eur 

  18 prípojka elektrického 
prúdu 

 eur 

  19 prípojka pitnej vody  eur 

  20 prípojka plynu  eur 

  21 oplotenie staveniska  eur 

  22 osvetlenie pracoviska  eur 

  23 strážna služba, 
elektronické zabezpečenie 

 eur 

  24 dopravné značenie po 
stavenisku 

 eur 

 02 výrobné 31 dielne  eur 

  32 betonárne  eur 

  33 armovne  eur 

  34 obaľovačky  eur 

 03 sociálne 41 stravovacie zariadenia  eur 

  42 sociálne zariadenia  eur 

  43 ubytovne  eur 

 04 vyvolané investície 
zariadenia staveniska 

51 príjazdové komunikácie  eur 

  52 premostenia  eur 

  53 prípojky energií  eur 

  54 príchodové vlečky  eur 

07 dopravné náklady 
01 mimostavenisková 
doprava 

11 objektivizácia 
dopravných nákladov 
materiálov 

 eur 

 02 mimoriadne sťažené 
dopravné podmienky 

21 použitie mimoriadnych 
dopravných prostriedkov 

 eur 

  
22 odľahčovanie 
normálnych dopravných 
prostriedkov 

 eur 

  
23 prekládka materiálov na 
mimoriadne dopravné 
prostriedky 

 eur 

 03 doprava zamestnancov 
dodávateľa 

31 náklady z ubytovne na 
stavbu 

 eur 

  32 náklady na dopravu v 
rámci stavby 

 eur 

 
04 vnútrostaveniskový 
presun z medziskládky k 
objektu 

00 bez rozlíšenia  eur 
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 05 mimoriadne sťažený 
vnútrostaveniskový presun 

00 bez rozlíšenia  eur 

08 vplyv pracovného 
prostredia 

01 prevádzka investora a 
vplyv prostredia 

11 rušenie dopravy  eur 

  12 vplyv zdraviu škodlivého 
prostredia 

 eur 

  13 prestávky v práci  eur 

 02 cestná prevádzka 00 bez rozlíšenia  eur 

 03 železničná a mestská 
koľajová prevádzka 

00 bez rozlíšenia  eur 

09 vplyv územia 
01 presun stavebných 
kapacít 

11 náklad na presun 
pracovnej sily 

 eur 

  12 náklad na presun 
mechanizácie 

 eur 

 02 územie so sťaženými 
výrobnými podmienkami 

21 ubytovanie 
zamestnancov 

 eur 

  
22 rušenie 
mimostaveniskovej a techn. 
dopravy 

 eur 

  23 čistenie komunikácií  eur 

 03 klimatické vplyvy 
31 mzdové náklady na 
zimné opatrenia 

 eur 

  32 materiálové náklady na 
zimné opatrenia 

 eur 

10 inžinierska činnosť 01 dozory 
11 autorský dozor 
projektanta 

 eur 

  12 technický dozor 
investora 

 eur 

  13 štátny stavebný dozor  eur 

  14 koordinátor bozp na 
stavenisku 

 eur 

 02 posudky 
21 svetlo - technický 
posudok 

 eur 

  22 preukaz energetickel 
náročnosti budovy 

 eur 

  23 energetický štítok obálky 
budovy 

 eur 

  24 vplyv stavby na životné 
prostredie 

 eur 

  25 plán bozp na stavenisku  eur 

 03 skúšky a revízie 31 úradné tlakové skúšky  eur 

  32 rentgenové skúšky  eur 

  33 zaťažkávacie skúšky  eur 

  34 ostatné skúšky  eur 

11 meranie 01 meranie 00 bez rozlíšenia  eur 

12 monitoring 01 monitoring 00 bez rozlíšenia  eur 

13 kompletačná a 
koordinačná činnosť 

01 náklady na súťaž 00 bez rozlíšenia  eur 

 02 kompletačná činnosť 00 bez rozlíšenia  eur 

 03 koordinačná činnosť 00 bez rozlíšenia  eur 

14 ostatné náklady stavby 
01 zabezpečovacie práce 
pri zastavení stavby 

00 bez rozlíšenia  eur 

 02 umelecké diela 
neprenosné 

00 bez rozlíšenia  eur 

 03 práce na pamiatkových 
objektoch 

00 bez rozlíšenia  eur 

 04 práce na ťežko 
prístupných miestach 

41 práce v podzemí  eur 
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  42 potápačské práce  eur 

  43 práce vo výškach resp. 
hĺbkach 

 eur 

  44 práce bez pevnej 
pracovnej podlahy 

 eur 

  45 práce v stiesnenom 
priestore 

 eur 

15 náklady vzniknuté 
z titulu tzv. „vyššia moc“ 

00 bez rozlíšenia 00 bez rozlíšenia  eur 
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451111 Demolačné práce 

  
45111100-9 Demolačné práce 
  
  

05 Búracie práce a demolácie 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 búranie konštrukcií 01 základy 
01 z dielcov 
prefabrikovaných 

 m3 

  02 kamenné  m3 

  03 tehelné  m3 

  04 betónové  m3 

  05 železobetónové  m3 

  06 drevené  m3 

 02 murivo, priečky, 
piliere,preklady 

01 z dielcov 
prefabrikovaných 

 m3 

 03 stropy, klenby, schody 02 kamenné  m3 

  03 tehelné  m3 

  04 betónové, sklobetónové  m3 

  05 železobetónové  m3 

  
06 drevené, 
sadrokartónové, 
azbestocementové 

 m3 

  07 kovové  m2 

 04 trámy, nosníky, 
prievlaky, konzolové prvky 

01 z dielcov 
prefabrikovaných 

 m3 

  03 tehelné  m3 

  05 železobetónové  m3 

  06 drevené  m3 

  07 kovové  m2 

 05 podlahy, podklady, 
dlažby 

02 kamenné  m3 

  03 tehelné  m3 

  04 betónové  m3 

  05 železobetónové  m3 

  06 drevené  m3 

  07 kovové  m2 

  08 keramické  m2 

  09 násyp  m2 

  10 plastové, gumené  m2 

 

06 prisekanie a osekávanie 
muriva,vysekávanie 
výklenkov rýh a kapies v 
murive 

01 z dielcov 
prefabrikovaných 

 m3 

 07 prerážanie otvorov v 
murive 

02 kamennom  m3 

 
08 otlčenie omietok a 
odstránenie povrchových 
úprav 

11 vápenných  m2 

  12 cementových  m2 

  13 šľachtených a 
kameninových 

 m2 

  14 obkladov  m2 
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  15 fasádnych prvkov  m2 

  16 malieb  m2 

  17 náterov  m2 

  18 tapiet  m2 

  19 čalúnenia  m2 

 09 podchytávanie 21 muriva základového  m 

  22 muriva nadzákladového  m 

  23 priečok  m 

  24 stropov  m 

  25 schodiskových 
konštrukcií 

 m 

  26 strešných konštrukcií  m 

 10 frézovanie muriva 03 tehelnom  m3 

  04 betónovom  m3 

  05 železobetónovom  m3 

02 vybúranie konštrukcií a 
demontáže 

01 odstránenie izolácie 31 povlakovej  m2 

  32 tepelnej  m2 

  33 akustickej  m2 

  34 protichemickej  m2 

  35 protiotrasovej  m2 

 02 zariaďovacích 
predmetov 

01 z dielcov betónových a 
železobetónových 

 ks 

  02 kamenných  ks 

  03 tehelných  ks 

  06 drevených  m3 

  07 kovových  ks 

  08 keramických  ks 

  10 z plastov  ks 

 03 inštalačného vedenia a 
príslušenstva 

40 elektroinštalačného 
01 slaboprúdové vedenia 
vnútorné 

m 

   02 slaboprúd-príslušenstvo 
vnútorné 

ks 

   03 slaboprúdové vedenia 
vonkajšie 

m 

   04 slaboprúd-príslušenstvo 
vonkajšie 

ks 

   05 silnoprúdové vedenia 
vnútorné 

m 

   06 silnoprúd-príslušenstvo 
vnútorné 

ks 

   07 silnoprúdové vedenia 
vonkajšie 

m 

   08 silnoprúd-príslušenstvo 
vonkajšie 

ks 

  41 stožiarov 
09 telekomunikačných- 
komplet 

ks 

   10 priehradových-komplet ks 

   11 osvetlenia-komplet ks 

   12 silnoprúdové betónové-
komplet 

ks 

   13 silnoprúdové drevené-
komplet 

ks 

  42 kanalizačné 01 z kameninových rúr m 

   02 z liatinových rúr m 



10 

 

   03 z azbestocementových 
rúr 

m 

   04 z plastových rúr m 

   05 z olovených rúr m 

   06 príslušenstva ks 

  43 vodovodné 01 z liatinových rúr m 

   02 z oceľových rúrok m 

   03 z medených rúrok m 

   04 z plastových a sklenných 
rúrok 

m 

   05 z olovených rúrok m 

   06 armatúr a príslušenstva ks 

  44 plynové 01 z oceľových rúrok m 

   02 z plastových rúr m 

   03 plynomerov ks 

   04 príslušenstva ks 

  45 kurenárske 01 z oceľových rúrok m 

   02 z medených rúrok m 

   03 príslušenstva ks 

   04 z plastových a 
plasthliníkových rúrok 

m 

  46 strojového vybavenia a 
zariaďovacích predmetov 

01 čerpadiel ks 

   02 domových vodárni ks 

   03 nádrží ks 

   04 kompresorov ks 

   05 vaní, sprchových kabín a 
mís 

ks 

   06 drezov,výleviek, žľabov ks 

   07 zásobníkov vody ks 

   08 záchodov ks 

   09 pisoárov ks 

   10 umývadiel ks 

   11 batérií, ventilov a 
armatúr 

ks 

   12 lekárskych a 
laboratórnych zariadení 

ks 

  47 vzduchotechnického 01 ventilátorov ks 

   02 potrubí a tvaroviek m 

   03 koncových prvkov ks 

   04 zariadení pre úpravu 
vzduchu 

ks 

   05 vzduchotechnických 
jednotiek 

ks 

   06 klimatizácie ks 

   07 pomocných konštrukcií ks 

 04 ústredného kúrenia 47 kotlov 01 liatinových ks 

   02 oceľových m 

  48 strojovní 01 čerpadiel ks 

   02 rozdeľovače, zberače ks 

   03 ohrievače ks 

   04 výmenníkov ks 

   05 nádrží ks 
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  49 armatúr 01 prírubových ks 

   02 závitových ks 

   03 ventilov ks 

   04 odvádzačov kondenzátu ks 

   05 zmiešavacích ks 

   06 teplomerov ks 

   07 tlakomerov ks 

   08 termostatov ks 

   09 regulátorov ks 

  50 vykurovacích telies 01 liatinových ks 

   02 oceľových ks 

   03 hliníkových ks 

   04 registrov ks 

 06 krytiny 55 povlakovej 01 na strechách plochých m2 

   02 na strechách oblých a 
šikmých 

m2 

 08 vonkajších oceľových 
potrubí 

81 do šrotu 10 do 10 kg ks 

  82 pre ďalšie použitie 20 do 50 kg ks 

   30 do 250 kg ks 

   40 do 1 000 kg ks 

   50 do 5 000 kg ks 

  83 doplnkových konštrukcií 10 profilový materiál ks 

 10 vonkajších potrubí 
ostatných 

01 vodovodných 01 z liatinových rúr m 

   02 z plastových rúr m 

  02 kanalizačných 01 z betónových rúr m 

   02 z kameninových rúr m 

   03 z plastových rúr m 

03 odstránenie spevnených 
plôch vozoviek a 
doplňujúcich konštrukcií 

01 krytov 61 cementobetónových 01 hr.do 100 mm m2 

  62 bitúmenových 02 hr. nad 100 do 200 mm m2 

  66  03 hr. nad 200 do 300 mm m2 

 02 podkladov 61 z betónu prostého 04 hr. nad 300 mm m2 

  62 bitúmenových 04 hr. nad 300 mm m2 

  63 z kameniva ťaženého 04 hr. nad 300 mm m2 

  64 z kameniva hrubého 
drveného 

04 hr. nad 300 mm m2 

  65 z kameniva hrubého 
drveného so štetom 

04 hr. nad 300 mm m2 

 03 obrubníkov a krajníkov 02 kamenných 01 ležatých m 

  04 betónových 02 stojatých m 

   03 záhonových m 

   04 z dlažobných kociek m 

 06 priepustov 04 betónových 01 DN do 500 mm m 

   02 nad DN 500 do DN 1 
200 mm 

m 

   03 DN nad 1 200 mm m 

05 odstránenie, búranie a 
demontáže na železniciach 

01 koľajového lôžka 
01 z dielcov 
prefabrikovaných 

01 železobetónových m3 

   02 z predpätého betónu m3 
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64 z kameniva drveného a 
ostatných sypkých 
materiálov 

01 po rozobratí koľaje m3 

   02 medzi pražcami m3 

 02 koľajových polí 71 na podvaloch 01 drevených m 

 03 koľajových polí do 
súčastí 

71 na podvaloch 02 betónových m 

   03 oceľových m 

 04 koľajového rozvetvenia 71 na podvaloch 01 drevených m 

 05 koľajového rozvetvenia 
do súčastí 

71 na podvaloch 03 oceľových m 

06 demolácia objektov 01 budov 01 z prefabrikátov 01 odstrelením m3 

 02 hál 03 z tehál a tvárnic 
02 strojne alebo ručne na 
suť 

m3 

  05 z betónu monolitického 03 postupným rozoberaním m3 

  06 drevených 03 postupným rozoberaním m3 

  07 kovových 03 postupným rozoberaním m3 

 03 síl 05 z betónu monolitického 03 postupným rozoberaním m3 

 04 nádrží 07 kovových 03 postupným rozoberaním m3 

 05 vysokých komínov a 
veží 

03 z tehál a tvárnic 03 postupným rozoberaním m3 

  05 z betónu monolitického 03 postupným rozoberaním m3 

08 doprava vybúraných 
hmôt 

01 zvislá doprava 85 žľabmi, potrubím 01 jedno podlažie t 

  86 po schodoch 02 ďalšie podlažia t 

 03 vnútrostavenisková 
doprava 

87 ručne 01 do 10 m t 

  88 mechanizmom 02 nad 10 m t 

09 doplňujúce práce 
02 úprava stavebných 
konštrukcií vysokotlakým 
vodným lúčom 

04 betónových 01 čistenie hod 

  05 železobetónových 02 búranie m2 

  07 kovových 01 čistenie hod 

 03 frézovanie 
61 betónového krytu, 
podkladu 

01 hr. 20 mm m2 

  62 bitúmenového krytu, 
podkladu 

02 hr. 30 mm m 

   03 hr. 40 mm m 

   04 hr. 50 mm m2 

   05 hr. 60 mm m 

 04 diamantové rezanie 
61 betónového krytu, 
podkladu 

01 hr. do 100 mm m2 

   02 hr. nad 100 do 150 mm m2 

   03 hr. nad 150 do 200 mm m2 

  62 bitúmenového krytu, 
podkladu 

01 hr. do 50 mm m 

   02 hr nad 50 do 100 mm m 

   03 hr. nad 100 do 150 mm m 

   04 hr. nad 150 do 200 mm m2 

   05 hr. nad 200 do 250 mm m 

   06 hr. nad 250 do 300 mm m 

 05 vŕtanie 01 do muriva 01 stien cm 

  02 do betónu 02 stropov cm 

  03 do železobetónu 02 stropov cm 
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 06 otryskanie 
05 železobetónovej 
konštrukcie 

01 tlakovou vodou m2 

   02 pieskom m2 
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451112 Úprava staveniska a vyčisťovacie práce 

  
45111200-0 Úpravy staveniska a vyčisťovacie práce 
45111210-3 Odstreľovanie a súvisiace práce pri odstraňovaní horniny 
45111211-0 Odstreľovacie práce 
45111212-7 Práce pri odstraňovaní horniny 
45111213-4 Práce pri vyčisťovaní stavenísk 
45111214-1 Práce pri odpratávaní následkov odstreľovania 
45111220-6 Práce pri odstraňovaní následkov premývania 
45111230-9 Práce pri stabilizácii podložia 
45111240-2 Odvodňovacie zemné práce 
45111250-5 Prieskumné zemné práce 
45111260-8 Príprava územia na ťažbu 
45111290-7 Primárne práce k službám 
45111291-4 Úprava terénu na stavenisku 
  
  

01 Zemné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 prípravné práce 00 všeobecné vypratanie 01 zastavaných území  m2 

  02 poľnohospodárskych 
plôch 

 m2 

  03 lesných plôch  m2 

 01 odstránenie porastov 01 travín 01 na suchu m 

  02 tŕstia 02 z vody m2 

  03 krovín 02 z vody hod 

  04 mačiny 01 hr. do 100 mm hod 

 02 rúbanie 01 stromov 01 priemer do 50 cm m 

   02 priemer do 90 cm m 

   03 priemer nad 90 cm ks 

  02 odstránenie pňov 01 priemer do 50 cm m 

   02 priemer do 90 cm m2 

   03 priemer nad 90 cm ks 

 05 úprava zemín 01 vlhčením 07 tr. horniny 1-4 m3 

  02 vápnom 08 tr. horniny 5-7 m3 

  03 drvením 08 tr. horniny 5-7 m3 

 06 zaistenie vedenia 01 podzemného potrubia 01 DN do 200 mm m 

   02 DN nad 200 do 500 mm m 

   03 DN nad 500 mm ks 

  02 podzemného vedenia 01 do 6 káblov m 

   02 nad 6 káblov m2 

03 hĺbené vykopávky 
10 ťažba a rozpojenie 
jednotl. balvanov 

01 veľkosti nad 0,5 m 05 tr.horniny 6 m3 

   06 tr.horniny 7 m3 

 11 vrty pre odstrel 01 dĺ. do 12 m 04 tr.horniny 5 m3 

 12 odstrel vrtov 02 dĺ. nad 12 m 05 tr.horniny 6 ks,m 

 13 dočistenie a urovnanie 
po odstrele 

01 steny 06 tr.horniny 7 m3 

  02 dna 06 tr.horniny 7 m3 

04 konštrukcie z hornín 02 násypy 01 bez zhutnenia 01 zo zemín súdržných m3 

 03 prechodové vrstvy 02 so zhutnením 02 zo zemín nesúdržných m3 

   04 zo zemín 
nepriepustných 

m3 

   05 zo sypanín kamenistých 
a balvanitých 

m3 
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 04 zásypy 02 so zhutnením 01 tr.horniny 1-2 m3 

 05 obsypy 02 so zhutnením 02 tr.horniny 3 m3 

 06 tesniace jadro 02 so zhutnením 03 tr.horniny 4 m3 

   04 tr.horniny 5 m3 

   07 tr. horniny 1-4 m3 

 07 hrádze 02 so zhutnením 07 tr.horniny 1-4 m3 

   08 tr horniny 5-7 m3 

06 premiestnenie 
01 zvislé (mimo priamej 
ťažby resp. odvozu) 

01 nosením 07 tr. horniny 1-4 m3 

  02 vyťahovaním 08 tr. horniny 5-7 m3 

 02 vodorovné 01 do 100 m 01 tr. horniny 1-4 m3 

  02 do 1 000 m 02 tr. horniny 5-7 m3 

  03 do 3 000 m 03 lesnej hrabanky m3 

  04 nad 3 000 m 04 vyklčovaných krovín m3 

   05 konárov ks 

   06 kmeňov ks 

   07 pňov m3 

   08 mačiny m3 

   09 poľnohospodárskych 
plodín 

m3 

 03 vodorovné pod zemou 04 nad 3 000 m 01 bez rozdielu triedy m3 

 04 po vode 04 nad 3 000 m 07 tr. horniny 1-4 m3 

   08 tr. horniny 5-7 m3 

 05 vodorovne nosením 01 do 100 m 07 tr. horniny 1-4 m3 

  02 do 1 000 m 08 tr. horniny 5-7 m3 

 06 prehodením 02 do 1 000 m 09 mačiny m3 

 07 nakladanie, prekladanie, 
vykladanie 

02 do 1 000 m 09 mačiny m3 

 08 vzduchom (lanovkou a 
pod.) 

02 do 1 000 m 10 bez rozdielu triedy m3 

  03 do 3 000 m 10 bez rozdielu triedy m3 

  04 nad 3 000 m 10 bez rozdielu triedy m3 

08 povrchové úpravy terénu 
01 úprava pláne so 
zhutnením 

01 v zárezoch 01 tr.horniny 1-4 m2 

 02 úprava pláne bez 
zhutnenia 

02 v násypoch 02 tr.horniny 5 m2 

  

02 Práce špeciálneho zakladania 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 zlepšovanie základovej 
pôdy 

01 výplň odvodňovacích 
rebier alebo trativodov a 
lôžko trativodov 

01 štrkopiesok 01 triedené m3 

  02 lomový kameň 01 netriedený m3 

  03 kamenivo drvené 01 fr. 4-16 mm m3 

   02 fr. 16-125 mm m3 

  04 kamenivo ťažené 01 drobné m3 

  05 opláštenie z geotextílie 01 steny šikmé do 1:2,5 m2 

   02 steny zvislé alebo šikmé 
nad 1:2,5 

m2 

 02 lôžko pre trativody a 
vankúše pod základy 

01 kamenivo, štrkopiesok 01 triedené m3 

  03 kamenivo drvené 01 fr. 16-32mm m3 
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   02 fr. 16-125mm m3 

  04 kamenivo ťažené 01 drobné m3 

 03 trativody kompletné z 
potrubia 

06 betónové 01 DN 100 mm m 

   02 DN 150 mm m 

   03 DN 200 mm m 

   04 DN 300 mm m 

  07 kameninové dierované 01 DN 50 mm m 

  08 pálené drenážne 02 DN 65 mm m 

  09 plastické 03 DN 80 mm m 

   04 DN 100 mm m 

   05 DN 130 mm m 

   06 DN 160 mm m 

   07 DN 180 mm m 

   08 DN 200 mm m 
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451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 

  
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 
  
  

01 Zemné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 prípravné práce 00 všeobecné vypratanie 01 zastavaných území  m2 

  02 poľnohospodárskych 
plôch 

 m2 

  03 lesných plôch  m2 

 01 odstránenie porastov 01 travín 01 na suchu m 

  02 tŕstia 02 z vody m2 

  03 krovín 02 z vody hod 

  04 mačiny 01 hr. do 100 mm hod 

 02 rúbanie 01 stromov 01 priemer do 50 cm m 

   02 priemer do 90 cm m 

   03 priemer nad 90 cm ks 

  02 odstránenie pňov 01 priemer do 50 cm m 

   02 priemer do 90 cm m2 

   03 priemer nad 90 cm ks 

 03 čerpanie vody 01 gravitačnými studňami 01 do 500 l/min m 

  02 vákuovými ihlofiltrami 02 do 1 000 l/min m2 

  03 vákuovými studňami 03 do 2 000 l/min hod 

  04 horizontálnymi vrtmi 04 do 4 000 l/min hod 

  05 potrubím 04 do 4 000 l/min hod 

 04 odvedenie vody 01 potrubím alebo žľabmi 01 do 100 mm m 

   02 do 300 mm m 

  02 potrubím alebo žľabmi 03 do 500 mm ks 

   04 do 1 000 mm hod 

 05 úprava zemín 01 vlhčením 07 tr. horniny 1-4 m3 

  02 vápnom 08 tr. horniny 5-7 m3 

 06 zaistenie vedenia 01 podzemného potrubia 01 DN do 200 mm m 

   02 DN nad 200 do 500 mm m 

   03 DN nad 500 mm ks 

  02 podzemného vedenia 01 do 6 káblov m 

   02 nad 6 káblov m2 

02 odkopávky a prekopávky 01 humóznej vrstvy 01 ornice 01 tr.horniny 1-2 m3 

  02 lesnej pôdy 01 tr.horniny 1-2 m3 

 10 ťažba a rozpojenie 01 veľkosti nad 0,5 m 05 tr.horniny 6 m3 

   06 tr.horniny 7 m2 

 11 vrty pre odstrel 01 dĺ. do 12 m 04 tr.horniny 5 m 

 12 odstrel vrtov 02 dĺ. nad 12 m 05 tr.horniny 6 m 

 13 dočistenie a urovnanie 01 steny 06 tr.horniny 7 m2 

  02 dna 06 tr.horniny 7 m2 

03 hĺbené vykopávky 01 jám 01 zapažených 01 tr.horniny 1-2 m3 

  02 nezapažených 02 tr.horniny 3 m3 

 02 rýh 01 š. do 600 mm 03 tr.horniny 4 m3 

  02 š nad 600 mm 04 tr.horniny 5 m 
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 03 šachiet 01 zapažených 05 tr.horniny 6 m3 

  02 nezapažených 06 tr.horniny 7 m3 

 04 studní 01 spúšťaných 07 tr. horniny 1-4 m3 

  02 nespúšťaných 08 tr. horniny 5-7 m3 

 06 jamiek, rýh pre 
vysadzovanie rastlín 

01 v rovine 01 tr.horniny 1-2 m3 

  02 na svahu 02 tr.horniny 3 m3 

   03 tr.horniny 4 m3 

   04 tr.horniny 5 m 

   05 tr.horniny 6 ks,m 

   06 tr.horniny 7 m3 

   07 tr. horniny 1-4 m3 

   08 tr. horniny 5-7 m3 

 09 dolamovanie 01 jám 04 tr.horniny 5 m3 

  02 rýh 05 tr.horniny 6 ks,m 

  03 šachiet 06 tr.horniny 7 m3 

 10 ťažba a rozpojenie 
jednotl. balvanov 

01 veľkosti nad 0,5 m 05 tr.horniny 6 m3 

   06 tr.horniny 7 m3 

 11 vrty pre odstrel 01 dĺ. do 12 m 04 tr.horniny 5 m3 

 12 odstrel vrtov 02 dĺ. nad 12 m 05 tr.horniny 6 ks,m 

 13 dočistenie a urovnanie 
po odstrele 

01 steny 06 tr.horniny 7 m3 

  02 dna 06 tr.horniny 7 m3 

04 konštrukcie z hornín 02 násypy 01 bez zhutnenia 01 zo zemín súdržných m3 

 03 prechodové vrstvy 02 so zhutnením 02 zo zemín nesúdržných m3 

   04 zo zemín 
nepriepustných 

m3 

   05 zo sypanín kamenistých 
a balvanitých 

m3 

 04 zásypy 02 so zhutnením 01 tr.horniny 1-2 m3 

 05 obsypy 02 so zhutnením 02 tr.horniny 3 m3 

 06 tesniace jadro 02 so zhutnením 03 tr.horniny 4 m3 

   04 tr.horniny 5 m3 

   07 tr. horniny 1-4 m3 

 07 hrádze 02 so zhutnením 07 tr.horniny 1-4 m3 

   08 tr horniny 5-7 m3 

05 razenie tunelárske 01 plný profil 
11 nová rakúska 
tunelovacia metóda 
(NRTM) 

01 technologická tr. výrubu 
I 

m3 

 02 kalota 
11 nová rakúska 
tunelovacia metóda 
(NRTM) 

04 technologická tr. výrubu 
IV 

m3 

 03 jadro 
11 nová rakúska 
tunelovacia metóda 
(NRTM) 

05 technologická tr. výrubu 
V 

m3 

 04 dno 
11 nová rakúska 
tunelovacia metóda 
(NRTM) 

06 technologická tr. výrubu 
VI 

m3 

 05 bočný výrub 
11 nová rakúska 
tunelovacia metóda 
(NRTM) 

09 pod ochrannou klenbou m3 

 06 štôlní 01 v hornine suchej 01 I. stupeň raziteľnosti m3 

  12 Lombardiho metóda 
02 technologická tr. výrubu 
II 

m3 
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  13 metóda razenia štítom 
(TBM) 

03 technologická tr. výrubu 
III 

m3 

 07 šachiet 02 v hornine mokrej 02 II. stupeň raziteľnosti m3 

  
11 nová rakúska 
tunelovacia metóda 
(NRTM) 

09 pod ochrannou klenbou m3 

 08 tunelov 03 silne zavodnenej 03 III. stupeň raziteľnosti m3 

   04 liata skala m3 

 09 dodatočný výlom 
11 nová rakúska 
tunelovacia metóda 
(NRTM) 

09 pod ochrannou klenbou m3 

06 premiestnenie 
01 zvislé (mimo priamej 
ťažby resp. odvozu) 

01 nosením 07 tr. horniny 1-4 m3 

  02 vyťahovaním 08 tr. horniny 5-7 m3 

 02 vodorovné 01 do 100 m 01 tr. horniny 1-4 m3 

  02 do 1 000 m 02 tr. horniny 5-7 m3 

  03 do 3 000 m 03 lesnej hrabanky m3 

  04 nad 3 000 m 04 vyklčovaných krovín m3 

   05 konárov ks 

   06 kmeňov ks 

   07 pňov m3 

   08 mačiny m3 

   09 poľnohospodárskych 
plodín 

m3 

 03 vodorovné pod zemou 04 nad 3 000 m 01 bez rozdielu triedy m3 

 04 po vode 04 nad 3 000 m 07 tr. horniny 1-4 m3 

   08 tr. horniny 5-7 m3 

 05 vodorovne nosením 01 do 100 m 07 tr. horniny 1-4 m3 

  02 do 1 000 m 08 tr. horniny 5-7 m3 

 06 prehodením 02 do 1 000 m 09 mačiny m3 

 07 nakladanie, prekladanie, 
vykladanie 

02 do 1 000 m 09 mačiny m3 

 08 vzduchom (lanovkou a 
pod.) 

02 do 1 000 m 10 bez rozdielu triedy m3 

  03 do 3 000 m 10 bez rozdielu triedy m3 

  04 nad 3 000 m 10 bez rozdielu triedy m3 

07 paženie resp.zaistenie 
výrubu v podzemí 

01 vykopávok 01 príložné  m3 

  02 záťažné 01 z dielcov drevených m2 

  03 hnané 02 z dielcov oceľových m2 

  04 medzi záporami 
03 z dielcov 
prefabrikovaných 

m2 

 02 tunelov 01 striekaným betónom 01 v hornine suchej m2 

  02 kotvami 02 v hornine mokrej m2 

  03 hnanými pažiacimi 
prvkami 

03 silne zavodnenej m2 

  
04 predháňanými 
zabezpečovacími 
prostriedkami 

03 silne zavodnenej m2 

  05 z oceľ. priehradov. 
oblúkov 

03 silne zavodnenej m2 

  06 z oceľ. valcovaných 
profilov 

03 silne zavodnenej m2 

  07 z baníckej oceľ. výstuže 
"K" 

03 silne zavodnenej m2 

  08 z oceľ. sietí a mrežoviny 03 silne zavodnenej m2 
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  09 drevenými prvkami 03 silne zavodnenej m2 

  13 nosná konštrukcia 
výstroja 

03 silne zavodnenej m2 

  14 výplňou za pažnicami 03 silne zavodnenej m2 

 03 šachiet 
05 z oceľ. priehradov. 
oblúkov 

01 v hornine suchej m2 

  06 z oceľ. valcovaných 
profilov 

02 v hornine mokrej m2 

  07 z baníckej oceľ. výstuže 
"K" 

03 silne zavodnenej m2 

  08 z oceľ. sietí a mrežoviny 03 silne zavodnenej m2 

08 povrchové úpravy terénu 
01 úprava pláne so 
zhutnením 

01 v zárezoch 01 tr.horniny 1-4 m2 

 02 úprava pláne bez 
zhutnenia 

02 v násypoch 02 tr.horniny 5 m2 

 04 svahovanie 01 v zárezoch 01 tr.horniny 1-4 m2 

  02 v násypoch 02 tr.horniny 5 m2 

 05 úpravy povrchov 01 rozprestretím ornice 01 na rovine m2 

   02 na svahu m2 

  02 založením trávnika 
ručne 

01 letiskového m2 

   02 lúčneho m2 

   03 parkového m2 

   04 parterového m2 

   05 vo vegetačných 
prefabrikátoch 

m2 

  03 založením trávnika 01 na ornicu m2 

   02 na hlušinu m2 

   03 na piesky m2 

   04 fixácia popolových polí m2 

  04 založením trávnika 01 na rovine m2 

   02 na svahu (m2) 

  05 mulčovaním 02 na svahu m2 

  06 mačinou 02 na svahu m2 

  07 siatie 
poľnohospodárskych plodín 

02 na svahu m2 

 06 úpravy pred výsadbou 01 založením záhonu 01 v rovine m2 

   02 na svahu m2 

  02 rozrušením pôdy 02 na svahu m2 

  03 obrobením pôdy 01 prekopaním m2 

   02 oranim m2 

   03 frézovaním m2 

   04 kultivátorovaním m2 

   05 rigolovaním m2 

   06 rýľovaním m2 

   07 smykovaním m2 

   08 bránením m2 

   09 hrabaním m2 

   10 valcovaním m2 

   11 ubijaním m2 

   12 hnojením m2 

  04 chemickým 
odplevelením, 

01 pred založením kultúry m2 

   02 po založení kultúry (m2) 
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 07 spevnenie svahu 01 plôtikmi 01 z kameňa m2 

   02 vŕbového prútia m2 

   03 vŕbovými snopčekmi m2 

 08 sadenie, presádzanie, 01 kríkov s balom 01 v rovine m2 

  02 kríkov bez balu 02 na svahu m2 

  03 stromov s balom 02 na svahu m2 

  04 stromov bez balu 02 na svahu (m2) 

  05 ošetrenie drevín 02 na svahu m2 

  06 ochrana stromov 02 na svahu m2 

  07 živých plotov 02 na svahu m2 

  08 rastlín 02 na svahu (m2) 

  09 kvetín 02 na svahu (m2) 

  10 drevín 02 na svahu (m2) 

  11 trávnika 02 na svahu (m2) 

 09 zber 
01 poľnohospodárskych 
plodín 

01 obilnín m2 

   02 zeleného krmiva m2 

   03 kukurice m2 

09 pretláčanie potrubia 01 oceľového 01 tr. hor. 1-4 01 DN do 200 mm m 

 02 betónového 02 tr. hor. 5 02 DN nad 200 do 400 mm m 

 03 z plastických hmôt 02 tr. hor. 5 03 DN nad 400 do 600 mm m 

   04 DN nad 600 do 800 mm m 

   05 DN nad 800 do 1200 
mm 

m 

   06 DN nad 1200 do 1600 
mm 

m 

   07 DN nad 1600 m 

  



22 

 

  

451121 Práce pri hĺbení drenáží 

  
45112100-6 Práce pri hĺbení drenáže 
  
  

01 Zemné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 prípravné práce 00 všeobecné vypratanie 01 zastavaných území  m2 

  02 poľnohospodárskych 
plôch 

 m2 

  03 lesných plôch  m2 

 01 odstránenie porastov 01 travín 01 na suchu m 

  02 tŕstia 02 z vody m2 

  03 krovín 02 z vody hod 

  04 mačiny 01 hr. do 100 mm hod 

 02 rúbanie 01 stromov 01 priemer do 50 cm m 

   02 priemer do 90 cm m 

   03 priemer nad 90 cm ks 

  02 odstránenie pňov 01 priemer do 50 cm m 

   02 priemer do 90 cm m2 

   03 priemer nad 90 cm ks 

 03 čerpanie vody 01 gravitačnými studňami 01 do 500 l/min m 

  02 vákuovými ihlofiltrami 02 do 1 000 l/min m2 

  03 vákuovými studňami 03 do 2 000 l/min hod 

  04 horizontálnymi vrtmi 04 do 4 000 l/min hod 

  05 potrubím 04 do 4 000 l/min hod 

 04 odvedenie vody 01 potrubím alebo žľabmi 01 do 100 mm m 

   02 do 300 mm m 

  02 potrubím alebo žľabmi 03 do 500 mm ks 

   04 do 1 000 mm hod 

 05 úprava zemín 01 vlhčením 07 tr. horniny 1-4 m3 

  02 vápnom 08 tr. horniny 5-7 m3 

 06 zaistenie vedenia 01 podzemného potrubia 01 DN do 200 mm m 

   02 DN nad 200 do 500 mm m 

   03 DN nad 500 mm ks 

  02 podzemného vedenia 01 do 6 káblov m 

   02 nad 6 káblov m2 

02 odkopávky a prekopávky 01 humóznej vrstvy 01 ornice 01 tr.horniny 1-2 m3 

  02 lesnej pôdy 01 tr.horniny 1-2 m3 

 10 ťažba a rozpojenie 01 veľkosti nad 0,5 m 05 tr.horniny 6 m3 

   06 tr.horniny 7 m2 

 11 vrty pre odstrel 01 dĺ. do 12 m 04 tr.horniny 5 m 

 12 odstrel vrtov 02 dĺ. nad 12 m 05 tr.horniny 6 m 

 13 dočistenie a urovnanie 01 steny 06 tr.horniny 7 m2 

  02 dna 06 tr.horniny 7 m2 

03 hĺbené vykopávky 01 jám 01 zapažených 01 tr.horniny 1-2 m3 

  02 nezapažených 02 tr.horniny 3 m3 

 02 rýh 01 š. do 600 mm 03 tr.horniny 4 m3 

  02 š nad 600 mm 04 tr.horniny 5 m 
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 03 šachiet 01 zapažených 05 tr.horniny 6 m3 

  02 nezapažených 06 tr.horniny 7 m3 

 04 studní 01 spúšťaných 07 tr. horniny 1-4 m3 

  02 nespúšťaných 08 tr. horniny 5-7 m3 

 06 jamiek, rýh pre 
vysadzovanie rastlín 

01 v rovine 01 tr.horniny 1-2 m3 

  02 na svahu 02 tr.horniny 3 m3 

   03 tr.horniny 4 m3 

   04 tr.horniny 5 m 

   05 tr.horniny 6 ks,m 

   06 tr.horniny 7 m3 

   07 tr. horniny 1-4 m3 

   08 tr. horniny 5-7 m3 

 09 dolamovanie 01 jám 04 tr.horniny 5 m3 

  02 rýh 05 tr.horniny 6 ks,m 

  03 šachiet 06 tr.horniny 7 m3 

 10 ťažba a rozpojenie 
jednotl. balvanov 

01 veľkosti nad 0,5 m 05 tr.horniny 6 m3 

   06 tr.horniny 7 m3 

 11 vrty pre odstrel 01 dĺ. do 12 m 04 tr.horniny 5 m3 

 12 odstrel vrtov 02 dĺ. nad 12 m 05 tr.horniny 6 ks,m 

 13 dočistenie a urovnanie 
po odstrele 

01 steny 06 tr.horniny 7 m3 

  02 dna 06 tr.horniny 7 m3 

04 konštrukcie z hornín 02 násypy 01 bez zhutnenia 01 zo zemín súdržných m3 

 03 prechodové vrstvy 02 so zhutnením 02 zo zemín nesúdržných m3 

   04 zo zemín 
nepriepustných 

m3 

   05 zo sypanín kamenistých 
a balvanitých 

m3 

 04 zásypy 02 so zhutnením 01 tr.horniny 1-2 m3 

 05 obsypy 02 so zhutnením 02 tr.horniny 3 m3 

 06 tesniace jadro 02 so zhutnením 03 tr.horniny 4 m3 

   04 tr.horniny 5 m3 

   07 tr. horniny 1-4 m3 

 07 hrádze 02 so zhutnením 07 tr.horniny 1-4 m3 

   08 tr horniny 5-7 m3 
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451122 Odstránenie pôdy 

  
45112200-7 Odstránenie pôdy 
45112210-0 Odstránenie pôdneho zvršku 
  
  

01 Zemné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

02 odkopávky a prekopávky 01 humóznej vrstvy 01 ornice 01 tr.horniny 1-2 m3 

  02 lesnej pôdy 01 tr.horniny 1-2 m3 

  



25 

 

  

451123 Vyplňovanie a rekultivačné práce 

  
45112310-1 Vyplňovacie práce 
45112320-4 Rekultivačné práce 
45112330-7 Rekultivácia staveniska 
45112340-0 Dekontaminácia pôdy 
45112350-3 Rekultivácia neobrábanej pôdy 
  
  

01 Zemné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 konštrukcie z hornín 01 skládky 00  07 tr.horniny 1-4 m3 

   08 tr horniny 5-7 m3 

 02 násypy 01 bez zhutnenia 01 zo zemín súdržných m3 

 03 prechodové vrstvy 02 so zhutnením 02 zo zemín nesúdržných m3 

   04 zo zemín 
nepriepustných 

m3 

   05 zo sypanín kamenistých 
a balvanitých 

m3 

 04 zásypy 01 bez zhutnenia 07 tr. horniny 1-4 m3 

 05 obsypy 02 so zhutnením 07 tr. horniny 1-4 m3 

 06 tesniace jadro 02 so zhutnením 07 tr. horniny 1-4 m3 

 07 hrádze 02 so zhutnením 07 tr.horniny 1-4 m3 

   08 tr horniny 5-7 m3 

06 premiestnenie 02 vodorovné 01 do 100 m 01 tr. horniny 1-4 m3 

  02 do 1 000 m 02 tr. horniny 5-7 m3 

  03 do 3 000 m 08 mačiny m3 

  04 nad 3 000 m 08 mačiny m3 

 05 vodorovne nosením 01 do 100 m 07 tr. horniny 1-4 m3 

  02 do 1 000 m 08 tr. horniny 5-7 m3 

 06 prehodením 02 do 1 000 m 09 mačiny m3 

 07 nakladanie, prekladanie, 
vykladanie 

02 do 1 000 m 09 mačiny m3 

08 povrchové úpravy terénu 05 úpravy povrchov 01 rozprestretím ornice 01 na rovine m2 

   02 na svahu m2 

  02 založením trávnika 
ručne 

01 letiskového m2 

   02 lúčneho m2 

   03 parkového m2 

   04 parterového m2 

   05 vo vegetačných 
prefabrikátoch 

m2 

  03 založením trávnika 01 na ornicu m2 

   02 na hlušinu m2 

   03 na piesky m2 

   04 fixácia popolových polí m2 

  04 založením trávnika 01 na rovine m2 

  05 mulčovaním 02 na svahu m2 

  06 mačinou 02 na svahu m2 

  07 siatie 
poľnohospodárskych plodín 

02 na svahu m2 

 06 úpravy pred výsadbou 01 založením záhonu 01 v rovine m2 
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  02 rozrušením pôdy 02 na svahu m2 

  03 obrobením pôdy 01 prekopaním m2 

   02 oranim m2 

   03 frézovaním m2 

   04 kultivátorovaním m2 

   05 rigolovaním m2 

   06 rýľovaním m2 

   07 smykovaním m2 

   08 bránením m2 

   09 hrabaním m2 

   10 valcovaním m2 

   11 ubijaním m2 

   12 hnojením m2 

  04 chemickým 
odplevelením, 

01 pred založením kultúry m2 

   02 po založení kultúry (m2) 

 08 sadenie, presádzanie, 01 kríkov s balom 01 v rovine m2 

  02 kríkov bez balu 02 na svahu m2 

  03 stromov s balom 02 na svahu m2 

  04 stromov bez balu 02 na svahu (m2) 

  05 ošetrenie drevín 02 na svahu m2 

  06 ochrana stromov 02 na svahu m2 

  07 živých plotov 02 na svahu m2 

  08 rastlín 02 na svahu (m2) 

  09 kvetín 02 na svahu (m2) 

  10 drevín 02 na svahu (m2) 

  11 trávnika 02 na svahu (m2) 
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451124 Výkopové práce 

  
45112400-9 Výkopové práce 
45112410-2 Výkop hrobov 
45112420-5 Výkop základov 
45112440-1 Terasovanie svahov 
45112441-8 Terasovanie 
45112450-4 Výkopové práce na archeologických náleziskách 
  
  

01 Zemné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 prípravné práce 03 čerpanie vody 01 gravitačnými studňami 01 do 500 l/min m 

  02 vákuovými ihlofiltrami 02 do 1 000 l/min m2 

  03 vákuovými studňami 03 do 2 000 l/min hod 

  04 horizontálnymi vrtmi 04 do 4 000 l/min hod 

   05 nad 4 000 l/min hod 

 04 odvedenie vody 01 potrubím alebo žľabmi 01 do 100 mm m 

  02 potrubím alebo žľabmi 02 do 300 mm m2 

   03 do 500 mm ks 

   04 do 1 000 mm hod 

 06 zaistenie vedenia 01 podzemného potrubia 01 DN do 200 mm m 

   02 DN nad 200 do 500 mm m 

   03 DN nad 500 mm ks 

  02 podzemného vedenia 01 do 6 káblov m 

   02 nad 6 káblov m2 

02 odkopávky a prekopávky 01 humóznej vrstvy 01 ornice 01 tr.horniny 1-2 m3 

  02 lesnej pôdy 01 tr.horniny 1-2 m3 

 10 ťažba a rozpojenie 01 veľkosti nad 0,5 m 05 tr.horniny 6 m3 

   06 tr.horniny 7 m2 

 11 vrty pre odstrel 01 dĺ. do 12 m 04 tr.horniny 5 m 

 12 odstrel vrtov 02 dĺ. nad 12 m 05 tr.horniny 6 m 

 13 dočistenie a urovnanie 01 steny 06 tr.horniny 7 m2 

  02 dna 06 tr.horniny 7 m2 

03 hĺbené vykopávky 01 jám 01 zapažených 01 tr.horniny 1-2 m3 

  02 nezapažených 02 tr.horniny 3 m3 

 02 rýh 01 š. do 600 mm 03 tr.horniny 4 m3 

  02 š nad 600 mm 04 tr.horniny 5 m 

 03 šachiet 01 zapažených 05 tr.horniny 6 m3 

  02 nezapažených 06 tr.horniny 7 m3 

 04 studní 01 spúšťaných 07 tr. horniny 1-4 m3 

  02 nespúšťaných 08 tr. horniny 5-7 m3 

 06 jamiek, rýh pre 
vysadzovanie rastlín 

01 v rovine 01 tr.horniny 1-2 m3 

  02 na svahu 02 tr.horniny 3 m3 

   03 tr.horniny 4 m3 

   04 tr.horniny 5 m 

   05 tr.horniny 6 ks,m 

   06 tr.horniny 7 m3 

   07 tr. horniny 1-4 m3 

   08 tr. horniny 5-7 m3 
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 09 dolamovanie 01 jám 04 tr.horniny 5 m3 

  02 rýh 05 tr.horniny 6 ks,m 

  03 šachiet 06 tr.horniny 7 m3 

 11 vrty pre odstrel 01 dĺ. do 12 m 04 tr.horniny 5 m3 

 12 odstrel vrtov 02 dĺ. nad 12 m 05 tr.horniny 6 ks,m 

 13 dočistenie a urovnanie 
po odstrele 

01 steny 06 tr.horniny 7 m3 

  02 dna 06 tr.horniny 7 m3 

04 konštrukcie z hornín 02 násypy 01 bez zhutnenia 01 zo zemín súdržných m3 

 03 prechodové vrstvy 02 so zhutnením 02 zo zemín nesúdržných m3 

   04 zo zemín 
nepriepustných 

m3 

   05 zo sypanín kamenistých 
a balvanitých 

m3 

 04 zásypy 02 so zhutnením 01 tr.horniny 1-2 m3 

 05 obsypy 02 so zhutnením 02 tr.horniny 3 m3 

 06 tesniace jadro 02 so zhutnením 03 tr.horniny 4 m3 

   04 tr.horniny 5 m3 

   07 tr. horniny 1-4 m3 

 07 hrádze 02 so zhutnením 07 tr.horniny 1-4 m3 

   08 tr horniny 5-7 m3 

07 paženie resp.zaistenie 
výrubu v podzemí 

01 vykopávok 01 príložné  m3 

  02 záťažné 01 z dielcov drevených m2 

  03 hnané 02 z dielcov oceľových m2 

  04 medzi záporami 
03 z dielcov 
prefabrikovaných 

m2 

08 povrchové úpravy terénu 
01 úprava pláne so 
zhutnením 

01 v zárezoch 01 tr.horniny 1-4 m2 

 02 úprava pláne bez 
zhutnenia 

02 v násypoch 02 tr.horniny 5 m2 

 04 svahovanie 01 v zárezoch 01 tr.horniny 1-4 m2 

  02 v násypoch 02 tr.horniny 5 m2 

09 pretláčanie potrubia 01 oceľového 01 tr. hor. 1-4 01 DN do 200 mm m 

 02 betónového 02 tr. hor. 5 02 DN nad 200 do 400 mm m 

 03 z plastických hmôt 02 tr. hor. 5 03 DN nad 400 do 600 mm m 

   04 DN nad 600 do 800 mm m 

   05 DN nad 800 do 1200 
mm 

m 

   06 DN nad 1200 do 1600 
mm 

m 

   07 DN nad 1600 m 
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451125 Presun zemín 

  
45112500-0 Presun zemín 
  
  

01 Zemné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 konštrukcie z hornín 01 skládky 00  07 tr.horniny 1-4 m3 

   08 tr horniny 5-7 m3 

 02 násypy 01 bez zhutnenia 01 zo zemín súdržných m3 

 03 prechodové vrstvy 02 so zhutnením 02 zo zemín nesúdržných m3 

   04 zo zemín 
nepriepustných 

m3 

   05 zo sypanín kamenistých 
a balvanitých 

m3 

 04 zásypy 02 so zhutnením 01 tr.horniny 1-2 m3 

 05 obsypy 02 so zhutnením 02 tr.horniny 3 m3 

 06 tesniace jadro 02 so zhutnením 03 tr.horniny 4 m3 

   04 tr.horniny 5 m3 

   07 tr. horniny 1-4 m3 

 07 hrádze 02 so zhutnením 07 tr.horniny 1-4 m3 

   08 tr horniny 5-7 m3 

06 premiestnenie 
01 zvislé (mimo priamej 
ťažby resp. odvozu) 

01 nosením 07 tr. horniny 1-4 m3 

  02 vyťahovaním 08 tr. horniny 5-7 m3 

 02 vodorovné 01 do 100 m 01 tr. horniny 1-4 m3 

  02 do 1 000 m 02 tr. horniny 5-7 m3 

  03 do 3 000 m 03 lesnej hrabanky m3 

  04 nad 3 000 m 04 vyklčovaných krovín m3 

   05 konárov ks 

   06 kmeňov ks 

   07 pňov m3 

   08 mačiny m3 

   09 poľnohospodárskych 
plodín 

m3 

 03 vodorovné pod zemou 04 nad 3 000 m 01 bez rozdielu triedy m3 

 04 po vode 04 nad 3 000 m 07 tr. horniny 1-4 m3 

   08 tr. horniny 5-7 m3 

 05 vodorovne nosením 01 do 100 m 07 tr. horniny 1-4 m3 

  02 do 1 000 m 08 tr. horniny 5-7 m3 

 06 prehodením 02 do 1 000 m 09 mačiny m3 

 07 nakladanie, prekladanie, 
vykladanie 

02 do 1 000 m 09 mačiny m3 

 08 vzduchom (lanovkou a 
pod.) 

02 do 1 000 m 10 bez rozdielu triedy m3 

  03 do 3 000 m 10 bez rozdielu triedy m3 

  04 nad 3 000 m 10 bez rozdielu triedy m3 

08 povrchové úpravy terénu 
01 úprava pláne so 
zhutnením 

01 v zárezoch 01 tr.horniny 1-4 m2 

 02 úprava pláne bez 
zhutnenia 

02 v násypoch 02 tr.horniny 5 m2 

 04 svahovanie 01 v zárezoch 01 tr.horniny 1-4 m2 
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  02 v násypoch 02 tr.horniny 5 m2 
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451126 Vypĺňanie eróznych korýt 

  
45112600-1 Vyplňovanie eróznych korýt 
  
  

01 Zemné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 prípravné práce 03 čerpanie vody 01 gravitačnými studňami 01 do 500 l/min m 

  02 vákuovými ihlofiltrami 02 do 1 000 l/min m2 

  03 vákuovými studňami 03 do 2 000 l/min hod 

  04 horizontálnymi vrtmi 04 do 4 000 l/min hod 

   05 nad 4 000 l/min hod 

 04 odvedenie vody 01 potrubím alebo žľabmi 01 do 100 mm m 

  02 potrubím alebo žľabmi 02 do 300 mm m2 

   03 do 500 mm ks 

   04 do 1 000 mm hod 

 06 zaistenie vedenia 01 podzemného potrubia 01 DN do 200 mm m 

   02 DN nad 200 do 500 mm m 

   03 DN nad 500 mm ks 

  02 podzemného vedenia 01 do 6 káblov m 

   02 nad 6 káblov m2 

02 odkopávky a prekopávky 01 humóznej vrstvy 01 ornice 01 tr.horniny 1-2 m3 

  02 lesnej pôdy 01 tr.horniny 1-2 m3 

04 konštrukcie z hornín 02 násypy 01 bez zhutnenia 01 zo zemín súdržných m3 

 03 prechodové vrstvy 02 so zhutnením 02 zo zemín nesúdržných m3 

   04 zo zemín 
nepriepustných 

m3 

   05 zo sypanín kamenistých 
a balvanitých 

m3 

 04 zásypy 02 so zhutnením 01 tr.horniny 1-2 m3 

 05 obsypy 02 so zhutnením 02 tr.horniny 3 m3 

 06 tesniace jadro 02 so zhutnením 03 tr.horniny 4 m3 

   04 tr.horniny 5 m3 

   07 tr. horniny 1-4 m3 

 07 hrádze 02 so zhutnením 07 tr.horniny 1-4 m3 

   08 tr horniny 5-7 m3 

08 povrchové úpravy terénu 
01 úprava pláne so 
zhutnením 

01 v zárezoch 01 tr.horniny 1-4 m2 

 02 úprava pláne bez 
zhutnenia 

02 v násypoch 02 tr.horniny 5 m2 

 04 svahovanie 01 v zárezoch 01 tr.horniny 1-4 m2 

  02 v násypoch 02 tr.horniny 5 m2 
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451127 Terénne úpravy 

  
45112700-2 Terénne úpravy 
45112710-5 Terénne úpravy trávnatých oblastí 
45112711-2 Terénne úpravy parkov 
45112712-9 Terénne úpravy záhrad 
45112713-6 Terénne úpravy strešných záhrad 
45112714-3 Terénne úpravy cintorínov 
45112720-8 Terénne úpravy športovísk a rekreačných oblastí 
45112721-5 Terénne úpravy golfových ihrísk 
45112722-2 Terénne úpravy jazdeckých areálov 
45112723-9 Terénne úpravy ihrísk 
45112730-1 Terénne úpravy vozoviek a komunikácií pre motorové vozidlá 
45112740-4 Terénne úpravy letísk 
  
  

01 Zemné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 prípravné práce 03 čerpanie vody 01 gravitačnými studňami 01 do 500 l/min m 

  02 vákuovými ihlofiltrami 02 do 1 000 l/min m2 

  03 vákuovými studňami 03 do 2 000 l/min hod 

  04 horizontálnymi vrtmi 04 do 4 000 l/min hod 

   05 nad 4 000 l/min hod 

 04 odvedenie vody 01 potrubím alebo žľabmi 01 do 100 mm m 

  02 potrubím alebo žľabmi 02 do 300 mm m2 

   03 do 500 mm ks 

   04 do 1 000 mm hod 

 06 zaistenie vedenia 01 podzemného potrubia 01 DN do 200 mm m 

   02 DN nad 200 do 500 mm m 

   03 DN nad 500 mm ks 

  02 podzemného vedenia 01 do 6 káblov m 

   02 nad 6 káblov m2 

04 konštrukcie z hornín 02 násypy 01 bez zhutnenia 01 zo zemín súdržných m3 

 03 prechodové vrstvy 02 so zhutnením 02 zo zemín nesúdržných m3 

   04 zo zemín 
nepriepustných 

m3 

   05 zo sypanín kamenistých 
a balvanitých 

m3 

 04 zásypy 02 so zhutnením 01 tr.horniny 1-2 m3 

 05 obsypy 02 so zhutnením 02 tr.horniny 3 m3 

 06 tesniace jadro 02 so zhutnením 03 tr.horniny 4 m3 

   04 tr.horniny 5 m3 

   07 tr. horniny 1-4 m3 

 07 hrádze 02 so zhutnením 07 tr.horniny 1-4 m3 

   08 tr horniny 5-7 m3 

08 povrchové úpravy terénu 
01 úprava pláne so 
zhutnením 

01 v zárezoch 01 tr.horniny 1-4 m2 

 02 úprava pláne bez 
zhutnenia 

02 v násypoch 02 tr.horniny 5 m2 

 04 svahovanie 01 v zárezoch 01 tr.horniny 1-4 m2 

  02 v násypoch 02 tr.horniny 5 m2 

 05 úpravy povrchov 01 rozprestretím ornice 01 na rovine m2 

   02 na svahu m2 
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  02 založením trávnika 
ručne 

01 letiskového m2 

   02 lúčneho m2 

   03 parkového m2 

   04 parterového m2 

   05 vo vegetačných 
prefabrikátoch 

m2 

  03 založením trávnika 01 na ornicu m2 

   02 na hlušinu m2 

   03 na piesky m2 

   04 fixácia popolových polí m2 

  04 založením trávnika 01 na rovine m2 

   02 na svahu (m2) 

  05 mulčovaním 02 na svahu m2 

  06 mačinou 02 na svahu m2 

  07 siatie 
poľnohospodárskych plodín 

02 na svahu m2 

 06 úpravy pred výsadbou 01 založením záhonu 01 v rovine m2 

   02 na svahu m2 

  02 rozrušením pôdy 02 na svahu m2 

  03 obrobením pôdy 01 prekopaním m2 

   02 oranim m2 

   03 frézovaním m2 

   04 kultivátorovaním m2 

   05 rigolovaním m2 

   06 rýľovaním m2 

   07 smykovaním m2 

   08 bránením m2 

   09 hrabaním m2 

   10 valcovaním m2 

   11 ubijaním m2 

   12 hnojením m2 

  04 chemickým 
odplevelením, 

01 pred založením kultúry m2 

   02 po založení kultúry (m2) 

 07 spevnenie svahu 01 plôtikmi 01 z kameňa m2 

   02 vŕbového prútia m2 

   03 vŕbovými snopčekmi m2 

 08 sadenie, presádzanie, 01 kríkov s balom 01 v rovine m2 

  02 kríkov bez balu 02 na svahu m2 

  03 stromov s balom 02 na svahu m2 

  04 stromov bez balu 02 na svahu (m2) 

  05 ošetrenie drevín 02 na svahu m2 

  06 ochrana stromov 02 na svahu m2 

  07 živých plotov 02 na svahu m2 

  08 rastlín 02 na svahu (m2) 

  09 kvetín 02 na svahu (m2) 

  10 drevín 02 na svahu (m2) 

  11 trávnika 02 na svahu (m2) 

 09 zber 
01 poľnohospodárskych 
plodín 

01 obilnín m2 

   02 zeleného krmiva m2 
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   03 kukurice m2 
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451130 Práce na stavenisku - Príprava územia na ťažbu 

  
45113000-2 Práce na stavenisku 
  
  

01 Zemné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 prípravné práce 00 všeobecné vypratanie 01 zastavaných území  m2 

  02 poľnohospodárskych 
plôch 

 m2 

  03 lesných plôch  m2 

 01 odstránenie porastov 01 travín 01 na suchu m 

  02 tŕstia 02 z vody m2 

  03 krovín 02 z vody hod 

  04 mačiny 01 hr. do 100 mm hod 

 02 rúbanie 01 stromov 01 priemer do 50 cm m 

   02 priemer do 90 cm m 

   03 priemer nad 90 cm ks 

  02 odstránenie pňov 01 priemer do 50 cm m 

   02 priemer do 90 cm m2 

   03 priemer nad 90 cm ks 

 03 čerpanie vody 01 gravitačnými studňami 01 do 500 l/min m 

  02 vákuovými ihlofiltrami 02 do 1 000 l/min m2 

  03 vákuovými studňami 03 do 2 000 l/min hod 

  04 horizontálnymi vrtmi 04 do 4 000 l/min hod 

   05 nad 4 000 l/min hod 

 04 odvedenie vody 01 potrubím alebo žľabmi 01 do 100 mm m 

  02 potrubím alebo žľabmi 02 do 300 mm m2 

   03 do 500 mm ks 

   04 do 1 000 mm hod 

02 odkopávky a prekopávky 01 humóznej vrstvy 01 ornice 01 tr.horniny 1-2 m3 

  02 lesnej pôdy 01 tr.horniny 1-2 m3 

03 hĺbené vykopávky 03 šachiet 01 zapažených 01 tr.horniny 1-2 m3 

  02 nezapažených 02 tr.horniny 3 m3 

   03 tr.horniny 4 m3 

   04 tr.horniny 5 m 

   05 tr.horniny 6 ks,m 

   06 tr.horniny 7 m3 

06 premiestnenie 02 vodorovné 01 do 100 m 01 tr. horniny 1-4 m3 

  02 do 1 000 m 02 tr. horniny 5-7 m3 

  03 do 3 000 m 03 lesnej hrabanky m3 

  04 nad 3 000 m 04 vyklčovaných krovín m3 

   05 konárov ks 

   06 kmeňov ks 

   07 pňov m3 

   08 mačiny m3 

 06 prehodením 04 nad 3 000 m 08 tr. horniny 5-7 m3 

 07 nakladanie, prekladanie, 
vykladanie 

04 nad 3 000 m 08 tr. horniny 5-7 m3 
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 08 vzduchom (lanovkou a 
pod.) 

02 do 1 000 m 10 bez rozdielu triedy m3 

  03 do 3 000 m 10 bez rozdielu triedy m3 

  04 nad 3 000 m 10 bez rozdielu triedy m3 
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451200 Prieskumné vrty a vrtné práce 

  
  

02 Práce špeciálneho zakladania 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

02 vrty 
01 pre kotvenie, injektáž, 
mikropilóty a monitoring na 
povrchu 

71 tr.horniny I 01 D do 16 mm m 

 02 pre injektáž a monitoring 
v podzemí 

72 tr.horniny II 02 D do 25 mm m 

 03 pre svorníky a kotvy v 
podzemí 

73 tr.horniny III 03 D do 35 mm m 

 04 pre odvodnenie v 
podzemí 

74 tr.horniny IV 04 D do 50 mm m 

 05 pre mikropilóty v 
podzemí 

75 tr.horniny V 05 D do 80 mm m 

  76 tr.horniny VI 06 D do 100 mm m 

   07 D do 160 mm m 

   08 D do 200 mm m 

   09 D do 300 mm m 
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452110 Stavebné práce na stavbe viacbytových domov a rodinných domov 

  
45211000-9 Stavebné práce na stavbe viacbytových budov a rodinných domov 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 múry 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 05 pod stroje 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 



39 

 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

   05 liaporový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  14 debnenie posuvné 01 drevené m3 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 
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   02 laná t 

   03 tyče t 

 02 výplňové, obkladné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 preklady 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 04 rímsy 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 05 klenbové pásy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

03 stĺpy, piliere, vzpery a 
rámové stojky (pozemné 
stavby) 

01 hranaté 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 oblé 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 členené 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr.C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 
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   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

04 steny a priečky 01 nosné, výplňové, deliace 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 parapetné, atikové 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 plotové, zábradelné 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

01 plošné, klenby, škrupiny 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 vence 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 nosníky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 strechy 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 
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   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  17 obklad 01 doskami m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

09 schodiskové konštrukcie 01 kompletné 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

  

12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 tehly pálené 01 plné m3 

 02 pätky 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 
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  15 betónové tvárnice 
(bloky) 

01 plné m3 

   02 duté m3 

02 múry 01 nosné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 výplňové 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

   03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 vápennocementové m3 

   02 plynosilikátové m3 

   03 pórobetónové m3 

   04 betónové m3 

   05 drevocementové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 04 obkladové 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

   02 dierované m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 
opracované 

01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 06 prekladov 13 valcované nosníky 01 tvaru I alebo U t 

 07 klenbových pásov 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

03 piliere, stĺpy 01 štvorhranné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 viachranné 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 oblé 01 tehly a tvarovky pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 vápennopieskové m3 

   04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

   06 betónové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

04 priečky, steny 01 výplňové, deliacie 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 

   05 pórobetónové m2 

   06 drevocementové m2 

   07 betónové m2 

   08 hlinené m2 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

02 klenby 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 04 nosníky 13 valcovaný materiál 01 tvaru I alebo U t 

09 schodiská 01 stupne 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

  

13 Omietkárske práce 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vnútorné povrchy 
stropov a podhľadov 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

02 vnútorné povrchy 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

03 vnútorné povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

04 vnútorné povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 02 omietka hrubá zatrená 02 z malty vápennej 02 hr. dosky 15 mm m2 

 08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

08 vonkajšie povrchy 
schodiskových konštrukcií 

08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

 09 omietka šľachtená 
09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

01 škrabaná m2 

   02 nahadzovaná m2 

   03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  10 z tekutej omietkovej 
zmesi 

05 ryhovaná m2 

09 vonkajšie povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

10 vonkajšie povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 09 omietka šľachtená 
03 z malty 
vápennocementovej 

01 škrabaná m2 

  04 z malty cementovej 02 nahadzovaná m2 

  09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  

14 Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 mazanina 
01 krycia s povrchovou 
úpravou 

01 z betónu prostého 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 krycia bez povrchovej 
úpravy 

01 z betónu prostého 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 
03 podkladná, 
vyrovnávacia, oddeľujúca, 
plávajúca 

01 z betónu prostého 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

02 poter 01 krycí 01 z malty cementovej 
01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 02 vyrovnávací 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 03 pálený 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 04 popolčekocementový 
41 malta 
popolčekovocementová 

01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 
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 05 perlitovocementový 
42 malta 
perlitovovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 06 boxitovocementový 43 malta boxitocementová 
02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 07 barytovocementový 
44 malta 
barytovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 08 polystyréncementový 
45 malta 
polystyréncementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

03 násyp 
01 pod podlahy, mazaniny 
a dlažby 

58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

 02 pod základ. konštrukcie 
58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 proti vode a zemnej 
vlhkosti 

01 bežných konštrukcií 01 náterivami a tmelmi 01 na ploche vodorovnej m2 

  02 pásmi 02 na ploche zvislej m2 

  03 fóliami 03 podhľadov m2 

 05 mostoviek 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 na ploche vodorovnej m 

   02 na ploche zvislej m2 

   03 podhľadov m2 

 06 zhotovenie detailov 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 škár, dilatačných škár m 

   02 obrátených a spätných 
spojov 

m2 

   03 rúrových prestupov m2 

   04 kotviacich prestupov ks 

   05 oceľových pásnic m 

   06 hydroizolačná prepážka m2 

 07 oceľových potrubí 01 ručne 01 natavením m2 

   02 ovinutím za studena m2 

   03 náterom za tepla m2 

02 hydroizolácia striech 01 plochých do sklonu 10° 01 náterivami a tmelmi 01 za studena m2 

 02 šikmých do 30° 01 náterivami a tmelmi 02 za tepla m2 

 03 šikmých nad 30° 02 pásmi 01 na sucho m2 

 04 oblých 02 pásmi 02 pritavením celoplošne m2 

 05 samostatné zosilenie 
striech a škár 

02 pásmi 03 pritavením bodovo m2 

 06 vytiahnutie izolačného 
povlaku 

02 pásmi 04 kotviacimi pásikmi m2 

 07 doplnky striech 02 pásmi 05 kotviacimi terčami m2 

   06 pribitím m2 

  03 fóliami 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 prilepenou bodovo m2 

   04 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 
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   05 zosilnenie spojov 
pásikom 

m2 

   06 kotviacimi pásikmi m2 

   07 kotviacimi terčami m2 

  04 termoplastmi 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   04 kotviacimi pásikmi m2 

   05 kotviacimi terčami m2 

  05 ochrannými a 
podkladnými textíliami 

01 položenou voľne m2 

   03 kotviacimi pásikmi m2 

   04 kotviacimi terčami m2 

03 tepelná izolácia 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 01 stropov m2 

  08 doskami 02 podláh m2 

  09 dielcami 03 stien m2 

  10 blokmi 04 striech m2 

  11 rohožami 05 doplnkov m2 

  14 nástrekmi 05 doplnkov m2 

  19 celulózou 05 doplnkov m2 

  21 kabín 05 doplnkov m2 

 04 telies 02 pásmi 01 plôch rovných m2 

  08 doskami 02 plôch tvarovaných m2 

  11 rohožami 03 bombírovaných čiel m2 

  15 obalenie pletivom 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

  18 doplnky 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

 05 potrubí 02 pásmi 01 pripevnená drôtom m2 

  11 rohožami 02 v pletive m2 

  12 skružami 03 v plechovom obale m2 

  13 trubicami 01 na potrubie m 

   02 na tvarovky ks 

   03 na armatúry ks 

  18 doplnky 04 na tmel m2 

   05 páskou m2 

04 akustické, protiotrasové 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 
01 voľne uložené, 
skrutkované 

m2 

  08 doskami, panelmi 02 lepené m2 

  11 rohožami 
03 prekrytie, fóliou, 
pletivom, drôtom 

m2 

  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 na hladko 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

 m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

 m2 

 02 tesársky viazané 03 fošne, hranoly, hranolky  m2 

 03 debnenie stien 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 
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  05 hobľované dosky 02 na zraz s olištovaním m2 

  06 hrubé fošne 03 s medzerami m2 

  07 hobľované fošne 04 pre rákosovú omietku m2 

  08 hrubé laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  09 hobľované laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  10 tyčovina 05 na záklopku, žalúziu m2 

  11 dielce 05 na záklopku, žalúziu m2 

03 schodiská 01 priamočiare 04 hrubé dosky 01 s podstupnicami m2 

 02 krivočiare 06 hrubé fošne 02 bez podstupníc m2 

  11 dielce 02 bez podstupníc m2 

04 strechy 02 konštrukcie krovov 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 pravidelného pôdorysu m3 

   02 nepravidelného 
pôdorysu 

m3 

   03 vlašských krokví m3 

 03 debnenie a laťovanie 04 hrubé dosky 01 striech rovných m2 

  06 hrubé fošne 02 striech oblúkových m2 

  08 hrubé laty 03 odkvapových ríms m2 

  15 dosky tvrdé 03 odkvapových ríms m2 

 04 nadstrešné konštrukcie 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 svetlíky m3 

  06 hrubé fošne 02 vikiere m2 

   03 komínové lavičky m2 

05 úpravy povrchov 01 lištovanie škár 04 hrubé dosky 02 stien m 

  05 hobľované dosky 02 stien m 

  12 lišty, laty 01 stropov m 

  13 pásky 02 stien m 

06 podlahy 01 podkladové 15 dosky tvrdé 01 na drevený podklad m2 

   02 na betón m2 

 02 tesárske 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na pero a drážku m2 

  06 hrubé fošne 02 na pero a drážku m2 

  07 hobľované fošne 02 na pero a drážku m2 

  11 dielce 02 na pero a drážku m2 

09 stropné konštrukcie 01 záklop 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 vrchný presahovaný m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

02 vrchný na zraz m2 

  04 hrubé dosky 03 vrchný na pero a drážku m2 

  05 hobľované dosky 04 zapustený na zraz m2 

   05 zapustený na pero a 
drážku 

m2 

 03 podbíjanie 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 s medzerou m2 

  

64 Klampiarske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytiny striech z plechov 01 z tabúľ 01 plech pozinkovaný 01 sklonu do 30° m2 

 02 zo šablón 02 plech hliníkový 02 sklonu nad 30° do 45° m2 

  03 plech medený 03 sklonu nad 45° m2 

  04 plech zinkový 03 sklonu nad 45° m2 
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  05 plech titánzinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  06 plech poplastovaný 03 sklonu nad 45° m2 

02 oplechovanie 02 odkvapov 02 plech hliníkový 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m2 

  03 plech medený 
02 na strechách s 
lepenkovou krytinou 

m 

 03 strešných okien 04 plech zinkový 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m2 

  05 plech titánzinkový 
02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

  06 plech poplastovaný 
03 na strechách sklonu nad 
45° 

m2 

03 lemovanie 01 múrov 01 plech pozinkovaný 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m 

  02 plech hliníkový 02 na plochých strechách m 

  03 plech medený 03 na oblých strechách m 

 04 rúr 06 plech poplastovaný 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m 

   02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

   03 na strechách sklonu nad 
45° 

m 

 06 komínov 06 plech poplastovaný 01 v ploche m 

   02 v hrebeni m2 

04 ostatné prvky 03 snehové zachytávače 03 plech medený 01 lopatkové ks 

  04 plech zinkový 02 tyčové ks 

  05 plech titánzinkový 03 plechová podložka m 

 06 dilatácie, strešné, 
stropov, múrov a podláh 

07 plastové 01 jednodielne ks 

   02 dvojdielne m 

   03 trojdielne m 

05 odvodňovacie žľaby 01 pododkvapové 01 plech pozinkovaný 01 štvorhranné m 

  02 plech hliníkový 02 polkruhové m 

 02 nadrímsové 03 plech medený 01 štvorhranné ks 

 03 nadstrešné 04 plech zinkový 03 oblé ks 

 07 doplnky 07 plastové 01 kotlík kónický ks 

   02 kotlík štvorhranný ks 

   03 ochranný kôš strešného 
vpustu 

ks 

   04 maska hladká k 
nadrímsovým žľabom 

m 

   05 rohy ks 

   06 háky ks 

   07 čelo ks 

   08 hrdlo ks 

06 odvodňovacie rúry 03 doplnky 03 plech medený 01 odpadové koleno horné ks 

  04 plech zinkový 02 odpadové koleno dolné ks 

  05 plech titánzinkový 03 objímka odpadovej rúry ks 

  06 plech poplastovaný 03 objímka odpadovej rúry ks 

  07 plastové 03 objímka odpadovej rúry ks 

  

65 Pokrývačské práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 
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01 krytina 01 zastrešenie 01 pálená 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  02 betonová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  03 prírodná bridlica 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  04 vláknocementová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  05 sklolaminátová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  06 z drevených šindľov 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  07 z umelých hmôt 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  08 šindľová-bitúmenová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

 02 obloženie stien 03 prírodná bridlica 01 na drevenú konštrukciu m2 

  04 vláknocementová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  05 sklolaminátová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  08 šindľová-bitúmenová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 pokrytie ríms, atík, 01 pálená 01 šírky do 15 cm m 

  02 betonová 02 šírky do 30 cm m 

  04 sklolaminátová 02 šírky do 30 cm m2 

  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 nekompletizované 01 dielce drevené 01 plné m2 

 02 kompletizované 01 dielce drevené 02 polozasklené m2 

   03 celozaslené m2 

03 úpravy povrchov 
01 obklady 
stien,stĺpov,pilierov 

01 dielce drevené 01 na pero a drážku m2 

 02 obklady podhľadov 02 dielce plastové 02 na zraz m2 

  04 dielce aglomerované 03 na ozub m2 

  05 palubovkami 03 na ozub m2 

04 okná 01 jednoduché 01 drevené 01 jednokrídlové ks 

 02 zdvojené 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

 03 dvojité 02 plastové 03 trojkrídlové ks 

   04 štvorkrídlové ks 

 04 strešné 02 plastové 01 kyvné ks 

05 dvere 02 dverné krídla 02 plastové 01 jednokrídlové ks 

 03 zárubne 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

   03 posuvné ks 

   04 zhrňovacie, skladacie ks 

  

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 pre zasklenie 01 z oceľových profilov  m2 

  02 z Al-profilov  m2 

 02 s výplňou z drôtenej 
siete 

11 skrutkovaním 01 do muriva m2 

 03 z plechu 12 zváraním 02 na konštrukciu m2 

 04 z vlnitých dosiek 11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

 05 zo sklolaminátových 
dosiek 

11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

02 zábradlie 01 rovné 01 z profilovej ocele 01 do muriva m2 

 02 schodiskové 03 z rúrok 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 oblúkové 04 z tenkostenných profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 
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03 schodisko 01 rovné 01 pevné 01 do muriva m2 

 02 točité 02 sklápacie 02 na oceľovú konštrukciu m2 

04 výplne otvorov 02 dvere 16 otváravé 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

   03 ochrannohermetické ks 

  18 kyvné 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

 03 vráta 19 otočné 01 do oceľovej zárubne ks 

  20 posuvné 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  21 skladacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  22 zdvíhacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  23 protipožiarne 02 do oceľovej konštrukcie ks 

09 podhľady 01 kazetové 01 z oceľových profilov 01 do muriva m2 

 02 lamelové 02 z hliníkových profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

11 oplotenie 01 drôtené pletivo 07 čierne 01 na stĺpiky betónové m2 

  08 pozinkované 02 na stĺpiky oceľové m2 

  09 poplastované 02 na stĺpiky oceľové m2 

 06 závory mechanické 01 oceľové 01 na stĺpiky betónové ks 

   02 na stĺpiky oceľové ks 

13 zatemňovacie a 
zvukotlmiace zariadenia 

02 žaluzie lamelové 45 textilné 01 vertikálne m2 

   02 horizontálne m2 

14 kovové obklady 01 stien 51 oceľ uhlíkatá 01 do 2 m2 m2 

 02 stropov 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

 03 podláh 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

16 presvetľovacie 
konštrukcie 

01 svetlíky 27 sedlové 01 bez zasklenia m 

  28 hrebeňové 02 so zasklením m 

  29 priečne 02 so zasklením m 

  30 pre bezväzníkové haly 02 so zasklením m 

  31 pilové 02 so zasklením m 

  32 pultové 01 bez zasklenia m 

   02 so zasklením m 

   03 akrylónové ks 

  

69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 priečky 01 na konštrukciu drevenú 01 jednoducho opláštené 01 hr. 75 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 jednoducho opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  02 dvojito opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  03 trojito opláštené 04 hr. 150 mm m2 

   05 hr. 175 mm m2 

   06 hr. 200 mm m2 

02 steny 01 na konštrukciu drevenú 04 zdvojené 07 hr. 155 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 04 zdvojené 08 hr. 220 mm m2 

   09 hr. 255 mm m2 
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  05 protipožiarna 10 hr.. 90 mm m2 

   11 hr. 115 mm m2 

   12 hr. 140 mm m2 

03 obklady 01 na konštrukciu drevenú 01 stien 01 jednostranne m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 stien 02 obojstanne m2 

04 podhľady 01 na konštrukciu drevenú 01 rovné 01 hr. dosky 12,5 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 02 šikmé 02 hr. dosky 15 mm m2 

  03 podkrovia 03 hr. dosky 25 mm m2 

  04 kazetové 03 hr. dosky 25 mm m2 

  

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

  04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 01 do malty m2 

  06 terazzové 01 do malty m2 

  07 mozaikové 01 do malty m2 

   02 do tmelu m2 

 02 schodiská (stupne) 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

 03 soklíky 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švécké), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

02 obklady 01 steny 01 pórovinové, opakné 01 do malty m2 

 02 stĺpy 
02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

 03 ostenie 
03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

 04 parapety 04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

  

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 03 z 2 druhov kameňa 01 hr. do 30 mm vrátane m2 

  04 z 3 až 5 druhov kameňa 02 hr. 40 a 50 mm m2 

   03 hr. 60 a 70 mm m2 

  06 zo zlomkov dosiek 04 hr. 80 a 90 mm m2 

  07 z okrajových dosiek 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 02 schodiská (stupne) 08 dosky stupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  09 dosky podstupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 
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 03 soklíky, lišty, hrany 10 rovné 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  11 kaskádovité (schodište) 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  12 šikmé 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

02 obklady 01 steny 01 z mäkkého kameňa 
01 hr. do 25 mm z 
remienkov 

m2 

 02 stĺpy 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 03 podhľady 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 04 ostenia 02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 05 parapety 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
03 hr. od 60 do 90 mm 
dosky 

m2 

   04 hr.od 100 do 120 mm 
dosky 

m2 

  

73 Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 liate terazzo 01 schodiská 01 drvina prírodná 01 stupne rovné m2 

  02 drvina farebná 02 stupne podkosené m2 

   03 stupne profilované m, m2 

   04 schodnice m2 

 02 sokle 02 drvina farebná 01 rovné m, m2 

   02 rovné s polžiabkom m2 

   03 šikmé, schodiskové m, m2 

 03 podlahy jednoduché 02 drvina farebná 01 hr. 20 mm m, m2 

   02 hr. 30 mm m2 

   03 hr. nad 30 mm m, m2 

 04 obruby podláh 02 drvina farebná 01 šírky 100 mm m, m2 

   02 šírky 200 mm m2 

 05 kazetové podlahy 02 drvina farebná 
01 hr. 20 mm, cez 0,25 do 
2,0 m2 

m, m2 

   02 hr. nad 20 mm m2 

 06 obklady parapetov 02 drvina farebná 01 hr 20 mm m, m2 

 07 dilatačné škáry 03 farebné kovy 01 vložky m 

  04 PVC 01 vložky m 

  05 mozaika 01 keramická, sklenná m 

02 syntetické 01 liate 03 epoxidové 01 hr. do 3 mm m2 

  04 polyesterové 02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

 02 plastbetón 03 epoxidový 01 hr. 10 mm m2 

   02 h. nad 10 do 14 mm m2 

   03 hr. 14 mm m2 

   04 žľaby odtokové m2 

   05 soklíky m 

  04 polyesterový 01 hr. 23 mm m2 

 03 plastmalta 03 epoxidová 01 hr. 6 mm m2 

  04 polyesterová 01 hr. 6 mm m2 

 04 laminované 04 polyesterové 01 hr 4 mm m2 
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 05 stierky 03 epoxidová 01 hr. do 4 mm m2 

  05 silikátové 02 hr. nad 4 do 12 mm m2 

  07 polyuretánové 03 hr. nad 12 mm m2 

 06 nátery 03 epoxidové 01 betónových m2 

  04 polyesterové 02 drevených m2 

  06 disperzné 02 drevených m2 

 07 polymérmalta 03 epoxidová 01 hr. do 3 mm m2 

   02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

   03 hr. nad 6 do 20 mm m2 

   04 hr. nad 20 mm m2 

  

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vlysové 01 podlahy 00  01 lepené m2 

   02 pribíjané m2 

02 parketové 01 podlahy 01 tabule parketové 01 lepené m2 

  02 tabule mozaikové 02 pribíjané m2 

  03 tabule laminátové 03 voľne položené m2 

  04 tabule parketové 
veľkoplošné 

03 voľne položené m2 

  05 kazetové 03 voľne položené m2 

 02 soklíky 01 lišty dubové 02 pribíjané m 

  02 lišty bukové 04 priskrutkované m 

  03 lišty z iných drevín 04 priskrutkované m 

03 povlakové 01 podlahy 01 z gumy 01 lepené m2 

 02 schodiská 05 z linolea 01 lepené m2 

 03 soklíky, hrany, lišty 05 z linolea 04 priskrutkované m 

 04 steny 02 z plastov (PVC) 03 voľne položené m2 

  03 z textilu 03 voľne položené m2 

  04 z korku 03 voľne položené m2 

  05 z linolea 03 voľne položené m2 

  

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 nátery 01 oceľové konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  03 farba chlorkaučuková 03 dvojnásobné ks, m 

  04 farba vinylová 04 trojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 05 štvornásobné m2 

  06 farba polymerátová 06 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 06 reaktívny m2 

  08 farba epoxidechtová 06 reaktívny m2 

  09 farba epoxipolyesterová 06 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 06 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 06 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 06 reaktívny ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 reaktívny m2 

  17 silikónové 06 reaktívny m2 
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 02 kovové doplnkové 
konštr. 

01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  04 farba vinylová 03 dvojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 04 trojnásobné m2 

  06 farba polymerátová 05 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 05 reaktívny m2 

  08 arba epoxidechtová 05 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 05 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 05 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 05 reaktívny m2 

  13 farba nitrocelulózová 05 reaktívny m2 

  14 lak asfaltový 05 reaktívny m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

05 reaktívny m2 

 03 vykurovacie telesá 01 farba olejová 01 rebrové rúry m2 

  02 farba syntetická 01 rebrové rúry m2 

  11 farba disperzná 03 oceľové doskové m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 liatinové m2 

 04 potrubie a armatúry 01 farba olejová 01 do DN 50 mm m2 

  02 farba syntetická 02 do DN 100 mm m2 

  03 farba chlórkaučuková 03 do DN 150 mm ks, m 

  07 farba epoxidová 04 do DN 200 mm m2 

  11 farba disperzná 05 do DN 300 mm m2 

  12 farba plumbinolová 06 nad DN 300 mm ks, m 

  14 lak asfaltový 06 nad DN 300 mm m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 nad DN 300 mm m2 

 05 klampiarske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

   03 dvojnásobné ks, m 

 06 stolárske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  07 farba epoxidová 03 dvojnásobné m2 

  10 farba polyuretánová 06 napustením m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

07 lakovaním m2 

 07 tesárske konštrukcie 01 farba olejová 02 jednonásobné m2 

  02 farba syntetická 03 dvojnásobné ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 trojnásobné m2 

  16 farba fungicídna 06 napustením m2 

  17 farba emulzná 07 lakovaním m2 

 08 omietky a betónové 
povrchy 

01 farba olejová 01 stropov m2 

  02 farba syntetická 02 stien m2 

  03 farba chlórkaučuková 02 stien m2 

  04 farba vinylová 02 stien m2 

  05 farba polystyrénová 02 stien m2 

  07 farba epoxidová 02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  08 farba epoxidechtová 02 stien m2 
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  10 impregnačný 
polyuretánový náter 

02 stien m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

01 stropov m2 

   02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  16 impregnačný cementový 
náter 

03 mostoviek m2 

02 maľby 01 úprava podkladu 21 mlieko vápenné 01 jednonásobné m2 

   02 dvojnásobné m2 

  22 stierka 
06 miestnost do 3,80 m 
výšky 

m2 

   07 miestnosť nad 4,80 m 
výšky 

m2 

 02 stien 21 farba vápenná 01 jednonásobné m2 

 03 stropov 23 farba glejová 02 dvojnásobné m2 

  24 farba latexová 05 viacfarebné m2 

  25 zmesi práškové 05 viacfarebné m2 

  26 zmesi tekuté 05 viacfarebné m2 

  28 štruktúrovaný povrch 
01 miestnosť do 3,80 m 
výšky 

m2 

   02 miestnosť nad 3,80 m 
výšky 

m2 

  29 bandážovanie 01 šírky do 0,10m m 

   02 šírky nad 0,10 do 0,25 m m 

 04 ostatné práce 30 valčekovanie 01 jednofarebné m2 

   02 dvojfarebné m2 

  32 šablónovanie 01 vlysov m2 

   02 plošné m2 

03 tapetovanie 02 stropov 43 tapety lepené 01 papierové m2 

 03 stien 44 tapety samolepiace 02 vliesové m2 

   03 vinylové m2 

   04 sklotextilné m2 

   05 nálepky m2 

  

86 Zasklievacie práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny, priečky 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

02 zábradlia 
02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo profilované 01 výšky do 1 m m2 
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   02 výšky do 2 m m2 

   03 výšky do 3 m m2 

  08 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

03 strechy, svetlíky 01 s podtmelením na lišty 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

04 okná, dvere 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 03 sklo plavené 03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

06 podhľady 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kanalizácia 01 potrubie 01 rúry kameninové 01 normálne ks 

   02 kyselinovzdorné m 

  02 rúry plastové 01 novodurové ks 

   02 polyetylénové m 

   03 sklolaminátové m 

  03 rúry oceľové 01 normálne ks 

   02 nerezové m 

  04 rúry liatinové 01 hrdlové m 

   02 bezhrdlové m 

 02 príslušenstvo 01 vpuste podlahové 01 plastové ks 

   03 veľkokapacitné ks 

  02 uzávierky zápachové 01 vaňové, sprchové ks 

   02 podlahové m 
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   03 pisoárové m 

   04 umývadlové ks 

   05 drezové ks 

  03 vtoky strešné, 
balkónové, terasové 

01 liatinové ks 

  04 lapače strešných 
splavenín 

02 novodurové m 

  05 posúvače kalové 01 liatinové ks 

  06 klapky 01 liatinové ks 

  07 hlavice ventilačné 01 liatinové ks 

   02 novodurové ks 

   03 kameninové ks 

  08 privzdušňovacie ventily 01 plastové ks 

02 vodovod 01 potrubie 02 rúry plastové 01 polyetylénové m 

   02 polypropylénové m 

   03 tvarovky ks 

  03 rúry oceľové 01 pozinkované m 

   02 asfaltované m 

  04 rúry liatinové 01 prírubové m 

   02 hrdlové m 

 02 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

  23 požiarna výbava 01 hydranty ks 

   02 prúdnice ks 

   03 hadicové spojky ks 

   04 hydrantové skrine sub 

   05 hadice m 

  24 vodomery 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

03 plynovod 01 potrubie 03 rúry oceľové 01 závitové čierne m 

   02 závitové asfaltované a 
jutované 

m 

   03 poplastované m 

   04 presné m 

   05 hladké čierne m 

   06 redukcie ks 

   07 chráničky m 

 02 prípojky 25 k plynomerom 01 spájané na závit sub 

   02 spájané zváraním sub 

   03 rozpierky prípojok sub 

  26 k strojom a zariadeniam 
01 oceľové rúrky závitové 
čierne 

ks 

   02 vyvedenie a upevnenie 
plynovodných výpustiek 

ks 

 03 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

05 zariaďovacie predmety 01 záchody 41 záchody splachovacie 01 nízkopoložené ks 

   02 vysokopoložené súb. 

  42 pisoáre 01 záchodky ks 

   02 stojiská ks 

 02 kúpeľne 44 vane 01 liatinové ks 

   02 plechové ks 
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   03 plastové ks 

 03 kuchyne 47 drezy 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

 05 príprava teplej vody 61 ohrievače plynové 01 prietokové ks 

   02 zásobníkové ks 

  62 zásobníky elektrické 01 akumulačné ks 

 07 zariaďovacie armatúry 71 ventily výtokové 01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

   03 rohové ks 

  72 batérie umývadlové, 
drezové 

01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

  73 batérie vanové 01 nástenné ks 

  74 batérie sprchové 01 s pevnou výškou ks 

   02 s nastaviteľnou výškou ks 

  76 uzávierky zápachové 01 umývadlové ks 

   02 drezové ks 

   03 vaňové ks 

07 revízie domových 
plynovodov 

01 opakované skúšky 
potrubia 

10 do 20 m 01 do DN 50 úsek 

  11 nad 20 do 50 m 02 do DN 80 úsek 

  12 nad 50 m 02 do DN 80 úsek 

  

89 Kurenársko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kotolne 01 kotle teplovodné 01 na pevné palivo 01 liatinové sub 

  02 na kvapalné palivo 02 oceľové sub 

  03 na plynné palivo 02 oceľové sub 

  04 kombinované 02 oceľové sub 

  05 elektrické 02 oceľové sub 

 02 kotle horúcovodné 05 elektrické 02 oceľové sub 

 05 zariadenia 
zabezpečovacie 

11 pretlakové 01 s obsahom 30 l sub 

   02 s obsahom 60 l sub 

   03 s obsahom 120 l sub 

 06 doplňujúce zariadenia 12 hadice napúšťacie 01 gumené m 

   02 polyetylénové m 

  19 dymovody a komínové 
sady 

01 nerezové sub 

   02 plastové sub 

02 strojovne 02 ohrievače 03 kombinované 01 ležaté ks 

   02 stojaté ks 

  04 solárne 02 stojaté ks 

 03 výmenníky tepla 08 stavebnicové 01 DN 150/2,0 sub 

   02 DN 200/2,0 sub 

   03 DN 250/2,0 sub 

   04 DN 300/2,0 sub 

   05 DN 400 sub 

   06 DN 450 sub 

   07 DN 500 sub 
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   08 DN 600 sub 

   09 DN 700 sub 

  09 jednochodové 01 PN 0,6/1,6 sub 

  10 dvojchodové 02 PN 2,5/2,5 sub 

 04 nádrže, nádoby 21 na kondenzát 01 štvorhranné sub 

   02 valcové sub 

  22 expanzné beztlakové 02 valcové sub 

  23 expanzné tlakové 02 stojaté sub 

  24 tlakové 01 ležaté sub 

   02 stojaté sub 

   03 veterníky sub 

   04 vzdušníky sub 

03 rozvodné potrubia 01 z rúrok oceľových 01 závitových 02 nízkotlakové m 

  02 hladkých 03 strednotlakové m 

 06 kompenzátory 09 osové vlnové 01 závitové ks 

   02 navarovacie ks 

04 armatúry 01 ventily 01 uzatváracie 01 prírubové sub 

  02 spätné 02 závitové sub 

  03 poistné 03 privarovacie sub 

  04 redukčné 03 privarovacie sub 

  05 odvzdušňovacie 03 privarovacie sub 

  06 horúcovodné 03 privarovacie sub 

  07 regulačné 03 privarovacie sub 

  08 zmiešavacie 03 privarovacie sub 

 07 meracie 35 teplomery 01 priame ks 

   02 rohové ks 

   03 príložné ks 

   04 kondenzačné slučky ks 

   05 ďiaľkové ks 

   06 sumarizačné ks 

  36 tlakomery 01 deformačné ks 

   02 diferenčné ks 

   03 kontaktné ks 

  40 kapiláry 01 bez kompenzácie ks 

   02 s kompenzáciou ks 

05 vykurovacie telesá 01 radiátory 01 liatinové 01 článkové ks 

  02 oceľové 01 článkové ks 

   02 panelové ks 

  03 hliníkové 04 rúrkové ks 

 02 registre 05 z rúrok hladkých 01 jednopramenné ks 

  06 z rúrok rebrových 02 dvojpramenné ks 

   03 trojpramenné ks 

   04 štvorpramenné ks 

 03 sálavé zariadenia 07 trubkové infražiariče 01 jednostupňové sub 

   02 dvojstupňové sub 

  09 vyhrievacie panely 01 nástenné ks 

 04 konvekčné zariadenia 12 súpravy teplovzdušné 01 podokenné ks 

   02 nástenné ks 

07 revízie 01 tlakových nádob 01 prevádzkové 01 obsahu do 0,2 m3 sub 

  02 vnútorné 
02 obsahu nad 0,2 do 0,8 
m3 

sub 
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  03 skúšky tesnosti 
03 obsahu nad 0,8 do 1,5 
m3 

ks 

  04 skúšky tlakové 
04 obsahu nad 1,5 do 5,0 
m3 

ks 

   05 obsahu nad 5,0 m3 ks 

 02 parných kotlov 04 skúšky tlakové 01 výhrev plochy do 30 m2 ks 

   02 výhrev plochy nad 30 do 
60 m2 

ks 

   03 výhrev plochy nad 60 do 
140 m2 

ks 

   04 výhrev plochy nad 140 
m2 

ks 

 03 nízkotlakých kotolní 04 skúšky tlakové 
01 inštal výkon nad 50 do 
250 kW 

ks 

   02 inštal výkon nad 250 do 
500 kW 

ks 

   03 inštal výkon nad 500 do 
2 MW 

ks 

   04 inštal výkon nad 2 MW ks 

 04 plynových kotlov 04 skúšky tlakové 01 do 50 kW ks 

   02 nad 50 do 250 kW ks 

   03 nad 250 do 1000 kW ks 

   04 nad 1000 kW ks 

  

93 Montáž vzduchotechnických zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 ventilátory 01 axiálne    

 02 radiálne    

 03 do potrubia    

 04 špeciálne    

02 potrubie 01 rúry a tvarovky 01 spiro  ks 

  02 štvorhranné  ks 

  03 ohybné  ks 

  04 Spojky, Spony  ks 

  05 tvarovky  ks 

  06 Príruby  ks 

 02 potrubné elementy 01 tlmiče hluku  ks 

  02 klapky  ks 

  03 regulátory  ks 
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452111 Stavebné práce na stavbe domov 

  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 múry 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 05 pod stroje 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 
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  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

   05 liaporový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  14 debnenie posuvné 01 drevené m3 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 

   02 laná t 

   03 tyče t 
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 02 výplňové, obkladné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 preklady 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 04 rímsy 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 05 klenbové pásy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

03 stĺpy, piliere, vzpery a 
rámové stojky (pozemné 
stavby) 

01 hranaté 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 oblé 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 členené 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr.C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 
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   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

04 steny a priečky 01 nosné, výplňové, deliace 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 parapetné, atikové 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 plotové, zábradelné 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

01 plošné, klenby, škrupiny 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 vence 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 nosníky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 strechy 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 
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  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  17 obklad 01 doskami m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

09 schodiskové konštrukcie 01 kompletné 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

  

12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 tehly pálené 01 plné m3 

 02 pätky 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

  15 betónové tvárnice 
(bloky) 

01 plné m3 
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   02 duté m3 

02 múry 01 nosné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 výplňové 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

   03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 vápennocementové m3 

   02 plynosilikátové m3 

   03 pórobetónové m3 

   04 betónové m3 

   05 drevocementové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 04 obkladové 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

   02 dierované m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 
opracované 

01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 06 prekladov 13 valcované nosníky 01 tvaru I alebo U t 

 07 klenbových pásov 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

03 piliere, stĺpy 01 štvorhranné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 viachranné 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 oblé 01 tehly a tvarovky pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 vápennopieskové m3 

   04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

   06 betónové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

04 priečky, steny 01 výplňové, deliacie 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 

   05 pórobetónové m2 

   06 drevocementové m2 

   07 betónové m2 

   08 hlinené m2 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

02 klenby 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 04 nosníky 13 valcovaný materiál 01 tvaru I alebo U t 

09 schodiská 01 stupne 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

  

13 Omietkárske práce 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vnútorné povrchy 
stropov a podhľadov 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

02 vnútorné povrchy 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

03 vnútorné povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

04 vnútorné povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 02 omietka hrubá zatrená 02 z malty vápennej 02 hr. dosky 15 mm m2 

 08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

08 vonkajšie povrchy 
schodiskových konštrukcií 

08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

 09 omietka šľachtená 
09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

01 škrabaná m2 

   02 nahadzovaná m2 

   03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  10 z tekutej omietkovej 
zmesi 

05 ryhovaná m2 

09 vonkajšie povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

10 vonkajšie povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 09 omietka šľachtená 
03 z malty 
vápennocementovej 

01 škrabaná m2 

  04 z malty cementovej 02 nahadzovaná m2 

  09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  

14 Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 mazanina 
01 krycia s povrchovou 
úpravou 

01 z betónu prostého 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 krycia bez povrchovej 
úpravy 

01 z betónu prostého 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 
03 podkladná, 
vyrovnávacia, oddeľujúca, 
plávajúca 

01 z betónu prostého 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

02 poter 01 krycí 01 z malty cementovej 
01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 02 vyrovnávací 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 03 pálený 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 04 popolčekocementový 
41 malta 
popolčekovocementová 

01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 05 perlitovocementový 
42 malta 
perlitovovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 
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 06 boxitovocementový 43 malta boxitocementová 
02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 07 barytovocementový 
44 malta 
barytovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 08 polystyréncementový 
45 malta 
polystyréncementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

03 násyp 
01 pod podlahy, mazaniny 
a dlažby 

58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

 02 pod základ. konštrukcie 
58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 proti vode a zemnej 
vlhkosti 

01 bežných konštrukcií 01 náterivami a tmelmi 01 na ploche vodorovnej m2 

  02 pásmi 02 na ploche zvislej m2 

  03 fóliami 03 podhľadov m2 

 05 mostoviek 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 na ploche vodorovnej m 

   02 na ploche zvislej m2 

   03 podhľadov m2 

 06 zhotovenie detailov 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 škár, dilatačných škár m 

   02 obrátených a spätných 
spojov 

m2 

   03 rúrových prestupov m2 

   04 kotviacich prestupov ks 

   05 oceľových pásnic m 

   06 hydroizolačná prepážka m2 

 07 oceľových potrubí 01 ručne 01 natavením m2 

   02 ovinutím za studena m2 

   03 náterom za tepla m2 

02 hydroizolácia striech 01 plochých do sklonu 10° 01 náterivami a tmelmi 01 za studena m2 

 02 šikmých do 30° 01 náterivami a tmelmi 02 za tepla m2 

 03 šikmých nad 30° 02 pásmi 01 na sucho m2 

 04 oblých 02 pásmi 02 pritavením celoplošne m2 

 05 samostatné zosilenie 
striech a škár 

02 pásmi 03 pritavením bodovo m2 

 06 vytiahnutie izolačného 
povlaku 

02 pásmi 04 kotviacimi pásikmi m2 

 07 doplnky striech 02 pásmi 05 kotviacimi terčami m2 

   06 pribitím m2 

  03 fóliami 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 prilepenou bodovo m2 

   04 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   05 zosilnenie spojov 
pásikom 

m2 
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   06 kotviacimi pásikmi m2 

   07 kotviacimi terčami m2 

  04 termoplastmi 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   04 kotviacimi pásikmi m2 

   05 kotviacimi terčami m2 

  05 ochrannými a 
podkladnými textíliami 

01 položenou voľne m2 

   03 kotviacimi pásikmi m2 

   04 kotviacimi terčami m2 

03 tepelná izolácia 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 01 stropov m2 

  08 doskami 02 podláh m2 

  09 dielcami 03 stien m2 

  10 blokmi 04 striech m2 

  11 rohožami 05 doplnkov m2 

  14 nástrekmi 05 doplnkov m2 

  19 celulózou 05 doplnkov m2 

  21 kabín 05 doplnkov m2 

 04 telies 02 pásmi 01 plôch rovných m2 

  08 doskami 02 plôch tvarovaných m2 

  11 rohožami 03 bombírovaných čiel m2 

  15 obalenie pletivom 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

  18 doplnky 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

 05 potrubí 02 pásmi 01 pripevnená drôtom m2 

  11 rohožami 02 v pletive m2 

  12 skružami 03 v plechovom obale m2 

  13 trubicami 01 na potrubie m 

   02 na tvarovky ks 

   03 na armatúry ks 

  18 doplnky 04 na tmel m2 

   05 páskou m2 

04 akustické, protiotrasové 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 
01 voľne uložené, 
skrutkované 

m2 

  08 doskami, panelmi 02 lepené m2 

  11 rohožami 
03 prekrytie, fóliou, 
pletivom, drôtom 

m2 

  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 na hladko 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

 m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

 m2 

 02 tesársky viazané 03 fošne, hranoly, hranolky  m2 

 03 debnenie stien 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na zraz s olištovaním m2 

  06 hrubé fošne 03 s medzerami m2 
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  07 hobľované fošne 04 pre rákosovú omietku m2 

  08 hrubé laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  09 hobľované laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  10 tyčovina 05 na záklopku, žalúziu m2 

  11 dielce 05 na záklopku, žalúziu m2 

03 schodiská 01 priamočiare 04 hrubé dosky 01 s podstupnicami m2 

 02 krivočiare 06 hrubé fošne 02 bez podstupníc m2 

  11 dielce 02 bez podstupníc m2 

04 strechy 02 konštrukcie krovov 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 pravidelného pôdorysu m3 

   02 nepravidelného 
pôdorysu 

m3 

   03 vlašských krokví m3 

 03 debnenie a laťovanie 04 hrubé dosky 01 striech rovných m2 

  06 hrubé fošne 02 striech oblúkových m2 

  08 hrubé laty 03 odkvapových ríms m2 

  15 dosky tvrdé 03 odkvapových ríms m2 

 04 nadstrešné konštrukcie 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 svetlíky m3 

  06 hrubé fošne 02 vikiere m2 

   03 komínové lavičky m2 

05 úpravy povrchov 01 lištovanie škár 04 hrubé dosky 02 stien m 

  05 hobľované dosky 02 stien m 

  12 lišty, laty 01 stropov m 

  13 pásky 02 stien m 

06 podlahy 01 podkladové 15 dosky tvrdé 01 na drevený podklad m2 

   02 na betón m2 

 02 tesárske 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na pero a drážku m2 

  06 hrubé fošne 02 na pero a drážku m2 

  07 hobľované fošne 02 na pero a drážku m2 

  11 dielce 02 na pero a drážku m2 

09 stropné konštrukcie 01 záklop 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 vrchný presahovaný m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

02 vrchný na zraz m2 

  04 hrubé dosky 03 vrchný na pero a drážku m2 

  05 hobľované dosky 04 zapustený na zraz m2 

   05 zapustený na pero a 
drážku 

m2 

 03 podbíjanie 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 s medzerou m2 

  

64 Klampiarske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytiny striech z plechov 01 z tabúľ 01 plech pozinkovaný 01 sklonu do 30° m2 

 02 zo šablón 02 plech hliníkový 02 sklonu nad 30° do 45° m2 

  03 plech medený 03 sklonu nad 45° m2 

  04 plech zinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  05 plech titánzinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  06 plech poplastovaný 03 sklonu nad 45° m2 
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02 oplechovanie 02 odkvapov 02 plech hliníkový 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m2 

  03 plech medený 
02 na strechách s 
lepenkovou krytinou 

m 

 03 strešných okien 04 plech zinkový 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m2 

  05 plech titánzinkový 
02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

  06 plech poplastovaný 
03 na strechách sklonu nad 
45° 

m2 

03 lemovanie 01 múrov 01 plech pozinkovaný 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m 

  02 plech hliníkový 02 na plochých strechách m 

  03 plech medený 03 na oblých strechách m 

 04 rúr 06 plech poplastovaný 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m 

   02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

   03 na strechách sklonu nad 
45° 

m 

 06 komínov 06 plech poplastovaný 01 v ploche m 

   02 v hrebeni m2 

04 ostatné prvky 03 snehové zachytávače 03 plech medený 01 lopatkové ks 

  04 plech zinkový 02 tyčové ks 

  05 plech titánzinkový 03 plechová podložka m 

 06 dilatácie, strešné, 
stropov, múrov a podláh 

07 plastové 01 jednodielne ks 

   02 dvojdielne m 

   03 trojdielne m 

05 odvodňovacie žľaby 01 pododkvapové 01 plech pozinkovaný 01 štvorhranné m 

  02 plech hliníkový 02 polkruhové m 

 02 nadrímsové 03 plech medený 01 štvorhranné ks 

 03 nadstrešné 04 plech zinkový 03 oblé ks 

 07 doplnky 07 plastové 01 kotlík kónický ks 

   02 kotlík štvorhranný ks 

   03 ochranný kôš strešného 
vpustu 

ks 

   04 maska hladká k 
nadrímsovým žľabom 

m 

   05 rohy ks 

   06 háky ks 

   07 čelo ks 

   08 hrdlo ks 

06 odvodňovacie rúry 03 doplnky 03 plech medený 01 odpadové koleno horné ks 

  04 plech zinkový 02 odpadové koleno dolné ks 

  05 plech titánzinkový 03 objímka odpadovej rúry ks 

  06 plech poplastovaný 03 objímka odpadovej rúry ks 

  07 plastové 03 objímka odpadovej rúry ks 

  

65 Pokrývačské práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytina 01 zastrešenie 01 pálená 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  02 betonová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 
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  03 prírodná bridlica 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  04 vláknocementová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  05 sklolaminátová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  06 z drevených šindľov 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  07 z umelých hmôt 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  08 šindľová-bitúmenová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

 02 obloženie stien 03 prírodná bridlica 01 na drevenú konštrukciu m2 

  04 vláknocementová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  05 sklolaminátová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  08 šindľová-bitúmenová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 pokrytie ríms, atík, 01 pálená 01 šírky do 15 cm m 

  02 betonová 02 šírky do 30 cm m 

  04 sklolaminátová 02 šírky do 30 cm m2 

  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 nekompletizované 01 dielce drevené 01 plné m2 

 02 kompletizované 01 dielce drevené 02 polozasklené m2 

   03 celozaslené m2 

03 úpravy povrchov 
01 obklady 
stien,stĺpov,pilierov 

01 dielce drevené 01 na pero a drážku m2 

 02 obklady podhľadov 02 dielce plastové 02 na zraz m2 

  04 dielce aglomerované 03 na ozub m2 

  05 palubovkami 03 na ozub m2 

04 okná 01 jednoduché 01 drevené 01 jednokrídlové ks 

 02 zdvojené 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

 03 dvojité 02 plastové 03 trojkrídlové ks 

   04 štvorkrídlové ks 

 04 strešné 02 plastové 01 kyvné ks 

05 dvere 02 dverné krídla 02 plastové 01 jednokrídlové ks 

 03 zárubne 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

   03 posuvné ks 

   04 zhrňovacie, skladacie ks 

  

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 pre zasklenie 01 z oceľových profilov  m2 

  02 z Al-profilov  m2 

 02 s výplňou z drôtenej 
siete 

11 skrutkovaním 01 do muriva m2 

 03 z plechu 12 zváraním 02 na konštrukciu m2 

 04 z vlnitých dosiek 11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

 05 zo sklolaminátových 
dosiek 

11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

02 zábradlie 01 rovné 01 z profilovej ocele 01 do muriva m2 

 02 schodiskové 03 z rúrok 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 oblúkové 04 z tenkostenných profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

03 schodisko 01 rovné 01 pevné 01 do muriva m2 

 02 točité 02 sklápacie 02 na oceľovú konštrukciu m2 
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04 výplne otvorov 02 dvere 16 otváravé 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

   03 ochrannohermetické ks 

  18 kyvné 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

 03 vráta 19 otočné 01 do oceľovej zárubne ks 

  20 posuvné 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  21 skladacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  22 zdvíhacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  23 protipožiarne 02 do oceľovej konštrukcie ks 

09 podhľady 01 kazetové 01 z oceľových profilov 01 do muriva m2 

 02 lamelové 02 z hliníkových profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

11 oplotenie 01 drôtené pletivo 07 čierne 01 na stĺpiky betónové m2 

  08 pozinkované 02 na stĺpiky oceľové m2 

  09 poplastované 02 na stĺpiky oceľové m2 

 06 závory mechanické 01 oceľové 01 na stĺpiky betónové ks 

   02 na stĺpiky oceľové ks 

13 zatemňovacie a 
zvukotlmiace zariadenia 

02 žaluzie lamelové 45 textilné 01 vertikálne m2 

   02 horizontálne m2 

14 kovové obklady 01 stien 51 oceľ uhlíkatá 01 do 2 m2 m2 

 02 stropov 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

 03 podláh 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

16 presvetľovacie 
konštrukcie 

01 svetlíky 27 sedlové 01 bez zasklenia m 

  28 hrebeňové 02 so zasklením m 

  29 priečne 02 so zasklením m 

  30 pre bezväzníkové haly 02 so zasklením m 

  31 pilové 02 so zasklením m 

  32 pultové 01 bez zasklenia m 

   02 so zasklením m 

   03 akrylónové ks 

  

69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 priečky 01 na konštrukciu drevenú 01 jednoducho opláštené 01 hr. 75 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 jednoducho opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  02 dvojito opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  03 trojito opláštené 04 hr. 150 mm m2 

   05 hr. 175 mm m2 

   06 hr. 200 mm m2 

02 steny 01 na konštrukciu drevenú 04 zdvojené 07 hr. 155 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 04 zdvojené 08 hr. 220 mm m2 

   09 hr. 255 mm m2 

  05 protipožiarna 10 hr.. 90 mm m2 

   11 hr. 115 mm m2 
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   12 hr. 140 mm m2 

03 obklady 01 na konštrukciu drevenú 01 stien 01 jednostranne m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 stien 02 obojstanne m2 

04 podhľady 01 na konštrukciu drevenú 01 rovné 01 hr. dosky 12,5 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 02 šikmé 02 hr. dosky 15 mm m2 

  03 podkrovia 03 hr. dosky 25 mm m2 

  04 kazetové 03 hr. dosky 25 mm m2 

  

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

  04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 01 do malty m2 

  06 terazzové 01 do malty m2 

  07 mozaikové 01 do malty m2 

   02 do tmelu m2 

 02 schodiská (stupne) 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

 03 soklíky 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švécké), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

02 obklady 01 steny 01 pórovinové, opakné 01 do malty m2 

 02 stĺpy 
02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

 03 ostenie 
03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

 04 parapety 04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

  

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 03 z 2 druhov kameňa 01 hr. do 30 mm vrátane m2 

  04 z 3 až 5 druhov kameňa 02 hr. 40 a 50 mm m2 

   03 hr. 60 a 70 mm m2 

  06 zo zlomkov dosiek 04 hr. 80 a 90 mm m2 

  07 z okrajových dosiek 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 02 schodiská (stupne) 08 dosky stupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  09 dosky podstupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 03 soklíky, lišty, hrany 10 rovné 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  11 kaskádovité (schodište) 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 
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  12 šikmé 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

02 obklady 01 steny 01 z mäkkého kameňa 
01 hr. do 25 mm z 
remienkov 

m2 

 02 stĺpy 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 03 podhľady 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 04 ostenia 02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 05 parapety 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
03 hr. od 60 do 90 mm 
dosky 

m2 

   04 hr.od 100 do 120 mm 
dosky 

m2 

  

73 Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 liate terazzo 01 schodiská 01 drvina prírodná 01 stupne rovné m2 

  02 drvina farebná 02 stupne podkosené m2 

   03 stupne profilované m, m2 

   04 schodnice m2 

 02 sokle 02 drvina farebná 01 rovné m, m2 

   02 rovné s polžiabkom m2 

   03 šikmé, schodiskové m, m2 

 03 podlahy jednoduché 02 drvina farebná 01 hr. 20 mm m, m2 

   02 hr. 30 mm m2 

   03 hr. nad 30 mm m, m2 

 04 obruby podláh 02 drvina farebná 01 šírky 100 mm m, m2 

   02 šírky 200 mm m2 

 05 kazetové podlahy 02 drvina farebná 
01 hr. 20 mm, cez 0,25 do 
2,0 m2 

m, m2 

   02 hr. nad 20 mm m2 

 06 obklady parapetov 02 drvina farebná 01 hr 20 mm m, m2 

 07 dilatačné škáry 03 farebné kovy 01 vložky m 

  04 PVC 01 vložky m 

  05 mozaika 01 keramická, sklenná m 

02 syntetické 01 liate 03 epoxidové 01 hr. do 3 mm m2 

  04 polyesterové 02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

 02 plastbetón 03 epoxidový 01 hr. 10 mm m2 

   02 h. nad 10 do 14 mm m2 

   03 hr. 14 mm m2 

   04 žľaby odtokové m2 

   05 soklíky m 

  04 polyesterový 01 hr. 23 mm m2 

 03 plastmalta 03 epoxidová 01 hr. 6 mm m2 

  04 polyesterová 01 hr. 6 mm m2 

 04 laminované 04 polyesterové 01 hr 4 mm m2 

 05 stierky 03 epoxidová 01 hr. do 4 mm m2 

  05 silikátové 02 hr. nad 4 do 12 mm m2 
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  07 polyuretánové 03 hr. nad 12 mm m2 

 06 nátery 03 epoxidové 01 betónových m2 

  04 polyesterové 02 drevených m2 

  06 disperzné 02 drevených m2 

 07 polymérmalta 03 epoxidová 01 hr. do 3 mm m2 

   02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

   03 hr. nad 6 do 20 mm m2 

   04 hr. nad 20 mm m2 

  

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vlysové 01 podlahy 00  01 lepené m2 

   02 pribíjané m2 

02 parketové 01 podlahy 01 tabule parketové 01 lepené m2 

  02 tabule mozaikové 02 pribíjané m2 

  03 tabule laminátové 03 voľne položené m2 

  04 tabule parketové 
veľkoplošné 

03 voľne položené m2 

  05 kazetové 03 voľne položené m2 

 02 soklíky 01 lišty dubové 02 pribíjané m 

  02 lišty bukové 04 priskrutkované m 

  03 lišty z iných drevín 04 priskrutkované m 

03 povlakové 01 podlahy 01 z gumy 01 lepené m2 

 02 schodiská 05 z linolea 01 lepené m2 

 03 soklíky, hrany, lišty 05 z linolea 04 priskrutkované m 

 04 steny 02 z plastov (PVC) 03 voľne položené m2 

  03 z textilu 03 voľne položené m2 

  04 z korku 03 voľne položené m2 

  05 z linolea 03 voľne položené m2 

  

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 nátery 01 oceľové konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  03 farba chlorkaučuková 03 dvojnásobné ks, m 

  04 farba vinylová 04 trojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 05 štvornásobné m2 

  06 farba polymerátová 06 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 06 reaktívny m2 

  08 farba epoxidechtová 06 reaktívny m2 

  09 farba epoxipolyesterová 06 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 06 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 06 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 06 reaktívny ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 reaktívny m2 

  17 silikónové 06 reaktívny m2 

 02 kovové doplnkové 
konštr. 

01 farba olejová 01 základný m2 
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  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  04 farba vinylová 03 dvojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 04 trojnásobné m2 

  06 farba polymerátová 05 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 05 reaktívny m2 

  08 arba epoxidechtová 05 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 05 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 05 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 05 reaktívny m2 

  13 farba nitrocelulózová 05 reaktívny m2 

  14 lak asfaltový 05 reaktívny m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

05 reaktívny m2 

 03 vykurovacie telesá 01 farba olejová 01 rebrové rúry m2 

  02 farba syntetická 01 rebrové rúry m2 

  11 farba disperzná 03 oceľové doskové m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 liatinové m2 

 04 potrubie a armatúry 01 farba olejová 01 do DN 50 mm m2 

  02 farba syntetická 02 do DN 100 mm m2 

  03 farba chlórkaučuková 03 do DN 150 mm ks, m 

  07 farba epoxidová 04 do DN 200 mm m2 

  11 farba disperzná 05 do DN 300 mm m2 

  12 farba plumbinolová 06 nad DN 300 mm ks, m 

  14 lak asfaltový 06 nad DN 300 mm m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 nad DN 300 mm m2 

 05 klampiarske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

   03 dvojnásobné ks, m 

 06 stolárske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  07 farba epoxidová 03 dvojnásobné m2 

  10 farba polyuretánová 06 napustením m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

07 lakovaním m2 

 07 tesárske konštrukcie 01 farba olejová 02 jednonásobné m2 

  02 farba syntetická 03 dvojnásobné ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 trojnásobné m2 

  16 farba fungicídna 06 napustením m2 

  17 farba emulzná 07 lakovaním m2 

 08 omietky a betónové 
povrchy 

01 farba olejová 01 stropov m2 

  02 farba syntetická 02 stien m2 

  03 farba chlórkaučuková 02 stien m2 

  04 farba vinylová 02 stien m2 

  05 farba polystyrénová 02 stien m2 

  07 farba epoxidová 02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  08 farba epoxidechtová 02 stien m2 

  10 impregnačný 
polyuretánový náter 

02 stien m2 
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  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

01 stropov m2 

   02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  16 impregnačný cementový 
náter 

03 mostoviek m2 

02 maľby 01 úprava podkladu 21 mlieko vápenné 01 jednonásobné m2 

   02 dvojnásobné m2 

  22 stierka 
06 miestnost do 3,80 m 
výšky 

m2 

   07 miestnosť nad 4,80 m 
výšky 

m2 

 02 stien 21 farba vápenná 01 jednonásobné m2 

 03 stropov 23 farba glejová 02 dvojnásobné m2 

  24 farba latexová 05 viacfarebné m2 

  25 zmesi práškové 05 viacfarebné m2 

  26 zmesi tekuté 05 viacfarebné m2 

  28 štruktúrovaný povrch 
01 miestnosť do 3,80 m 
výšky 

m2 

   02 miestnosť nad 3,80 m 
výšky 

m2 

  29 bandážovanie 01 šírky do 0,10m m 

   02 šírky nad 0,10 do 0,25 m m 

 04 ostatné práce 30 valčekovanie 01 jednofarebné m2 

   02 dvojfarebné m2 

  32 šablónovanie 01 vlysov m2 

   02 plošné m2 

03 tapetovanie 02 stropov 43 tapety lepené 01 papierové m2 

 03 stien 44 tapety samolepiace 02 vliesové m2 

   03 vinylové m2 

   04 sklotextilné m2 

   05 nálepky m2 

  

86 Zasklievacie práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny, priečky 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

02 zábradlia 
02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo profilované 01 výšky do 1 m m2 

   02 výšky do 2 m m2 
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   03 výšky do 3 m m2 

  08 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

03 strechy, svetlíky 01 s podtmelením na lišty 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

04 okná, dvere 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 03 sklo plavené 03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

06 podhľady 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kanalizácia 01 potrubie 01 rúry kameninové 01 normálne ks 

   02 kyselinovzdorné m 

  02 rúry plastové 01 novodurové ks 

   02 polyetylénové m 

   03 sklolaminátové m 

  03 rúry oceľové 01 normálne ks 

   02 nerezové m 

  04 rúry liatinové 01 hrdlové m 

   02 bezhrdlové m 

 02 príslušenstvo 01 vpuste podlahové 01 plastové ks 

   03 veľkokapacitné ks 

  02 uzávierky zápachové 01 vaňové, sprchové ks 

   02 podlahové m 

   03 pisoárové m 
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   04 umývadlové ks 

   05 drezové ks 

  03 vtoky strešné, 
balkónové, terasové 

01 liatinové ks 

  04 lapače strešných 
splavenín 

02 novodurové m 

  05 posúvače kalové 01 liatinové ks 

  06 klapky 01 liatinové ks 

  07 hlavice ventilačné 01 liatinové ks 

   02 novodurové ks 

   03 kameninové ks 

  08 privzdušňovacie ventily 01 plastové ks 

02 vodovod 01 potrubie 02 rúry plastové 01 polyetylénové m 

   02 polypropylénové m 

   03 tvarovky ks 

  03 rúry oceľové 01 pozinkované m 

   02 asfaltované m 

  04 rúry liatinové 01 prírubové m 

   02 hrdlové m 

 02 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

  23 požiarna výbava 01 hydranty ks 

   02 prúdnice ks 

   03 hadicové spojky ks 

   04 hydrantové skrine sub 

   05 hadice m 

  24 vodomery 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

03 plynovod 01 potrubie 03 rúry oceľové 01 závitové čierne m 

   02 závitové asfaltované a 
jutované 

m 

   03 poplastované m 

   04 presné m 

   05 hladké čierne m 

   06 redukcie ks 

   07 chráničky m 

 02 prípojky 25 k plynomerom 01 spájané na závit sub 

   02 spájané zváraním sub 

   03 rozpierky prípojok sub 

  26 k strojom a zariadeniam 
01 oceľové rúrky závitové 
čierne 

ks 

   02 vyvedenie a upevnenie 
plynovodných výpustiek 

ks 

 03 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

05 zariaďovacie predmety 01 záchody 41 záchody splachovacie 01 nízkopoložené ks 

   02 vysokopoložené súb. 

  42 pisoáre 01 záchodky ks 

   02 stojiská ks 

 02 kúpeľne 44 vane 01 liatinové ks 

   02 plechové ks 

   03 plastové ks 



81 

 

 03 kuchyne 47 drezy 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

 05 príprava teplej vody 61 ohrievače plynové 01 prietokové ks 

   02 zásobníkové ks 

  62 zásobníky elektrické 01 akumulačné ks 

 07 zariaďovacie armatúry 71 ventily výtokové 01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

   03 rohové ks 

  72 batérie umývadlové, 
drezové 

01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

  73 batérie vanové 01 nástenné ks 

  74 batérie sprchové 01 s pevnou výškou ks 

   02 s nastaviteľnou výškou ks 

  76 uzávierky zápachové 01 umývadlové ks 

   02 drezové ks 

   03 vaňové ks 

07 revízie domových 
plynovodov 

01 opakované skúšky 
potrubia 

10 do 20 m 01 do DN 50 úsek 

  11 nad 20 do 50 m 02 do DN 80 úsek 

  12 nad 50 m 02 do DN 80 úsek 

  

89 Kurenársko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kotolne 01 kotle teplovodné 01 na pevné palivo 01 liatinové sub 

  02 na kvapalné palivo 02 oceľové sub 

  03 na plynné palivo 02 oceľové sub 

  04 kombinované 02 oceľové sub 

  05 elektrické 02 oceľové sub 

 02 kotle horúcovodné 05 elektrické 02 oceľové sub 

 05 zariadenia 
zabezpečovacie 

11 pretlakové 01 s obsahom 30 l sub 

   02 s obsahom 60 l sub 

   03 s obsahom 120 l sub 

 06 doplňujúce zariadenia 12 hadice napúšťacie 01 gumené m 

   02 polyetylénové m 

  19 dymovody a komínové 
sady 

01 nerezové sub 

   02 plastové sub 

02 strojovne 02 ohrievače 03 kombinované 01 ležaté ks 

   02 stojaté ks 

  04 solárne 02 stojaté ks 

 03 výmenníky tepla 08 stavebnicové 01 DN 150/2,0 sub 

   02 DN 200/2,0 sub 

   03 DN 250/2,0 sub 

   04 DN 300/2,0 sub 

   05 DN 400 sub 

   06 DN 450 sub 

   07 DN 500 sub 

   08 DN 600 sub 
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   09 DN 700 sub 

  09 jednochodové 01 PN 0,6/1,6 sub 

  10 dvojchodové 02 PN 2,5/2,5 sub 

 04 nádrže, nádoby 21 na kondenzát 01 štvorhranné sub 

   02 valcové sub 

  22 expanzné beztlakové 02 valcové sub 

  23 expanzné tlakové 02 stojaté sub 

  24 tlakové 01 ležaté sub 

   02 stojaté sub 

   03 veterníky sub 

   04 vzdušníky sub 

03 rozvodné potrubia 01 z rúrok oceľových 01 závitových 02 nízkotlakové m 

  02 hladkých 03 strednotlakové m 

 06 kompenzátory 09 osové vlnové 01 závitové ks 

   02 navarovacie ks 

04 armatúry 01 ventily 01 uzatváracie 01 prírubové sub 

  02 spätné 02 závitové sub 

  03 poistné 03 privarovacie sub 

  04 redukčné 03 privarovacie sub 

  05 odvzdušňovacie 03 privarovacie sub 

  06 horúcovodné 03 privarovacie sub 

  07 regulačné 03 privarovacie sub 

  08 zmiešavacie 03 privarovacie sub 

 07 meracie 35 teplomery 01 priame ks 

   02 rohové ks 

   03 príložné ks 

   04 kondenzačné slučky ks 

   05 ďiaľkové ks 

   06 sumarizačné ks 

  36 tlakomery 01 deformačné ks 

   02 diferenčné ks 

   03 kontaktné ks 

  40 kapiláry 01 bez kompenzácie ks 

   02 s kompenzáciou ks 

05 vykurovacie telesá 01 radiátory 01 liatinové 01 článkové ks 

  02 oceľové 01 článkové ks 

   02 panelové ks 

  03 hliníkové 04 rúrkové ks 

 02 registre 05 z rúrok hladkých 01 jednopramenné ks 

  06 z rúrok rebrových 02 dvojpramenné ks 

   03 trojpramenné ks 

   04 štvorpramenné ks 

 03 sálavé zariadenia 07 trubkové infražiariče 01 jednostupňové sub 

   02 dvojstupňové sub 

  09 vyhrievacie panely 01 nástenné ks 

 04 konvekčné zariadenia 12 súpravy teplovzdušné 01 podokenné ks 

   02 nástenné ks 

07 revízie 01 tlakových nádob 01 prevádzkové 01 obsahu do 0,2 m3 sub 

  02 vnútorné 
02 obsahu nad 0,2 do 0,8 
m3 

sub 
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  03 skúšky tesnosti 
03 obsahu nad 0,8 do 1,5 
m3 

ks 

  04 skúšky tlakové 
04 obsahu nad 1,5 do 5,0 
m3 

ks 

   05 obsahu nad 5,0 m3 ks 

 02 parných kotlov 04 skúšky tlakové 01 výhrev plochy do 30 m2 ks 

   02 výhrev plochy nad 30 do 
60 m2 

ks 

   03 výhrev plochy nad 60 do 
140 m2 

ks 

   04 výhrev plochy nad 140 
m2 

ks 

 03 nízkotlakých kotolní 04 skúšky tlakové 
01 inštal výkon nad 50 do 
250 kW 

ks 

   02 inštal výkon nad 250 do 
500 kW 

ks 

   03 inštal výkon nad 500 do 
2 MW 

ks 

   04 inštal výkon nad 2 MW ks 

 04 plynových kotlov 04 skúšky tlakové 01 do 50 kW ks 

   02 nad 50 do 250 kW ks 

   03 nad 250 do 1000 kW ks 

   04 nad 1000 kW ks 

  

93 Montáž vzduchotechnických zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 ventilátory 01 axiálne    

 02 radiálne    

 03 do potrubia    

 04 špeciálne    

02 potrubie 01 rúry a tvarovky 01 spiro  ks 

  02 štvorhranné  ks 

  03 ohybné  ks 

  04 Spojky, Spony  ks 

  05 tvarovky  ks 

  06 Príruby  ks 

 02 potrubné elementy 01 tlmiče hluku  ks 

  02 klapky  ks 

  03 regulátory  ks 
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452112 Stavebné práce na objektoch chráneného bývania 

  
45211200-1 Ubytovanie pre dôchodcov/mentálne/fyzicky postihnutých 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 múry 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 05 pod stroje 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 
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   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

   05 liaporový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  14 debnenie posuvné 01 drevené m3 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 
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   02 laná t 

   03 tyče t 

 02 výplňové, obkladné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 preklady 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 04 rímsy 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 05 klenbové pásy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

03 stĺpy, piliere, vzpery a 
rámové stojky (pozemné 
stavby) 

01 hranaté 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 oblé 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 členené 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr.C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 
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   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

04 steny a priečky 01 nosné, výplňové, deliace 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 parapetné, atikové 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 plotové, zábradelné 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

01 plošné, klenby, škrupiny 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 vence 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 nosníky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 strechy 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 
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   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  17 obklad 01 doskami m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

09 schodiskové konštrukcie 01 kompletné 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

  

12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 tehly pálené 01 plné m3 

 02 pätky 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 
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  15 betónové tvárnice 
(bloky) 

01 plné m3 

   02 duté m3 

02 múry 01 nosné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 výplňové 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

   03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 vápennocementové m3 

   02 plynosilikátové m3 

   03 pórobetónové m3 

   04 betónové m3 

   05 drevocementové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 04 obkladové 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

   02 dierované m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 
opracované 

01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 06 prekladov 13 valcované nosníky 01 tvaru I alebo U t 

 07 klenbových pásov 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

03 piliere, stĺpy 01 štvorhranné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 viachranné 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 oblé 01 tehly a tvarovky pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 vápennopieskové m3 

   04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

   06 betónové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

04 priečky, steny 01 výplňové, deliacie 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 

   05 pórobetónové m2 

   06 drevocementové m2 

   07 betónové m2 

   08 hlinené m2 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

02 klenby 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 04 nosníky 13 valcovaný materiál 01 tvaru I alebo U t 

09 schodiská 01 stupne 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

  

13 Omietkárske práce 



90 

 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vnútorné povrchy 
stropov a podhľadov 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

02 vnútorné povrchy 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

03 vnútorné povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

04 vnútorné povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 02 omietka hrubá zatrená 02 z malty vápennej 02 hr. dosky 15 mm m2 

 08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

08 vonkajšie povrchy 
schodiskových konštrukcií 

08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

 09 omietka šľachtená 
09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

01 škrabaná m2 

   02 nahadzovaná m2 

   03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  10 z tekutej omietkovej 
zmesi 

05 ryhovaná m2 

09 vonkajšie povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

10 vonkajšie povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 09 omietka šľachtená 
03 z malty 
vápennocementovej 

01 škrabaná m2 

  04 z malty cementovej 02 nahadzovaná m2 

  09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  

14 Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 mazanina 
01 krycia s povrchovou 
úpravou 

01 z betónu prostého 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 krycia bez povrchovej 
úpravy 

01 z betónu prostého 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 
03 podkladná, 
vyrovnávacia, oddeľujúca, 
plávajúca 

01 z betónu prostého 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

02 poter 01 krycí 01 z malty cementovej 
01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 02 vyrovnávací 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 03 pálený 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 04 popolčekocementový 
41 malta 
popolčekovocementová 

01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 
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 05 perlitovocementový 
42 malta 
perlitovovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 06 boxitovocementový 43 malta boxitocementová 
02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 07 barytovocementový 
44 malta 
barytovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 08 polystyréncementový 
45 malta 
polystyréncementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

03 násyp 
01 pod podlahy, mazaniny 
a dlažby 

58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

 02 pod základ. konštrukcie 
58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 proti vode a zemnej 
vlhkosti 

01 bežných konštrukcií 01 náterivami a tmelmi 01 na ploche vodorovnej m2 

  02 pásmi 02 na ploche zvislej m2 

  03 fóliami 03 podhľadov m2 

 05 mostoviek 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 na ploche vodorovnej m 

   02 na ploche zvislej m2 

   03 podhľadov m2 

 06 zhotovenie detailov 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 škár, dilatačných škár m 

   02 obrátených a spätných 
spojov 

m2 

   03 rúrových prestupov m2 

   04 kotviacich prestupov ks 

   05 oceľových pásnic m 

   06 hydroizolačná prepážka m2 

 07 oceľových potrubí 01 ručne 01 natavením m2 

   02 ovinutím za studena m2 

   03 náterom za tepla m2 

02 hydroizolácia striech 01 plochých do sklonu 10° 01 náterivami a tmelmi 01 za studena m2 

 02 šikmých do 30° 01 náterivami a tmelmi 02 za tepla m2 

 03 šikmých nad 30° 02 pásmi 01 na sucho m2 

 04 oblých 02 pásmi 02 pritavením celoplošne m2 

 05 samostatné zosilenie 
striech a škár 

02 pásmi 03 pritavením bodovo m2 

 06 vytiahnutie izolačného 
povlaku 

02 pásmi 04 kotviacimi pásikmi m2 

 07 doplnky striech 02 pásmi 05 kotviacimi terčami m2 

   06 pribitím m2 

  03 fóliami 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 prilepenou bodovo m2 

   04 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 
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   05 zosilnenie spojov 
pásikom 

m2 

   06 kotviacimi pásikmi m2 

   07 kotviacimi terčami m2 

  04 termoplastmi 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   04 kotviacimi pásikmi m2 

   05 kotviacimi terčami m2 

  05 ochrannými a 
podkladnými textíliami 

01 položenou voľne m2 

   03 kotviacimi pásikmi m2 

   04 kotviacimi terčami m2 

03 tepelná izolácia 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 01 stropov m2 

  08 doskami 02 podláh m2 

  09 dielcami 03 stien m2 

  10 blokmi 04 striech m2 

  11 rohožami 05 doplnkov m2 

  14 nástrekmi 05 doplnkov m2 

  19 celulózou 05 doplnkov m2 

  21 kabín 05 doplnkov m2 

 04 telies 02 pásmi 01 plôch rovných m2 

  08 doskami 02 plôch tvarovaných m2 

  11 rohožami 03 bombírovaných čiel m2 

  15 obalenie pletivom 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

  18 doplnky 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

 05 potrubí 02 pásmi 01 pripevnená drôtom m2 

  11 rohožami 02 v pletive m2 

  12 skružami 03 v plechovom obale m2 

  13 trubicami 01 na potrubie m 

   02 na tvarovky ks 

   03 na armatúry ks 

  18 doplnky 04 na tmel m2 

   05 páskou m2 

04 akustické, protiotrasové 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 
01 voľne uložené, 
skrutkované 

m2 

  08 doskami, panelmi 02 lepené m2 

  11 rohožami 
03 prekrytie, fóliou, 
pletivom, drôtom 

m2 

  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 na hladko 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

 m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

 m2 

 02 tesársky viazané 03 fošne, hranoly, hranolky  m2 

 03 debnenie stien 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 



93 

 

  05 hobľované dosky 02 na zraz s olištovaním m2 

  06 hrubé fošne 03 s medzerami m2 

  07 hobľované fošne 04 pre rákosovú omietku m2 

  08 hrubé laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  09 hobľované laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  10 tyčovina 05 na záklopku, žalúziu m2 

  11 dielce 05 na záklopku, žalúziu m2 

03 schodiská 01 priamočiare 04 hrubé dosky 01 s podstupnicami m2 

 02 krivočiare 06 hrubé fošne 02 bez podstupníc m2 

  11 dielce 02 bez podstupníc m2 

04 strechy 02 konštrukcie krovov 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 pravidelného pôdorysu m3 

   02 nepravidelného 
pôdorysu 

m3 

   03 vlašských krokví m3 

 03 debnenie a laťovanie 04 hrubé dosky 01 striech rovných m2 

  06 hrubé fošne 02 striech oblúkových m2 

  08 hrubé laty 03 odkvapových ríms m2 

  15 dosky tvrdé 03 odkvapových ríms m2 

 04 nadstrešné konštrukcie 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 svetlíky m3 

  06 hrubé fošne 02 vikiere m2 

   03 komínové lavičky m2 

05 úpravy povrchov 01 lištovanie škár 04 hrubé dosky 02 stien m 

  05 hobľované dosky 02 stien m 

  12 lišty, laty 01 stropov m 

  13 pásky 02 stien m 

06 podlahy 01 podkladové 15 dosky tvrdé 01 na drevený podklad m2 

   02 na betón m2 

 02 tesárske 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na pero a drážku m2 

  06 hrubé fošne 02 na pero a drážku m2 

  07 hobľované fošne 02 na pero a drážku m2 

  11 dielce 02 na pero a drážku m2 

09 stropné konštrukcie 01 záklop 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 vrchný presahovaný m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

02 vrchný na zraz m2 

  04 hrubé dosky 03 vrchný na pero a drážku m2 

  05 hobľované dosky 04 zapustený na zraz m2 

   05 zapustený na pero a 
drážku 

m2 

 03 podbíjanie 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 s medzerou m2 

  

64 Klampiarske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytiny striech z plechov 01 z tabúľ 01 plech pozinkovaný 01 sklonu do 30° m2 

 02 zo šablón 02 plech hliníkový 02 sklonu nad 30° do 45° m2 

  03 plech medený 03 sklonu nad 45° m2 

  04 plech zinkový 03 sklonu nad 45° m2 
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  05 plech titánzinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  06 plech poplastovaný 03 sklonu nad 45° m2 

02 oplechovanie 02 odkvapov 02 plech hliníkový 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m2 

  03 plech medený 
02 na strechách s 
lepenkovou krytinou 

m 

 03 strešných okien 04 plech zinkový 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m2 

  05 plech titánzinkový 
02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

  06 plech poplastovaný 
03 na strechách sklonu nad 
45° 

m2 

03 lemovanie 01 múrov 01 plech pozinkovaný 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m 

  02 plech hliníkový 02 na plochých strechách m 

  03 plech medený 03 na oblých strechách m 

 04 rúr 06 plech poplastovaný 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m 

   02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

   03 na strechách sklonu nad 
45° 

m 

 06 komínov 06 plech poplastovaný 01 v ploche m 

   02 v hrebeni m2 

04 ostatné prvky 03 snehové zachytávače 03 plech medený 01 lopatkové ks 

  04 plech zinkový 02 tyčové ks 

  05 plech titánzinkový 03 plechová podložka m 

 06 dilatácie, strešné, 
stropov, múrov a podláh 

07 plastové 01 jednodielne ks 

   02 dvojdielne m 

   03 trojdielne m 

05 odvodňovacie žľaby 01 pododkvapové 01 plech pozinkovaný 01 štvorhranné m 

  02 plech hliníkový 02 polkruhové m 

 02 nadrímsové 03 plech medený 01 štvorhranné ks 

 03 nadstrešné 04 plech zinkový 03 oblé ks 

 07 doplnky 07 plastové 01 kotlík kónický ks 

   02 kotlík štvorhranný ks 

   03 ochranný kôš strešného 
vpustu 

ks 

   04 maska hladká k 
nadrímsovým žľabom 

m 

   05 rohy ks 

   06 háky ks 

   07 čelo ks 

   08 hrdlo ks 

06 odvodňovacie rúry 03 doplnky 03 plech medený 01 odpadové koleno horné ks 

  04 plech zinkový 02 odpadové koleno dolné ks 

  05 plech titánzinkový 03 objímka odpadovej rúry ks 

  06 plech poplastovaný 03 objímka odpadovej rúry ks 

  07 plastové 03 objímka odpadovej rúry ks 

  

65 Pokrývačské práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 
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01 krytina 01 zastrešenie 01 pálená 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  02 betonová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  03 prírodná bridlica 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  04 vláknocementová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  05 sklolaminátová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  06 z drevených šindľov 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  07 z umelých hmôt 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  08 šindľová-bitúmenová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

 02 obloženie stien 03 prírodná bridlica 01 na drevenú konštrukciu m2 

  04 vláknocementová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  05 sklolaminátová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  08 šindľová-bitúmenová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 pokrytie ríms, atík, 01 pálená 01 šírky do 15 cm m 

  02 betonová 02 šírky do 30 cm m 

  04 sklolaminátová 02 šírky do 30 cm m2 

  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 nekompletizované 01 dielce drevené 01 plné m2 

 02 kompletizované 01 dielce drevené 02 polozasklené m2 

   03 celozaslené m2 

03 úpravy povrchov 
01 obklady 
stien,stĺpov,pilierov 

01 dielce drevené 01 na pero a drážku m2 

 02 obklady podhľadov 02 dielce plastové 02 na zraz m2 

  04 dielce aglomerované 03 na ozub m2 

  05 palubovkami 03 na ozub m2 

04 okná 01 jednoduché 01 drevené 01 jednokrídlové ks 

 02 zdvojené 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

 03 dvojité 02 plastové 03 trojkrídlové ks 

   04 štvorkrídlové ks 

 04 strešné 02 plastové 01 kyvné ks 

05 dvere 02 dverné krídla 02 plastové 01 jednokrídlové ks 

 03 zárubne 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

   03 posuvné ks 

   04 zhrňovacie, skladacie ks 

  

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 pre zasklenie 01 z oceľových profilov  m2 

  02 z Al-profilov  m2 

 02 s výplňou z drôtenej 
siete 

11 skrutkovaním 01 do muriva m2 

 03 z plechu 12 zváraním 02 na konštrukciu m2 

 04 z vlnitých dosiek 11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

 05 zo sklolaminátových 
dosiek 

11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

02 zábradlie 01 rovné 01 z profilovej ocele 01 do muriva m2 

 02 schodiskové 03 z rúrok 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 oblúkové 04 z tenkostenných profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 
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03 schodisko 01 rovné 01 pevné 01 do muriva m2 

 02 točité 02 sklápacie 02 na oceľovú konštrukciu m2 

04 výplne otvorov 02 dvere 16 otváravé 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

   03 ochrannohermetické ks 

  18 kyvné 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

 03 vráta 19 otočné 01 do oceľovej zárubne ks 

  20 posuvné 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  21 skladacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  22 zdvíhacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  23 protipožiarne 02 do oceľovej konštrukcie ks 

09 podhľady 01 kazetové 01 z oceľových profilov 01 do muriva m2 

 02 lamelové 02 z hliníkových profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

11 oplotenie 01 drôtené pletivo 07 čierne 01 na stĺpiky betónové m2 

  08 pozinkované 02 na stĺpiky oceľové m2 

  09 poplastované 02 na stĺpiky oceľové m2 

 06 závory mechanické 01 oceľové 01 na stĺpiky betónové ks 

   02 na stĺpiky oceľové ks 

13 zatemňovacie a 
zvukotlmiace zariadenia 

02 žaluzie lamelové 45 textilné 01 vertikálne m2 

   02 horizontálne m2 

14 kovové obklady 01 stien 51 oceľ uhlíkatá 01 do 2 m2 m2 

 02 stropov 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

 03 podláh 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

16 presvetľovacie 
konštrukcie 

01 svetlíky 27 sedlové 01 bez zasklenia m 

  28 hrebeňové 02 so zasklením m 

  29 priečne 02 so zasklením m 

  30 pre bezväzníkové haly 02 so zasklením m 

  31 pilové 02 so zasklením m 

  32 pultové 01 bez zasklenia m 

   02 so zasklením m 

   03 akrylónové ks 

  

69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 priečky 01 na konštrukciu drevenú 01 jednoducho opláštené 01 hr. 75 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 jednoducho opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  02 dvojito opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  03 trojito opláštené 04 hr. 150 mm m2 

   05 hr. 175 mm m2 

   06 hr. 200 mm m2 

02 steny 01 na konštrukciu drevenú 04 zdvojené 07 hr. 155 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 04 zdvojené 08 hr. 220 mm m2 

   09 hr. 255 mm m2 
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  05 protipožiarna 10 hr.. 90 mm m2 

   11 hr. 115 mm m2 

   12 hr. 140 mm m2 

03 obklady 01 na konštrukciu drevenú 01 stien 01 jednostranne m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 stien 02 obojstanne m2 

04 podhľady 01 na konštrukciu drevenú 01 rovné 01 hr. dosky 12,5 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 02 šikmé 02 hr. dosky 15 mm m2 

  03 podkrovia 03 hr. dosky 25 mm m2 

  04 kazetové 03 hr. dosky 25 mm m2 

  

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

  04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 01 do malty m2 

  06 terazzové 01 do malty m2 

  07 mozaikové 01 do malty m2 

   02 do tmelu m2 

 02 schodiská (stupne) 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

 03 soklíky 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švécké), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

02 obklady 01 steny 01 pórovinové, opakné 01 do malty m2 

 02 stĺpy 
02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

 03 ostenie 
03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

 04 parapety 04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

  

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 03 z 2 druhov kameňa 01 hr. do 30 mm vrátane m2 

  04 z 3 až 5 druhov kameňa 02 hr. 40 a 50 mm m2 

   03 hr. 60 a 70 mm m2 

  06 zo zlomkov dosiek 04 hr. 80 a 90 mm m2 

  07 z okrajových dosiek 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 02 schodiská (stupne) 08 dosky stupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  09 dosky podstupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 
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 03 soklíky, lišty, hrany 10 rovné 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  11 kaskádovité (schodište) 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  12 šikmé 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

02 obklady 01 steny 01 z mäkkého kameňa 
01 hr. do 25 mm z 
remienkov 

m2 

 02 stĺpy 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 03 podhľady 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 04 ostenia 02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 05 parapety 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
03 hr. od 60 do 90 mm 
dosky 

m2 

   04 hr.od 100 do 120 mm 
dosky 

m2 

  

73 Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 liate terazzo 01 schodiská 01 drvina prírodná 01 stupne rovné m2 

  02 drvina farebná 02 stupne podkosené m2 

   03 stupne profilované m, m2 

   04 schodnice m2 

 02 sokle 02 drvina farebná 01 rovné m, m2 

   02 rovné s polžiabkom m2 

   03 šikmé, schodiskové m, m2 

 03 podlahy jednoduché 02 drvina farebná 01 hr. 20 mm m, m2 

   02 hr. 30 mm m2 

   03 hr. nad 30 mm m, m2 

 04 obruby podláh 02 drvina farebná 01 šírky 100 mm m, m2 

   02 šírky 200 mm m2 

 05 kazetové podlahy 02 drvina farebná 
01 hr. 20 mm, cez 0,25 do 
2,0 m2 

m, m2 

   02 hr. nad 20 mm m2 

 06 obklady parapetov 02 drvina farebná 01 hr 20 mm m, m2 

 07 dilatačné škáry 03 farebné kovy 01 vložky m 

  04 PVC 01 vložky m 

  05 mozaika 01 keramická, sklenná m 

02 syntetické 01 liate 03 epoxidové 01 hr. do 3 mm m2 

  04 polyesterové 02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

 02 plastbetón 03 epoxidový 01 hr. 10 mm m2 

   02 h. nad 10 do 14 mm m2 

   03 hr. 14 mm m2 

   04 žľaby odtokové m2 

   05 soklíky m 

  04 polyesterový 01 hr. 23 mm m2 

 03 plastmalta 03 epoxidová 01 hr. 6 mm m2 

  04 polyesterová 01 hr. 6 mm m2 

 04 laminované 04 polyesterové 01 hr 4 mm m2 
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 05 stierky 03 epoxidová 01 hr. do 4 mm m2 

  05 silikátové 02 hr. nad 4 do 12 mm m2 

  07 polyuretánové 03 hr. nad 12 mm m2 

 06 nátery 03 epoxidové 01 betónových m2 

  04 polyesterové 02 drevených m2 

  06 disperzné 02 drevených m2 

 07 polymérmalta 03 epoxidová 01 hr. do 3 mm m2 

   02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

   03 hr. nad 6 do 20 mm m2 

   04 hr. nad 20 mm m2 

  

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vlysové 01 podlahy 00  01 lepené m2 

   02 pribíjané m2 

02 parketové 01 podlahy 01 tabule parketové 01 lepené m2 

  02 tabule mozaikové 02 pribíjané m2 

  03 tabule laminátové 03 voľne položené m2 

  04 tabule parketové 
veľkoplošné 

03 voľne položené m2 

  05 kazetové 03 voľne položené m2 

 02 soklíky 01 lišty dubové 02 pribíjané m 

  02 lišty bukové 04 priskrutkované m 

  03 lišty z iných drevín 04 priskrutkované m 

03 povlakové 01 podlahy 01 z gumy 01 lepené m2 

 02 schodiská 05 z linolea 01 lepené m2 

 03 soklíky, hrany, lišty 05 z linolea 04 priskrutkované m 

 04 steny 02 z plastov (PVC) 03 voľne položené m2 

  03 z textilu 03 voľne položené m2 

  04 z korku 03 voľne položené m2 

  05 z linolea 03 voľne položené m2 

  

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 nátery 01 oceľové konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  03 farba chlorkaučuková 03 dvojnásobné ks, m 

  04 farba vinylová 04 trojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 05 štvornásobné m2 

  06 farba polymerátová 06 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 06 reaktívny m2 

  08 farba epoxidechtová 06 reaktívny m2 

  09 farba epoxipolyesterová 06 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 06 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 06 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 06 reaktívny ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 reaktívny m2 

  17 silikónové 06 reaktívny m2 
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 02 kovové doplnkové 
konštr. 

01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  04 farba vinylová 03 dvojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 04 trojnásobné m2 

  06 farba polymerátová 05 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 05 reaktívny m2 

  08 arba epoxidechtová 05 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 05 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 05 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 05 reaktívny m2 

  13 farba nitrocelulózová 05 reaktívny m2 

  14 lak asfaltový 05 reaktívny m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

05 reaktívny m2 

 03 vykurovacie telesá 01 farba olejová 01 rebrové rúry m2 

  02 farba syntetická 01 rebrové rúry m2 

  11 farba disperzná 03 oceľové doskové m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 liatinové m2 

 04 potrubie a armatúry 01 farba olejová 01 do DN 50 mm m2 

  02 farba syntetická 02 do DN 100 mm m2 

  03 farba chlórkaučuková 03 do DN 150 mm ks, m 

  07 farba epoxidová 04 do DN 200 mm m2 

  11 farba disperzná 05 do DN 300 mm m2 

  12 farba plumbinolová 06 nad DN 300 mm ks, m 

  14 lak asfaltový 06 nad DN 300 mm m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 nad DN 300 mm m2 

 05 klampiarske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

   03 dvojnásobné ks, m 

 06 stolárske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  07 farba epoxidová 03 dvojnásobné m2 

  10 farba polyuretánová 06 napustením m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

07 lakovaním m2 

 07 tesárske konštrukcie 01 farba olejová 02 jednonásobné m2 

  02 farba syntetická 03 dvojnásobné ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 trojnásobné m2 

  16 farba fungicídna 06 napustením m2 

  17 farba emulzná 07 lakovaním m2 

 08 omietky a betónové 
povrchy 

01 farba olejová 01 stropov m2 

  02 farba syntetická 02 stien m2 

  03 farba chlórkaučuková 02 stien m2 

  04 farba vinylová 02 stien m2 

  05 farba polystyrénová 02 stien m2 

  07 farba epoxidová 02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  08 farba epoxidechtová 02 stien m2 
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  10 impregnačný 
polyuretánový náter 

02 stien m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

01 stropov m2 

   02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  16 impregnačný cementový 
náter 

03 mostoviek m2 

02 maľby 01 úprava podkladu 21 mlieko vápenné 01 jednonásobné m2 

   02 dvojnásobné m2 

  22 stierka 
06 miestnost do 3,80 m 
výšky 

m2 

   07 miestnosť nad 4,80 m 
výšky 

m2 

 02 stien 21 farba vápenná 01 jednonásobné m2 

 03 stropov 23 farba glejová 02 dvojnásobné m2 

  24 farba latexová 05 viacfarebné m2 

  25 zmesi práškové 05 viacfarebné m2 

  26 zmesi tekuté 05 viacfarebné m2 

  28 štruktúrovaný povrch 
01 miestnosť do 3,80 m 
výšky 

m2 

   02 miestnosť nad 3,80 m 
výšky 

m2 

  29 bandážovanie 01 šírky do 0,10m m 

   02 šírky nad 0,10 do 0,25 m m 

 04 ostatné práce 30 valčekovanie 01 jednofarebné m2 

   02 dvojfarebné m2 

  32 šablónovanie 01 vlysov m2 

   02 plošné m2 

03 tapetovanie 02 stropov 43 tapety lepené 01 papierové m2 

 03 stien 44 tapety samolepiace 02 vliesové m2 

   03 vinylové m2 

   04 sklotextilné m2 

   05 nálepky m2 

  

86 Zasklievacie práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny, priečky 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

02 zábradlia 
02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo profilované 01 výšky do 1 m m2 
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   02 výšky do 2 m m2 

   03 výšky do 3 m m2 

  08 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

03 strechy, svetlíky 01 s podtmelením na lišty 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

04 okná, dvere 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 03 sklo plavené 03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

06 podhľady 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kanalizácia 01 potrubie 01 rúry kameninové 01 normálne ks 

   02 kyselinovzdorné m 

  02 rúry plastové 01 novodurové ks 

   02 polyetylénové m 

   03 sklolaminátové m 

  03 rúry oceľové 01 normálne ks 

   02 nerezové m 

  04 rúry liatinové 01 hrdlové m 

   02 bezhrdlové m 

 02 príslušenstvo 01 vpuste podlahové 01 plastové ks 

   03 veľkokapacitné ks 

  02 uzávierky zápachové 01 vaňové, sprchové ks 

   02 podlahové m 
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   03 pisoárové m 

   04 umývadlové ks 

   05 drezové ks 

  03 vtoky strešné, 
balkónové, terasové 

01 liatinové ks 

  04 lapače strešných 
splavenín 

02 novodurové m 

  05 posúvače kalové 01 liatinové ks 

  06 klapky 01 liatinové ks 

  07 hlavice ventilačné 01 liatinové ks 

   02 novodurové ks 

   03 kameninové ks 

  08 privzdušňovacie ventily 01 plastové ks 

02 vodovod 01 potrubie 02 rúry plastové 01 polyetylénové m 

   02 polypropylénové m 

   03 tvarovky ks 

  03 rúry oceľové 01 pozinkované m 

   02 asfaltované m 

  04 rúry liatinové 01 prírubové m 

   02 hrdlové m 

 02 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

  23 požiarna výbava 01 hydranty ks 

   02 prúdnice ks 

   03 hadicové spojky ks 

   04 hydrantové skrine sub 

   05 hadice m 

  24 vodomery 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

03 plynovod 01 potrubie 03 rúry oceľové 01 závitové čierne m 

   02 závitové asfaltované a 
jutované 

m 

   03 poplastované m 

   04 presné m 

   05 hladké čierne m 

   06 redukcie ks 

   07 chráničky m 

 02 prípojky 25 k plynomerom 01 spájané na závit sub 

   02 spájané zváraním sub 

   03 rozpierky prípojok sub 

  26 k strojom a zariadeniam 
01 oceľové rúrky závitové 
čierne 

ks 

   02 vyvedenie a upevnenie 
plynovodných výpustiek 

ks 

 03 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

05 zariaďovacie predmety 01 záchody 41 záchody splachovacie 01 nízkopoložené ks 

   02 vysokopoložené súb. 

  42 pisoáre 01 záchodky ks 

   02 stojiská ks 

 02 kúpeľne 44 vane 01 liatinové ks 

   02 plechové ks 
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   03 plastové ks 

 03 kuchyne 47 drezy 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

 05 príprava teplej vody 61 ohrievače plynové 01 prietokové ks 

   02 zásobníkové ks 

  62 zásobníky elektrické 01 akumulačné ks 

 07 zariaďovacie armatúry 71 ventily výtokové 01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

   03 rohové ks 

  72 batérie umývadlové, 
drezové 

01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

  73 batérie vanové 01 nástenné ks 

  74 batérie sprchové 01 s pevnou výškou ks 

   02 s nastaviteľnou výškou ks 

  76 uzávierky zápachové 01 umývadlové ks 

   02 drezové ks 

   03 vaňové ks 

07 revízie domových 
plynovodov 

01 opakované skúšky 
potrubia 

10 do 20 m 01 do DN 50 úsek 

  11 nad 20 do 50 m 02 do DN 80 úsek 

  12 nad 50 m 02 do DN 80 úsek 

  

89 Kurenársko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kotolne 01 kotle teplovodné 01 na pevné palivo 01 liatinové sub 

  02 na kvapalné palivo 02 oceľové sub 

  03 na plynné palivo 02 oceľové sub 

  04 kombinované 02 oceľové sub 

  05 elektrické 02 oceľové sub 

 02 kotle horúcovodné 05 elektrické 02 oceľové sub 

 05 zariadenia 
zabezpečovacie 

11 pretlakové 01 s obsahom 30 l sub 

   02 s obsahom 60 l sub 

   03 s obsahom 120 l sub 

 06 doplňujúce zariadenia 12 hadice napúšťacie 01 gumené m 

   02 polyetylénové m 

  19 dymovody a komínové 
sady 

01 nerezové sub 

   02 plastové sub 

02 strojovne 02 ohrievače 03 kombinované 01 ležaté ks 

   02 stojaté ks 

  04 solárne 02 stojaté ks 

 03 výmenníky tepla 08 stavebnicové 01 DN 150/2,0 sub 

   02 DN 200/2,0 sub 

   03 DN 250/2,0 sub 

   04 DN 300/2,0 sub 

   05 DN 400 sub 

   06 DN 450 sub 

   07 DN 500 sub 
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   08 DN 600 sub 

   09 DN 700 sub 

  09 jednochodové 01 PN 0,6/1,6 sub 

  10 dvojchodové 02 PN 2,5/2,5 sub 

 04 nádrže, nádoby 21 na kondenzát 01 štvorhranné sub 

   02 valcové sub 

  22 expanzné beztlakové 02 valcové sub 

  23 expanzné tlakové 02 stojaté sub 

  24 tlakové 01 ležaté sub 

   02 stojaté sub 

   03 veterníky sub 

   04 vzdušníky sub 

03 rozvodné potrubia 01 z rúrok oceľových 01 závitových 02 nízkotlakové m 

  02 hladkých 03 strednotlakové m 

 06 kompenzátory 09 osové vlnové 01 závitové ks 

   02 navarovacie ks 

04 armatúry 01 ventily 01 uzatváracie 01 prírubové sub 

  02 spätné 02 závitové sub 

  03 poistné 03 privarovacie sub 

  04 redukčné 03 privarovacie sub 

  05 odvzdušňovacie 03 privarovacie sub 

  06 horúcovodné 03 privarovacie sub 

  07 regulačné 03 privarovacie sub 

  08 zmiešavacie 03 privarovacie sub 

 07 meracie 35 teplomery 01 priame ks 

   02 rohové ks 

   03 príložné ks 

   04 kondenzačné slučky ks 

   05 ďiaľkové ks 

   06 sumarizačné ks 

  36 tlakomery 01 deformačné ks 

   02 diferenčné ks 

   03 kontaktné ks 

  40 kapiláry 01 bez kompenzácie ks 

   02 s kompenzáciou ks 

05 vykurovacie telesá 01 radiátory 01 liatinové 01 článkové ks 

  02 oceľové 01 článkové ks 

   02 panelové ks 

  03 hliníkové 04 rúrkové ks 

 02 registre 05 z rúrok hladkých 01 jednopramenné ks 

  06 z rúrok rebrových 02 dvojpramenné ks 

   03 trojpramenné ks 

   04 štvorpramenné ks 

 03 sálavé zariadenia 07 trubkové infražiariče 01 jednostupňové sub 

   02 dvojstupňové sub 

  09 vyhrievacie panely 01 nástenné ks 

 04 konvekčné zariadenia 12 súpravy teplovzdušné 01 podokenné ks 

   02 nástenné ks 

07 revízie 01 tlakových nádob 01 prevádzkové 01 obsahu do 0,2 m3 sub 

  02 vnútorné 
02 obsahu nad 0,2 do 0,8 
m3 

sub 
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  03 skúšky tesnosti 
03 obsahu nad 0,8 do 1,5 
m3 

ks 

  04 skúšky tlakové 
04 obsahu nad 1,5 do 5,0 
m3 

ks 

   05 obsahu nad 5,0 m3 ks 

 02 parných kotlov 04 skúšky tlakové 01 výhrev plochy do 30 m2 ks 

   02 výhrev plochy nad 30 do 
60 m2 

ks 

   03 výhrev plochy nad 60 do 
140 m2 

ks 

   04 výhrev plochy nad 140 
m2 

ks 

 03 nízkotlakých kotolní 04 skúšky tlakové 
01 inštal výkon nad 50 do 
250 kW 

ks 

   02 inštal výkon nad 250 do 
500 kW 

ks 

   03 inštal výkon nad 500 do 
2 MW 

ks 

   04 inštal výkon nad 2 MW ks 

 04 plynových kotlov 04 skúšky tlakové 01 do 50 kW ks 

   02 nad 50 do 250 kW ks 

   03 nad 250 do 1000 kW ks 

   04 nad 1000 kW ks 

  

93 Montáž vzduchotechnických zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 ventilátory 01 axiálne    

 02 radiálne    

 03 do potrubia    

 04 špeciálne    

02 potrubie 01 rúry a tvarovky 01 spiro  ks 

  02 štvorhranné  ks 

  03 ohybné  ks 

  04 Spojky, Spony  ks 

  05 tvarovky  ks 

  06 Príruby  ks 

 02 potrubné elementy 01 tlmiče hluku  ks 

  02 klapky  ks 

  03 regulátory  ks 
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452113 Stavebné práce na domoch 

  
45211300-2 Domy 
45211310-5 Kúpeľne 
45211320-8 Verandy 
45211340-4 Viacbytové budovy 
45211341-1 Byty 
45211350-7 Polyfunkčné budovy 
45211360-0 Mestská výstavba (urbanizácia) 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 múry 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 05 pod stroje 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 
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   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

   05 liaporový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  14 debnenie posuvné 01 drevené m3 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 
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   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 

   02 laná t 

   03 tyče t 

 02 výplňové, obkladné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 preklady 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 04 rímsy 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 05 klenbové pásy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

03 stĺpy, piliere, vzpery a 
rámové stojky (pozemné 
stavby) 

01 hranaté 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 oblé 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 členené 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 



110 

 

   07 tr.C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

04 steny a priečky 01 nosné, výplňové, deliace 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 parapetné, atikové 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 plotové, zábradelné 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

01 plošné, klenby, škrupiny 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 vence 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 
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 03 nosníky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 strechy 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  17 obklad 01 doskami m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

09 schodiskové konštrukcie 01 kompletné 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

  

12 Murárske práce 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 tehly pálené 01 plné m3 

 02 pätky 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

  15 betónové tvárnice 
(bloky) 

01 plné m3 

   02 duté m3 

02 múry 01 nosné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 výplňové 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

   03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 vápennocementové m3 

   02 plynosilikátové m3 

   03 pórobetónové m3 

   04 betónové m3 

   05 drevocementové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 04 obkladové 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

   02 dierované m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 
opracované 

01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 06 prekladov 13 valcované nosníky 01 tvaru I alebo U t 

 07 klenbových pásov 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

03 piliere, stĺpy 01 štvorhranné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 viachranné 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 oblé 01 tehly a tvarovky pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 vápennopieskové m3 

   04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

   06 betónové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

04 priečky, steny 01 výplňové, deliacie 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 

   05 pórobetónové m2 

   06 drevocementové m2 

   07 betónové m2 

   08 hlinené m2 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

02 klenby 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 
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 04 nosníky 13 valcovaný materiál 01 tvaru I alebo U t 

09 schodiská 01 stupne 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

  

13 Omietkárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vnútorné povrchy 
stropov a podhľadov 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

02 vnútorné povrchy 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

03 vnútorné povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

04 vnútorné povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 02 omietka hrubá zatrená 02 z malty vápennej 02 hr. dosky 15 mm m2 

 08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

08 vonkajšie povrchy 
schodiskových konštrukcií 

08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

 09 omietka šľachtená 
09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

01 škrabaná m2 

   02 nahadzovaná m2 

   03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  10 z tekutej omietkovej 
zmesi 

05 ryhovaná m2 

09 vonkajšie povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

10 vonkajšie povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 09 omietka šľachtená 
03 z malty 
vápennocementovej 

01 škrabaná m2 

  04 z malty cementovej 02 nahadzovaná m2 

  09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  

14 Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 mazanina 
01 krycia s povrchovou 
úpravou 

01 z betónu prostého 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 krycia bez povrchovej 
úpravy 

01 z betónu prostého 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 
03 podkladná, 
vyrovnávacia, oddeľujúca, 
plávajúca 

01 z betónu prostého 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

02 poter 01 krycí 01 z malty cementovej 
01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 02 vyrovnávací 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 
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 03 pálený 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 04 popolčekocementový 
41 malta 
popolčekovocementová 

01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 05 perlitovocementový 
42 malta 
perlitovovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 06 boxitovocementový 43 malta boxitocementová 
02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 07 barytovocementový 
44 malta 
barytovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 08 polystyréncementový 
45 malta 
polystyréncementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

03 násyp 
01 pod podlahy, mazaniny 
a dlažby 

58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

 02 pod základ. konštrukcie 
58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 proti vode a zemnej 
vlhkosti 

01 bežných konštrukcií 01 náterivami a tmelmi 01 na ploche vodorovnej m2 

  02 pásmi 02 na ploche zvislej m2 

  03 fóliami 03 podhľadov m2 

 05 mostoviek 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 na ploche vodorovnej m 

   02 na ploche zvislej m2 

   03 podhľadov m2 

 06 zhotovenie detailov 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 škár, dilatačných škár m 

   02 obrátených a spätných 
spojov 

m2 

   03 rúrových prestupov m2 

   04 kotviacich prestupov ks 

   05 oceľových pásnic m 

   06 hydroizolačná prepážka m2 

 07 oceľových potrubí 01 ručne 01 natavením m2 

   02 ovinutím za studena m2 

   03 náterom za tepla m2 

02 hydroizolácia striech 01 plochých do sklonu 10° 01 náterivami a tmelmi 01 za studena m2 

 02 šikmých do 30° 01 náterivami a tmelmi 02 za tepla m2 

 03 šikmých nad 30° 02 pásmi 01 na sucho m2 

 04 oblých 02 pásmi 02 pritavením celoplošne m2 

 05 samostatné zosilenie 
striech a škár 

02 pásmi 03 pritavením bodovo m2 

 06 vytiahnutie izolačného 
povlaku 

02 pásmi 04 kotviacimi pásikmi m2 

 07 doplnky striech 02 pásmi 05 kotviacimi terčami m2 

   06 pribitím m2 

  03 fóliami 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 
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   03 prilepenou bodovo m2 

   04 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   05 zosilnenie spojov 
pásikom 

m2 

   06 kotviacimi pásikmi m2 

   07 kotviacimi terčami m2 

  04 termoplastmi 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   04 kotviacimi pásikmi m2 

   05 kotviacimi terčami m2 

  05 ochrannými a 
podkladnými textíliami 

01 položenou voľne m2 

   03 kotviacimi pásikmi m2 

   04 kotviacimi terčami m2 

03 tepelná izolácia 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 01 stropov m2 

  08 doskami 02 podláh m2 

  09 dielcami 03 stien m2 

  10 blokmi 04 striech m2 

  11 rohožami 05 doplnkov m2 

  14 nástrekmi 05 doplnkov m2 

  19 celulózou 05 doplnkov m2 

  21 kabín 05 doplnkov m2 

 04 telies 02 pásmi 01 plôch rovných m2 

  08 doskami 02 plôch tvarovaných m2 

  11 rohožami 03 bombírovaných čiel m2 

  15 obalenie pletivom 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

  18 doplnky 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

 05 potrubí 02 pásmi 01 pripevnená drôtom m2 

  11 rohožami 02 v pletive m2 

  12 skružami 03 v plechovom obale m2 

  13 trubicami 01 na potrubie m 

   02 na tvarovky ks 

   03 na armatúry ks 

  18 doplnky 04 na tmel m2 

   05 páskou m2 

04 akustické, protiotrasové 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 
01 voľne uložené, 
skrutkované 

m2 

  08 doskami, panelmi 02 lepené m2 

  11 rohožami 
03 prekrytie, fóliou, 
pletivom, drôtom 

m2 

  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 na hladko 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

 m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

 m2 
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 02 tesársky viazané 03 fošne, hranoly, hranolky  m2 

 03 debnenie stien 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na zraz s olištovaním m2 

  06 hrubé fošne 03 s medzerami m2 

  07 hobľované fošne 04 pre rákosovú omietku m2 

  08 hrubé laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  09 hobľované laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  10 tyčovina 05 na záklopku, žalúziu m2 

  11 dielce 05 na záklopku, žalúziu m2 

03 schodiská 01 priamočiare 04 hrubé dosky 01 s podstupnicami m2 

 02 krivočiare 06 hrubé fošne 02 bez podstupníc m2 

  11 dielce 02 bez podstupníc m2 

04 strechy 02 konštrukcie krovov 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 pravidelného pôdorysu m3 

   02 nepravidelného 
pôdorysu 

m3 

   03 vlašských krokví m3 

 03 debnenie a laťovanie 04 hrubé dosky 01 striech rovných m2 

  06 hrubé fošne 02 striech oblúkových m2 

  08 hrubé laty 03 odkvapových ríms m2 

  15 dosky tvrdé 03 odkvapových ríms m2 

 04 nadstrešné konštrukcie 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 svetlíky m3 

  06 hrubé fošne 02 vikiere m2 

   03 komínové lavičky m2 

05 úpravy povrchov 01 lištovanie škár 04 hrubé dosky 02 stien m 

  05 hobľované dosky 02 stien m 

  12 lišty, laty 01 stropov m 

  13 pásky 02 stien m 

06 podlahy 01 podkladové 15 dosky tvrdé 01 na drevený podklad m2 

   02 na betón m2 

 02 tesárske 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na pero a drážku m2 

  06 hrubé fošne 02 na pero a drážku m2 

  07 hobľované fošne 02 na pero a drážku m2 

  11 dielce 02 na pero a drážku m2 

09 stropné konštrukcie 01 záklop 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 vrchný presahovaný m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

02 vrchný na zraz m2 

  04 hrubé dosky 03 vrchný na pero a drážku m2 

  05 hobľované dosky 04 zapustený na zraz m2 

   05 zapustený na pero a 
drážku 

m2 

 03 podbíjanie 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 s medzerou m2 

  

64 Klampiarske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytiny striech z plechov 01 z tabúľ 01 plech pozinkovaný 01 sklonu do 30° m2 

 02 zo šablón 02 plech hliníkový 02 sklonu nad 30° do 45° m2 
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  03 plech medený 03 sklonu nad 45° m2 

  04 plech zinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  05 plech titánzinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  06 plech poplastovaný 03 sklonu nad 45° m2 

02 oplechovanie 02 odkvapov 02 plech hliníkový 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m2 

  03 plech medený 
02 na strechách s 
lepenkovou krytinou 

m 

 03 strešných okien 04 plech zinkový 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m2 

  05 plech titánzinkový 
02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

  06 plech poplastovaný 
03 na strechách sklonu nad 
45° 

m2 

03 lemovanie 01 múrov 01 plech pozinkovaný 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m 

  02 plech hliníkový 02 na plochých strechách m 

  03 plech medený 03 na oblých strechách m 

 04 rúr 06 plech poplastovaný 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m 

   02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

   03 na strechách sklonu nad 
45° 

m 

 06 komínov 06 plech poplastovaný 01 v ploche m 

   02 v hrebeni m2 

04 ostatné prvky 03 snehové zachytávače 03 plech medený 01 lopatkové ks 

  04 plech zinkový 02 tyčové ks 

  05 plech titánzinkový 03 plechová podložka m 

 06 dilatácie, strešné, 
stropov, múrov a podláh 

07 plastové 01 jednodielne ks 

   02 dvojdielne m 

   03 trojdielne m 

05 odvodňovacie žľaby 01 pododkvapové 01 plech pozinkovaný 01 štvorhranné m 

  02 plech hliníkový 02 polkruhové m 

 02 nadrímsové 03 plech medený 01 štvorhranné ks 

 03 nadstrešné 04 plech zinkový 03 oblé ks 

 07 doplnky 07 plastové 01 kotlík kónický ks 

   02 kotlík štvorhranný ks 

   03 ochranný kôš strešného 
vpustu 

ks 

   04 maska hladká k 
nadrímsovým žľabom 

m 

   05 rohy ks 

   06 háky ks 

   07 čelo ks 

   08 hrdlo ks 

06 odvodňovacie rúry 03 doplnky 03 plech medený 01 odpadové koleno horné ks 

  04 plech zinkový 02 odpadové koleno dolné ks 

  05 plech titánzinkový 03 objímka odpadovej rúry ks 

  06 plech poplastovaný 03 objímka odpadovej rúry ks 

  07 plastové 03 objímka odpadovej rúry ks 

  

65 Pokrývačské práce 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytina 01 zastrešenie 01 pálená 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  02 betonová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  03 prírodná bridlica 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  04 vláknocementová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  05 sklolaminátová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  06 z drevených šindľov 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  07 z umelých hmôt 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  08 šindľová-bitúmenová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

 02 obloženie stien 03 prírodná bridlica 01 na drevenú konštrukciu m2 

  04 vláknocementová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  05 sklolaminátová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  08 šindľová-bitúmenová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 pokrytie ríms, atík, 01 pálená 01 šírky do 15 cm m 

  02 betonová 02 šírky do 30 cm m 

  04 sklolaminátová 02 šírky do 30 cm m2 

  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 nekompletizované 01 dielce drevené 01 plné m2 

 02 kompletizované 01 dielce drevené 02 polozasklené m2 

   03 celozaslené m2 

03 úpravy povrchov 
01 obklady 
stien,stĺpov,pilierov 

01 dielce drevené 01 na pero a drážku m2 

 02 obklady podhľadov 02 dielce plastové 02 na zraz m2 

  04 dielce aglomerované 03 na ozub m2 

  05 palubovkami 03 na ozub m2 

04 okná 01 jednoduché 01 drevené 01 jednokrídlové ks 

 02 zdvojené 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

 03 dvojité 02 plastové 03 trojkrídlové ks 

   04 štvorkrídlové ks 

 04 strešné 02 plastové 01 kyvné ks 

05 dvere 02 dverné krídla 02 plastové 01 jednokrídlové ks 

 03 zárubne 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

   03 posuvné ks 

   04 zhrňovacie, skladacie ks 

  

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 pre zasklenie 01 z oceľových profilov  m2 

  02 z Al-profilov  m2 

 02 s výplňou z drôtenej 
siete 

11 skrutkovaním 01 do muriva m2 

 03 z plechu 12 zváraním 02 na konštrukciu m2 

 04 z vlnitých dosiek 11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

 05 zo sklolaminátových 
dosiek 

11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

02 zábradlie 01 rovné 01 z profilovej ocele 01 do muriva m2 
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 02 schodiskové 03 z rúrok 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 oblúkové 04 z tenkostenných profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

03 schodisko 01 rovné 01 pevné 01 do muriva m2 

 02 točité 02 sklápacie 02 na oceľovú konštrukciu m2 

04 výplne otvorov 02 dvere 16 otváravé 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

   03 ochrannohermetické ks 

  18 kyvné 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

 03 vráta 19 otočné 01 do oceľovej zárubne ks 

  20 posuvné 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  21 skladacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  22 zdvíhacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  23 protipožiarne 02 do oceľovej konštrukcie ks 

09 podhľady 01 kazetové 01 z oceľových profilov 01 do muriva m2 

 02 lamelové 02 z hliníkových profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

11 oplotenie 01 drôtené pletivo 07 čierne 01 na stĺpiky betónové m2 

  08 pozinkované 02 na stĺpiky oceľové m2 

  09 poplastované 02 na stĺpiky oceľové m2 

 06 závory mechanické 01 oceľové 01 na stĺpiky betónové ks 

   02 na stĺpiky oceľové ks 

13 zatemňovacie a 
zvukotlmiace zariadenia 

02 žaluzie lamelové 45 textilné 01 vertikálne m2 

   02 horizontálne m2 

14 kovové obklady 01 stien 51 oceľ uhlíkatá 01 do 2 m2 m2 

 02 stropov 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

 03 podláh 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

16 presvetľovacie 
konštrukcie 

01 svetlíky 27 sedlové 01 bez zasklenia m 

  28 hrebeňové 02 so zasklením m 

  29 priečne 02 so zasklením m 

  30 pre bezväzníkové haly 02 so zasklením m 

  31 pilové 02 so zasklením m 

  32 pultové 01 bez zasklenia m 

   02 so zasklením m 

   03 akrylónové ks 

  

69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 priečky 01 na konštrukciu drevenú 01 jednoducho opláštené 01 hr. 75 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 jednoducho opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  02 dvojito opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  03 trojito opláštené 04 hr. 150 mm m2 

   05 hr. 175 mm m2 

   06 hr. 200 mm m2 

02 steny 01 na konštrukciu drevenú 04 zdvojené 07 hr. 155 mm m2 
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 02 na konštrukciu kovovú 04 zdvojené 08 hr. 220 mm m2 

   09 hr. 255 mm m2 

  05 protipožiarna 10 hr.. 90 mm m2 

   11 hr. 115 mm m2 

   12 hr. 140 mm m2 

03 obklady 01 na konštrukciu drevenú 01 stien 01 jednostranne m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 stien 02 obojstanne m2 

04 podhľady 01 na konštrukciu drevenú 01 rovné 01 hr. dosky 12,5 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 02 šikmé 02 hr. dosky 15 mm m2 

  03 podkrovia 03 hr. dosky 25 mm m2 

  04 kazetové 03 hr. dosky 25 mm m2 

  

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

  04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 01 do malty m2 

  06 terazzové 01 do malty m2 

  07 mozaikové 01 do malty m2 

   02 do tmelu m2 

 02 schodiská (stupne) 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

 03 soklíky 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švécké), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

02 obklady 01 steny 01 pórovinové, opakné 01 do malty m2 

 02 stĺpy 
02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

 03 ostenie 
03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

 04 parapety 04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

  

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 03 z 2 druhov kameňa 01 hr. do 30 mm vrátane m2 

  04 z 3 až 5 druhov kameňa 02 hr. 40 a 50 mm m2 

   03 hr. 60 a 70 mm m2 

  06 zo zlomkov dosiek 04 hr. 80 a 90 mm m2 

  07 z okrajových dosiek 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 
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 02 schodiská (stupne) 08 dosky stupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  09 dosky podstupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 03 soklíky, lišty, hrany 10 rovné 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  11 kaskádovité (schodište) 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  12 šikmé 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

02 obklady 01 steny 01 z mäkkého kameňa 
01 hr. do 25 mm z 
remienkov 

m2 

 02 stĺpy 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 03 podhľady 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 04 ostenia 02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 05 parapety 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
03 hr. od 60 do 90 mm 
dosky 

m2 

   04 hr.od 100 do 120 mm 
dosky 

m2 

  

73 Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 liate terazzo 01 schodiská 01 drvina prírodná 01 stupne rovné m2 

  02 drvina farebná 02 stupne podkosené m2 

   03 stupne profilované m, m2 

   04 schodnice m2 

 02 sokle 02 drvina farebná 01 rovné m, m2 

   02 rovné s polžiabkom m2 

   03 šikmé, schodiskové m, m2 

 03 podlahy jednoduché 02 drvina farebná 01 hr. 20 mm m, m2 

   02 hr. 30 mm m2 

   03 hr. nad 30 mm m, m2 

 04 obruby podláh 02 drvina farebná 01 šírky 100 mm m, m2 

   02 šírky 200 mm m2 

 05 kazetové podlahy 02 drvina farebná 
01 hr. 20 mm, cez 0,25 do 
2,0 m2 

m, m2 

   02 hr. nad 20 mm m2 

 06 obklady parapetov 02 drvina farebná 01 hr 20 mm m, m2 

 07 dilatačné škáry 03 farebné kovy 01 vložky m 

  04 PVC 01 vložky m 

  05 mozaika 01 keramická, sklenná m 

02 syntetické 01 liate 03 epoxidové 01 hr. do 3 mm m2 

  04 polyesterové 02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

 02 plastbetón 03 epoxidový 01 hr. 10 mm m2 

   02 h. nad 10 do 14 mm m2 

   03 hr. 14 mm m2 

   04 žľaby odtokové m2 

   05 soklíky m 

  04 polyesterový 01 hr. 23 mm m2 

 03 plastmalta 03 epoxidová 01 hr. 6 mm m2 
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  04 polyesterová 01 hr. 6 mm m2 

 04 laminované 04 polyesterové 01 hr 4 mm m2 

 05 stierky 03 epoxidová 01 hr. do 4 mm m2 

  05 silikátové 02 hr. nad 4 do 12 mm m2 

  07 polyuretánové 03 hr. nad 12 mm m2 

 06 nátery 03 epoxidové 01 betónových m2 

  04 polyesterové 02 drevených m2 

  06 disperzné 02 drevených m2 

 07 polymérmalta 03 epoxidová 01 hr. do 3 mm m2 

   02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

   03 hr. nad 6 do 20 mm m2 

   04 hr. nad 20 mm m2 

  

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vlysové 01 podlahy 00  01 lepené m2 

   02 pribíjané m2 

02 parketové 01 podlahy 01 tabule parketové 01 lepené m2 

  02 tabule mozaikové 02 pribíjané m2 

  03 tabule laminátové 03 voľne položené m2 

  04 tabule parketové 
veľkoplošné 

03 voľne položené m2 

  05 kazetové 03 voľne položené m2 

 02 soklíky 01 lišty dubové 02 pribíjané m 

  02 lišty bukové 04 priskrutkované m 

  03 lišty z iných drevín 04 priskrutkované m 

03 povlakové 01 podlahy 01 z gumy 01 lepené m2 

 02 schodiská 05 z linolea 01 lepené m2 

 03 soklíky, hrany, lišty 05 z linolea 04 priskrutkované m 

 04 steny 02 z plastov (PVC) 03 voľne položené m2 

  03 z textilu 03 voľne položené m2 

  04 z korku 03 voľne položené m2 

  05 z linolea 03 voľne položené m2 

  

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 nátery 01 oceľové konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  03 farba chlorkaučuková 03 dvojnásobné ks, m 

  04 farba vinylová 04 trojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 05 štvornásobné m2 

  06 farba polymerátová 06 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 06 reaktívny m2 

  08 farba epoxidechtová 06 reaktívny m2 

  09 farba epoxipolyesterová 06 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 06 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 06 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 06 reaktívny ks, m 
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  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 reaktívny m2 

  17 silikónové 06 reaktívny m2 

 02 kovové doplnkové 
konštr. 

01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  04 farba vinylová 03 dvojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 04 trojnásobné m2 

  06 farba polymerátová 05 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 05 reaktívny m2 

  08 arba epoxidechtová 05 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 05 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 05 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 05 reaktívny m2 

  13 farba nitrocelulózová 05 reaktívny m2 

  14 lak asfaltový 05 reaktívny m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

05 reaktívny m2 

 03 vykurovacie telesá 01 farba olejová 01 rebrové rúry m2 

  02 farba syntetická 01 rebrové rúry m2 

  11 farba disperzná 03 oceľové doskové m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 liatinové m2 

 04 potrubie a armatúry 01 farba olejová 01 do DN 50 mm m2 

  02 farba syntetická 02 do DN 100 mm m2 

  03 farba chlórkaučuková 03 do DN 150 mm ks, m 

  07 farba epoxidová 04 do DN 200 mm m2 

  11 farba disperzná 05 do DN 300 mm m2 

  12 farba plumbinolová 06 nad DN 300 mm ks, m 

  14 lak asfaltový 06 nad DN 300 mm m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 nad DN 300 mm m2 

 05 klampiarske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

   03 dvojnásobné ks, m 

 06 stolárske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  07 farba epoxidová 03 dvojnásobné m2 

  10 farba polyuretánová 06 napustením m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

07 lakovaním m2 

 07 tesárske konštrukcie 01 farba olejová 02 jednonásobné m2 

  02 farba syntetická 03 dvojnásobné ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 trojnásobné m2 

  16 farba fungicídna 06 napustením m2 

  17 farba emulzná 07 lakovaním m2 

 08 omietky a betónové 
povrchy 

01 farba olejová 01 stropov m2 

  02 farba syntetická 02 stien m2 

  03 farba chlórkaučuková 02 stien m2 

  04 farba vinylová 02 stien m2 

  05 farba polystyrénová 02 stien m2 
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  07 farba epoxidová 02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  08 farba epoxidechtová 02 stien m2 

  10 impregnačný 
polyuretánový náter 

02 stien m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

01 stropov m2 

   02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  16 impregnačný cementový 
náter 

03 mostoviek m2 

02 maľby 01 úprava podkladu 21 mlieko vápenné 01 jednonásobné m2 

   02 dvojnásobné m2 

  22 stierka 
06 miestnost do 3,80 m 
výšky 

m2 

   07 miestnosť nad 4,80 m 
výšky 

m2 

 02 stien 21 farba vápenná 01 jednonásobné m2 

 03 stropov 23 farba glejová 02 dvojnásobné m2 

  24 farba latexová 05 viacfarebné m2 

  25 zmesi práškové 05 viacfarebné m2 

  26 zmesi tekuté 05 viacfarebné m2 

  28 štruktúrovaný povrch 
01 miestnosť do 3,80 m 
výšky 

m2 

   02 miestnosť nad 3,80 m 
výšky 

m2 

  29 bandážovanie 01 šírky do 0,10m m 

   02 šírky nad 0,10 do 0,25 m m 

 04 ostatné práce 30 valčekovanie 01 jednofarebné m2 

   02 dvojfarebné m2 

  32 šablónovanie 01 vlysov m2 

   02 plošné m2 

03 tapetovanie 02 stropov 43 tapety lepené 01 papierové m2 

 03 stien 44 tapety samolepiace 02 vliesové m2 

   03 vinylové m2 

   04 sklotextilné m2 

   05 nálepky m2 

  

86 Zasklievacie práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny, priečky 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

02 zábradlia 
02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 
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   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo profilované 01 výšky do 1 m m2 

   02 výšky do 2 m m2 

   03 výšky do 3 m m2 

  08 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

03 strechy, svetlíky 01 s podtmelením na lišty 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

04 okná, dvere 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 03 sklo plavené 03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

06 podhľady 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kanalizácia 01 potrubie 01 rúry kameninové 01 normálne ks 

   02 kyselinovzdorné m 

  02 rúry plastové 01 novodurové ks 

   02 polyetylénové m 

   03 sklolaminátové m 

  03 rúry oceľové 01 normálne ks 

   02 nerezové m 

  04 rúry liatinové 01 hrdlové m 

   02 bezhrdlové m 
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 02 príslušenstvo 01 vpuste podlahové 01 plastové ks 

   03 veľkokapacitné ks 

  02 uzávierky zápachové 01 vaňové, sprchové ks 

   02 podlahové m 

   03 pisoárové m 

   04 umývadlové ks 

   05 drezové ks 

  03 vtoky strešné, 
balkónové, terasové 

01 liatinové ks 

  04 lapače strešných 
splavenín 

02 novodurové m 

  05 posúvače kalové 01 liatinové ks 

  06 klapky 01 liatinové ks 

  07 hlavice ventilačné 01 liatinové ks 

   02 novodurové ks 

   03 kameninové ks 

  08 privzdušňovacie ventily 01 plastové ks 

02 vodovod 01 potrubie 02 rúry plastové 01 polyetylénové m 

   02 polypropylénové m 

   03 tvarovky ks 

  03 rúry oceľové 01 pozinkované m 

   02 asfaltované m 

  04 rúry liatinové 01 prírubové m 

   02 hrdlové m 

 02 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

  23 požiarna výbava 01 hydranty ks 

   02 prúdnice ks 

   03 hadicové spojky ks 

   04 hydrantové skrine sub 

   05 hadice m 

  24 vodomery 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

03 plynovod 01 potrubie 03 rúry oceľové 01 závitové čierne m 

   02 závitové asfaltované a 
jutované 

m 

   03 poplastované m 

   04 presné m 

   05 hladké čierne m 

   06 redukcie ks 

   07 chráničky m 

 02 prípojky 25 k plynomerom 01 spájané na závit sub 

   02 spájané zváraním sub 

   03 rozpierky prípojok sub 

  26 k strojom a zariadeniam 
01 oceľové rúrky závitové 
čierne 

ks 

   02 vyvedenie a upevnenie 
plynovodných výpustiek 

ks 

 03 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

05 zariaďovacie predmety 01 záchody 41 záchody splachovacie 01 nízkopoložené ks 

   02 vysokopoložené súb. 



127 

 

  42 pisoáre 01 záchodky ks 

   02 stojiská ks 

 02 kúpeľne 44 vane 01 liatinové ks 

   02 plechové ks 

   03 plastové ks 

 03 kuchyne 47 drezy 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

 05 príprava teplej vody 61 ohrievače plynové 01 prietokové ks 

   02 zásobníkové ks 

  62 zásobníky elektrické 01 akumulačné ks 

 07 zariaďovacie armatúry 71 ventily výtokové 01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

   03 rohové ks 

  72 batérie umývadlové, 
drezové 

01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

  73 batérie vanové 01 nástenné ks 

  74 batérie sprchové 01 s pevnou výškou ks 

   02 s nastaviteľnou výškou ks 

  76 uzávierky zápachové 01 umývadlové ks 

   02 drezové ks 

   03 vaňové ks 

07 revízie domových 
plynovodov 

01 opakované skúšky 
potrubia 

10 do 20 m 01 do DN 50 úsek 

  11 nad 20 do 50 m 02 do DN 80 úsek 

  12 nad 50 m 02 do DN 80 úsek 

  

89 Kurenársko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kotolne 01 kotle teplovodné 01 na pevné palivo 01 liatinové sub 

  02 na kvapalné palivo 02 oceľové sub 

  03 na plynné palivo 02 oceľové sub 

  04 kombinované 02 oceľové sub 

  05 elektrické 02 oceľové sub 

 02 kotle horúcovodné 05 elektrické 02 oceľové sub 

 05 zariadenia 
zabezpečovacie 

11 pretlakové 01 s obsahom 30 l sub 

   02 s obsahom 60 l sub 

   03 s obsahom 120 l sub 

 06 doplňujúce zariadenia 12 hadice napúšťacie 01 gumené m 

   02 polyetylénové m 

  19 dymovody a komínové 
sady 

01 nerezové sub 

   02 plastové sub 

02 strojovne 02 ohrievače 03 kombinované 01 ležaté ks 

   02 stojaté ks 

  04 solárne 02 stojaté ks 

 03 výmenníky tepla 08 stavebnicové 01 DN 150/2,0 sub 

   02 DN 200/2,0 sub 

   03 DN 250/2,0 sub 
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   04 DN 300/2,0 sub 

   05 DN 400 sub 

   06 DN 450 sub 

   07 DN 500 sub 

   08 DN 600 sub 

   09 DN 700 sub 

  09 jednochodové 01 PN 0,6/1,6 sub 

  10 dvojchodové 02 PN 2,5/2,5 sub 

 04 nádrže, nádoby 21 na kondenzát 01 štvorhranné sub 

   02 valcové sub 

  22 expanzné beztlakové 02 valcové sub 

  23 expanzné tlakové 02 stojaté sub 

  24 tlakové 01 ležaté sub 

   02 stojaté sub 

   03 veterníky sub 

   04 vzdušníky sub 

03 rozvodné potrubia 01 z rúrok oceľových 01 závitových 02 nízkotlakové m 

  02 hladkých 03 strednotlakové m 

 06 kompenzátory 09 osové vlnové 01 závitové ks 

   02 navarovacie ks 

04 armatúry 01 ventily 01 uzatváracie 01 prírubové sub 

  02 spätné 02 závitové sub 

  03 poistné 03 privarovacie sub 

  04 redukčné 03 privarovacie sub 

  05 odvzdušňovacie 03 privarovacie sub 

  06 horúcovodné 03 privarovacie sub 

  07 regulačné 03 privarovacie sub 

  08 zmiešavacie 03 privarovacie sub 

 07 meracie 35 teplomery 01 priame ks 

   02 rohové ks 

   03 príložné ks 

   04 kondenzačné slučky ks 

   05 ďiaľkové ks 

   06 sumarizačné ks 

  36 tlakomery 01 deformačné ks 

   02 diferenčné ks 

   03 kontaktné ks 

  40 kapiláry 01 bez kompenzácie ks 

   02 s kompenzáciou ks 

05 vykurovacie telesá 01 radiátory 01 liatinové 01 článkové ks 

  02 oceľové 01 článkové ks 

   02 panelové ks 

  03 hliníkové 04 rúrkové ks 

 02 registre 05 z rúrok hladkých 01 jednopramenné ks 

  06 z rúrok rebrových 02 dvojpramenné ks 

   03 trojpramenné ks 

   04 štvorpramenné ks 

 03 sálavé zariadenia 07 trubkové infražiariče 01 jednostupňové sub 

   02 dvojstupňové sub 

  09 vyhrievacie panely 01 nástenné ks 

 04 konvekčné zariadenia 12 súpravy teplovzdušné 01 podokenné ks 
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   02 nástenné ks 

07 revízie 01 tlakových nádob 01 prevádzkové 01 obsahu do 0,2 m3 sub 

  02 vnútorné 
02 obsahu nad 0,2 do 0,8 
m3 

sub 

  03 skúšky tesnosti 
03 obsahu nad 0,8 do 1,5 
m3 

ks 

  04 skúšky tlakové 
04 obsahu nad 1,5 do 5,0 
m3 

ks 

   05 obsahu nad 5,0 m3 ks 

 02 parných kotlov 04 skúšky tlakové 01 výhrev plochy do 30 m2 ks 

   02 výhrev plochy nad 30 do 
60 m2 

ks 

   03 výhrev plochy nad 60 do 
140 m2 

ks 

   04 výhrev plochy nad 140 
m2 

ks 

 03 nízkotlakých kotolní 04 skúšky tlakové 
01 inštal výkon nad 50 do 
250 kW 

ks 

   02 inštal výkon nad 250 do 
500 kW 

ks 

   03 inštal výkon nad 500 do 
2 MW 

ks 

   04 inštal výkon nad 2 MW ks 

 04 plynových kotlov 04 skúšky tlakové 01 do 50 kW ks 

   02 nad 50 do 250 kW ks 

   03 nad 250 do 1000 kW ks 

   04 nad 1000 kW ks 

  

93 Montáž vzduchotechnických zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 ventilátory 01 axiálne    

 02 radiálne    

 03 do potrubia    

 04 špeciálne    

02 potrubie 01 rúry a tvarovky 01 spiro  ks 

  02 štvorhranné  ks 

  03 ohybné  ks 

  04 Spojky, Spony  ks 

  05 tvarovky  ks 

  06 Príruby  ks 

 02 potrubné elementy 01 tlmiče hluku  ks 

  02 klapky  ks 

  03 regulátory  ks 
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452120 Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, 
ubytovanie a reštauračné stravovanie 

  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 múry 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 05 pod stroje 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 
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   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  03 betón predpätý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

   05 liaporový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  14 debnenie posuvné 01 drevené m3 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 

   02 laná t 

   03 tyče t 



132 

 

 02 výplňové, obkladné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 preklady 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 04 rímsy 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 05 klenbové pásy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 06 voľne stojacich komínov 
a ventilácií 

02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

03 stĺpy, piliere, vzpery a 
rámové stojky (pozemné 
stavby) 

01 hranaté 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 oblé 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 členené 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr.C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 
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   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

04 steny a priečky 01 nosné, výplňové, deliace 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 parapetné, atikové 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 plotové, zábradelné 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

01 plošné, klenby, škrupiny 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 vence 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 nosníky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 strechy 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 
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   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  17 obklad 01 doskami m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

09 schodiskové konštrukcie 01 kompletné 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

  

12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 tehly pálené 01 plné m3 

 02 pätky 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

  15 betónové tvárnice 
(bloky) 

01 plné m3 

   02 duté m3 

02 múry 01 nosné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 
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 02 výplňové 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 ukončujúce vrstvy 01 tehly pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 vápennocementové m3 

   02 plynosilikátové m3 

   03 pórobetónové m3 

   04 betónové m3 

   05 drevocementové m3 

  04 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 06 prekladov 13 valcované nosníky 01 tvaru I alebo U t 

 07 klenbových pásov 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

03 piliere, stĺpy 01 štvorhranné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 viachranné 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 oblé 01 tehly a tvarovky pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 vápennopieskové m3 

   04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

   06 betónové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

04 priečky, steny 01 výplňové, deliacie 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 

   05 pórobetónové m2 

   06 drevocementové m2 

   07 betónové m2 

   08 hlinené m2 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

02 klenby 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 04 nosníky 13 valcovaný materiál 01 tvaru I alebo U t 

09 schodiská 01 stupne 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

  

13 Omietkárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vnútorné povrchy 
stropov a podhľadov 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

02 vnútorné povrchy 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

03 vnútorné povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

04 vnútorné povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 02 omietka hrubá zatrená 02 z malty vápennej 02 hr. dosky 15 mm m2 

 08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 
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08 vonkajšie povrchy 
schodiskových konštrukcií 

08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

 09 omietka šľachtená 
09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

01 škrabaná m2 

   02 nahadzovaná m2 

   03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  10 z tekutej omietkovej 
zmesi 

05 ryhovaná m2 

09 vonkajšie povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

10 vonkajšie povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 09 omietka šľachtená 
03 z malty 
vápennocementovej 

01 škrabaná m2 

  04 z malty cementovej 02 nahadzovaná m2 

  09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  

14 Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 mazanina 
01 krycia s povrchovou 
úpravou 

01 z betónu prostého 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 krycia bez povrchovej 
úpravy 

01 z betónu prostého 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 
03 podkladná, 
vyrovnávacia, oddeľujúca, 
plávajúca 

01 z betónu prostého 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

02 poter 01 krycí 01 z malty cementovej 
01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 02 vyrovnávací 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 03 pálený 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 04 popolčekocementový 
41 malta 
popolčekovocementová 

01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 05 perlitovocementový 
42 malta 
perlitovovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 06 boxitovocementový 43 malta boxitocementová 
02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 07 barytovocementový 
44 malta 
barytovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 08 polystyréncementový 
45 malta 
polystyréncementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

03 násyp 
01 pod podlahy, mazaniny 
a dlažby 

58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

 02 pod základ. konštrukcie 
58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 
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   03 asfaltového m3 

  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 proti vode a zemnej 
vlhkosti 

01 bežných konštrukcií 01 náterivami a tmelmi 01 na ploche vodorovnej m2 

  02 pásmi 02 na ploche zvislej m2 

  03 fóliami 03 podhľadov m2 

 05 mostoviek 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 na ploche vodorovnej m 

   02 na ploche zvislej m2 

   03 podhľadov m2 

 06 zhotovenie detailov 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 škár, dilatačných škár m 

   02 obrátených a spätných 
spojov 

m2 

   03 rúrových prestupov m2 

   04 kotviacich prestupov ks 

   05 oceľových pásnic m 

   06 hydroizolačná prepážka m2 

 07 oceľových potrubí 01 ručne 01 natavením m2 

   02 ovinutím za studena m2 

   03 náterom za tepla m2 

02 hydroizolácia striech 01 plochých do sklonu 10° 01 náterivami a tmelmi 01 za studena m2 

 02 šikmých do 30° 01 náterivami a tmelmi 02 za tepla m2 

 03 šikmých nad 30° 02 pásmi 01 na sucho m2 

 04 oblých 02 pásmi 02 pritavením celoplošne m2 

 05 samostatné zosilenie 
striech a škár 

02 pásmi 03 pritavením bodovo m2 

 06 vytiahnutie izolačného 
povlaku 

02 pásmi 04 kotviacimi pásikmi m2 

 07 doplnky striech 02 pásmi 05 kotviacimi terčami m2 

   06 pribitím m2 

  03 fóliami 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 prilepenou bodovo m2 

   04 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   05 zosilnenie spojov 
pásikom 

m2 

   06 kotviacimi pásikmi m2 

   07 kotviacimi terčami m2 

  04 termoplastmi 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   04 kotviacimi pásikmi m2 

   05 kotviacimi terčami m2 

  05 ochrannými a 
podkladnými textíliami 

01 položenou voľne m2 

   03 kotviacimi pásikmi m2 

   04 kotviacimi terčami m2 
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03 tepelná izolácia 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 01 stropov m2 

  08 doskami 02 podláh m2 

  09 dielcami 03 stien m2 

  10 blokmi 04 striech m2 

  11 rohožami 05 doplnkov m2 

  14 nástrekmi 05 doplnkov m2 

  19 celulózou 05 doplnkov m2 

  21 kabín 05 doplnkov m2 

 02 chladených a 
temperovaných miestností 

01 náterivami 01 stropov m2 

  02 pásmi 03 podláh m2 

  03 fóliami 04 stien m2 

  08 doskami 05 stĺpov m2 

 04 telies 02 pásmi 01 plôch rovných m2 

  08 doskami 02 plôch tvarovaných m2 

  11 rohožami 03 bombírovaných čiel m2 

  15 obalenie pletivom 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

  18 doplnky 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

 05 potrubí 02 pásmi 01 pripevnená drôtom m2 

  11 rohožami 02 v pletive m2 

  12 skružami 03 v plechovom obale m2 

  13 trubicami 01 na potrubie m 

   02 na tvarovky ks 

   03 na armatúry ks 

  18 doplnky 04 na tmel m2 

   05 páskou m2 

04 akustické, protiotrasové 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 
01 voľne uložené, 
skrutkované 

m2 

  08 doskami, panelmi 02 lepené m2 

  11 rohožami 
03 prekrytie, fóliou, 
pletivom, drôtom 

m2 

05 proti chemickým 
vplyvom 

01 bežných stavebných 
konštrukcií 

01 náterivami a tmelmi 01 vodorovných plôch m2 

  02 pásmi 02 zvislých plôch m2 

  03 fóliami 03 stropov m2 

  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 na hladko 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

 m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

 m2 

 02 tesársky viazané 03 fošne, hranoly, hranolky  m2 

 03 debnenie stien 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na zraz s olištovaním m2 

  06 hrubé fošne 03 s medzerami m2 

  07 hobľované fošne 04 pre rákosovú omietku m2 

  08 hrubé laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  09 hobľované laty 05 na záklopku, žalúziu m2 
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  10 tyčovina 05 na záklopku, žalúziu m2 

  11 dielce 05 na záklopku, žalúziu m2 

03 schodiská 01 priamočiare 04 hrubé dosky 01 s podstupnicami m2 

 02 krivočiare 06 hrubé fošne 02 bez podstupníc m2 

  11 dielce 02 bez podstupníc m2 

04 strechy 02 konštrukcie krovov 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 pravidelného pôdorysu m3 

   02 nepravidelného 
pôdorysu 

m3 

   03 vlašských krokví m3 

 03 debnenie a laťovanie 04 hrubé dosky 01 striech rovných m2 

  06 hrubé fošne 02 striech oblúkových m2 

  08 hrubé laty 03 odkvapových ríms m2 

  15 dosky tvrdé 03 odkvapových ríms m2 

 04 nadstrešné konštrukcie 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 svetlíky m3 

  06 hrubé fošne 02 vikiere m2 

   03 komínové lavičky m2 

05 úpravy povrchov 01 lištovanie škár 04 hrubé dosky 02 stien m 

  05 hobľované dosky 02 stien m 

  12 lišty, laty 01 stropov m 

  13 pásky 02 stien m 

06 podlahy 01 podkladové 15 dosky tvrdé 01 na drevený podklad m2 

   02 na betón m2 

 02 tesárske 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na pero a drážku m2 

  06 hrubé fošne 02 na pero a drážku m2 

  07 hobľované fošne 02 na pero a drážku m2 

  11 dielce 02 na pero a drážku m2 

09 stropné konštrukcie 01 záklop 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 vrchný presahovaný m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

02 vrchný na zraz m2 

  04 hrubé dosky 03 vrchný na pero a drážku m2 

  05 hobľované dosky 04 zapustený na zraz m2 

   05 zapustený na pero a 
drážku 

m2 

 03 podbíjanie 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 s medzerou m2 

  

64 Klampiarske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytiny striech z plechov 01 z tabúľ 01 plech pozinkovaný 01 sklonu do 30° m2 

 02 zo šablón 02 plech hliníkový 02 sklonu nad 30° do 45° m2 

  03 plech medený 03 sklonu nad 45° m2 

  04 plech zinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  05 plech titánzinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  06 plech poplastovaný 03 sklonu nad 45° m2 

02 oplechovanie 02 odkvapov 02 plech hliníkový 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m2 

  03 plech medený 
02 na strechách s 
lepenkovou krytinou 

m 
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 03 strešných okien 04 plech zinkový 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m2 

  05 plech titánzinkový 
02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

  06 plech poplastovaný 
03 na strechách sklonu nad 
45° 

m2 

03 lemovanie 01 múrov 01 plech pozinkovaný 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m 

  02 plech hliníkový 02 na plochých strechách m 

  03 plech medený 03 na oblých strechách m 

 04 rúr 06 plech poplastovaný 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m 

   02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

   03 na strechách sklonu nad 
45° 

m 

 06 komínov 06 plech poplastovaný 01 v ploche m 

   02 v hrebeni m2 

04 ostatné prvky 03 snehové zachytávače 03 plech medený 01 lopatkové ks 

  04 plech zinkový 02 tyčové ks 

  05 plech titánzinkový 03 plechová podložka m 

 06 dilatácie, strešné, 
stropov, múrov a podláh 

07 plastové 01 jednodielne ks 

   02 dvojdielne m 

   03 trojdielne m 

05 odvodňovacie žľaby 01 pododkvapové 01 plech pozinkovaný 01 štvorhranné m 

  02 plech hliníkový 02 polkruhové m 

 02 nadrímsové 03 plech medený 01 štvorhranné ks 

 03 nadstrešné 04 plech zinkový 03 oblé ks 

 07 doplnky 07 plastové 01 kotlík kónický ks 

   02 kotlík štvorhranný ks 

   03 ochranný kôš strešného 
vpustu 

ks 

   04 maska hladká k 
nadrímsovým žľabom 

m 

   05 rohy ks 

   06 háky ks 

   07 čelo ks 

   08 hrdlo ks 

06 odvodňovacie rúry 03 doplnky 03 plech medený 01 odpadové koleno horné ks 

  04 plech zinkový 02 odpadové koleno dolné ks 

  05 plech titánzinkový 03 objímka odpadovej rúry ks 

  06 plech poplastovaný 03 objímka odpadovej rúry ks 

  07 plastové 03 objímka odpadovej rúry ks 

  

65 Pokrývačské práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytina 01 zastrešenie 01 pálená 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  02 betonová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  03 prírodná bridlica 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  04 vláknocementová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  05 sklolaminátová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 
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  06 z drevených šindľov 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  07 z umelých hmôt 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  08 šindľová-bitúmenová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

 02 obloženie stien 03 prírodná bridlica 01 na drevenú konštrukciu m2 

  04 vláknocementová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  05 sklolaminátová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  08 šindľová-bitúmenová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 pokrytie ríms, atík, 01 pálená 01 šírky do 15 cm m 

  02 betonová 02 šírky do 30 cm m 

  04 sklolaminátová 02 šírky do 30 cm m2 

  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 nekompletizované 01 dielce drevené 01 plné m2 

 02 kompletizované 01 dielce drevené 02 polozasklené m2 

   03 celozaslené m2 

03 úpravy povrchov 
01 obklady 
stien,stĺpov,pilierov 

01 dielce drevené 01 na pero a drážku m2 

 02 obklady podhľadov 02 dielce plastové 02 na zraz m2 

  04 dielce aglomerované 03 na ozub m2 

  05 palubovkami 03 na ozub m2 

04 okná 01 jednoduché 01 drevené 01 jednokrídlové ks 

 02 zdvojené 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

 03 dvojité 02 plastové 03 trojkrídlové ks 

   04 štvorkrídlové ks 

 04 strešné 02 plastové 01 kyvné ks 

05 dvere 02 dverné krídla 02 plastové 01 jednokrídlové ks 

 03 zárubne 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

   03 posuvné ks 

   04 zhrňovacie, skladacie ks 

  

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 pre zasklenie 01 z oceľových profilov  m2 

  02 z Al-profilov  m2 

 02 s výplňou z drôtenej 
siete 

11 skrutkovaním 01 do muriva m2 

 03 z plechu 12 zváraním 02 na konštrukciu m2 

 04 z vlnitých dosiek 11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

 05 zo sklolaminátových 
dosiek 

11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

02 zábradlie 01 rovné 01 z profilovej ocele 01 do muriva m2 

 02 schodiskové 03 z rúrok 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 oblúkové 04 z tenkostenných profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

03 schodisko 01 rovné 01 pevné 01 do muriva m2 

 02 točité 02 sklápacie 02 na oceľovú konštrukciu m2 

04 výplne otvorov 02 dvere 16 otváravé 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

   03 ochrannohermetické ks 
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  18 kyvné 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

 03 vráta 19 otočné 01 do oceľovej zárubne ks 

  20 posuvné 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  21 skladacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  22 zdvíhacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  23 protipožiarne 02 do oceľovej konštrukcie ks 

09 podhľady 01 kazetové 01 z oceľových profilov 01 do muriva m2 

 02 lamelové 02 z hliníkových profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

11 oplotenie 01 drôtené pletivo 07 čierne 01 na stĺpiky betónové m2 

  08 pozinkované 02 na stĺpiky oceľové m2 

  09 poplastované 02 na stĺpiky oceľové m2 

 06 závory mechanické 01 oceľové 01 na stĺpiky betónové ks 

   02 na stĺpiky oceľové ks 

13 zatemňovacie a 
zvukotlmiace zariadenia 

02 žaluzie lamelové 45 textilné 01 vertikálne m2 

   02 horizontálne m2 

14 kovové obklady 01 stien 51 oceľ uhlíkatá 01 do 2 m2 m2 

 02 stropov 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

 03 podláh 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

16 presvetľovacie 
konštrukcie 

01 svetlíky 27 sedlové 01 bez zasklenia m 

  28 hrebeňové 02 so zasklením m 

  29 priečne 02 so zasklením m 

  30 pre bezväzníkové haly 02 so zasklením m 

  31 pilové 02 so zasklením m 

  32 pultové 01 bez zasklenia m 

   02 so zasklením m 

   03 akrylónové ks 

  

68 Montáž oceľových konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 železničné mosty 01 plnostenné 
01 mostovka horná s 
priebežným 

01 zvárané t 

   02 skrutkované t 

  02 mostovka horná s 
oceľovou 

03 kombinované (zvárané, t 

  03 mostovka horná 
otvorená 

03 kombinované (zvárané, t 

  04 mostovka medziľahlá 03 kombinované (zvárané, t 

  05 mostovka medziľahlá 
otvorená 

03 kombinované (zvárané, t 

  06 mostovka dolná s 
oceľovou 

03 kombinované (zvárané, t 

  07 mostovka dolná 
otvorená 

03 kombinované (zvárané, t 

 02 komorové 01 mostovka zapustená 03 kombinované (zvárané, t 

  02 mostovka horná 03 kombinované (zvárané, t 

 03 priehradové 
01 mostovka medziľahlá 
otvorená 

03 kombinované (zvárané, t 

  02 mostovka dolná s 
priamo 

03 kombinované (zvárané, t 



143 

 

  03 mostovka dolná 
otvorená 

03 kombinované (zvárané, t 

 04 provizoriá 01 zo zdvojených nosníkov 02 skrutkované t 

  02 z nosníkov I P 02 skrutkované t 

  03 skriňové MP I a MP II 02 skrutkované t 

  04 železničného vojska 02 skrutkované t 

  05 mostné piliere PIŽMO 02 skrutkované t 

03 žeriavové dráhy 05 styk koľajníc 03 žeriavová 01 obyčajná m,ks 

   02 ľahká m,ks 

04 budovy 01 priemyselné 01 jednopodlažné 01 bez žeriavových dráh m2 

   02 so žeriavovými dráhami m2 

  02 viacpodlažné 01 výšky do 15 m m2 

   02 výšky nad 15 m m2 

  03 obilné silá 01 bunková časť t 

   02 strojovňa t 

  04 skleníky 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 03 strechy 
01 hmotnosť plášťa do 50 
kg/m2 

01 bez svetlíkov a so 
svetlíkmi 

m2 

  02 hmotnosť plášťa do100 
kg/m2 

01 bez svetlíkov a so 
svetlíkmi 

m2 

  03 hmotnosť plášťa do150 
kg/m2 

01 bez svetlíkov a so 
svetlíkmi 

t 

  04 hmotnosť plášťa do 230 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

05 technologické zariadenia 01 transportné mosty 01 úplne zostavené 01 výška do +15 m t 

   02 výška do +30 m t 

  02 rozobrané 01 čiastočne t 

   02 úplne t 

  03 podpery 01 kyvné a pevné t 

 02 potrubné mosty 03 podpery 01 pevné t 

   02 kyvné t 

06 ostatné doplnkové 
konštrukcie 

01 podlahy a plošiny 01 plech 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  02 rošty 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 03 oplechovanie stien z 
vlnitého plechu 

02 nitovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  03 skrutkovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 04 krytina z tvarovaného 
plechu 

01 skrutkovaná 01 výšky do 15 m m2 

 05 oplechovanie stien z 02 zvarovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  03 nastrelovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  

69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 priečky 01 na konštrukciu drevenú 01 jednoducho opláštené 01 hr. 75 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 jednoducho opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  02 dvojito opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 
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   04 hr. 150 mm m2 

  03 trojito opláštené 04 hr. 150 mm m2 

   05 hr. 175 mm m2 

   06 hr. 200 mm m2 

02 steny 01 na konštrukciu drevenú 04 zdvojené 07 hr. 155 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 04 zdvojené 08 hr. 220 mm m2 

   09 hr. 255 mm m2 

  05 protipožiarna 10 hr.. 90 mm m2 

   11 hr. 115 mm m2 

   12 hr. 140 mm m2 

03 obklady 01 na konštrukciu drevenú 01 stien 01 jednostranne m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 stien 02 obojstanne m2 

04 podhľady 01 na konštrukciu drevenú 01 rovné 01 hr. dosky 12,5 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 02 šikmé 02 hr. dosky 15 mm m2 

  03 podkrovia 03 hr. dosky 25 mm m2 

  04 kazetové 03 hr. dosky 25 mm m2 

  

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

  04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 01 do malty m2 

  06 terazzové 01 do malty m2 

  07 mozaikové 01 do malty m2 

   02 do tmelu m2 

 02 schodiská (stupne) 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

 03 soklíky 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švécké), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

02 obklady 01 steny 01 pórovinové, opakné 01 do malty m2 

 02 stĺpy 
02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

 03 ostenie 
03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

 04 parapety 04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

  

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 
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01 dlažby 01 podlahy 03 z 2 druhov kameňa 01 hr. do 30 mm vrátane m2 

  04 z 3 až 5 druhov kameňa 02 hr. 40 a 50 mm m2 

   03 hr. 60 a 70 mm m2 

  06 zo zlomkov dosiek 04 hr. 80 a 90 mm m2 

  07 z okrajových dosiek 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 02 schodiská (stupne) 08 dosky stupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  09 dosky podstupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 03 soklíky, lišty, hrany 10 rovné 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  11 kaskádovité (schodište) 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  12 šikmé 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

02 obklady 01 steny 01 z mäkkého kameňa 
01 hr. do 25 mm z 
remienkov 

m2 

 02 stĺpy 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 03 podhľady 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 04 ostenia 02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 05 parapety 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
03 hr. od 60 do 90 mm 
dosky 

m2 

   04 hr.od 100 do 120 mm 
dosky 

m2 

  

73 Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 liate terazzo 01 schodiská 01 drvina prírodná 01 stupne rovné m2 

  02 drvina farebná 02 stupne podkosené m2 

   03 stupne profilované m, m2 

   04 schodnice m2 

 02 sokle 02 drvina farebná 01 rovné m, m2 

   02 rovné s polžiabkom m2 

   03 šikmé, schodiskové m, m2 

 03 podlahy jednoduché 02 drvina farebná 01 hr. 20 mm m, m2 

   02 hr. 30 mm m2 

   03 hr. nad 30 mm m, m2 

 04 obruby podláh 02 drvina farebná 01 šírky 100 mm m, m2 

   02 šírky 200 mm m2 

 05 kazetové podlahy 02 drvina farebná 
01 hr. 20 mm, cez 0,25 do 
2,0 m2 

m, m2 

   02 hr. nad 20 mm m2 

 06 obklady parapetov 02 drvina farebná 01 hr 20 mm m, m2 

 07 dilatačné škáry 03 farebné kovy 01 vložky m 

  04 PVC 01 vložky m 

  05 mozaika 01 keramická, sklenná m 

02 syntetické 01 liate 03 epoxidové 01 hr. do 3 mm m2 

  04 polyesterové 02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

 02 plastbetón 03 epoxidový 01 hr. 10 mm m2 

   02 h. nad 10 do 14 mm m2 
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   03 hr. 14 mm m2 

   04 žľaby odtokové m2 

   05 soklíky m 

  04 polyesterový 01 hr. 23 mm m2 

 03 plastmalta 03 epoxidová 01 hr. 6 mm m2 

  04 polyesterová 01 hr. 6 mm m2 

 04 laminované 04 polyesterové 01 hr 4 mm m2 

 05 stierky 03 epoxidová 01 hr. do 4 mm m2 

  05 silikátové 02 hr. nad 4 do 12 mm m2 

  07 polyuretánové 03 hr. nad 12 mm m2 

 06 nátery 03 epoxidové 01 betónových m2 

  04 polyesterové 02 drevených m2 

  06 disperzné 02 drevených m2 

 07 polymérmalta 03 epoxidová 01 hr. do 3 mm m2 

   02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

   03 hr. nad 6 do 20 mm m2 

   04 hr. nad 20 mm m2 

  

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vlysové 01 podlahy 00  01 lepené m2 

   02 pribíjané m2 

02 parketové 01 podlahy 01 tabule parketové 01 lepené m2 

  02 tabule mozaikové 02 pribíjané m2 

  03 tabule laminátové 03 voľne položené m2 

  04 tabule parketové 
veľkoplošné 

03 voľne položené m2 

  05 kazetové 03 voľne položené m2 

 02 soklíky 01 lišty dubové 02 pribíjané m 

  02 lišty bukové 04 priskrutkované m 

  03 lišty z iných drevín 04 priskrutkované m 

03 povlakové 01 podlahy 01 z gumy 01 lepené m2 

 02 schodiská 05 z linolea 01 lepené m2 

 03 soklíky, hrany, lišty 05 z linolea 04 priskrutkované m 

 04 steny 02 z plastov (PVC) 03 voľne položené m2 

  03 z textilu 03 voľne položené m2 

  04 z korku 03 voľne položené m2 

  05 z linolea 03 voľne položené m2 

  

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 nátery 01 oceľové konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  03 farba chlorkaučuková 03 dvojnásobné ks, m 

  04 farba vinylová 04 trojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 05 štvornásobné m2 

  06 farba polymerátová 06 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 06 reaktívny m2 
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  08 farba epoxidechtová 06 reaktívny m2 

  09 farba epoxipolyesterová 06 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 06 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 06 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 06 reaktívny ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 reaktívny m2 

  17 silikónové 06 reaktívny m2 

 02 kovové doplnkové 
konštr. 

01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  04 farba vinylová 03 dvojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 04 trojnásobné m2 

  06 farba polymerátová 05 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 05 reaktívny m2 

  08 arba epoxidechtová 05 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 05 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 05 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 05 reaktívny m2 

  13 farba nitrocelulózová 05 reaktívny m2 

  14 lak asfaltový 05 reaktívny m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

05 reaktívny m2 

 03 vykurovacie telesá 01 farba olejová 01 rebrové rúry m2 

  02 farba syntetická 01 rebrové rúry m2 

  11 farba disperzná 03 oceľové doskové m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 liatinové m2 

 04 potrubie a armatúry 01 farba olejová 01 do DN 50 mm m2 

  02 farba syntetická 02 do DN 100 mm m2 

  03 farba chlórkaučuková 03 do DN 150 mm ks, m 

  07 farba epoxidová 04 do DN 200 mm m2 

  11 farba disperzná 05 do DN 300 mm m2 

  12 farba plumbinolová 06 nad DN 300 mm ks, m 

  14 lak asfaltový 06 nad DN 300 mm m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 nad DN 300 mm m2 

 05 klampiarske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

   03 dvojnásobné ks, m 

 06 stolárske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  07 farba epoxidová 03 dvojnásobné m2 

  10 farba polyuretánová 06 napustením m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

07 lakovaním m2 

 07 tesárske konštrukcie 01 farba olejová 02 jednonásobné m2 

  02 farba syntetická 03 dvojnásobné ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 trojnásobné m2 

  16 farba fungicídna 06 napustením m2 

  17 farba emulzná 07 lakovaním m2 
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 08 omietky a betónové 
povrchy 

01 farba olejová 01 stropov m2 

  02 farba syntetická 02 stien m2 

  03 farba chlórkaučuková 02 stien m2 

  04 farba vinylová 02 stien m2 

  05 farba polystyrénová 02 stien m2 

  07 farba epoxidová 02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  08 farba epoxidechtová 02 stien m2 

  10 impregnačný 
polyuretánový náter 

02 stien m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

01 stropov m2 

   02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  16 impregnačný cementový 
náter 

03 mostoviek m2 

 09 úpravy povrchov strojov 
a zariadení 

01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  03 farba chlorkaučuková 03 dvojnásobné ks, m 

  04 farba vinylová 04 trojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 05 štvornásobný m2 

  06 farba polymerátová 06 päťnásobný m2 

  07 farba epoxidová 07 šesťnásobný m2 

  09 farba epoxipolyesterová 08 sedemnásobný m2 

  10 farba polyuretanová 08 sedemnásobný m2 

  11 farba disperzná 08 sedemnásobný m2 

  12 farba plumbinolová 08 sedemnásobný m2 

  14 lak asfaltový 08 sedemnásobný m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

08 sedemnásobný m2 

  51 otryskanie 01 kremičitým pieskom m2 

   02 kovovou drvinou m2 

  52 metalizácia 01 kremičitým pieskom m2 

   02 kovovou drvinou m2 

   03 meďou m2 

02 maľby 01 úprava podkladu 21 mlieko vápenné 01 jednonásobné m2 

   02 dvojnásobné m2 

  22 stierka 
06 miestnost do 3,80 m 
výšky 

m2 

   07 miestnosť nad 4,80 m 
výšky 

m2 

 02 stien 21 farba vápenná 01 jednonásobné m2 

 03 stropov 23 farba glejová 02 dvojnásobné m2 

  24 farba latexová 05 viacfarebné m2 

  25 zmesi práškové 05 viacfarebné m2 

  26 zmesi tekuté 05 viacfarebné m2 

  28 štruktúrovaný povrch 
01 miestnosť do 3,80 m 
výšky 

m2 

   02 miestnosť nad 3,80 m 
výšky 

m2 

  29 bandážovanie 01 šírky do 0,10m m 

   02 šírky nad 0,10 do 0,25 m m 
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 04 ostatné práce 30 valčekovanie 01 jednofarebné m2 

   02 dvojfarebné m2 

  32 šablónovanie 01 vlysov m2 

   02 plošné m2 

03 tapetovanie 02 stropov 43 tapety lepené 01 papierové m2 

 03 stien 44 tapety samolepiace 02 vliesové m2 

   03 vinylové m2 

   04 sklotextilné m2 

   05 nálepky m2 

04 úpravy povrchov 01 otryskanie 41 kremičitým pieskom 01 tr.I. m2 

  42 kovovou drvinou 02 tr.II. m2 

   03 tr.III. m2 

   04 tr. IV. m2 

  

86 Zasklievacie práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny, priečky 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

02 zábradlia 
02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo profilované 01 výšky do 1 m m2 

   02 výšky do 2 m m2 

   03 výšky do 3 m m2 

  08 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

03 strechy, svetlíky 01 s podtmelením na lišty 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

04 okná, dvere 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 03 sklo plavené 03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 
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  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

05 výklady a firemné štíty 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 04 hr. 5 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

03 sklo plavené 05 hr. 6 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 03 sklo plavené 06 hr 7 mm m2 

 04 bez tmelenia 03 sklo plavené 07 hr. 8 mm m2 

   08 hr. 9 mm m2 

   09 hr. 10 mm m2 

   10 hr. 12 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

   07 hr. 8 mm m2 

   09 hr. 10 mm m2 

   10 hr. 12 mm m2 

  07 sklo bezpečnostné 15 hr. 4 až 8 mm m2 

   16 hr. 8 až 12 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

   03 plochy nad 3 do 5 m2 m2 

06 podhľady 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

07 skleníky 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 

  

87 Montáž technického vybavenia stravovacích zariadení, práčovní a čistiarní 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

05 práčovne, čistiarne 01 práčky 01 elektrické  ks 

 02 odstredivky 02 parné  ks 

 03 sušiarne, sušiče 02 parné  ks 

 04 hladiace zariadenia 02 parné  ks 

 05 hladiace lisy 02 parné  ks 

 06 vyváracie kotly 02 parné  ks 

 07 zariadenia pre 
chem.čistenie 

02 parné  ks 

  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kanalizácia 01 potrubie 01 rúry kameninové 01 normálne ks 

   02 kyselinovzdorné m 

  02 rúry plastové 01 novodurové ks 

   02 polyetylénové m 

   03 sklolaminátové m 

  03 rúry oceľové 01 normálne ks 

   02 nerezové m 

  04 rúry liatinové 01 hrdlové m 

   02 bezhrdlové m 

 02 príslušenstvo 01 vpuste podlahové 01 plastové ks 

   03 veľkokapacitné ks 

  02 uzávierky zápachové 01 vaňové, sprchové ks 

   02 podlahové m 

   03 pisoárové m 

   04 umývadlové ks 

   05 drezové ks 

  03 vtoky strešné, 
balkónové, terasové 

01 liatinové ks 

  04 lapače strešných 
splavenín 

02 novodurové m 

  05 posúvače kalové 01 liatinové ks 

  06 klapky 01 liatinové ks 

  07 hlavice ventilačné 01 liatinové ks 

   02 novodurové ks 

   03 kameninové ks 

  08 privzdušňovacie ventily 01 plastové ks 

02 vodovod 01 potrubie 02 rúry plastové 01 polyetylénové m 

   02 polypropylénové m 

   03 tvarovky ks 

  03 rúry oceľové 01 pozinkované m 

   02 asfaltované m 

  04 rúry liatinové 01 prírubové m 

   02 hrdlové m 

 02 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

  23 požiarna výbava 01 hydranty ks 

   02 prúdnice ks 

   03 hadicové spojky ks 

   04 hydrantové skrine sub 

   05 hadice m 

  24 vodomery 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

03 plynovod 01 potrubie 03 rúry oceľové 01 závitové čierne m 

   02 závitové asfaltované a 
jutované 

m 

   03 poplastované m 

   04 presné m 

   05 hladké čierne m 

   06 redukcie ks 
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   07 chráničky m 

 02 prípojky 25 k plynomerom 01 spájané na závit sub 

   02 spájané zváraním sub 

   03 rozpierky prípojok sub 

  26 k strojom a zariadeniam 
01 oceľové rúrky závitové 
čierne 

ks 

   02 vyvedenie a upevnenie 
plynovodných výpustiek 

ks 

 03 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

05 zariaďovacie predmety 01 záchody 41 záchody splachovacie 01 nízkopoložené ks 

   02 vysokopoložené súb. 

  42 pisoáre 01 záchodky ks 

   02 stojiská ks 

 02 kúpeľne 44 vane 01 liatinové ks 

   02 plechové ks 

   03 plastové ks 

 03 kuchyne 47 drezy 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

 05 príprava teplej vody 61 ohrievače plynové 01 prietokové ks 

   02 zásobníkové ks 

  62 zásobníky elektrické 01 akumulačné ks 

 07 zariaďovacie armatúry 71 ventily výtokové 01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

   03 rohové ks 

  72 batérie umývadlové, 
drezové 

01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

  73 batérie vanové 01 nástenné ks 

  74 batérie sprchové 01 s pevnou výškou ks 

   02 s nastaviteľnou výškou ks 

  76 uzávierky zápachové 01 umývadlové ks 

   02 drezové ks 

   03 vaňové ks 

07 revízie domových 
plynovodov 

01 opakované skúšky 
potrubia 

10 do 20 m 01 do DN 50 úsek 

  11 nad 20 do 50 m 02 do DN 80 úsek 

  12 nad 50 m 02 do DN 80 úsek 

  

89 Kurenársko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kotolne 01 kotle teplovodné 01 na pevné palivo 01 liatinové sub 

  02 na kvapalné palivo 02 oceľové sub 

  03 na plynné palivo 02 oceľové sub 

  04 kombinované 02 oceľové sub 

  05 elektrické 02 oceľové sub 

 02 kotle horúcovodné 05 elektrické 02 oceľové sub 

 05 zariadenia 
zabezpečovacie 

11 pretlakové 01 s obsahom 30 l sub 

   02 s obsahom 60 l sub 

   03 s obsahom 120 l sub 
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 06 doplňujúce zariadenia 12 hadice napúšťacie 01 gumené m 

   02 polyetylénové m 

  19 dymovody a komínové 
sady 

01 nerezové sub 

   02 plastové sub 

02 strojovne 02 ohrievače 03 kombinované 01 ležaté ks 

   02 stojaté ks 

  04 solárne 02 stojaté ks 

 03 výmenníky tepla 08 stavebnicové 01 DN 150/2,0 sub 

   02 DN 200/2,0 sub 

   03 DN 250/2,0 sub 

   04 DN 300/2,0 sub 

   05 DN 400 sub 

   06 DN 450 sub 

   07 DN 500 sub 

   08 DN 600 sub 

   09 DN 700 sub 

  09 jednochodové 01 PN 0,6/1,6 sub 

  10 dvojchodové 02 PN 2,5/2,5 sub 

 04 nádrže, nádoby 21 na kondenzát 01 štvorhranné sub 

   02 valcové sub 

  22 expanzné beztlakové 02 valcové sub 

  23 expanzné tlakové 02 stojaté sub 

  24 tlakové 01 ležaté sub 

   02 stojaté sub 

   03 veterníky sub 

   04 vzdušníky sub 

03 rozvodné potrubia 01 z rúrok oceľových 01 závitových 02 nízkotlakové m 

  02 hladkých 03 strednotlakové m 

 06 kompenzátory 09 osové vlnové 01 závitové ks 

   02 navarovacie ks 

04 armatúry 01 ventily 01 uzatváracie 01 prírubové sub 

  02 spätné 02 závitové sub 

  03 poistné 03 privarovacie sub 

  04 redukčné 03 privarovacie sub 

  05 odvzdušňovacie 03 privarovacie sub 

  06 horúcovodné 03 privarovacie sub 

  07 regulačné 03 privarovacie sub 

  08 zmiešavacie 03 privarovacie sub 

 07 meracie 35 teplomery 01 priame ks 

   02 rohové ks 

   03 príložné ks 

   04 kondenzačné slučky ks 

   05 ďiaľkové ks 

   06 sumarizačné ks 

  36 tlakomery 01 deformačné ks 

   02 diferenčné ks 

   03 kontaktné ks 

  40 kapiláry 01 bez kompenzácie ks 

   02 s kompenzáciou ks 

05 vykurovacie telesá 01 radiátory 01 liatinové 01 článkové ks 
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  02 oceľové 01 článkové ks 

   02 panelové ks 

  03 hliníkové 04 rúrkové ks 

 02 registre 05 z rúrok hladkých 01 jednopramenné ks 

  06 z rúrok rebrových 02 dvojpramenné ks 

   03 trojpramenné ks 

   04 štvorpramenné ks 

 03 sálavé zariadenia 07 trubkové infražiariče 01 jednostupňové sub 

   02 dvojstupňové sub 

  09 vyhrievacie panely 01 nástenné ks 

 04 konvekčné zariadenia 12 súpravy teplovzdušné 01 podokenné ks 

   02 nástenné ks 

07 revízie 01 tlakových nádob 01 prevádzkové 01 obsahu do 0,2 m3 sub 

  02 vnútorné 
02 obsahu nad 0,2 do 0,8 
m3 

sub 

  03 skúšky tesnosti 
03 obsahu nad 0,8 do 1,5 
m3 

ks 

  04 skúšky tlakové 
04 obsahu nad 1,5 do 5,0 
m3 

ks 

   05 obsahu nad 5,0 m3 ks 

 02 parných kotlov 04 skúšky tlakové 01 výhrev plochy do 30 m2 ks 

   02 výhrev plochy nad 30 do 
60 m2 

ks 

   03 výhrev plochy nad 60 do 
140 m2 

ks 

   04 výhrev plochy nad 140 
m2 

ks 

 03 nízkotlakých kotolní 04 skúšky tlakové 
01 inštal výkon nad 50 do 
250 kW 

ks 

   02 inštal výkon nad 250 do 
500 kW 

ks 

   03 inštal výkon nad 500 do 
2 MW 

ks 

   04 inštal výkon nad 2 MW ks 

 04 plynových kotlov 04 skúšky tlakové 01 do 50 kW ks 

   02 nad 50 do 250 kW ks 

   03 nad 250 do 1000 kW ks 

   04 nad 1000 kW ks 

  

93 Montáž vzduchotechnických zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 ventilátory 01 axiálne    

 02 radiálne    

 03 do potrubia    

 04 špeciálne    

02 potrubie 01 rúry a tvarovky 01 spiro  ks 

  02 štvorhranné  ks 

  03 ohybné  ks 

  04 Spojky, Spony  ks 

  05 tvarovky  ks 

  06 Príruby  ks 

 02 potrubné elementy 01 tlmiče hluku  ks 
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  02 klapky  ks 

  03 regulátory  ks 
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452121 Stavebné práce na stavbe zariadení pre voľný čas 

  
45212100-7 Stavebné práce na stavbe zariadení pre voľný čas 
45212110-0 Strediská voľného času 
45212120-3 Tematické parky 
45212130-6 Lunaparky 
45212140-9 Rekreačné zariadenia 
45212150-2 Kiná 
45212160-5 Kasína 
45212170-8 Budovy zábavných stredísk 
45212171-5 Zábavné centrá 
45212172-2 Rekreačné strediská 
45212180-1 Predajne vstupeniek 
45212190-4 Práce súvisiace s ochranou pred slnečným žiarením 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 múry 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 05 pod stroje 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 
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   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

   05 liaporový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  14 debnenie posuvné 01 drevené m3 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 
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   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 

   02 laná t 

   03 tyče t 

 02 výplňové, obkladné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 preklady 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 04 rímsy 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 05 klenbové pásy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

03 stĺpy, piliere, vzpery a 
rámové stojky (pozemné 
stavby) 

01 hranaté 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 oblé 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 
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 03 členené 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr.C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

04 steny a priečky 01 nosné, výplňové, deliace 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 parapetné, atikové 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 plotové, zábradelné 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 
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07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

01 plošné, klenby, škrupiny 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 vence 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 nosníky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 strechy 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  17 obklad 01 doskami m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

09 schodiskové konštrukcie 01 kompletné 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 
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12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 tehly pálené 01 plné m3 

 02 pätky 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

  15 betónové tvárnice 
(bloky) 

01 plné m3 

   02 duté m3 

02 múry 01 nosné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 výplňové 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

   03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 vápennocementové m3 

   02 plynosilikátové m3 

   03 pórobetónové m3 

   04 betónové m3 

   05 drevocementové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 04 obkladové 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

   02 dierované m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 
opracované 

01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 06 prekladov 13 valcované nosníky 01 tvaru I alebo U t 

 07 klenbových pásov 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

03 piliere, stĺpy 01 štvorhranné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 viachranné 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 oblé 01 tehly a tvarovky pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 vápennopieskové m3 

   04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

   06 betónové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

04 priečky, steny 01 výplňové, deliacie 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 

   05 pórobetónové m2 

   06 drevocementové m2 

   07 betónové m2 
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   08 hlinené m2 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

02 klenby 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 04 nosníky 13 valcovaný materiál 01 tvaru I alebo U t 

09 schodiská 01 stupne 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

  

13 Omietkárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vnútorné povrchy 
stropov a podhľadov 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

02 vnútorné povrchy 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

03 vnútorné povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

04 vnútorné povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 02 omietka hrubá zatrená 02 z malty vápennej 02 hr. dosky 15 mm m2 

 08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

08 vonkajšie povrchy 
schodiskových konštrukcií 

08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

 09 omietka šľachtená 
09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

01 škrabaná m2 

   02 nahadzovaná m2 

   03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  10 z tekutej omietkovej 
zmesi 

05 ryhovaná m2 

09 vonkajšie povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

10 vonkajšie povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 09 omietka šľachtená 
03 z malty 
vápennocementovej 

01 škrabaná m2 

  04 z malty cementovej 02 nahadzovaná m2 

  09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  

14 Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 mazanina 
01 krycia s povrchovou 
úpravou 

01 z betónu prostého 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 krycia bez povrchovej 
úpravy 

01 z betónu prostého 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 
03 podkladná, 
vyrovnávacia, oddeľujúca, 
plávajúca 

01 z betónu prostého 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 
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02 poter 01 krycí 01 z malty cementovej 
01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 02 vyrovnávací 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 03 pálený 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 04 popolčekocementový 
41 malta 
popolčekovocementová 

01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 05 perlitovocementový 
42 malta 
perlitovovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 06 boxitovocementový 43 malta boxitocementová 
02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 07 barytovocementový 
44 malta 
barytovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 08 polystyréncementový 
45 malta 
polystyréncementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

03 násyp 
01 pod podlahy, mazaniny 
a dlažby 

58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

 02 pod základ. konštrukcie 
58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 proti vode a zemnej 
vlhkosti 

01 bežných konštrukcií 01 náterivami a tmelmi 01 na ploche vodorovnej m2 

  02 pásmi 02 na ploche zvislej m2 

  03 fóliami 03 podhľadov m2 

 05 mostoviek 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 na ploche vodorovnej m 

   02 na ploche zvislej m2 

   03 podhľadov m2 

 06 zhotovenie detailov 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 škár, dilatačných škár m 

   02 obrátených a spätných 
spojov 

m2 

   03 rúrových prestupov m2 

   04 kotviacich prestupov ks 

   05 oceľových pásnic m 

   06 hydroizolačná prepážka m2 

 07 oceľových potrubí 01 ručne 01 natavením m2 

   02 ovinutím za studena m2 

   03 náterom za tepla m2 

02 hydroizolácia striech 01 plochých do sklonu 10° 01 náterivami a tmelmi 01 za studena m2 

 02 šikmých do 30° 01 náterivami a tmelmi 02 za tepla m2 

 03 šikmých nad 30° 02 pásmi 01 na sucho m2 

 04 oblých 02 pásmi 02 pritavením celoplošne m2 

 05 samostatné zosilenie 
striech a škár 

02 pásmi 03 pritavením bodovo m2 

 06 vytiahnutie izolačného 
povlaku 

02 pásmi 04 kotviacimi pásikmi m2 
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 07 doplnky striech 02 pásmi 05 kotviacimi terčami m2 

   06 pribitím m2 

  03 fóliami 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 prilepenou bodovo m2 

   04 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   05 zosilnenie spojov 
pásikom 

m2 

   06 kotviacimi pásikmi m2 

   07 kotviacimi terčami m2 

  04 termoplastmi 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   04 kotviacimi pásikmi m2 

   05 kotviacimi terčami m2 

  05 ochrannými a 
podkladnými textíliami 

01 položenou voľne m2 

   03 kotviacimi pásikmi m2 

   04 kotviacimi terčami m2 

03 tepelná izolácia 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 01 stropov m2 

  08 doskami 02 podláh m2 

  09 dielcami 03 stien m2 

  10 blokmi 04 striech m2 

  11 rohožami 05 doplnkov m2 

  14 nástrekmi 05 doplnkov m2 

  19 celulózou 05 doplnkov m2 

  21 kabín 05 doplnkov m2 

 04 telies 02 pásmi 01 plôch rovných m2 

  08 doskami 02 plôch tvarovaných m2 

  11 rohožami 03 bombírovaných čiel m2 

  15 obalenie pletivom 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

  18 doplnky 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

 05 potrubí 02 pásmi 01 pripevnená drôtom m2 

  11 rohožami 02 v pletive m2 

  12 skružami 03 v plechovom obale m2 

  13 trubicami 01 na potrubie m 

   02 na tvarovky ks 

   03 na armatúry ks 

  18 doplnky 04 na tmel m2 

   05 páskou m2 

04 akustické, protiotrasové 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 
01 voľne uložené, 
skrutkované 

m2 

  08 doskami, panelmi 02 lepené m2 

  11 rohožami 
03 prekrytie, fóliou, 
pletivom, drôtom 

m2 

  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 na hladko 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

 m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

 m2 

 02 tesársky viazané 03 fošne, hranoly, hranolky  m2 

 03 debnenie stien 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na zraz s olištovaním m2 

  06 hrubé fošne 03 s medzerami m2 

  07 hobľované fošne 04 pre rákosovú omietku m2 

  08 hrubé laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  09 hobľované laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  10 tyčovina 05 na záklopku, žalúziu m2 

  11 dielce 05 na záklopku, žalúziu m2 

03 schodiská 01 priamočiare 04 hrubé dosky 01 s podstupnicami m2 

 02 krivočiare 06 hrubé fošne 02 bez podstupníc m2 

  11 dielce 02 bez podstupníc m2 

04 strechy 02 konštrukcie krovov 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 pravidelného pôdorysu m3 

   02 nepravidelného 
pôdorysu 

m3 

   03 vlašských krokví m3 

 03 debnenie a laťovanie 04 hrubé dosky 01 striech rovných m2 

  06 hrubé fošne 02 striech oblúkových m2 

  08 hrubé laty 03 odkvapových ríms m2 

  15 dosky tvrdé 03 odkvapových ríms m2 

 04 nadstrešné konštrukcie 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 svetlíky m3 

  06 hrubé fošne 02 vikiere m2 

   03 komínové lavičky m2 

05 úpravy povrchov 01 lištovanie škár 04 hrubé dosky 02 stien m 

  05 hobľované dosky 02 stien m 

  12 lišty, laty 01 stropov m 

  13 pásky 02 stien m 

06 podlahy 01 podkladové 15 dosky tvrdé 01 na drevený podklad m2 

   02 na betón m2 

 02 tesárske 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na pero a drážku m2 

  06 hrubé fošne 02 na pero a drážku m2 

  07 hobľované fošne 02 na pero a drážku m2 

  11 dielce 02 na pero a drážku m2 

09 stropné konštrukcie 01 záklop 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 vrchný presahovaný m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

02 vrchný na zraz m2 

  04 hrubé dosky 03 vrchný na pero a drážku m2 

  05 hobľované dosky 04 zapustený na zraz m2 

   05 zapustený na pero a 
drážku 

m2 

 03 podbíjanie 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 s medzerou m2 

  

64 Klampiarske práce 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytiny striech z plechov 01 z tabúľ 01 plech pozinkovaný 01 sklonu do 30° m2 

 02 zo šablón 02 plech hliníkový 02 sklonu nad 30° do 45° m2 

  03 plech medený 03 sklonu nad 45° m2 

  04 plech zinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  05 plech titánzinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  06 plech poplastovaný 03 sklonu nad 45° m2 

02 oplechovanie 02 odkvapov 02 plech hliníkový 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m2 

  03 plech medený 
02 na strechách s 
lepenkovou krytinou 

m 

 03 strešných okien 04 plech zinkový 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m2 

  05 plech titánzinkový 
02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

  06 plech poplastovaný 
03 na strechách sklonu nad 
45° 

m2 

03 lemovanie 01 múrov 01 plech pozinkovaný 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m 

  02 plech hliníkový 02 na plochých strechách m 

  03 plech medený 03 na oblých strechách m 

 04 rúr 06 plech poplastovaný 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m 

   02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

   03 na strechách sklonu nad 
45° 

m 

 06 komínov 06 plech poplastovaný 01 v ploche m 

   02 v hrebeni m2 

04 ostatné prvky 03 snehové zachytávače 03 plech medený 01 lopatkové ks 

  04 plech zinkový 02 tyčové ks 

  05 plech titánzinkový 03 plechová podložka m 

 06 dilatácie, strešné, 
stropov, múrov a podláh 

07 plastové 01 jednodielne ks 

   02 dvojdielne m 

   03 trojdielne m 

05 odvodňovacie žľaby 01 pododkvapové 01 plech pozinkovaný 01 štvorhranné m 

  02 plech hliníkový 02 polkruhové m 

 02 nadrímsové 03 plech medený 01 štvorhranné ks 

 03 nadstrešné 04 plech zinkový 03 oblé ks 

 07 doplnky 07 plastové 01 kotlík kónický ks 

   02 kotlík štvorhranný ks 

   03 ochranný kôš strešného 
vpustu 

ks 

   04 maska hladká k 
nadrímsovým žľabom 

m 

   05 rohy ks 

   06 háky ks 

   07 čelo ks 

   08 hrdlo ks 

06 odvodňovacie rúry 03 doplnky 03 plech medený 01 odpadové koleno horné ks 

  04 plech zinkový 02 odpadové koleno dolné ks 

  05 plech titánzinkový 03 objímka odpadovej rúry ks 
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  06 plech poplastovaný 03 objímka odpadovej rúry ks 

  07 plastové 03 objímka odpadovej rúry ks 

  

65 Pokrývačské práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytina 01 zastrešenie 01 pálená 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  02 betonová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  03 prírodná bridlica 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  04 vláknocementová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  05 sklolaminátová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  06 z drevených šindľov 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  07 z umelých hmôt 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  08 šindľová-bitúmenová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

 02 obloženie stien 03 prírodná bridlica 01 na drevenú konštrukciu m2 

  04 vláknocementová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  05 sklolaminátová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  08 šindľová-bitúmenová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 pokrytie ríms, atík, 01 pálená 01 šírky do 15 cm m 

  02 betonová 02 šírky do 30 cm m 

  04 sklolaminátová 02 šírky do 30 cm m2 

  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 nekompletizované 01 dielce drevené 01 plné m2 

 02 kompletizované 01 dielce drevené 02 polozasklené m2 

   03 celozaslené m2 

03 úpravy povrchov 
01 obklady 
stien,stĺpov,pilierov 

01 dielce drevené 01 na pero a drážku m2 

 02 obklady podhľadov 02 dielce plastové 02 na zraz m2 

  04 dielce aglomerované 03 na ozub m2 

  05 palubovkami 03 na ozub m2 

04 okná 01 jednoduché 01 drevené 01 jednokrídlové ks 

 02 zdvojené 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

 03 dvojité 02 plastové 03 trojkrídlové ks 

   04 štvorkrídlové ks 

 04 strešné 02 plastové 01 kyvné ks 

05 dvere 02 dverné krídla 02 plastové 01 jednokrídlové ks 

 03 zárubne 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

   03 posuvné ks 

   04 zhrňovacie, skladacie ks 

  

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 pre zasklenie 01 z oceľových profilov  m2 

  02 z Al-profilov  m2 

 02 s výplňou z drôtenej 
siete 

11 skrutkovaním 01 do muriva m2 
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 03 z plechu 12 zváraním 02 na konštrukciu m2 

 04 z vlnitých dosiek 11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

 05 zo sklolaminátových 
dosiek 

11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

02 zábradlie 01 rovné 01 z profilovej ocele 01 do muriva m2 

 02 schodiskové 03 z rúrok 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 oblúkové 04 z tenkostenných profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

03 schodisko 01 rovné 01 pevné 01 do muriva m2 

 02 točité 02 sklápacie 02 na oceľovú konštrukciu m2 

04 výplne otvorov 02 dvere 16 otváravé 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

   03 ochrannohermetické ks 

  18 kyvné 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

 03 vráta 19 otočné 01 do oceľovej zárubne ks 

  20 posuvné 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  21 skladacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  22 zdvíhacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  23 protipožiarne 02 do oceľovej konštrukcie ks 

09 podhľady 01 kazetové 01 z oceľových profilov 01 do muriva m2 

 02 lamelové 02 z hliníkových profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

11 oplotenie 01 drôtené pletivo 07 čierne 01 na stĺpiky betónové m2 

  08 pozinkované 02 na stĺpiky oceľové m2 

  09 poplastované 02 na stĺpiky oceľové m2 

 06 závory mechanické 01 oceľové 01 na stĺpiky betónové ks 

   02 na stĺpiky oceľové ks 

13 zatemňovacie a 
zvukotlmiace zariadenia 

02 žaluzie lamelové 45 textilné 01 vertikálne m2 

   02 horizontálne m2 

14 kovové obklady 01 stien 51 oceľ uhlíkatá 01 do 2 m2 m2 

 02 stropov 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

 03 podláh 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

16 presvetľovacie 
konštrukcie 

01 svetlíky 27 sedlové 01 bez zasklenia m 

  28 hrebeňové 02 so zasklením m 

  29 priečne 02 so zasklením m 

  30 pre bezväzníkové haly 02 so zasklením m 

  31 pilové 02 so zasklením m 

  32 pultové 01 bez zasklenia m 

   02 so zasklením m 

   03 akrylónové ks 

  

68 Montáž oceľových konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 budovy 02 budovy občianske 01 jednopodlažné  t 

  02 viacpodlažné  m2 

 03 strechy 
01 hmotnosť plášťa do 50 
kg/m2 

01 bez svetlíkov a so 
svetlíkmi 

m2 

  02 hmotnosť plášťa do100 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 
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  03 hmotnosť plášťa do150 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi t 

  04 hmotnosť plášťa do 230 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

06 ostatné doplnkové 
konštrukcie 

01 podlahy a plošiny 01 plech 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  02 rošty 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 03 oplechovanie stien z 
vlnitého plechu 

02 nitovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  03 skrutkovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 04 krytina z tvarovaného 
plechu 

01 skrutkovaná 01 výšky do 15 m m2 

 05 oplechovanie stien z 02 zvarovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  03 nastrelovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  

69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 priečky 01 na konštrukciu drevenú 01 jednoducho opláštené 01 hr. 75 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 jednoducho opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  02 dvojito opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  03 trojito opláštené 04 hr. 150 mm m2 

   05 hr. 175 mm m2 

   06 hr. 200 mm m2 

02 steny 01 na konštrukciu drevenú 04 zdvojené 07 hr. 155 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 04 zdvojené 08 hr. 220 mm m2 

   09 hr. 255 mm m2 

  05 protipožiarna 10 hr.. 90 mm m2 

   11 hr. 115 mm m2 

   12 hr. 140 mm m2 

03 obklady 01 na konštrukciu drevenú 01 stien 01 jednostranne m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 stien 02 obojstanne m2 

04 podhľady 01 na konštrukciu drevenú 01 rovné 01 hr. dosky 12,5 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 02 šikmé 02 hr. dosky 15 mm m2 

  03 podkrovia 03 hr. dosky 25 mm m2 

  04 kazetové 03 hr. dosky 25 mm m2 

  

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

  04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 01 do malty m2 
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  06 terazzové 01 do malty m2 

  07 mozaikové 01 do malty m2 

   02 do tmelu m2 

 02 schodiská (stupne) 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

 03 soklíky 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švécké), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

02 obklady 01 steny 01 pórovinové, opakné 01 do malty m2 

 02 stĺpy 
02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

 03 ostenie 
03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

 04 parapety 04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

  

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 03 z 2 druhov kameňa 01 hr. do 30 mm vrátane m2 

  04 z 3 až 5 druhov kameňa 02 hr. 40 a 50 mm m2 

   03 hr. 60 a 70 mm m2 

  06 zo zlomkov dosiek 04 hr. 80 a 90 mm m2 

  07 z okrajových dosiek 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 02 schodiská (stupne) 08 dosky stupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  09 dosky podstupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 03 soklíky, lišty, hrany 10 rovné 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  11 kaskádovité (schodište) 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  12 šikmé 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

02 obklady 01 steny 01 z mäkkého kameňa 
01 hr. do 25 mm z 
remienkov 

m2 

 02 stĺpy 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 03 podhľady 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 04 ostenia 02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 05 parapety 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
03 hr. od 60 do 90 mm 
dosky 

m2 

   04 hr.od 100 do 120 mm 
dosky 

m2 

  

73 Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 liate terazzo 01 schodiská 01 drvina prírodná 01 stupne rovné m2 

  02 drvina farebná 02 stupne podkosené m2 

   03 stupne profilované m, m2 

   04 schodnice m2 

 02 sokle 02 drvina farebná 01 rovné m, m2 

   02 rovné s polžiabkom m2 

   03 šikmé, schodiskové m, m2 

 03 podlahy jednoduché 02 drvina farebná 01 hr. 20 mm m, m2 

   02 hr. 30 mm m2 

   03 hr. nad 30 mm m, m2 

 04 obruby podláh 02 drvina farebná 01 šírky 100 mm m, m2 

   02 šírky 200 mm m2 

 05 kazetové podlahy 02 drvina farebná 
01 hr. 20 mm, cez 0,25 do 
2,0 m2 

m, m2 

   02 hr. nad 20 mm m2 

 06 obklady parapetov 02 drvina farebná 01 hr 20 mm m, m2 

 07 dilatačné škáry 03 farebné kovy 01 vložky m 

  04 PVC 01 vložky m 

  05 mozaika 01 keramická, sklenná m 

02 syntetické 01 liate 03 epoxidové 01 hr. do 3 mm m2 

  04 polyesterové 02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

 02 plastbetón 03 epoxidový 01 hr. 10 mm m2 

   02 h. nad 10 do 14 mm m2 

   03 hr. 14 mm m2 

   04 žľaby odtokové m2 

   05 soklíky m 

  04 polyesterový 01 hr. 23 mm m2 

 03 plastmalta 03 epoxidová 01 hr. 6 mm m2 

  04 polyesterová 01 hr. 6 mm m2 

 04 laminované 04 polyesterové 01 hr 4 mm m2 

 05 stierky 03 epoxidová 01 hr. do 4 mm m2 

  05 silikátové 02 hr. nad 4 do 12 mm m2 

  07 polyuretánové 03 hr. nad 12 mm m2 

 06 nátery 03 epoxidové 01 betónových m2 

  04 polyesterové 02 drevených m2 

  06 disperzné 02 drevených m2 

 07 polymérmalta 03 epoxidová 01 hr. do 3 mm m2 

   02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

   03 hr. nad 6 do 20 mm m2 

   04 hr. nad 20 mm m2 

  

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vlysové 01 podlahy 00  01 lepené m2 

   02 pribíjané m2 

02 parketové 01 podlahy 01 tabule parketové 01 lepené m2 

  02 tabule mozaikové 02 pribíjané m2 

  03 tabule laminátové 03 voľne položené m2 
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  04 tabule parketové 
veľkoplošné 

03 voľne položené m2 

  05 kazetové 03 voľne položené m2 

 02 soklíky 01 lišty dubové 02 pribíjané m 

  02 lišty bukové 04 priskrutkované m 

  03 lišty z iných drevín 04 priskrutkované m 

03 povlakové 01 podlahy 01 z gumy 01 lepené m2 

 02 schodiská 05 z linolea 01 lepené m2 

 03 soklíky, hrany, lišty 05 z linolea 04 priskrutkované m 

 04 steny 02 z plastov (PVC) 03 voľne položené m2 

  03 z textilu 03 voľne položené m2 

  04 z korku 03 voľne položené m2 

  05 z linolea 03 voľne položené m2 

  

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 nátery 01 oceľové konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  03 farba chlorkaučuková 03 dvojnásobné ks, m 

  04 farba vinylová 04 trojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 05 štvornásobné m2 

  06 farba polymerátová 06 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 06 reaktívny m2 

  08 farba epoxidechtová 06 reaktívny m2 

  09 farba epoxipolyesterová 06 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 06 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 06 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 06 reaktívny ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 reaktívny m2 

  17 silikónové 06 reaktívny m2 

 02 kovové doplnkové 
konštr. 

01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  04 farba vinylová 03 dvojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 04 trojnásobné m2 

  06 farba polymerátová 05 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 05 reaktívny m2 

  08 arba epoxidechtová 05 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 05 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 05 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 05 reaktívny m2 

  13 farba nitrocelulózová 05 reaktívny m2 

  14 lak asfaltový 05 reaktívny m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

05 reaktívny m2 

 03 vykurovacie telesá 01 farba olejová 01 rebrové rúry m2 

  02 farba syntetická 01 rebrové rúry m2 

  11 farba disperzná 03 oceľové doskové m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 liatinové m2 
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 04 potrubie a armatúry 01 farba olejová 01 do DN 50 mm m2 

  02 farba syntetická 02 do DN 100 mm m2 

  03 farba chlórkaučuková 03 do DN 150 mm ks, m 

  07 farba epoxidová 04 do DN 200 mm m2 

  11 farba disperzná 05 do DN 300 mm m2 

  12 farba plumbinolová 06 nad DN 300 mm ks, m 

  14 lak asfaltový 06 nad DN 300 mm m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 nad DN 300 mm m2 

 05 klampiarske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

   03 dvojnásobné ks, m 

 06 stolárske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  07 farba epoxidová 03 dvojnásobné m2 

  10 farba polyuretánová 06 napustením m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

07 lakovaním m2 

 07 tesárske konštrukcie 01 farba olejová 02 jednonásobné m2 

  02 farba syntetická 03 dvojnásobné ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 trojnásobné m2 

  16 farba fungicídna 06 napustením m2 

  17 farba emulzná 07 lakovaním m2 

 08 omietky a betónové 
povrchy 

01 farba olejová 01 stropov m2 

  02 farba syntetická 02 stien m2 

  03 farba chlórkaučuková 02 stien m2 

  04 farba vinylová 02 stien m2 

  05 farba polystyrénová 02 stien m2 

  07 farba epoxidová 02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  08 farba epoxidechtová 02 stien m2 

  10 impregnačný 
polyuretánový náter 

02 stien m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

01 stropov m2 

   02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  16 impregnačný cementový 
náter 

03 mostoviek m2 

02 maľby 01 úprava podkladu 21 mlieko vápenné 01 jednonásobné m2 

   02 dvojnásobné m2 

  22 stierka 
06 miestnost do 3,80 m 
výšky 

m2 

   07 miestnosť nad 4,80 m 
výšky 

m2 

 02 stien 21 farba vápenná 01 jednonásobné m2 

 03 stropov 23 farba glejová 02 dvojnásobné m2 

  24 farba latexová 05 viacfarebné m2 

  25 zmesi práškové 05 viacfarebné m2 

  26 zmesi tekuté 05 viacfarebné m2 

  28 štruktúrovaný povrch 
01 miestnosť do 3,80 m 
výšky 

m2 
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   02 miestnosť nad 3,80 m 
výšky 

m2 

  29 bandážovanie 01 šírky do 0,10m m 

   02 šírky nad 0,10 do 0,25 m m 

 04 ostatné práce 30 valčekovanie 01 jednofarebné m2 

   02 dvojfarebné m2 

  32 šablónovanie 01 vlysov m2 

   02 plošné m2 

03 tapetovanie 02 stropov 43 tapety lepené 01 papierové m2 

 03 stien 44 tapety samolepiace 02 vliesové m2 

   03 vinylové m2 

   04 sklotextilné m2 

   05 nálepky m2 

  

86 Zasklievacie práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny, priečky 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

02 zábradlia 
02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo profilované 01 výšky do 1 m m2 

   02 výšky do 2 m m2 

   03 výšky do 3 m m2 

  08 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

03 strechy, svetlíky 01 s podtmelením na lišty 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

04 okná, dvere 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 03 sklo plavené 03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 
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  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

06 podhľady 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kanalizácia 01 potrubie 01 rúry kameninové 01 normálne ks 

   02 kyselinovzdorné m 

  02 rúry plastové 01 novodurové ks 

   02 polyetylénové m 

   03 sklolaminátové m 

  03 rúry oceľové 01 normálne ks 

   02 nerezové m 

  04 rúry liatinové 01 hrdlové m 

   02 bezhrdlové m 

 02 príslušenstvo 01 vpuste podlahové 01 plastové ks 

   03 veľkokapacitné ks 

  02 uzávierky zápachové 01 vaňové, sprchové ks 

   02 podlahové m 

   03 pisoárové m 

   04 umývadlové ks 

   05 drezové ks 

  03 vtoky strešné, 
balkónové, terasové 

01 liatinové ks 

  04 lapače strešných 
splavenín 

02 novodurové m 

  05 posúvače kalové 01 liatinové ks 

  06 klapky 01 liatinové ks 

  07 hlavice ventilačné 01 liatinové ks 

   02 novodurové ks 

   03 kameninové ks 

  08 privzdušňovacie ventily 01 plastové ks 

02 vodovod 01 potrubie 02 rúry plastové 01 polyetylénové m 

   02 polypropylénové m 

   03 tvarovky ks 

  03 rúry oceľové 01 pozinkované m 

   02 asfaltované m 

  04 rúry liatinové 01 prírubové m 
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   02 hrdlové m 

 02 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

  23 požiarna výbava 01 hydranty ks 

   02 prúdnice ks 

   03 hadicové spojky ks 

   04 hydrantové skrine sub 

   05 hadice m 

  24 vodomery 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

03 plynovod 01 potrubie 03 rúry oceľové 01 závitové čierne m 

   02 závitové asfaltované a 
jutované 

m 

   03 poplastované m 

   04 presné m 

   05 hladké čierne m 

   06 redukcie ks 

   07 chráničky m 

 02 prípojky 25 k plynomerom 01 spájané na závit sub 

   02 spájané zváraním sub 

   03 rozpierky prípojok sub 

  26 k strojom a zariadeniam 
01 oceľové rúrky závitové 
čierne 

ks 

   02 vyvedenie a upevnenie 
plynovodných výpustiek 

ks 

 03 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

05 zariaďovacie predmety 01 záchody 41 záchody splachovacie 01 nízkopoložené ks 

   02 vysokopoložené súb. 

  42 pisoáre 01 záchodky ks 

   02 stojiská ks 

 02 kúpeľne 44 vane 01 liatinové ks 

   02 plechové ks 

   03 plastové ks 

 03 kuchyne 47 drezy 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

 05 príprava teplej vody 61 ohrievače plynové 01 prietokové ks 

   02 zásobníkové ks 

  62 zásobníky elektrické 01 akumulačné ks 

 07 zariaďovacie armatúry 71 ventily výtokové 01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

   03 rohové ks 

  72 batérie umývadlové, 
drezové 

01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

  73 batérie vanové 01 nástenné ks 

  74 batérie sprchové 01 s pevnou výškou ks 

   02 s nastaviteľnou výškou ks 

  76 uzávierky zápachové 01 umývadlové ks 

   02 drezové ks 

   03 vaňové ks 
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07 revízie domových 
plynovodov 

01 opakované skúšky 
potrubia 

10 do 20 m 01 do DN 50 úsek 

  11 nad 20 do 50 m 02 do DN 80 úsek 

  12 nad 50 m 02 do DN 80 úsek 

  

89 Kurenársko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kotolne 01 kotle teplovodné 01 na pevné palivo 01 liatinové sub 

  02 na kvapalné palivo 02 oceľové sub 

  03 na plynné palivo 02 oceľové sub 

  04 kombinované 02 oceľové sub 

  05 elektrické 02 oceľové sub 

 02 kotle horúcovodné 05 elektrické 02 oceľové sub 

 05 zariadenia 
zabezpečovacie 

11 pretlakové 01 s obsahom 30 l sub 

   02 s obsahom 60 l sub 

   03 s obsahom 120 l sub 

 06 doplňujúce zariadenia 12 hadice napúšťacie 01 gumené m 

   02 polyetylénové m 

  19 dymovody a komínové 
sady 

01 nerezové sub 

   02 plastové sub 

02 strojovne 02 ohrievače 03 kombinované 01 ležaté ks 

   02 stojaté ks 

  04 solárne 02 stojaté ks 

 03 výmenníky tepla 08 stavebnicové 01 DN 150/2,0 sub 

   02 DN 200/2,0 sub 

   03 DN 250/2,0 sub 

   04 DN 300/2,0 sub 

   05 DN 400 sub 

   06 DN 450 sub 

   07 DN 500 sub 

   08 DN 600 sub 

   09 DN 700 sub 

  09 jednochodové 01 PN 0,6/1,6 sub 

  10 dvojchodové 02 PN 2,5/2,5 sub 

 04 nádrže, nádoby 21 na kondenzát 01 štvorhranné sub 

   02 valcové sub 

  22 expanzné beztlakové 02 valcové sub 

  23 expanzné tlakové 02 stojaté sub 

  24 tlakové 01 ležaté sub 

   02 stojaté sub 

   03 veterníky sub 

   04 vzdušníky sub 

03 rozvodné potrubia 01 z rúrok oceľových 01 závitových 02 nízkotlakové m 

  02 hladkých 03 strednotlakové m 

 06 kompenzátory 09 osové vlnové 01 závitové ks 

   02 navarovacie ks 

04 armatúry 01 ventily 01 uzatváracie 01 prírubové sub 

  02 spätné 02 závitové sub 
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  03 poistné 03 privarovacie sub 

  04 redukčné 03 privarovacie sub 

  05 odvzdušňovacie 03 privarovacie sub 

  06 horúcovodné 03 privarovacie sub 

  07 regulačné 03 privarovacie sub 

  08 zmiešavacie 03 privarovacie sub 

 07 meracie 35 teplomery 01 priame ks 

   02 rohové ks 

   03 príložné ks 

   04 kondenzačné slučky ks 

   05 ďiaľkové ks 

   06 sumarizačné ks 

  36 tlakomery 01 deformačné ks 

   02 diferenčné ks 

   03 kontaktné ks 

  40 kapiláry 01 bez kompenzácie ks 

   02 s kompenzáciou ks 

05 vykurovacie telesá 01 radiátory 01 liatinové 01 článkové ks 

  02 oceľové 01 článkové ks 

   02 panelové ks 

  03 hliníkové 04 rúrkové ks 

 02 registre 05 z rúrok hladkých 01 jednopramenné ks 

  06 z rúrok rebrových 02 dvojpramenné ks 

   03 trojpramenné ks 

   04 štvorpramenné ks 

 03 sálavé zariadenia 07 trubkové infražiariče 01 jednostupňové sub 

   02 dvojstupňové sub 

  09 vyhrievacie panely 01 nástenné ks 

 04 konvekčné zariadenia 12 súpravy teplovzdušné 01 podokenné ks 

   02 nástenné ks 

07 revízie 01 tlakových nádob 01 prevádzkové 01 obsahu do 0,2 m3 sub 

  02 vnútorné 
02 obsahu nad 0,2 do 0,8 
m3 

sub 

  03 skúšky tesnosti 
03 obsahu nad 0,8 do 1,5 
m3 

ks 

  04 skúšky tlakové 
04 obsahu nad 1,5 do 5,0 
m3 

ks 

   05 obsahu nad 5,0 m3 ks 

 02 parných kotlov 04 skúšky tlakové 01 výhrev plochy do 30 m2 ks 

   02 výhrev plochy nad 30 do 
60 m2 

ks 

   03 výhrev plochy nad 60 do 
140 m2 

ks 

   04 výhrev plochy nad 140 
m2 

ks 

 03 nízkotlakých kotolní 04 skúšky tlakové 
01 inštal výkon nad 50 do 
250 kW 

ks 

   02 inštal výkon nad 250 do 
500 kW 

ks 

   03 inštal výkon nad 500 do 
2 MW 

ks 

   04 inštal výkon nad 2 MW ks 

 04 plynových kotlov 04 skúšky tlakové 01 do 50 kW ks 
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   02 nad 50 do 250 kW ks 

   03 nad 250 do 1000 kW ks 

   04 nad 1000 kW ks 

  

93 Montáž vzduchotechnických zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 ventilátory 01 axiálne    

 02 radiálne    

 03 do potrubia    

 04 špeciálne    

02 potrubie 01 rúry a tvarovky 01 spiro  ks 

  02 štvorhranné  ks 

  03 ohybné  ks 

  04 Spojky, Spony  ks 

  05 tvarovky  ks 

  06 Príruby  ks 

 02 potrubné elementy 01 tlmiče hluku  ks 

  02 klapky  ks 

  03 regulátory  ks 
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452122 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 

  
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 
45212210-1 Jednoúčelové športové zariadenia 
45212211-8 Zimné štadióny 
45212212-5 Stavebné práce na stavbe bazénov 
45212220-4 Polyfunkčné športové zariadenia 
45212221-1 Stavebné práce súvisiace so stavbami na športoviskách 
45212222-8 Telocvične 
45212223-5 Zariadenia pre zimné športy 
45212224-2 Štadióny 
45212225-9 Športové haly 
45212290-5 Opravy a údržba súvisiace so športovými zariadeniami 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 múry 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 05 pod stroje 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 
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   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

   05 liaporový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  14 debnenie posuvné 01 drevené m3 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 
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   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 

   02 laná t 

   03 tyče t 

 02 výplňové, obkladné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 preklady 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 04 rímsy 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 05 klenbové pásy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

03 stĺpy, piliere, vzpery a 
rámové stojky (pozemné 
stavby) 

01 hranaté 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 oblé 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 členené 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 
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   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr.C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

04 steny a priečky 01 nosné, výplňové, deliace 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 parapetné, atikové 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 plotové, zábradelné 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 
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07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

01 plošné, klenby, škrupiny 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 vence 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 nosníky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 strechy 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  17 obklad 01 doskami m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

09 schodiskové konštrukcie 01 kompletné 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 
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12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 tehly pálené 01 plné m3 

 02 pätky 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

  15 betónové tvárnice 
(bloky) 

01 plné m3 

   02 duté m3 

02 múry 01 nosné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 výplňové 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

   03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 vápennocementové m3 

   02 plynosilikátové m3 

   03 pórobetónové m3 

   04 betónové m3 

   05 drevocementové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 04 obkladové 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

   02 dierované m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 
opracované 

01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 06 prekladov 13 valcované nosníky 01 tvaru I alebo U t 

 07 klenbových pásov 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

03 piliere, stĺpy 01 štvorhranné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 viachranné 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 oblé 01 tehly a tvarovky pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 vápennopieskové m3 

   04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

   06 betónové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

04 priečky, steny 01 výplňové, deliacie 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 

   05 pórobetónové m2 

   06 drevocementové m2 

   07 betónové m2 
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   08 hlinené m2 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

02 klenby 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 04 nosníky 13 valcovaný materiál 01 tvaru I alebo U t 

09 schodiská 01 stupne 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

  

13 Omietkárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vnútorné povrchy 
stropov a podhľadov 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

02 vnútorné povrchy 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

03 vnútorné povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

04 vnútorné povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 02 omietka hrubá zatrená 02 z malty vápennej 02 hr. dosky 15 mm m2 

 08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

08 vonkajšie povrchy 
schodiskových konštrukcií 

08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

 09 omietka šľachtená 
09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

01 škrabaná m2 

   02 nahadzovaná m2 

   03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  10 z tekutej omietkovej 
zmesi 

05 ryhovaná m2 

09 vonkajšie povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

10 vonkajšie povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 09 omietka šľachtená 
03 z malty 
vápennocementovej 

01 škrabaná m2 

  04 z malty cementovej 02 nahadzovaná m2 

  09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  

14 Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 mazanina 
01 krycia s povrchovou 
úpravou 

01 z betónu prostého 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 krycia bez povrchovej 
úpravy 

01 z betónu prostého 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 
03 podkladná, 
vyrovnávacia, oddeľujúca, 
plávajúca 

01 z betónu prostého 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 
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02 poter 01 krycí 01 z malty cementovej 
01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 02 vyrovnávací 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 03 pálený 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 04 popolčekocementový 
41 malta 
popolčekovocementová 

01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 05 perlitovocementový 
42 malta 
perlitovovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 06 boxitovocementový 43 malta boxitocementová 
02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 07 barytovocementový 
44 malta 
barytovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 08 polystyréncementový 
45 malta 
polystyréncementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

03 násyp 
01 pod podlahy, mazaniny 
a dlažby 

58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

 02 pod základ. konštrukcie 
58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 proti vode a zemnej 
vlhkosti 

01 bežných konštrukcií 01 náterivami a tmelmi 01 na ploche vodorovnej m2 

  02 pásmi 02 na ploche zvislej m2 

  03 fóliami 03 podhľadov m2 

 05 mostoviek 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 na ploche vodorovnej m 

   02 na ploche zvislej m2 

   03 podhľadov m2 

 06 zhotovenie detailov 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 škár, dilatačných škár m 

   02 obrátených a spätných 
spojov 

m2 

   03 rúrových prestupov m2 

   04 kotviacich prestupov ks 

   05 oceľových pásnic m 

   06 hydroizolačná prepážka m2 

 07 oceľových potrubí 01 ručne 01 natavením m2 

   02 ovinutím za studena m2 

   03 náterom za tepla m2 

02 hydroizolácia striech 01 plochých do sklonu 10° 01 náterivami a tmelmi 01 za studena m2 

 02 šikmých do 30° 01 náterivami a tmelmi 02 za tepla m2 

 03 šikmých nad 30° 02 pásmi 01 na sucho m2 

 04 oblých 02 pásmi 02 pritavením celoplošne m2 

 05 samostatné zosilenie 
striech a škár 

02 pásmi 03 pritavením bodovo m2 

 06 vytiahnutie izolačného 
povlaku 

02 pásmi 04 kotviacimi pásikmi m2 
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 07 doplnky striech 02 pásmi 05 kotviacimi terčami m2 

   06 pribitím m2 

  03 fóliami 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 prilepenou bodovo m2 

   04 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   05 zosilnenie spojov 
pásikom 

m2 

   06 kotviacimi pásikmi m2 

   07 kotviacimi terčami m2 

  04 termoplastmi 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   04 kotviacimi pásikmi m2 

   05 kotviacimi terčami m2 

  05 ochrannými a 
podkladnými textíliami 

01 položenou voľne m2 

   03 kotviacimi pásikmi m2 

   04 kotviacimi terčami m2 

03 tepelná izolácia 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 01 stropov m2 

  08 doskami 02 podláh m2 

  09 dielcami 03 stien m2 

  10 blokmi 04 striech m2 

  11 rohožami 05 doplnkov m2 

  14 nástrekmi 05 doplnkov m2 

  19 celulózou 05 doplnkov m2 

  21 kabín 05 doplnkov m2 

 04 telies 02 pásmi 01 plôch rovných m2 

  08 doskami 02 plôch tvarovaných m2 

  11 rohožami 03 bombírovaných čiel m2 

  15 obalenie pletivom 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

  18 doplnky 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

 05 potrubí 02 pásmi 01 pripevnená drôtom m2 

  11 rohožami 02 v pletive m2 

  12 skružami 03 v plechovom obale m2 

  13 trubicami 01 na potrubie m 

   02 na tvarovky ks 

   03 na armatúry ks 

  18 doplnky 04 na tmel m2 

   05 páskou m2 

04 akustické, protiotrasové 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 
01 voľne uložené, 
skrutkované 

m2 

  08 doskami, panelmi 02 lepené m2 

  11 rohožami 
03 prekrytie, fóliou, 
pletivom, drôtom 

m2 

  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 na hladko 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

 m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

 m2 

 02 tesársky viazané 03 fošne, hranoly, hranolky  m2 

 03 debnenie stien 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na zraz s olištovaním m2 

  06 hrubé fošne 03 s medzerami m2 

  07 hobľované fošne 04 pre rákosovú omietku m2 

  08 hrubé laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  09 hobľované laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  10 tyčovina 05 na záklopku, žalúziu m2 

  11 dielce 05 na záklopku, žalúziu m2 

03 schodiská 01 priamočiare 04 hrubé dosky 01 s podstupnicami m2 

 02 krivočiare 06 hrubé fošne 02 bez podstupníc m2 

  11 dielce 02 bez podstupníc m2 

04 strechy 02 konštrukcie krovov 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 pravidelného pôdorysu m3 

   02 nepravidelného 
pôdorysu 

m3 

   03 vlašských krokví m3 

 03 debnenie a laťovanie 04 hrubé dosky 01 striech rovných m2 

  06 hrubé fošne 02 striech oblúkových m2 

  08 hrubé laty 03 odkvapových ríms m2 

  15 dosky tvrdé 03 odkvapových ríms m2 

 04 nadstrešné konštrukcie 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 svetlíky m3 

  06 hrubé fošne 02 vikiere m2 

   03 komínové lavičky m2 

05 úpravy povrchov 01 lištovanie škár 04 hrubé dosky 02 stien m 

  05 hobľované dosky 02 stien m 

  12 lišty, laty 01 stropov m 

  13 pásky 02 stien m 

06 podlahy 01 podkladové 15 dosky tvrdé 01 na drevený podklad m2 

   02 na betón m2 

 02 tesárske 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na pero a drážku m2 

  06 hrubé fošne 02 na pero a drážku m2 

  07 hobľované fošne 02 na pero a drážku m2 

  11 dielce 02 na pero a drážku m2 

09 stropné konštrukcie 01 záklop 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 vrchný presahovaný m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

02 vrchný na zraz m2 

  04 hrubé dosky 03 vrchný na pero a drážku m2 

  05 hobľované dosky 04 zapustený na zraz m2 

   05 zapustený na pero a 
drážku 

m2 

 03 podbíjanie 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 s medzerou m2 

  

64 Klampiarske práce 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytiny striech z plechov 01 z tabúľ 01 plech pozinkovaný 01 sklonu do 30° m2 

 02 zo šablón 02 plech hliníkový 02 sklonu nad 30° do 45° m2 

  03 plech medený 03 sklonu nad 45° m2 

  04 plech zinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  05 plech titánzinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  06 plech poplastovaný 03 sklonu nad 45° m2 

02 oplechovanie 02 odkvapov 02 plech hliníkový 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m2 

  03 plech medený 
02 na strechách s 
lepenkovou krytinou 

m 

 03 strešných okien 04 plech zinkový 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m2 

  05 plech titánzinkový 
02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

  06 plech poplastovaný 
03 na strechách sklonu nad 
45° 

m2 

03 lemovanie 01 múrov 01 plech pozinkovaný 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m 

  02 plech hliníkový 02 na plochých strechách m 

  03 plech medený 03 na oblých strechách m 

 04 rúr 06 plech poplastovaný 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m 

   02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

   03 na strechách sklonu nad 
45° 

m 

 06 komínov 06 plech poplastovaný 01 v ploche m 

   02 v hrebeni m2 

04 ostatné prvky 03 snehové zachytávače 03 plech medený 01 lopatkové ks 

  04 plech zinkový 02 tyčové ks 

  05 plech titánzinkový 03 plechová podložka m 

 06 dilatácie, strešné, 
stropov, múrov a podláh 

07 plastové 01 jednodielne ks 

   02 dvojdielne m 

   03 trojdielne m 

05 odvodňovacie žľaby 01 pododkvapové 01 plech pozinkovaný 01 štvorhranné m 

  02 plech hliníkový 02 polkruhové m 

 02 nadrímsové 03 plech medený 01 štvorhranné ks 

 03 nadstrešné 04 plech zinkový 03 oblé ks 

 07 doplnky 07 plastové 01 kotlík kónický ks 

   02 kotlík štvorhranný ks 

   03 ochranný kôš strešného 
vpustu 

ks 

   04 maska hladká k 
nadrímsovým žľabom 

m 

   05 rohy ks 

   06 háky ks 

   07 čelo ks 

   08 hrdlo ks 

06 odvodňovacie rúry 03 doplnky 03 plech medený 01 odpadové koleno horné ks 

  04 plech zinkový 02 odpadové koleno dolné ks 

  05 plech titánzinkový 03 objímka odpadovej rúry ks 
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  06 plech poplastovaný 03 objímka odpadovej rúry ks 

  07 plastové 03 objímka odpadovej rúry ks 

  

65 Pokrývačské práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytina 01 zastrešenie 01 pálená 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  02 betonová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  03 prírodná bridlica 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  04 vláknocementová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  05 sklolaminátová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  06 z drevených šindľov 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  07 z umelých hmôt 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  08 šindľová-bitúmenová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

 02 obloženie stien 03 prírodná bridlica 01 na drevenú konštrukciu m2 

  04 vláknocementová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  05 sklolaminátová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  08 šindľová-bitúmenová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 pokrytie ríms, atík, 01 pálená 01 šírky do 15 cm m 

  02 betonová 02 šírky do 30 cm m 

  04 sklolaminátová 02 šírky do 30 cm m2 

  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 nekompletizované 01 dielce drevené 01 plné m2 

 02 kompletizované 01 dielce drevené 02 polozasklené m2 

   03 celozaslené m2 

03 úpravy povrchov 
01 obklady 
stien,stĺpov,pilierov 

01 dielce drevené 01 na pero a drážku m2 

 02 obklady podhľadov 02 dielce plastové 02 na zraz m2 

  04 dielce aglomerované 03 na ozub m2 

  05 palubovkami 03 na ozub m2 

04 okná 01 jednoduché 01 drevené 01 jednokrídlové ks 

 02 zdvojené 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

 03 dvojité 02 plastové 03 trojkrídlové ks 

   04 štvorkrídlové ks 

 04 strešné 02 plastové 01 kyvné ks 

05 dvere 02 dverné krídla 02 plastové 01 jednokrídlové ks 

 03 zárubne 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

   03 posuvné ks 

   04 zhrňovacie, skladacie ks 

  

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 pre zasklenie 01 z oceľových profilov  m2 

  02 z Al-profilov  m2 

 02 s výplňou z drôtenej 
siete 

11 skrutkovaním 01 do muriva m2 
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 03 z plechu 12 zváraním 02 na konštrukciu m2 

 04 z vlnitých dosiek 11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

 05 zo sklolaminátových 
dosiek 

11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

02 zábradlie 01 rovné 01 z profilovej ocele 01 do muriva m2 

 02 schodiskové 03 z rúrok 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 oblúkové 04 z tenkostenných profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

03 schodisko 01 rovné 01 pevné 01 do muriva m2 

 02 točité 02 sklápacie 02 na oceľovú konštrukciu m2 

04 výplne otvorov 02 dvere 16 otváravé 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

   03 ochrannohermetické ks 

  18 kyvné 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

 03 vráta 19 otočné 01 do oceľovej zárubne ks 

  20 posuvné 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  21 skladacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  22 zdvíhacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  23 protipožiarne 02 do oceľovej konštrukcie ks 

09 podhľady 01 kazetové 01 z oceľových profilov 01 do muriva m2 

 02 lamelové 02 z hliníkových profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

11 oplotenie 01 drôtené pletivo 07 čierne 01 na stĺpiky betónové m2 

  08 pozinkované 02 na stĺpiky oceľové m2 

  09 poplastované 02 na stĺpiky oceľové m2 

 06 závory mechanické 01 oceľové 01 na stĺpiky betónové ks 

   02 na stĺpiky oceľové ks 

13 zatemňovacie a 
zvukotlmiace zariadenia 

02 žaluzie lamelové 45 textilné 01 vertikálne m2 

   02 horizontálne m2 

14 kovové obklady 01 stien 51 oceľ uhlíkatá 01 do 2 m2 m2 

 02 stropov 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

 03 podláh 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

16 presvetľovacie 
konštrukcie 

01 svetlíky 27 sedlové 01 bez zasklenia m 

  28 hrebeňové 02 so zasklením m 

  29 priečne 02 so zasklením m 

  30 pre bezväzníkové haly 02 so zasklením m 

  31 pilové 02 so zasklením m 

  32 pultové 01 bez zasklenia m 

   02 so zasklením m 

   03 akrylónové ks 

  

68 Montáž oceľových konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 budovy 02 budovy občianske 01 jednopodlažné  t 

  02 viacpodlažné  m2 

 03 strechy 
01 hmotnosť plášťa do 50 
kg/m2 

01 bez svetlíkov a so 
svetlíkmi 

m2 

  02 hmotnosť plášťa do100 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 
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  03 hmotnosť plášťa do150 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi t 

  04 hmotnosť plášťa do 230 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

06 ostatné doplnkové 
konštrukcie 

01 podlahy a plošiny 01 plech 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  02 rošty 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 03 oplechovanie stien z 
vlnitého plechu 

02 nitovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  03 skrutkovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 04 krytina z tvarovaného 
plechu 

01 skrutkovaná 01 výšky do 15 m m2 

 05 oplechovanie stien z 02 zvarovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  03 nastrelovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  

69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 priečky 01 na konštrukciu drevenú 01 jednoducho opláštené 01 hr. 75 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 jednoducho opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  02 dvojito opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  03 trojito opláštené 04 hr. 150 mm m2 

   05 hr. 175 mm m2 

   06 hr. 200 mm m2 

02 steny 01 na konštrukciu drevenú 04 zdvojené 07 hr. 155 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 04 zdvojené 08 hr. 220 mm m2 

   09 hr. 255 mm m2 

  05 protipožiarna 10 hr.. 90 mm m2 

   11 hr. 115 mm m2 

   12 hr. 140 mm m2 

03 obklady 01 na konštrukciu drevenú 01 stien 01 jednostranne m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 stien 02 obojstanne m2 

04 podhľady 01 na konštrukciu drevenú 01 rovné 01 hr. dosky 12,5 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 02 šikmé 02 hr. dosky 15 mm m2 

  03 podkrovia 03 hr. dosky 25 mm m2 

  04 kazetové 03 hr. dosky 25 mm m2 

  

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

  04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 01 do malty m2 
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  06 terazzové 01 do malty m2 

  07 mozaikové 01 do malty m2 

   02 do tmelu m2 

 02 schodiská (stupne) 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

 03 soklíky 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švécké), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

02 obklady 01 steny 01 pórovinové, opakné 01 do malty m2 

 02 stĺpy 
02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

 03 ostenie 
03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

 04 parapety 04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

  

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 03 z 2 druhov kameňa 01 hr. do 30 mm vrátane m2 

  04 z 3 až 5 druhov kameňa 02 hr. 40 a 50 mm m2 

   03 hr. 60 a 70 mm m2 

  06 zo zlomkov dosiek 04 hr. 80 a 90 mm m2 

  07 z okrajových dosiek 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 02 schodiská (stupne) 08 dosky stupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  09 dosky podstupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 03 soklíky, lišty, hrany 10 rovné 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  11 kaskádovité (schodište) 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  12 šikmé 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

02 obklady 01 steny 01 z mäkkého kameňa 
01 hr. do 25 mm z 
remienkov 

m2 

 02 stĺpy 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 03 podhľady 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 04 ostenia 02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 05 parapety 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
03 hr. od 60 do 90 mm 
dosky 

m2 

   04 hr.od 100 do 120 mm 
dosky 

m2 

  

73 Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 liate terazzo 01 schodiská 01 drvina prírodná 01 stupne rovné m2 

  02 drvina farebná 02 stupne podkosené m2 

   03 stupne profilované m, m2 

   04 schodnice m2 

 02 sokle 02 drvina farebná 01 rovné m, m2 

   02 rovné s polžiabkom m2 

   03 šikmé, schodiskové m, m2 

 03 podlahy jednoduché 02 drvina farebná 01 hr. 20 mm m, m2 

   02 hr. 30 mm m2 

   03 hr. nad 30 mm m, m2 

 04 obruby podláh 02 drvina farebná 01 šírky 100 mm m, m2 

   02 šírky 200 mm m2 

 05 kazetové podlahy 02 drvina farebná 
01 hr. 20 mm, cez 0,25 do 
2,0 m2 

m, m2 

   02 hr. nad 20 mm m2 

 06 obklady parapetov 02 drvina farebná 01 hr 20 mm m, m2 

 07 dilatačné škáry 03 farebné kovy 01 vložky m 

  04 PVC 01 vložky m 

  05 mozaika 01 keramická, sklenná m 

02 syntetické 01 liate 03 epoxidové 01 hr. do 3 mm m2 

  04 polyesterové 02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

 02 plastbetón 03 epoxidový 01 hr. 10 mm m2 

   02 h. nad 10 do 14 mm m2 

   03 hr. 14 mm m2 

   04 žľaby odtokové m2 

   05 soklíky m 

  04 polyesterový 01 hr. 23 mm m2 

 03 plastmalta 03 epoxidová 01 hr. 6 mm m2 

  04 polyesterová 01 hr. 6 mm m2 

 04 laminované 04 polyesterové 01 hr 4 mm m2 

 05 stierky 03 epoxidová 01 hr. do 4 mm m2 

  05 silikátové 02 hr. nad 4 do 12 mm m2 

  07 polyuretánové 03 hr. nad 12 mm m2 

 06 nátery 03 epoxidové 01 betónových m2 

  04 polyesterové 02 drevených m2 

  06 disperzné 02 drevených m2 

 07 polymérmalta 03 epoxidová 01 hr. do 3 mm m2 

   02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

   03 hr. nad 6 do 20 mm m2 

   04 hr. nad 20 mm m2 

  

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vlysové 01 podlahy 00  01 lepené m2 

   02 pribíjané m2 

02 parketové 01 podlahy 01 tabule parketové 01 lepené m2 

  02 tabule mozaikové 02 pribíjané m2 

  03 tabule laminátové 03 voľne položené m2 
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  04 tabule parketové 
veľkoplošné 

03 voľne položené m2 

  05 kazetové 03 voľne položené m2 

 02 soklíky 01 lišty dubové 02 pribíjané m 

  02 lišty bukové 04 priskrutkované m 

  03 lišty z iných drevín 04 priskrutkované m 

03 povlakové 01 podlahy 01 z gumy 01 lepené m2 

 02 schodiská 05 z linolea 01 lepené m2 

 03 soklíky, hrany, lišty 05 z linolea 04 priskrutkované m 

 04 steny 02 z plastov (PVC) 03 voľne položené m2 

  03 z textilu 03 voľne položené m2 

  04 z korku 03 voľne položené m2 

  05 z linolea 03 voľne položené m2 

  

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 nátery 01 oceľové konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  03 farba chlorkaučuková 03 dvojnásobné ks, m 

  04 farba vinylová 04 trojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 05 štvornásobné m2 

  06 farba polymerátová 06 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 06 reaktívny m2 

  08 farba epoxidechtová 06 reaktívny m2 

  09 farba epoxipolyesterová 06 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 06 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 06 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 06 reaktívny ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 reaktívny m2 

  17 silikónové 06 reaktívny m2 

 02 kovové doplnkové 
konštr. 

01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  04 farba vinylová 03 dvojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 04 trojnásobné m2 

  06 farba polymerátová 05 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 05 reaktívny m2 

  08 arba epoxidechtová 05 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 05 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 05 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 05 reaktívny m2 

  13 farba nitrocelulózová 05 reaktívny m2 

  14 lak asfaltový 05 reaktívny m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

05 reaktívny m2 

 03 vykurovacie telesá 01 farba olejová 01 rebrové rúry m2 

  02 farba syntetická 01 rebrové rúry m2 

  11 farba disperzná 03 oceľové doskové m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 liatinové m2 
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 04 potrubie a armatúry 01 farba olejová 01 do DN 50 mm m2 

  02 farba syntetická 02 do DN 100 mm m2 

  03 farba chlórkaučuková 03 do DN 150 mm ks, m 

  07 farba epoxidová 04 do DN 200 mm m2 

  11 farba disperzná 05 do DN 300 mm m2 

  12 farba plumbinolová 06 nad DN 300 mm ks, m 

  14 lak asfaltový 06 nad DN 300 mm m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 nad DN 300 mm m2 

 05 klampiarske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

   03 dvojnásobné ks, m 

 06 stolárske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  07 farba epoxidová 03 dvojnásobné m2 

  10 farba polyuretánová 06 napustením m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

07 lakovaním m2 

 07 tesárske konštrukcie 01 farba olejová 02 jednonásobné m2 

  02 farba syntetická 03 dvojnásobné ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 trojnásobné m2 

  16 farba fungicídna 06 napustením m2 

  17 farba emulzná 07 lakovaním m2 

 08 omietky a betónové 
povrchy 

01 farba olejová 01 stropov m2 

  02 farba syntetická 02 stien m2 

  03 farba chlórkaučuková 02 stien m2 

  04 farba vinylová 02 stien m2 

  05 farba polystyrénová 02 stien m2 

  07 farba epoxidová 02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  08 farba epoxidechtová 02 stien m2 

  10 impregnačný 
polyuretánový náter 

02 stien m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

01 stropov m2 

   02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  16 impregnačný cementový 
náter 

03 mostoviek m2 

02 maľby 01 úprava podkladu 21 mlieko vápenné 01 jednonásobné m2 

   02 dvojnásobné m2 

  22 stierka 
06 miestnost do 3,80 m 
výšky 

m2 

   07 miestnosť nad 4,80 m 
výšky 

m2 

 02 stien 21 farba vápenná 01 jednonásobné m2 

 03 stropov 23 farba glejová 02 dvojnásobné m2 

  24 farba latexová 05 viacfarebné m2 

  25 zmesi práškové 05 viacfarebné m2 

  26 zmesi tekuté 05 viacfarebné m2 

  28 štruktúrovaný povrch 
01 miestnosť do 3,80 m 
výšky 

m2 
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   02 miestnosť nad 3,80 m 
výšky 

m2 

  29 bandážovanie 01 šírky do 0,10m m 

   02 šírky nad 0,10 do 0,25 m m 

 04 ostatné práce 30 valčekovanie 01 jednofarebné m2 

   02 dvojfarebné m2 

  32 šablónovanie 01 vlysov m2 

   02 plošné m2 

03 tapetovanie 02 stropov 43 tapety lepené 01 papierové m2 

 03 stien 44 tapety samolepiace 02 vliesové m2 

   03 vinylové m2 

   04 sklotextilné m2 

   05 nálepky m2 

  

86 Zasklievacie práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny, priečky 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

02 zábradlia 
02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo profilované 01 výšky do 1 m m2 

   02 výšky do 2 m m2 

   03 výšky do 3 m m2 

  08 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

03 strechy, svetlíky 01 s podtmelením na lišty 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

04 okná, dvere 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 03 sklo plavené 03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 
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  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

06 podhľady 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kanalizácia 01 potrubie 01 rúry kameninové 01 normálne ks 

   02 kyselinovzdorné m 

  02 rúry plastové 01 novodurové ks 

   02 polyetylénové m 

   03 sklolaminátové m 

  03 rúry oceľové 01 normálne ks 

   02 nerezové m 

  04 rúry liatinové 01 hrdlové m 

   02 bezhrdlové m 

 02 príslušenstvo 01 vpuste podlahové 01 plastové ks 

   03 veľkokapacitné ks 

  02 uzávierky zápachové 01 vaňové, sprchové ks 

   02 podlahové m 

   03 pisoárové m 

   04 umývadlové ks 

   05 drezové ks 

  03 vtoky strešné, 
balkónové, terasové 

01 liatinové ks 

  04 lapače strešných 
splavenín 

02 novodurové m 

  05 posúvače kalové 01 liatinové ks 

  06 klapky 01 liatinové ks 

  07 hlavice ventilačné 01 liatinové ks 

   02 novodurové ks 

   03 kameninové ks 

  08 privzdušňovacie ventily 01 plastové ks 

02 vodovod 01 potrubie 02 rúry plastové 01 polyetylénové m 

   02 polypropylénové m 

   03 tvarovky ks 

  03 rúry oceľové 01 pozinkované m 

   02 asfaltované m 

  04 rúry liatinové 01 prírubové m 
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   02 hrdlové m 

 02 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

  23 požiarna výbava 01 hydranty ks 

   02 prúdnice ks 

   03 hadicové spojky ks 

   04 hydrantové skrine sub 

   05 hadice m 

  24 vodomery 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

03 plynovod 01 potrubie 03 rúry oceľové 01 závitové čierne m 

   02 závitové asfaltované a 
jutované 

m 

   03 poplastované m 

   04 presné m 

   05 hladké čierne m 

   06 redukcie ks 

   07 chráničky m 

 02 prípojky 25 k plynomerom 01 spájané na závit sub 

   02 spájané zváraním sub 

   03 rozpierky prípojok sub 

  26 k strojom a zariadeniam 
01 oceľové rúrky závitové 
čierne 

ks 

   02 vyvedenie a upevnenie 
plynovodných výpustiek 

ks 

 03 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

05 zariaďovacie predmety 01 záchody 41 záchody splachovacie 01 nízkopoložené ks 

   02 vysokopoložené súb. 

  42 pisoáre 01 záchodky ks 

   02 stojiská ks 

 02 kúpeľne 44 vane 01 liatinové ks 

   02 plechové ks 

   03 plastové ks 

 03 kuchyne 47 drezy 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

 05 príprava teplej vody 61 ohrievače plynové 01 prietokové ks 

   02 zásobníkové ks 

  62 zásobníky elektrické 01 akumulačné ks 

 07 zariaďovacie armatúry 71 ventily výtokové 01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

   03 rohové ks 

  72 batérie umývadlové, 
drezové 

01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

  73 batérie vanové 01 nástenné ks 

  74 batérie sprchové 01 s pevnou výškou ks 

   02 s nastaviteľnou výškou ks 

  76 uzávierky zápachové 01 umývadlové ks 

   02 drezové ks 

   03 vaňové ks 
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07 revízie domových 
plynovodov 

01 opakované skúšky 
potrubia 

10 do 20 m 01 do DN 50 úsek 

  11 nad 20 do 50 m 02 do DN 80 úsek 

  12 nad 50 m 02 do DN 80 úsek 

  

89 Kurenársko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kotolne 01 kotle teplovodné 01 na pevné palivo 01 liatinové sub 

  02 na kvapalné palivo 02 oceľové sub 

  03 na plynné palivo 02 oceľové sub 

  04 kombinované 02 oceľové sub 

  05 elektrické 02 oceľové sub 

 02 kotle horúcovodné 05 elektrické 02 oceľové sub 

 05 zariadenia 
zabezpečovacie 

11 pretlakové 01 s obsahom 30 l sub 

   02 s obsahom 60 l sub 

   03 s obsahom 120 l sub 

 06 doplňujúce zariadenia 12 hadice napúšťacie 01 gumené m 

   02 polyetylénové m 

  19 dymovody a komínové 
sady 

01 nerezové sub 

   02 plastové sub 

02 strojovne 02 ohrievače 03 kombinované 01 ležaté ks 

   02 stojaté ks 

  04 solárne 02 stojaté ks 

 03 výmenníky tepla 08 stavebnicové 01 DN 150/2,0 sub 

   02 DN 200/2,0 sub 

   03 DN 250/2,0 sub 

   04 DN 300/2,0 sub 

   05 DN 400 sub 

   06 DN 450 sub 

   07 DN 500 sub 

   08 DN 600 sub 

   09 DN 700 sub 

  09 jednochodové 01 PN 0,6/1,6 sub 

  10 dvojchodové 02 PN 2,5/2,5 sub 

 04 nádrže, nádoby 21 na kondenzát 01 štvorhranné sub 

   02 valcové sub 

  22 expanzné beztlakové 02 valcové sub 

  23 expanzné tlakové 02 stojaté sub 

  24 tlakové 01 ležaté sub 

   02 stojaté sub 

   03 veterníky sub 

   04 vzdušníky sub 

03 rozvodné potrubia 01 z rúrok oceľových 01 závitových 02 nízkotlakové m 

  02 hladkých 03 strednotlakové m 

 06 kompenzátory 09 osové vlnové 01 závitové ks 

   02 navarovacie ks 

04 armatúry 01 ventily 01 uzatváracie 01 prírubové sub 

  02 spätné 02 závitové sub 
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  03 poistné 03 privarovacie sub 

  04 redukčné 03 privarovacie sub 

  05 odvzdušňovacie 03 privarovacie sub 

  06 horúcovodné 03 privarovacie sub 

  07 regulačné 03 privarovacie sub 

  08 zmiešavacie 03 privarovacie sub 

 07 meracie 35 teplomery 01 priame ks 

   02 rohové ks 

   03 príložné ks 

   04 kondenzačné slučky ks 

   05 ďiaľkové ks 

   06 sumarizačné ks 

  36 tlakomery 01 deformačné ks 

   02 diferenčné ks 

   03 kontaktné ks 

  40 kapiláry 01 bez kompenzácie ks 

   02 s kompenzáciou ks 

05 vykurovacie telesá 01 radiátory 01 liatinové 01 článkové ks 

  02 oceľové 01 článkové ks 

   02 panelové ks 

  03 hliníkové 04 rúrkové ks 

 02 registre 05 z rúrok hladkých 01 jednopramenné ks 

  06 z rúrok rebrových 02 dvojpramenné ks 

   03 trojpramenné ks 

   04 štvorpramenné ks 

 03 sálavé zariadenia 07 trubkové infražiariče 01 jednostupňové sub 

   02 dvojstupňové sub 

  09 vyhrievacie panely 01 nástenné ks 

 04 konvekčné zariadenia 12 súpravy teplovzdušné 01 podokenné ks 

   02 nástenné ks 

07 revízie 01 tlakových nádob 01 prevádzkové 01 obsahu do 0,2 m3 sub 

  02 vnútorné 
02 obsahu nad 0,2 do 0,8 
m3 

sub 

  03 skúšky tesnosti 
03 obsahu nad 0,8 do 1,5 
m3 

ks 

  04 skúšky tlakové 
04 obsahu nad 1,5 do 5,0 
m3 

ks 

   05 obsahu nad 5,0 m3 ks 

 02 parných kotlov 04 skúšky tlakové 01 výhrev plochy do 30 m2 ks 

   02 výhrev plochy nad 30 do 
60 m2 

ks 

   03 výhrev plochy nad 60 do 
140 m2 

ks 

   04 výhrev plochy nad 140 
m2 

ks 

 03 nízkotlakých kotolní 04 skúšky tlakové 
01 inštal výkon nad 50 do 
250 kW 

ks 

   02 inštal výkon nad 250 do 
500 kW 

ks 

   03 inštal výkon nad 500 do 
2 MW 

ks 

   04 inštal výkon nad 2 MW ks 

 04 plynových kotlov 04 skúšky tlakové 01 do 50 kW ks 
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   02 nad 50 do 250 kW ks 

   03 nad 250 do 1000 kW ks 

   04 nad 1000 kW ks 

  

93 Montáž vzduchotechnických zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 ventilátory 01 axiálne    

 02 radiálne    

 03 do potrubia    

 04 špeciálne    

02 potrubie 01 rúry a tvarovky 01 spiro  ks 

  02 štvorhranné  ks 

  03 ohybné  ks 

  04 Spojky, Spony  ks 

  05 tvarovky  ks 

  06 Príruby  ks 

 02 potrubné elementy 01 tlmiče hluku  ks 

  02 klapky  ks 

  03 regulátory  ks 
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452123 Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru 

  
45212300-9 Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru 
45212310-2 Stavebné práce na stavbe budov určených na výstavné účely 
45212311-9 Umelecké galérie 
45212312-6 Výstavné strediská 
45212313-3 Múzeá 
45212320-5 Stavebné práce na stavbe budov určených na umelecké vystúpenia 
45212321-2 Posluchárne 
45212322-9 Divadlá 
45212330-8 Knižnice 
45212331-5 Multimediálne knižnice 
45212340-1 Prednáškové sály 
45212350-4 Budovy mimoriadneho historického alebo architektonického významu 
45212351-1 Praveké pamiatky 
45212352-8 Priemyselné pamiatky 
45212353-5 Paláce 
45212354-2 Hrady 
45212360-7 Cirkevné budovy 
45212361-4 Kostoly 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 múry 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 
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 05 pod stroje 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

   05 liaporový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 
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  14 debnenie posuvné 01 drevené m3 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 

   02 laná t 

   03 tyče t 

 02 výplňové, obkladné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 preklady 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 04 rímsy 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 05 klenbové pásy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 



207 

 

03 stĺpy, piliere, vzpery a 
rámové stojky (pozemné 
stavby) 

01 hranaté 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 oblé 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 členené 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr.C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

04 steny a priečky 01 nosné, výplňové, deliace 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 parapetné, atikové 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 plotové, zábradelné 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 
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   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

01 plošné, klenby, škrupiny 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 vence 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 nosníky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 strechy 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  17 obklad 01 doskami m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

09 schodiskové konštrukcie 01 kompletné 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 
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  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

  

12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 tehly pálené 01 plné m3 

 02 pätky 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

  15 betónové tvárnice 
(bloky) 

01 plné m3 

   02 duté m3 

02 múry 01 nosné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 výplňové 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

   03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 vápennocementové m3 

   02 plynosilikátové m3 

   03 pórobetónové m3 

   04 betónové m3 

   05 drevocementové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 04 obkladové 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

   02 dierované m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 
opracované 

01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 06 prekladov 13 valcované nosníky 01 tvaru I alebo U t 

 07 klenbových pásov 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

03 piliere, stĺpy 01 štvorhranné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 viachranné 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 oblé 01 tehly a tvarovky pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 vápennopieskové m3 

   04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

   06 betónové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

04 priečky, steny 01 výplňové, deliacie 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 
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   05 pórobetónové m2 

   06 drevocementové m2 

   07 betónové m2 

   08 hlinené m2 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

02 klenby 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 04 nosníky 13 valcovaný materiál 01 tvaru I alebo U t 

09 schodiská 01 stupne 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

  

13 Omietkárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vnútorné povrchy 
stropov a podhľadov 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

02 vnútorné povrchy 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

03 vnútorné povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

04 vnútorné povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 02 omietka hrubá zatrená 02 z malty vápennej 02 hr. dosky 15 mm m2 

 08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

08 vonkajšie povrchy 
schodiskových konštrukcií 

08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

 09 omietka šľachtená 
09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

01 škrabaná m2 

   02 nahadzovaná m2 

   03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  10 z tekutej omietkovej 
zmesi 

05 ryhovaná m2 

09 vonkajšie povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

10 vonkajšie povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 09 omietka šľachtená 
03 z malty 
vápennocementovej 

01 škrabaná m2 

  04 z malty cementovej 02 nahadzovaná m2 

  09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  

14 Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 mazanina 
01 krycia s povrchovou 
úpravou 

01 z betónu prostého 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 krycia bez povrchovej 
úpravy 

01 z betónu prostého 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 
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03 podkladná, 
vyrovnávacia, oddeľujúca, 
plávajúca 

01 z betónu prostého 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

02 poter 01 krycí 01 z malty cementovej 
01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 02 vyrovnávací 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 03 pálený 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 04 popolčekocementový 
41 malta 
popolčekovocementová 

01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 05 perlitovocementový 
42 malta 
perlitovovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 06 boxitovocementový 43 malta boxitocementová 
02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 07 barytovocementový 
44 malta 
barytovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 08 polystyréncementový 
45 malta 
polystyréncementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

03 násyp 
01 pod podlahy, mazaniny 
a dlažby 

58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

 02 pod základ. konštrukcie 
58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 proti vode a zemnej 
vlhkosti 

01 bežných konštrukcií 01 náterivami a tmelmi 01 na ploche vodorovnej m2 

  02 pásmi 02 na ploche zvislej m2 

  03 fóliami 03 podhľadov m2 

 05 mostoviek 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 na ploche vodorovnej m 

   02 na ploche zvislej m2 

   03 podhľadov m2 

 06 zhotovenie detailov 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 škár, dilatačných škár m 

   02 obrátených a spätných 
spojov 

m2 

   03 rúrových prestupov m2 

   04 kotviacich prestupov ks 

   05 oceľových pásnic m 

   06 hydroizolačná prepážka m2 

 07 oceľových potrubí 01 ručne 01 natavením m2 

   02 ovinutím za studena m2 

   03 náterom za tepla m2 

02 hydroizolácia striech 01 plochých do sklonu 10° 01 náterivami a tmelmi 01 za studena m2 

 02 šikmých do 30° 01 náterivami a tmelmi 02 za tepla m2 

 03 šikmých nad 30° 02 pásmi 01 na sucho m2 
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 04 oblých 02 pásmi 02 pritavením celoplošne m2 

 05 samostatné zosilenie 
striech a škár 

02 pásmi 03 pritavením bodovo m2 

 06 vytiahnutie izolačného 
povlaku 

02 pásmi 04 kotviacimi pásikmi m2 

 07 doplnky striech 02 pásmi 05 kotviacimi terčami m2 

   06 pribitím m2 

  03 fóliami 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 prilepenou bodovo m2 

   04 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   05 zosilnenie spojov 
pásikom 

m2 

   06 kotviacimi pásikmi m2 

   07 kotviacimi terčami m2 

  04 termoplastmi 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   04 kotviacimi pásikmi m2 

   05 kotviacimi terčami m2 

  05 ochrannými a 
podkladnými textíliami 

01 položenou voľne m2 

   03 kotviacimi pásikmi m2 

   04 kotviacimi terčami m2 

03 tepelná izolácia 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 01 stropov m2 

  08 doskami 02 podláh m2 

  09 dielcami 03 stien m2 

  10 blokmi 04 striech m2 

  11 rohožami 05 doplnkov m2 

  14 nástrekmi 05 doplnkov m2 

  19 celulózou 05 doplnkov m2 

  21 kabín 05 doplnkov m2 

 04 telies 02 pásmi 01 plôch rovných m2 

  08 doskami 02 plôch tvarovaných m2 

  11 rohožami 03 bombírovaných čiel m2 

  15 obalenie pletivom 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

  18 doplnky 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

 05 potrubí 02 pásmi 01 pripevnená drôtom m2 

  11 rohožami 02 v pletive m2 

  12 skružami 03 v plechovom obale m2 

  13 trubicami 01 na potrubie m 

   02 na tvarovky ks 

   03 na armatúry ks 

  18 doplnky 04 na tmel m2 

   05 páskou m2 

04 akustické, protiotrasové 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 
01 voľne uložené, 
skrutkované 

m2 

  08 doskami, panelmi 02 lepené m2 
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  11 rohožami 
03 prekrytie, fóliou, 
pletivom, drôtom 

m2 

  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 na hladko 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

 m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

 m2 

 02 tesársky viazané 03 fošne, hranoly, hranolky  m2 

 03 debnenie stien 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na zraz s olištovaním m2 

  06 hrubé fošne 03 s medzerami m2 

  07 hobľované fošne 04 pre rákosovú omietku m2 

  08 hrubé laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  09 hobľované laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  10 tyčovina 05 na záklopku, žalúziu m2 

  11 dielce 05 na záklopku, žalúziu m2 

03 schodiská 01 priamočiare 04 hrubé dosky 01 s podstupnicami m2 

 02 krivočiare 06 hrubé fošne 02 bez podstupníc m2 

  11 dielce 02 bez podstupníc m2 

04 strechy 02 konštrukcie krovov 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 pravidelného pôdorysu m3 

   02 nepravidelného 
pôdorysu 

m3 

   03 vlašských krokví m3 

 03 debnenie a laťovanie 04 hrubé dosky 01 striech rovných m2 

  06 hrubé fošne 02 striech oblúkových m2 

  08 hrubé laty 03 odkvapových ríms m2 

  15 dosky tvrdé 03 odkvapových ríms m2 

 04 nadstrešné konštrukcie 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 svetlíky m3 

  06 hrubé fošne 02 vikiere m2 

   03 komínové lavičky m2 

05 úpravy povrchov 01 lištovanie škár 04 hrubé dosky 02 stien m 

  05 hobľované dosky 02 stien m 

  12 lišty, laty 01 stropov m 

  13 pásky 02 stien m 

06 podlahy 01 podkladové 15 dosky tvrdé 01 na drevený podklad m2 

   02 na betón m2 

 02 tesárske 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na pero a drážku m2 

  06 hrubé fošne 02 na pero a drážku m2 

  07 hobľované fošne 02 na pero a drážku m2 

  11 dielce 02 na pero a drážku m2 

09 stropné konštrukcie 01 záklop 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 vrchný presahovaný m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

02 vrchný na zraz m2 

  04 hrubé dosky 03 vrchný na pero a drážku m2 

  05 hobľované dosky 04 zapustený na zraz m2 
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   05 zapustený na pero a 
drážku 

m2 

 03 podbíjanie 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 s medzerou m2 

  

64 Klampiarske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytiny striech z plechov 01 z tabúľ 01 plech pozinkovaný 01 sklonu do 30° m2 

 02 zo šablón 02 plech hliníkový 02 sklonu nad 30° do 45° m2 

  03 plech medený 03 sklonu nad 45° m2 

  04 plech zinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  05 plech titánzinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  06 plech poplastovaný 03 sklonu nad 45° m2 

02 oplechovanie 02 odkvapov 02 plech hliníkový 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m2 

  03 plech medený 
02 na strechách s 
lepenkovou krytinou 

m 

 03 strešných okien 04 plech zinkový 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m2 

  05 plech titánzinkový 
02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

  06 plech poplastovaný 
03 na strechách sklonu nad 
45° 

m2 

03 lemovanie 01 múrov 01 plech pozinkovaný 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m 

  02 plech hliníkový 02 na plochých strechách m 

  03 plech medený 03 na oblých strechách m 

 04 rúr 06 plech poplastovaný 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m 

   02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

   03 na strechách sklonu nad 
45° 

m 

 06 komínov 06 plech poplastovaný 01 v ploche m 

   02 v hrebeni m2 

04 ostatné prvky 03 snehové zachytávače 03 plech medený 01 lopatkové ks 

  04 plech zinkový 02 tyčové ks 

  05 plech titánzinkový 03 plechová podložka m 

 06 dilatácie, strešné, 
stropov, múrov a podláh 

07 plastové 01 jednodielne ks 

   02 dvojdielne m 

   03 trojdielne m 

05 odvodňovacie žľaby 01 pododkvapové 01 plech pozinkovaný 01 štvorhranné m 

  02 plech hliníkový 02 polkruhové m 

 02 nadrímsové 03 plech medený 01 štvorhranné ks 

 03 nadstrešné 04 plech zinkový 03 oblé ks 

 07 doplnky 07 plastové 01 kotlík kónický ks 

   02 kotlík štvorhranný ks 

   03 ochranný kôš strešného 
vpustu 

ks 

   04 maska hladká k 
nadrímsovým žľabom 

m 

   05 rohy ks 
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   06 háky ks 

   07 čelo ks 

   08 hrdlo ks 

06 odvodňovacie rúry 03 doplnky 03 plech medený 01 odpadové koleno horné ks 

  04 plech zinkový 02 odpadové koleno dolné ks 

  05 plech titánzinkový 03 objímka odpadovej rúry ks 

  06 plech poplastovaný 03 objímka odpadovej rúry ks 

  07 plastové 03 objímka odpadovej rúry ks 

  

65 Pokrývačské práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytina 01 zastrešenie 01 pálená 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  02 betonová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  03 prírodná bridlica 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  04 vláknocementová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  05 sklolaminátová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  06 z drevených šindľov 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  07 z umelých hmôt 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  08 šindľová-bitúmenová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

 02 obloženie stien 03 prírodná bridlica 01 na drevenú konštrukciu m2 

  04 vláknocementová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  05 sklolaminátová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  08 šindľová-bitúmenová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 pokrytie ríms, atík, 01 pálená 01 šírky do 15 cm m 

  02 betonová 02 šírky do 30 cm m 

  04 sklolaminátová 02 šírky do 30 cm m2 

  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 nekompletizované 01 dielce drevené 01 plné m2 

 02 kompletizované 01 dielce drevené 02 polozasklené m2 

   03 celozaslené m2 

03 úpravy povrchov 
01 obklady 
stien,stĺpov,pilierov 

01 dielce drevené 01 na pero a drážku m2 

 02 obklady podhľadov 02 dielce plastové 02 na zraz m2 

  04 dielce aglomerované 03 na ozub m2 

  05 palubovkami 03 na ozub m2 

04 okná 01 jednoduché 01 drevené 01 jednokrídlové ks 

 02 zdvojené 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

 03 dvojité 02 plastové 03 trojkrídlové ks 

   04 štvorkrídlové ks 

 04 strešné 02 plastové 01 kyvné ks 

05 dvere 02 dverné krídla 02 plastové 01 jednokrídlové ks 

 03 zárubne 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

   03 posuvné ks 

   04 zhrňovacie, skladacie ks 

  

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 pre zasklenie 01 z oceľových profilov  m2 

  02 z Al-profilov  m2 

 02 s výplňou z drôtenej 
siete 

11 skrutkovaním 01 do muriva m2 

 03 z plechu 12 zváraním 02 na konštrukciu m2 

 04 z vlnitých dosiek 11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

 05 zo sklolaminátových 
dosiek 

11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

02 zábradlie 01 rovné 01 z profilovej ocele 01 do muriva m2 

 02 schodiskové 03 z rúrok 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 oblúkové 04 z tenkostenných profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

03 schodisko 01 rovné 01 pevné 01 do muriva m2 

 02 točité 02 sklápacie 02 na oceľovú konštrukciu m2 

04 výplne otvorov 02 dvere 16 otváravé 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

   03 ochrannohermetické ks 

  18 kyvné 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

 03 vráta 19 otočné 01 do oceľovej zárubne ks 

  20 posuvné 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  21 skladacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  22 zdvíhacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  23 protipožiarne 02 do oceľovej konštrukcie ks 

09 podhľady 01 kazetové 01 z oceľových profilov 01 do muriva m2 

 02 lamelové 02 z hliníkových profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

11 oplotenie 01 drôtené pletivo 07 čierne 01 na stĺpiky betónové m2 

  08 pozinkované 02 na stĺpiky oceľové m2 

  09 poplastované 02 na stĺpiky oceľové m2 

 06 závory mechanické 01 oceľové 01 na stĺpiky betónové ks 

   02 na stĺpiky oceľové ks 

13 zatemňovacie a 
zvukotlmiace zariadenia 

02 žaluzie lamelové 45 textilné 01 vertikálne m2 

   02 horizontálne m2 

14 kovové obklady 01 stien 51 oceľ uhlíkatá 01 do 2 m2 m2 

 02 stropov 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

 03 podláh 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

16 presvetľovacie 
konštrukcie 

01 svetlíky 27 sedlové 01 bez zasklenia m 

  28 hrebeňové 02 so zasklením m 

  29 priečne 02 so zasklením m 

  30 pre bezväzníkové haly 02 so zasklením m 

  31 pilové 02 so zasklením m 

  32 pultové 01 bez zasklenia m 

   02 so zasklením m 

   03 akrylónové ks 

  

68 Montáž oceľových konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 
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04 budovy 02 budovy občianske 01 jednopodlažné  t 

  02 viacpodlažné  m2 

 03 strechy 
01 hmotnosť plášťa do 50 
kg/m2 

01 bez svetlíkov a so 
svetlíkmi 

m2 

  02 hmotnosť plášťa do100 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

  03 hmotnosť plášťa do150 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi t 

  04 hmotnosť plášťa do 230 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

06 ostatné doplnkové 
konštrukcie 

01 podlahy a plošiny 01 plech 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  02 rošty 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 03 oplechovanie stien z 
vlnitého plechu 

02 nitovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  03 skrutkovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 04 krytina z tvarovaného 
plechu 

01 skrutkovaná 01 výšky do 15 m m2 

 05 oplechovanie stien z 02 zvarovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  03 nastrelovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  

69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 priečky 01 na konštrukciu drevenú 01 jednoducho opláštené 01 hr. 75 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 jednoducho opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  02 dvojito opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  03 trojito opláštené 04 hr. 150 mm m2 

   05 hr. 175 mm m2 

   06 hr. 200 mm m2 

02 steny 01 na konštrukciu drevenú 04 zdvojené 07 hr. 155 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 04 zdvojené 08 hr. 220 mm m2 

   09 hr. 255 mm m2 

  05 protipožiarna 10 hr.. 90 mm m2 

   11 hr. 115 mm m2 

   12 hr. 140 mm m2 

03 obklady 01 na konštrukciu drevenú 01 stien 01 jednostranne m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 stien 02 obojstanne m2 

04 podhľady 01 na konštrukciu drevenú 01 rovné 01 hr. dosky 12,5 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 02 šikmé 02 hr. dosky 15 mm m2 

  03 podkrovia 03 hr. dosky 25 mm m2 

  04 kazetové 03 hr. dosky 25 mm m2 

  

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 
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  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

  04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 01 do malty m2 

  06 terazzové 01 do malty m2 

  07 mozaikové 01 do malty m2 

   02 do tmelu m2 

 02 schodiská (stupne) 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

 03 soklíky 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švécké), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

02 obklady 01 steny 01 pórovinové, opakné 01 do malty m2 

 02 stĺpy 
02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

 03 ostenie 
03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

 04 parapety 04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

  

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 03 z 2 druhov kameňa 01 hr. do 30 mm vrátane m2 

  04 z 3 až 5 druhov kameňa 02 hr. 40 a 50 mm m2 

   03 hr. 60 a 70 mm m2 

  06 zo zlomkov dosiek 04 hr. 80 a 90 mm m2 

  07 z okrajových dosiek 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 02 schodiská (stupne) 08 dosky stupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  09 dosky podstupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 03 soklíky, lišty, hrany 10 rovné 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  11 kaskádovité (schodište) 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  12 šikmé 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

02 obklady 01 steny 01 z mäkkého kameňa 
01 hr. do 25 mm z 
remienkov 

m2 

 02 stĺpy 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 03 podhľady 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 04 ostenia 02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 05 parapety 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
03 hr. od 60 do 90 mm 
dosky 

m2 
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   04 hr.od 100 do 120 mm 
dosky 

m2 

  

73 Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 liate terazzo 01 schodiská 01 drvina prírodná 01 stupne rovné m2 

  02 drvina farebná 02 stupne podkosené m2 

   03 stupne profilované m, m2 

   04 schodnice m2 

 02 sokle 02 drvina farebná 01 rovné m, m2 

   02 rovné s polžiabkom m2 

   03 šikmé, schodiskové m, m2 

 03 podlahy jednoduché 02 drvina farebná 01 hr. 20 mm m, m2 

   02 hr. 30 mm m2 

   03 hr. nad 30 mm m, m2 

 04 obruby podláh 02 drvina farebná 01 šírky 100 mm m, m2 

   02 šírky 200 mm m2 

 05 kazetové podlahy 02 drvina farebná 
01 hr. 20 mm, cez 0,25 do 
2,0 m2 

m, m2 

   02 hr. nad 20 mm m2 

 06 obklady parapetov 02 drvina farebná 01 hr 20 mm m, m2 

 07 dilatačné škáry 03 farebné kovy 01 vložky m 

  04 PVC 01 vložky m 

  05 mozaika 01 keramická, sklenná m 

02 syntetické 01 liate 03 epoxidové 01 hr. do 3 mm m2 

  04 polyesterové 02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

 02 plastbetón 03 epoxidový 01 hr. 10 mm m2 

   02 h. nad 10 do 14 mm m2 

   03 hr. 14 mm m2 

   04 žľaby odtokové m2 

   05 soklíky m 

  04 polyesterový 01 hr. 23 mm m2 

 03 plastmalta 03 epoxidová 01 hr. 6 mm m2 

  04 polyesterová 01 hr. 6 mm m2 

 04 laminované 04 polyesterové 01 hr 4 mm m2 

 05 stierky 03 epoxidová 01 hr. do 4 mm m2 

  05 silikátové 02 hr. nad 4 do 12 mm m2 

  07 polyuretánové 03 hr. nad 12 mm m2 

 06 nátery 03 epoxidové 01 betónových m2 

  04 polyesterové 02 drevených m2 

  06 disperzné 02 drevených m2 

 07 polymérmalta 03 epoxidová 01 hr. do 3 mm m2 

   02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

   03 hr. nad 6 do 20 mm m2 

   04 hr. nad 20 mm m2 

  

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vlysové 01 podlahy 00  01 lepené m2 



220 

 

   02 pribíjané m2 

02 parketové 01 podlahy 01 tabule parketové 01 lepené m2 

  02 tabule mozaikové 02 pribíjané m2 

  03 tabule laminátové 03 voľne položené m2 

  04 tabule parketové 
veľkoplošné 

03 voľne položené m2 

  05 kazetové 03 voľne položené m2 

 02 soklíky 01 lišty dubové 02 pribíjané m 

  02 lišty bukové 04 priskrutkované m 

  03 lišty z iných drevín 04 priskrutkované m 

03 povlakové 01 podlahy 01 z gumy 01 lepené m2 

 02 schodiská 05 z linolea 01 lepené m2 

 03 soklíky, hrany, lišty 05 z linolea 04 priskrutkované m 

 04 steny 02 z plastov (PVC) 03 voľne položené m2 

  03 z textilu 03 voľne položené m2 

  04 z korku 03 voľne položené m2 

  05 z linolea 03 voľne položené m2 

  

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 nátery 01 oceľové konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  03 farba chlorkaučuková 03 dvojnásobné ks, m 

  04 farba vinylová 04 trojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 05 štvornásobné m2 

  06 farba polymerátová 06 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 06 reaktívny m2 

  08 farba epoxidechtová 06 reaktívny m2 

  09 farba epoxipolyesterová 06 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 06 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 06 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 06 reaktívny ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 reaktívny m2 

  17 silikónové 06 reaktívny m2 

 02 kovové doplnkové 
konštr. 

01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  04 farba vinylová 03 dvojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 04 trojnásobné m2 

  06 farba polymerátová 05 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 05 reaktívny m2 

  08 arba epoxidechtová 05 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 05 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 05 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 05 reaktívny m2 

  13 farba nitrocelulózová 05 reaktívny m2 

  14 lak asfaltový 05 reaktívny m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

05 reaktívny m2 
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 03 vykurovacie telesá 01 farba olejová 01 rebrové rúry m2 

  02 farba syntetická 01 rebrové rúry m2 

  11 farba disperzná 03 oceľové doskové m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 liatinové m2 

 04 potrubie a armatúry 01 farba olejová 01 do DN 50 mm m2 

  02 farba syntetická 02 do DN 100 mm m2 

  03 farba chlórkaučuková 03 do DN 150 mm ks, m 

  07 farba epoxidová 04 do DN 200 mm m2 

  11 farba disperzná 05 do DN 300 mm m2 

  12 farba plumbinolová 06 nad DN 300 mm ks, m 

  14 lak asfaltový 06 nad DN 300 mm m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 nad DN 300 mm m2 

 05 klampiarske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

   03 dvojnásobné ks, m 

 06 stolárske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  07 farba epoxidová 03 dvojnásobné m2 

  10 farba polyuretánová 06 napustením m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

07 lakovaním m2 

 07 tesárske konštrukcie 01 farba olejová 02 jednonásobné m2 

  02 farba syntetická 03 dvojnásobné ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 trojnásobné m2 

  16 farba fungicídna 06 napustením m2 

  17 farba emulzná 07 lakovaním m2 

 08 omietky a betónové 
povrchy 

01 farba olejová 01 stropov m2 

  02 farba syntetická 02 stien m2 

  03 farba chlórkaučuková 02 stien m2 

  04 farba vinylová 02 stien m2 

  05 farba polystyrénová 02 stien m2 

  07 farba epoxidová 02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  08 farba epoxidechtová 02 stien m2 

  10 impregnačný 
polyuretánový náter 

02 stien m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

01 stropov m2 

   02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  16 impregnačný cementový 
náter 

03 mostoviek m2 

02 maľby 01 úprava podkladu 21 mlieko vápenné 01 jednonásobné m2 

   02 dvojnásobné m2 

  22 stierka 
06 miestnost do 3,80 m 
výšky 

m2 

   07 miestnosť nad 4,80 m 
výšky 

m2 

 02 stien 21 farba vápenná 01 jednonásobné m2 

 03 stropov 23 farba glejová 02 dvojnásobné m2 
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  24 farba latexová 05 viacfarebné m2 

  25 zmesi práškové 05 viacfarebné m2 

  26 zmesi tekuté 05 viacfarebné m2 

  28 štruktúrovaný povrch 
01 miestnosť do 3,80 m 
výšky 

m2 

   02 miestnosť nad 3,80 m 
výšky 

m2 

  29 bandážovanie 01 šírky do 0,10m m 

   02 šírky nad 0,10 do 0,25 m m 

 04 ostatné práce 30 valčekovanie 01 jednofarebné m2 

   02 dvojfarebné m2 

  32 šablónovanie 01 vlysov m2 

   02 plošné m2 

03 tapetovanie 02 stropov 43 tapety lepené 01 papierové m2 

 03 stien 44 tapety samolepiace 02 vliesové m2 

   03 vinylové m2 

   04 sklotextilné m2 

   05 nálepky m2 

  

86 Zasklievacie práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny, priečky 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

02 zábradlia 
02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo profilované 01 výšky do 1 m m2 

   02 výšky do 2 m m2 

   03 výšky do 3 m m2 

  08 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

03 strechy, svetlíky 01 s podtmelením na lišty 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

04 okná, dvere 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 
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 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 03 sklo plavené 03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

06 podhľady 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kanalizácia 01 potrubie 01 rúry kameninové 01 normálne ks 

   02 kyselinovzdorné m 

  02 rúry plastové 01 novodurové ks 

   02 polyetylénové m 

   03 sklolaminátové m 

  03 rúry oceľové 01 normálne ks 

   02 nerezové m 

  04 rúry liatinové 01 hrdlové m 

   02 bezhrdlové m 

 02 príslušenstvo 01 vpuste podlahové 01 plastové ks 

   03 veľkokapacitné ks 

  02 uzávierky zápachové 01 vaňové, sprchové ks 

   02 podlahové m 

   03 pisoárové m 

   04 umývadlové ks 

   05 drezové ks 

  03 vtoky strešné, 
balkónové, terasové 

01 liatinové ks 

  04 lapače strešných 
splavenín 

02 novodurové m 

  05 posúvače kalové 01 liatinové ks 

  06 klapky 01 liatinové ks 

  07 hlavice ventilačné 01 liatinové ks 

   02 novodurové ks 

   03 kameninové ks 

  08 privzdušňovacie ventily 01 plastové ks 

02 vodovod 01 potrubie 02 rúry plastové 01 polyetylénové m 
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   02 polypropylénové m 

   03 tvarovky ks 

  03 rúry oceľové 01 pozinkované m 

   02 asfaltované m 

  04 rúry liatinové 01 prírubové m 

   02 hrdlové m 

 02 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

  23 požiarna výbava 01 hydranty ks 

   02 prúdnice ks 

   03 hadicové spojky ks 

   04 hydrantové skrine sub 

   05 hadice m 

  24 vodomery 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

03 plynovod 01 potrubie 03 rúry oceľové 01 závitové čierne m 

   02 závitové asfaltované a 
jutované 

m 

   03 poplastované m 

   04 presné m 

   05 hladké čierne m 

   06 redukcie ks 

   07 chráničky m 

 02 prípojky 25 k plynomerom 01 spájané na závit sub 

   02 spájané zváraním sub 

   03 rozpierky prípojok sub 

  26 k strojom a zariadeniam 
01 oceľové rúrky závitové 
čierne 

ks 

   02 vyvedenie a upevnenie 
plynovodných výpustiek 

ks 

 03 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

05 zariaďovacie predmety 01 záchody 41 záchody splachovacie 01 nízkopoložené ks 

   02 vysokopoložené súb. 

  42 pisoáre 01 záchodky ks 

   02 stojiská ks 

 02 kúpeľne 44 vane 01 liatinové ks 

   02 plechové ks 

   03 plastové ks 

 03 kuchyne 47 drezy 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

 05 príprava teplej vody 61 ohrievače plynové 01 prietokové ks 

   02 zásobníkové ks 

  62 zásobníky elektrické 01 akumulačné ks 

 07 zariaďovacie armatúry 71 ventily výtokové 01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

   03 rohové ks 

  72 batérie umývadlové, 
drezové 

01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

  73 batérie vanové 01 nástenné ks 

  74 batérie sprchové 01 s pevnou výškou ks 
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   02 s nastaviteľnou výškou ks 

  76 uzávierky zápachové 01 umývadlové ks 

   02 drezové ks 

   03 vaňové ks 

07 revízie domových 
plynovodov 

01 opakované skúšky 
potrubia 

10 do 20 m 01 do DN 50 úsek 

  11 nad 20 do 50 m 02 do DN 80 úsek 

  12 nad 50 m 02 do DN 80 úsek 

  

89 Kurenársko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kotolne 01 kotle teplovodné 01 na pevné palivo 01 liatinové sub 

  02 na kvapalné palivo 02 oceľové sub 

  03 na plynné palivo 02 oceľové sub 

  04 kombinované 02 oceľové sub 

  05 elektrické 02 oceľové sub 

 02 kotle horúcovodné 05 elektrické 02 oceľové sub 

 05 zariadenia 
zabezpečovacie 

11 pretlakové 01 s obsahom 30 l sub 

   02 s obsahom 60 l sub 

   03 s obsahom 120 l sub 

 06 doplňujúce zariadenia 12 hadice napúšťacie 01 gumené m 

   02 polyetylénové m 

  19 dymovody a komínové 
sady 

01 nerezové sub 

   02 plastové sub 

02 strojovne 02 ohrievače 03 kombinované 01 ležaté ks 

   02 stojaté ks 

  04 solárne 02 stojaté ks 

 03 výmenníky tepla 08 stavebnicové 01 DN 150/2,0 sub 

   02 DN 200/2,0 sub 

   03 DN 250/2,0 sub 

   04 DN 300/2,0 sub 

   05 DN 400 sub 

   06 DN 450 sub 

   07 DN 500 sub 

   08 DN 600 sub 

   09 DN 700 sub 

  09 jednochodové 01 PN 0,6/1,6 sub 

  10 dvojchodové 02 PN 2,5/2,5 sub 

 04 nádrže, nádoby 21 na kondenzát 01 štvorhranné sub 

   02 valcové sub 

  22 expanzné beztlakové 02 valcové sub 

  23 expanzné tlakové 02 stojaté sub 

  24 tlakové 01 ležaté sub 

   02 stojaté sub 

   03 veterníky sub 

   04 vzdušníky sub 

03 rozvodné potrubia 01 z rúrok oceľových 01 závitových 02 nízkotlakové m 

  02 hladkých 03 strednotlakové m 
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 06 kompenzátory 09 osové vlnové 01 závitové ks 

   02 navarovacie ks 

04 armatúry 01 ventily 01 uzatváracie 01 prírubové sub 

  02 spätné 02 závitové sub 

  03 poistné 03 privarovacie sub 

  04 redukčné 03 privarovacie sub 

  05 odvzdušňovacie 03 privarovacie sub 

  06 horúcovodné 03 privarovacie sub 

  07 regulačné 03 privarovacie sub 

  08 zmiešavacie 03 privarovacie sub 

 07 meracie 35 teplomery 01 priame ks 

   02 rohové ks 

   03 príložné ks 

   04 kondenzačné slučky ks 

   05 ďiaľkové ks 

   06 sumarizačné ks 

  36 tlakomery 01 deformačné ks 

   02 diferenčné ks 

   03 kontaktné ks 

  40 kapiláry 01 bez kompenzácie ks 

   02 s kompenzáciou ks 

05 vykurovacie telesá 01 radiátory 01 liatinové 01 článkové ks 

  02 oceľové 01 článkové ks 

   02 panelové ks 

  03 hliníkové 04 rúrkové ks 

 02 registre 05 z rúrok hladkých 01 jednopramenné ks 

  06 z rúrok rebrových 02 dvojpramenné ks 

   03 trojpramenné ks 

   04 štvorpramenné ks 

 03 sálavé zariadenia 07 trubkové infražiariče 01 jednostupňové sub 

   02 dvojstupňové sub 

  09 vyhrievacie panely 01 nástenné ks 

 04 konvekčné zariadenia 12 súpravy teplovzdušné 01 podokenné ks 

   02 nástenné ks 

07 revízie 01 tlakových nádob 01 prevádzkové 01 obsahu do 0,2 m3 sub 

  02 vnútorné 
02 obsahu nad 0,2 do 0,8 
m3 

sub 

  03 skúšky tesnosti 
03 obsahu nad 0,8 do 1,5 
m3 

ks 

  04 skúšky tlakové 
04 obsahu nad 1,5 do 5,0 
m3 

ks 

   05 obsahu nad 5,0 m3 ks 

 02 parných kotlov 04 skúšky tlakové 01 výhrev plochy do 30 m2 ks 

   02 výhrev plochy nad 30 do 
60 m2 

ks 

   03 výhrev plochy nad 60 do 
140 m2 

ks 

   04 výhrev plochy nad 140 
m2 

ks 

 03 nízkotlakých kotolní 04 skúšky tlakové 
01 inštal výkon nad 50 do 
250 kW 

ks 

   02 inštal výkon nad 250 do 
500 kW 

ks 
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   03 inštal výkon nad 500 do 
2 MW 

ks 

   04 inštal výkon nad 2 MW ks 

 04 plynových kotlov 04 skúšky tlakové 01 do 50 kW ks 

   02 nad 50 do 250 kW ks 

   03 nad 250 do 1000 kW ks 

   04 nad 1000 kW ks 

  

93 Montáž vzduchotechnických zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 ventilátory 01 axiálne    

 02 radiálne    

 03 do potrubia    

 04 špeciálne    

02 potrubie 01 rúry a tvarovky 01 spiro  ks 

  02 štvorhranné  ks 

  03 ohybné  ks 

  04 Spojky, Spony  ks 

  05 tvarovky  ks 

  06 Príruby  ks 

 02 potrubné elementy 01 tlmiče hluku  ks 

  02 klapky  ks 

  03 regulátory  ks 
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452124 Práce na ubytovacích a reštauračných budovách 

  
45212400-0 Ubytovacie a reštauračné budovy 
45212410-3 Stavebné práce na stavbe obytných budov 
45212411-0 Hotely 
45212412-7 Internáty/ubytovne 
45212413-4 Krátkodobé ubytovacie zariadenia 
45212420-6 Stavebné práce na stavbe reštaurácií a podobných zariadení 
45212421-3 Reštaurácie 
45212422-0 Závodné/školské jedálne 
45212423-7 Bufety 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 múry 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 05 pod stroje 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 
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  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

   05 liaporový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  14 debnenie posuvné 01 drevené m3 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 
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   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 

   02 laná t 

   03 tyče t 

 02 výplňové, obkladné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 preklady 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 04 rímsy 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 05 klenbové pásy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

03 stĺpy, piliere, vzpery a 
rámové stojky (pozemné 
stavby) 

01 hranaté 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 oblé 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 členené 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 
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   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr.C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

04 steny a priečky 01 nosné, výplňové, deliace 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 parapetné, atikové 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 plotové, zábradelné 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

01 plošné, klenby, škrupiny 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 
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 02 vence 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 nosníky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 strechy 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  17 obklad 01 doskami m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

09 schodiskové konštrukcie 01 kompletné 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

  

12 Murárske práce 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 tehly pálené 01 plné m3 

 02 pätky 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

  15 betónové tvárnice 
(bloky) 

01 plné m3 

   02 duté m3 

02 múry 01 nosné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 výplňové 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

   03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 vápennocementové m3 

   02 plynosilikátové m3 

   03 pórobetónové m3 

   04 betónové m3 

   05 drevocementové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 04 obkladové 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

   02 dierované m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 
opracované 

01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 06 prekladov 13 valcované nosníky 01 tvaru I alebo U t 

 07 klenbových pásov 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

03 piliere, stĺpy 01 štvorhranné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 viachranné 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 oblé 01 tehly a tvarovky pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 vápennopieskové m3 

   04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

   06 betónové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

04 priečky, steny 01 výplňové, deliacie 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 

   05 pórobetónové m2 

   06 drevocementové m2 

   07 betónové m2 

   08 hlinené m2 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

02 klenby 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 
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 04 nosníky 13 valcovaný materiál 01 tvaru I alebo U t 

09 schodiská 01 stupne 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

  

13 Omietkárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vnútorné povrchy 
stropov a podhľadov 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

02 vnútorné povrchy 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

03 vnútorné povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

04 vnútorné povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 02 omietka hrubá zatrená 02 z malty vápennej 02 hr. dosky 15 mm m2 

 08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

08 vonkajšie povrchy 
schodiskových konštrukcií 

08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

 09 omietka šľachtená 
09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

01 škrabaná m2 

   02 nahadzovaná m2 

   03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  10 z tekutej omietkovej 
zmesi 

05 ryhovaná m2 

09 vonkajšie povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

10 vonkajšie povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 09 omietka šľachtená 
03 z malty 
vápennocementovej 

01 škrabaná m2 

  04 z malty cementovej 02 nahadzovaná m2 

  09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  

14 Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 mazanina 
01 krycia s povrchovou 
úpravou 

01 z betónu prostého 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 krycia bez povrchovej 
úpravy 

01 z betónu prostého 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 
03 podkladná, 
vyrovnávacia, oddeľujúca, 
plávajúca 

01 z betónu prostého 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

02 poter 01 krycí 01 z malty cementovej 
01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 02 vyrovnávací 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 
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 03 pálený 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 04 popolčekocementový 
41 malta 
popolčekovocementová 

01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 05 perlitovocementový 
42 malta 
perlitovovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 06 boxitovocementový 43 malta boxitocementová 
02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 07 barytovocementový 
44 malta 
barytovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 08 polystyréncementový 
45 malta 
polystyréncementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

03 násyp 
01 pod podlahy, mazaniny 
a dlažby 

58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

 02 pod základ. konštrukcie 
58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 proti vode a zemnej 
vlhkosti 

01 bežných konštrukcií 01 náterivami a tmelmi 01 na ploche vodorovnej m2 

  02 pásmi 02 na ploche zvislej m2 

  03 fóliami 03 podhľadov m2 

 05 mostoviek 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 na ploche vodorovnej m 

   02 na ploche zvislej m2 

   03 podhľadov m2 

 06 zhotovenie detailov 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 škár, dilatačných škár m 

   02 obrátených a spätných 
spojov 

m2 

   03 rúrových prestupov m2 

   04 kotviacich prestupov ks 

   05 oceľových pásnic m 

   06 hydroizolačná prepážka m2 

 07 oceľových potrubí 01 ručne 01 natavením m2 

   02 ovinutím za studena m2 

   03 náterom za tepla m2 

02 hydroizolácia striech 01 plochých do sklonu 10° 01 náterivami a tmelmi 01 za studena m2 

 02 šikmých do 30° 01 náterivami a tmelmi 02 za tepla m2 

 03 šikmých nad 30° 02 pásmi 01 na sucho m2 

 04 oblých 02 pásmi 02 pritavením celoplošne m2 

 05 samostatné zosilenie 
striech a škár 

02 pásmi 03 pritavením bodovo m2 

 06 vytiahnutie izolačného 
povlaku 

02 pásmi 04 kotviacimi pásikmi m2 

 07 doplnky striech 02 pásmi 05 kotviacimi terčami m2 

   06 pribitím m2 

  03 fóliami 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 
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   03 prilepenou bodovo m2 

   04 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   05 zosilnenie spojov 
pásikom 

m2 

   06 kotviacimi pásikmi m2 

   07 kotviacimi terčami m2 

  04 termoplastmi 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   04 kotviacimi pásikmi m2 

   05 kotviacimi terčami m2 

  05 ochrannými a 
podkladnými textíliami 

01 položenou voľne m2 

   03 kotviacimi pásikmi m2 

   04 kotviacimi terčami m2 

03 tepelná izolácia 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 01 stropov m2 

  08 doskami 02 podláh m2 

  09 dielcami 03 stien m2 

  10 blokmi 04 striech m2 

  11 rohožami 05 doplnkov m2 

  14 nástrekmi 05 doplnkov m2 

  19 celulózou 05 doplnkov m2 

  21 kabín 05 doplnkov m2 

 04 telies 02 pásmi 01 plôch rovných m2 

  08 doskami 02 plôch tvarovaných m2 

  11 rohožami 03 bombírovaných čiel m2 

  15 obalenie pletivom 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

  18 doplnky 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

 05 potrubí 02 pásmi 01 pripevnená drôtom m2 

  11 rohožami 02 v pletive m2 

  12 skružami 03 v plechovom obale m2 

  13 trubicami 01 na potrubie m 

   02 na tvarovky ks 

   03 na armatúry ks 

  18 doplnky 04 na tmel m2 

   05 páskou m2 

04 akustické, protiotrasové 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 
01 voľne uložené, 
skrutkované 

m2 

  08 doskami, panelmi 02 lepené m2 

  11 rohožami 
03 prekrytie, fóliou, 
pletivom, drôtom 

m2 

  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 na hladko 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

 m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

 m2 
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 02 tesársky viazané 03 fošne, hranoly, hranolky  m2 

 03 debnenie stien 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na zraz s olištovaním m2 

  06 hrubé fošne 03 s medzerami m2 

  07 hobľované fošne 04 pre rákosovú omietku m2 

  08 hrubé laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  09 hobľované laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  10 tyčovina 05 na záklopku, žalúziu m2 

  11 dielce 05 na záklopku, žalúziu m2 

03 schodiská 01 priamočiare 04 hrubé dosky 01 s podstupnicami m2 

 02 krivočiare 06 hrubé fošne 02 bez podstupníc m2 

  11 dielce 02 bez podstupníc m2 

04 strechy 02 konštrukcie krovov 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 pravidelného pôdorysu m3 

   02 nepravidelného 
pôdorysu 

m3 

   03 vlašských krokví m3 

 03 debnenie a laťovanie 04 hrubé dosky 01 striech rovných m2 

  06 hrubé fošne 02 striech oblúkových m2 

  08 hrubé laty 03 odkvapových ríms m2 

  15 dosky tvrdé 03 odkvapových ríms m2 

 04 nadstrešné konštrukcie 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 svetlíky m3 

  06 hrubé fošne 02 vikiere m2 

   03 komínové lavičky m2 

05 úpravy povrchov 01 lištovanie škár 04 hrubé dosky 02 stien m 

  05 hobľované dosky 02 stien m 

  12 lišty, laty 01 stropov m 

  13 pásky 02 stien m 

06 podlahy 01 podkladové 15 dosky tvrdé 01 na drevený podklad m2 

   02 na betón m2 

 02 tesárske 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na pero a drážku m2 

  06 hrubé fošne 02 na pero a drážku m2 

  07 hobľované fošne 02 na pero a drážku m2 

  11 dielce 02 na pero a drážku m2 

09 stropné konštrukcie 01 záklop 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 vrchný presahovaný m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

02 vrchný na zraz m2 

  04 hrubé dosky 03 vrchný na pero a drážku m2 

  05 hobľované dosky 04 zapustený na zraz m2 

   05 zapustený na pero a 
drážku 

m2 

 03 podbíjanie 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 s medzerou m2 

  

64 Klampiarske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytiny striech z plechov 01 z tabúľ 01 plech pozinkovaný 01 sklonu do 30° m2 

 02 zo šablón 02 plech hliníkový 02 sklonu nad 30° do 45° m2 
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  03 plech medený 03 sklonu nad 45° m2 

  04 plech zinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  05 plech titánzinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  06 plech poplastovaný 03 sklonu nad 45° m2 

02 oplechovanie 02 odkvapov 02 plech hliníkový 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m2 

  03 plech medený 
02 na strechách s 
lepenkovou krytinou 

m 

 03 strešných okien 04 plech zinkový 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m2 

  05 plech titánzinkový 
02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

  06 plech poplastovaný 
03 na strechách sklonu nad 
45° 

m2 

03 lemovanie 01 múrov 01 plech pozinkovaný 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m 

  02 plech hliníkový 02 na plochých strechách m 

  03 plech medený 03 na oblých strechách m 

 04 rúr 06 plech poplastovaný 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m 

   02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

   03 na strechách sklonu nad 
45° 

m 

 06 komínov 06 plech poplastovaný 01 v ploche m 

   02 v hrebeni m2 

04 ostatné prvky 03 snehové zachytávače 03 plech medený 01 lopatkové ks 

  04 plech zinkový 02 tyčové ks 

  05 plech titánzinkový 03 plechová podložka m 

 06 dilatácie, strešné, 
stropov, múrov a podláh 

07 plastové 01 jednodielne ks 

   02 dvojdielne m 

   03 trojdielne m 

05 odvodňovacie žľaby 01 pododkvapové 01 plech pozinkovaný 01 štvorhranné m 

  02 plech hliníkový 02 polkruhové m 

 02 nadrímsové 03 plech medený 01 štvorhranné ks 

 03 nadstrešné 04 plech zinkový 03 oblé ks 

 07 doplnky 07 plastové 01 kotlík kónický ks 

   02 kotlík štvorhranný ks 

   03 ochranný kôš strešného 
vpustu 

ks 

   04 maska hladká k 
nadrímsovým žľabom 

m 

   05 rohy ks 

   06 háky ks 

   07 čelo ks 

   08 hrdlo ks 

06 odvodňovacie rúry 03 doplnky 03 plech medený 01 odpadové koleno horné ks 

  04 plech zinkový 02 odpadové koleno dolné ks 

  05 plech titánzinkový 03 objímka odpadovej rúry ks 

  06 plech poplastovaný 03 objímka odpadovej rúry ks 

  07 plastové 03 objímka odpadovej rúry ks 

  

65 Pokrývačské práce 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytina 01 zastrešenie 01 pálená 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  02 betonová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  03 prírodná bridlica 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  04 vláknocementová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  05 sklolaminátová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  06 z drevených šindľov 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  07 z umelých hmôt 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  08 šindľová-bitúmenová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

 02 obloženie stien 03 prírodná bridlica 01 na drevenú konštrukciu m2 

  04 vláknocementová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  05 sklolaminátová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  08 šindľová-bitúmenová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 pokrytie ríms, atík, 01 pálená 01 šírky do 15 cm m 

  02 betonová 02 šírky do 30 cm m 

  04 sklolaminátová 02 šírky do 30 cm m2 

  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 nekompletizované 01 dielce drevené 01 plné m2 

 02 kompletizované 01 dielce drevené 02 polozasklené m2 

   03 celozaslené m2 

03 úpravy povrchov 
01 obklady 
stien,stĺpov,pilierov 

01 dielce drevené 01 na pero a drážku m2 

 02 obklady podhľadov 02 dielce plastové 02 na zraz m2 

  04 dielce aglomerované 03 na ozub m2 

  05 palubovkami 03 na ozub m2 

04 okná 01 jednoduché 01 drevené 01 jednokrídlové ks 

 02 zdvojené 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

 03 dvojité 02 plastové 03 trojkrídlové ks 

   04 štvorkrídlové ks 

 04 strešné 02 plastové 01 kyvné ks 

05 dvere 02 dverné krídla 02 plastové 01 jednokrídlové ks 

 03 zárubne 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

   03 posuvné ks 

   04 zhrňovacie, skladacie ks 

  

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 pre zasklenie 01 z oceľových profilov  m2 

  02 z Al-profilov  m2 

 02 s výplňou z drôtenej 
siete 

11 skrutkovaním 01 do muriva m2 

 03 z plechu 12 zváraním 02 na konštrukciu m2 

 04 z vlnitých dosiek 11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

 05 zo sklolaminátových 
dosiek 

11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

02 zábradlie 01 rovné 01 z profilovej ocele 01 do muriva m2 
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 02 schodiskové 03 z rúrok 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 oblúkové 04 z tenkostenných profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

03 schodisko 01 rovné 01 pevné 01 do muriva m2 

 02 točité 02 sklápacie 02 na oceľovú konštrukciu m2 

04 výplne otvorov 02 dvere 16 otváravé 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

   03 ochrannohermetické ks 

  18 kyvné 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

 03 vráta 19 otočné 01 do oceľovej zárubne ks 

  20 posuvné 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  21 skladacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  22 zdvíhacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  23 protipožiarne 02 do oceľovej konštrukcie ks 

09 podhľady 01 kazetové 01 z oceľových profilov 01 do muriva m2 

 02 lamelové 02 z hliníkových profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

11 oplotenie 01 drôtené pletivo 07 čierne 01 na stĺpiky betónové m2 

  08 pozinkované 02 na stĺpiky oceľové m2 

  09 poplastované 02 na stĺpiky oceľové m2 

 06 závory mechanické 01 oceľové 01 na stĺpiky betónové ks 

   02 na stĺpiky oceľové ks 

13 zatemňovacie a 
zvukotlmiace zariadenia 

02 žaluzie lamelové 45 textilné 01 vertikálne m2 

   02 horizontálne m2 

14 kovové obklady 01 stien 51 oceľ uhlíkatá 01 do 2 m2 m2 

 02 stropov 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

 03 podláh 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

16 presvetľovacie 
konštrukcie 

01 svetlíky 27 sedlové 01 bez zasklenia m 

  28 hrebeňové 02 so zasklením m 

  29 priečne 02 so zasklením m 

  30 pre bezväzníkové haly 02 so zasklením m 

  31 pilové 02 so zasklením m 

  32 pultové 01 bez zasklenia m 

   02 so zasklením m 

   03 akrylónové ks 

  

68 Montáž oceľových konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 budovy 02 budovy občianske 01 jednopodlažné  t 

  02 viacpodlažné  m2 

 03 strechy 
01 hmotnosť plášťa do 50 
kg/m2 

01 bez svetlíkov a so 
svetlíkmi 

m2 

  02 hmotnosť plášťa do100 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

  03 hmotnosť plášťa do150 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi t 

  04 hmotnosť plášťa do 230 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

06 ostatné doplnkové 
konštrukcie 

01 podlahy a plošiny 01 plech 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 
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  02 rošty 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 03 oplechovanie stien z 
vlnitého plechu 

02 nitovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  03 skrutkovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 04 krytina z tvarovaného 
plechu 

01 skrutkovaná 01 výšky do 15 m m2 

 05 oplechovanie stien z 02 zvarovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  03 nastrelovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  

69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 priečky 01 na konštrukciu drevenú 01 jednoducho opláštené 01 hr. 75 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 jednoducho opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  02 dvojito opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  03 trojito opláštené 04 hr. 150 mm m2 

   05 hr. 175 mm m2 

   06 hr. 200 mm m2 

02 steny 01 na konštrukciu drevenú 04 zdvojené 07 hr. 155 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 04 zdvojené 08 hr. 220 mm m2 

   09 hr. 255 mm m2 

  05 protipožiarna 10 hr.. 90 mm m2 

   11 hr. 115 mm m2 

   12 hr. 140 mm m2 

03 obklady 01 na konštrukciu drevenú 01 stien 01 jednostranne m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 stien 02 obojstanne m2 

04 podhľady 01 na konštrukciu drevenú 01 rovné 01 hr. dosky 12,5 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 02 šikmé 02 hr. dosky 15 mm m2 

  03 podkrovia 03 hr. dosky 25 mm m2 

  04 kazetové 03 hr. dosky 25 mm m2 

  

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

  04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 01 do malty m2 

  06 terazzové 01 do malty m2 

  07 mozaikové 01 do malty m2 

   02 do tmelu m2 

 02 schodiská (stupne) 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 
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  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

 03 soklíky 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švécké), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

02 obklady 01 steny 01 pórovinové, opakné 01 do malty m2 

 02 stĺpy 
02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

 03 ostenie 
03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

 04 parapety 04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

  

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 03 z 2 druhov kameňa 01 hr. do 30 mm vrátane m2 

  04 z 3 až 5 druhov kameňa 02 hr. 40 a 50 mm m2 

   03 hr. 60 a 70 mm m2 

  06 zo zlomkov dosiek 04 hr. 80 a 90 mm m2 

  07 z okrajových dosiek 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 02 schodiská (stupne) 08 dosky stupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  09 dosky podstupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 03 soklíky, lišty, hrany 10 rovné 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  11 kaskádovité (schodište) 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  12 šikmé 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

02 obklady 01 steny 01 z mäkkého kameňa 
01 hr. do 25 mm z 
remienkov 

m2 

 02 stĺpy 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 03 podhľady 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 04 ostenia 02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 05 parapety 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
03 hr. od 60 do 90 mm 
dosky 

m2 

   04 hr.od 100 do 120 mm 
dosky 

m2 

  

73 Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 liate terazzo 01 schodiská 01 drvina prírodná 01 stupne rovné m2 

  02 drvina farebná 02 stupne podkosené m2 

   03 stupne profilované m, m2 
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   04 schodnice m2 

 02 sokle 02 drvina farebná 01 rovné m, m2 

   02 rovné s polžiabkom m2 

   03 šikmé, schodiskové m, m2 

 03 podlahy jednoduché 02 drvina farebná 01 hr. 20 mm m, m2 

   02 hr. 30 mm m2 

   03 hr. nad 30 mm m, m2 

 04 obruby podláh 02 drvina farebná 01 šírky 100 mm m, m2 

   02 šírky 200 mm m2 

 05 kazetové podlahy 02 drvina farebná 
01 hr. 20 mm, cez 0,25 do 
2,0 m2 

m, m2 

   02 hr. nad 20 mm m2 

 06 obklady parapetov 02 drvina farebná 01 hr 20 mm m, m2 

 07 dilatačné škáry 03 farebné kovy 01 vložky m 

  04 PVC 01 vložky m 

  05 mozaika 01 keramická, sklenná m 

02 syntetické 01 liate 03 epoxidové 01 hr. do 3 mm m2 

  04 polyesterové 02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

 02 plastbetón 03 epoxidový 01 hr. 10 mm m2 

   02 h. nad 10 do 14 mm m2 

   03 hr. 14 mm m2 

   04 žľaby odtokové m2 

   05 soklíky m 

  04 polyesterový 01 hr. 23 mm m2 

 03 plastmalta 03 epoxidová 01 hr. 6 mm m2 

  04 polyesterová 01 hr. 6 mm m2 

 04 laminované 04 polyesterové 01 hr 4 mm m2 

 05 stierky 03 epoxidová 01 hr. do 4 mm m2 

  05 silikátové 02 hr. nad 4 do 12 mm m2 

  07 polyuretánové 03 hr. nad 12 mm m2 

 06 nátery 03 epoxidové 01 betónových m2 

  04 polyesterové 02 drevených m2 

  06 disperzné 02 drevených m2 

 07 polymérmalta 03 epoxidová 01 hr. do 3 mm m2 

   02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

   03 hr. nad 6 do 20 mm m2 

   04 hr. nad 20 mm m2 

  

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vlysové 01 podlahy 00  01 lepené m2 

   02 pribíjané m2 

02 parketové 01 podlahy 01 tabule parketové 01 lepené m2 

  02 tabule mozaikové 02 pribíjané m2 

  03 tabule laminátové 03 voľne položené m2 

  04 tabule parketové 
veľkoplošné 

03 voľne položené m2 

  05 kazetové 03 voľne položené m2 

 02 soklíky 01 lišty dubové 02 pribíjané m 

  02 lišty bukové 04 priskrutkované m 
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  03 lišty z iných drevín 04 priskrutkované m 

03 povlakové 01 podlahy 01 z gumy 01 lepené m2 

 02 schodiská 05 z linolea 01 lepené m2 

 03 soklíky, hrany, lišty 05 z linolea 04 priskrutkované m 

 04 steny 02 z plastov (PVC) 03 voľne položené m2 

  03 z textilu 03 voľne položené m2 

  04 z korku 03 voľne položené m2 

  05 z linolea 03 voľne položené m2 

  

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 nátery 01 oceľové konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  03 farba chlorkaučuková 03 dvojnásobné ks, m 

  04 farba vinylová 04 trojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 05 štvornásobné m2 

  06 farba polymerátová 06 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 06 reaktívny m2 

  08 farba epoxidechtová 06 reaktívny m2 

  09 farba epoxipolyesterová 06 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 06 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 06 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 06 reaktívny ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 reaktívny m2 

  17 silikónové 06 reaktívny m2 

 02 kovové doplnkové 
konštr. 

01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  04 farba vinylová 03 dvojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 04 trojnásobné m2 

  06 farba polymerátová 05 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 05 reaktívny m2 

  08 arba epoxidechtová 05 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 05 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 05 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 05 reaktívny m2 

  13 farba nitrocelulózová 05 reaktívny m2 

  14 lak asfaltový 05 reaktívny m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

05 reaktívny m2 

 03 vykurovacie telesá 01 farba olejová 01 rebrové rúry m2 

  02 farba syntetická 01 rebrové rúry m2 

  11 farba disperzná 03 oceľové doskové m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 liatinové m2 

 04 potrubie a armatúry 01 farba olejová 01 do DN 50 mm m2 

  02 farba syntetická 02 do DN 100 mm m2 

  03 farba chlórkaučuková 03 do DN 150 mm ks, m 

  07 farba epoxidová 04 do DN 200 mm m2 
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  11 farba disperzná 05 do DN 300 mm m2 

  12 farba plumbinolová 06 nad DN 300 mm ks, m 

  14 lak asfaltový 06 nad DN 300 mm m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 nad DN 300 mm m2 

 05 klampiarske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

   03 dvojnásobné ks, m 

 06 stolárske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  07 farba epoxidová 03 dvojnásobné m2 

  10 farba polyuretánová 06 napustením m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

07 lakovaním m2 

 07 tesárske konštrukcie 01 farba olejová 02 jednonásobné m2 

  02 farba syntetická 03 dvojnásobné ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 trojnásobné m2 

  16 farba fungicídna 06 napustením m2 

  17 farba emulzná 07 lakovaním m2 

 08 omietky a betónové 
povrchy 

01 farba olejová 01 stropov m2 

  02 farba syntetická 02 stien m2 

  03 farba chlórkaučuková 02 stien m2 

  04 farba vinylová 02 stien m2 

  05 farba polystyrénová 02 stien m2 

  07 farba epoxidová 02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  08 farba epoxidechtová 02 stien m2 

  10 impregnačný 
polyuretánový náter 

02 stien m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

01 stropov m2 

   02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  16 impregnačný cementový 
náter 

03 mostoviek m2 

02 maľby 01 úprava podkladu 21 mlieko vápenné 01 jednonásobné m2 

   02 dvojnásobné m2 

  22 stierka 
06 miestnost do 3,80 m 
výšky 

m2 

   07 miestnosť nad 4,80 m 
výšky 

m2 

 02 stien 21 farba vápenná 01 jednonásobné m2 

 03 stropov 23 farba glejová 02 dvojnásobné m2 

  24 farba latexová 05 viacfarebné m2 

  25 zmesi práškové 05 viacfarebné m2 

  26 zmesi tekuté 05 viacfarebné m2 

  28 štruktúrovaný povrch 
01 miestnosť do 3,80 m 
výšky 

m2 

   02 miestnosť nad 3,80 m 
výšky 

m2 

  29 bandážovanie 01 šírky do 0,10m m 

   02 šírky nad 0,10 do 0,25 m m 
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 04 ostatné práce 30 valčekovanie 01 jednofarebné m2 

   02 dvojfarebné m2 

  32 šablónovanie 01 vlysov m2 

   02 plošné m2 

03 tapetovanie 02 stropov 43 tapety lepené 01 papierové m2 

 03 stien 44 tapety samolepiace 02 vliesové m2 

   03 vinylové m2 

   04 sklotextilné m2 

   05 nálepky m2 

  

86 Zasklievacie práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny, priečky 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

02 zábradlia 
02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo profilované 01 výšky do 1 m m2 

   02 výšky do 2 m m2 

   03 výšky do 3 m m2 

  08 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

03 strechy, svetlíky 01 s podtmelením na lišty 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

04 okná, dvere 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 03 sklo plavené 03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 
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  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

06 podhľady 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  

87 Montáž technického vybavenia stravovacích zariadení, práčovní a čistiarní 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

05 práčovne, čistiarne 01 práčky 01 elektrické  ks 

 02 odstredivky 04 parné  ks 

 03 sušiarne, sušiče 04 parné  ks 

 04 hladiace zariadenia 04 parné  ks 

 05 hladiace lisy 04 parné  ks 

 06 vyváracie kotly 04 parné  ks 

 07 zariadenia pre 
chem.čistenie 

04 parné  ks 

  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kanalizácia 01 potrubie 01 rúry kameninové 01 normálne ks 

   02 kyselinovzdorné m 

  02 rúry plastové 01 novodurové ks 

   02 polyetylénové m 

   03 sklolaminátové m 

  03 rúry oceľové 01 normálne ks 

   02 nerezové m 

  04 rúry liatinové 01 hrdlové m 

   02 bezhrdlové m 

 02 príslušenstvo 01 vpuste podlahové 01 plastové ks 

   03 veľkokapacitné ks 

  02 uzávierky zápachové 01 vaňové, sprchové ks 

   02 podlahové m 

   03 pisoárové m 

   04 umývadlové ks 

   05 drezové ks 

  03 vtoky strešné, 
balkónové, terasové 

01 liatinové ks 

  04 lapače strešných 
splavenín 

02 novodurové m 

  05 posúvače kalové 01 liatinové ks 

  06 klapky 01 liatinové ks 

  07 hlavice ventilačné 01 liatinové ks 
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   02 novodurové ks 

   03 kameninové ks 

  08 privzdušňovacie ventily 01 plastové ks 

02 vodovod 01 potrubie 02 rúry plastové 01 polyetylénové m 

   02 polypropylénové m 

   03 tvarovky ks 

  03 rúry oceľové 01 pozinkované m 

   02 asfaltované m 

  04 rúry liatinové 01 prírubové m 

   02 hrdlové m 

 02 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

  23 požiarna výbava 01 hydranty ks 

   02 prúdnice ks 

   03 hadicové spojky ks 

   04 hydrantové skrine sub 

   05 hadice m 

  24 vodomery 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

03 plynovod 01 potrubie 03 rúry oceľové 01 závitové čierne m 

   02 závitové asfaltované a 
jutované 

m 

   03 poplastované m 

   04 presné m 

   05 hladké čierne m 

   06 redukcie ks 

   07 chráničky m 

 02 prípojky 25 k plynomerom 01 spájané na závit sub 

   02 spájané zváraním sub 

   03 rozpierky prípojok sub 

  26 k strojom a zariadeniam 
01 oceľové rúrky závitové 
čierne 

ks 

   02 vyvedenie a upevnenie 
plynovodných výpustiek 

ks 

 03 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

05 zariaďovacie predmety 01 záchody 41 záchody splachovacie 01 nízkopoložené ks 

   02 vysokopoložené súb. 

  42 pisoáre 01 záchodky ks 

   02 stojiská ks 

 02 kúpeľne 44 vane 01 liatinové ks 

   02 plechové ks 

   03 plastové ks 

 03 kuchyne 47 drezy 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

 05 príprava teplej vody 61 ohrievače plynové 01 prietokové ks 

   02 zásobníkové ks 

  62 zásobníky elektrické 01 akumulačné ks 

 07 zariaďovacie armatúry 71 ventily výtokové 01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

   03 rohové ks 
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  72 batérie umývadlové, 
drezové 

01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

  73 batérie vanové 01 nástenné ks 

  74 batérie sprchové 01 s pevnou výškou ks 

   02 s nastaviteľnou výškou ks 

  76 uzávierky zápachové 01 umývadlové ks 

   02 drezové ks 

   03 vaňové ks 

07 revízie domových 
plynovodov 

01 opakované skúšky 
potrubia 

10 do 20 m 01 do DN 50 úsek 

  11 nad 20 do 50 m 02 do DN 80 úsek 

  12 nad 50 m 02 do DN 80 úsek 

  

89 Kurenársko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kotolne 01 kotle teplovodné 01 na pevné palivo 01 liatinové sub 

  02 na kvapalné palivo 02 oceľové sub 

  03 na plynné palivo 02 oceľové sub 

  04 kombinované 02 oceľové sub 

  05 elektrické 02 oceľové sub 

 02 kotle horúcovodné 05 elektrické 02 oceľové sub 

 05 zariadenia 
zabezpečovacie 

11 pretlakové 01 s obsahom 30 l sub 

   02 s obsahom 60 l sub 

   03 s obsahom 120 l sub 

 06 doplňujúce zariadenia 12 hadice napúšťacie 01 gumené m 

   02 polyetylénové m 

  19 dymovody a komínové 
sady 

01 nerezové sub 

   02 plastové sub 

02 strojovne 02 ohrievače 03 kombinované 01 ležaté ks 

   02 stojaté ks 

  04 solárne 02 stojaté ks 

 03 výmenníky tepla 08 stavebnicové 01 DN 150/2,0 sub 

   02 DN 200/2,0 sub 

   03 DN 250/2,0 sub 

   04 DN 300/2,0 sub 

   05 DN 400 sub 

   06 DN 450 sub 

   07 DN 500 sub 

   08 DN 600 sub 

   09 DN 700 sub 

  09 jednochodové 01 PN 0,6/1,6 sub 

  10 dvojchodové 02 PN 2,5/2,5 sub 

 04 nádrže, nádoby 21 na kondenzát 01 štvorhranné sub 

   02 valcové sub 

  22 expanzné beztlakové 02 valcové sub 

  23 expanzné tlakové 02 stojaté sub 

  24 tlakové 01 ležaté sub 
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   02 stojaté sub 

   03 veterníky sub 

   04 vzdušníky sub 

03 rozvodné potrubia 01 z rúrok oceľových 01 závitových 02 nízkotlakové m 

  02 hladkých 03 strednotlakové m 

 06 kompenzátory 09 osové vlnové 01 závitové ks 

   02 navarovacie ks 

04 armatúry 01 ventily 01 uzatváracie 01 prírubové sub 

  02 spätné 02 závitové sub 

  03 poistné 03 privarovacie sub 

  04 redukčné 03 privarovacie sub 

  05 odvzdušňovacie 03 privarovacie sub 

  06 horúcovodné 03 privarovacie sub 

  07 regulačné 03 privarovacie sub 

  08 zmiešavacie 03 privarovacie sub 

 07 meracie 35 teplomery 01 priame ks 

   02 rohové ks 

   03 príložné ks 

   04 kondenzačné slučky ks 

   05 ďiaľkové ks 

   06 sumarizačné ks 

  36 tlakomery 01 deformačné ks 

   02 diferenčné ks 

   03 kontaktné ks 

  40 kapiláry 01 bez kompenzácie ks 

   02 s kompenzáciou ks 

05 vykurovacie telesá 01 radiátory 01 liatinové 01 článkové ks 

  02 oceľové 01 článkové ks 

   02 panelové ks 

  03 hliníkové 04 rúrkové ks 

 02 registre 05 z rúrok hladkých 01 jednopramenné ks 

  06 z rúrok rebrových 02 dvojpramenné ks 

   03 trojpramenné ks 

   04 štvorpramenné ks 

 03 sálavé zariadenia 07 trubkové infražiariče 01 jednostupňové sub 

   02 dvojstupňové sub 

  09 vyhrievacie panely 01 nástenné ks 

 04 konvekčné zariadenia 12 súpravy teplovzdušné 01 podokenné ks 

   02 nástenné ks 

07 revízie 01 tlakových nádob 01 prevádzkové 01 obsahu do 0,2 m3 sub 

  02 vnútorné 
02 obsahu nad 0,2 do 0,8 
m3 

sub 

  03 skúšky tesnosti 
03 obsahu nad 0,8 do 1,5 
m3 

ks 

  04 skúšky tlakové 
04 obsahu nad 1,5 do 5,0 
m3 

ks 

   05 obsahu nad 5,0 m3 ks 

 02 parných kotlov 04 skúšky tlakové 01 výhrev plochy do 30 m2 ks 

   02 výhrev plochy nad 30 do 
60 m2 

ks 

   03 výhrev plochy nad 60 do 
140 m2 

ks 
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   04 výhrev plochy nad 140 
m2 

ks 

 03 nízkotlakých kotolní 04 skúšky tlakové 
01 inštal výkon nad 50 do 
250 kW 

ks 

   02 inštal výkon nad 250 do 
500 kW 

ks 

   03 inštal výkon nad 500 do 
2 MW 

ks 

   04 inštal výkon nad 2 MW ks 

 04 plynových kotlov 04 skúšky tlakové 01 do 50 kW ks 

   02 nad 50 do 250 kW ks 

   03 nad 250 do 1000 kW ks 

   04 nad 1000 kW ks 

  

93 Montáž vzduchotechnických zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 ventilátory 01 axiálne    

 02 radiálne    

 03 do potrubia    

 04 špeciálne    

02 potrubie 01 rúry a tvarovky 01 spiro  ks 

  02 štvorhranné  ks 

  03 ohybné  ks 

  04 Spojky, Spony  ks 

  05 tvarovky  ks 

  06 Príruby  ks 

 02 potrubné elementy 01 tlmiče hluku  ks 

  02 klapky  ks 

  03 regulátory  ks 
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452131 Stavebné práce na stavbe komerčných budov 

  
45213100-4 Stavebné práce na stavbe komerčných budov 
45213110-7 Budovy obchodov 
45213111-4 Nákupné strediská 
45213112-1 Obchodné jednotky 
45213120-0 Poštové úrady 
45213130-3 Banky 
45213140-6 Trhy 
45213141-3 Tržnice 
45213142-0 Trhoviská 
45213150-9 Kancelárske budovy 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 múry 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 05 pod stroje 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 
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   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

   05 liaporový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  14 debnenie posuvné 01 drevené m3 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 
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   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 

   02 laná t 

   03 tyče t 

 02 výplňové, obkladné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 preklady 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 04 rímsy 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 05 klenbové pásy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

03 stĺpy, piliere, vzpery a 
rámové stojky (pozemné 
stavby) 

01 hranaté 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 oblé 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 členené 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 
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   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr.C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

04 steny a priečky 01 nosné, výplňové, deliace 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 parapetné, atikové 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 plotové, zábradelné 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 
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07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

01 plošné, klenby, škrupiny 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 vence 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 nosníky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 strechy 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  17 obklad 01 doskami m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

09 schodiskové konštrukcie 01 kompletné 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 
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12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 tehly pálené 01 plné m3 

 02 pätky 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

  15 betónové tvárnice 
(bloky) 

01 plné m3 

   02 duté m3 

02 múry 01 nosné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 výplňové 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

   03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 vápennocementové m3 

   02 plynosilikátové m3 

   03 pórobetónové m3 

   04 betónové m3 

   05 drevocementové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 04 obkladové 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

   02 dierované m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 
opracované 

01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 06 prekladov 13 valcované nosníky 01 tvaru I alebo U t 

 07 klenbových pásov 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

03 piliere, stĺpy 01 štvorhranné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 viachranné 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 oblé 01 tehly a tvarovky pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 vápennopieskové m3 

   04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

   06 betónové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

04 priečky, steny 01 výplňové, deliacie 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 

   05 pórobetónové m2 

   06 drevocementové m2 

   07 betónové m2 
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   08 hlinené m2 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

02 klenby 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 04 nosníky 13 valcovaný materiál 01 tvaru I alebo U t 

09 schodiská 01 stupne 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

  

13 Omietkárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vnútorné povrchy 
stropov a podhľadov 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

02 vnútorné povrchy 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

03 vnútorné povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

04 vnútorné povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 02 omietka hrubá zatrená 02 z malty vápennej 02 hr. dosky 15 mm m2 

 08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

08 vonkajšie povrchy 
schodiskových konštrukcií 

08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

 09 omietka šľachtená 
09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

01 škrabaná m2 

   02 nahadzovaná m2 

   03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  10 z tekutej omietkovej 
zmesi 

05 ryhovaná m2 

09 vonkajšie povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

10 vonkajšie povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 09 omietka šľachtená 
03 z malty 
vápennocementovej 

01 škrabaná m2 

  04 z malty cementovej 02 nahadzovaná m2 

  09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  

14 Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 mazanina 
01 krycia s povrchovou 
úpravou 

01 z betónu prostého 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 krycia bez povrchovej 
úpravy 

01 z betónu prostého 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 
03 podkladná, 
vyrovnávacia, oddeľujúca, 
plávajúca 

01 z betónu prostého 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 
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02 poter 01 krycí 01 z malty cementovej 
01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 02 vyrovnávací 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 03 pálený 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 04 popolčekocementový 
41 malta 
popolčekovocementová 

01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 05 perlitovocementový 
42 malta 
perlitovovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 06 boxitovocementový 43 malta boxitocementová 
02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 07 barytovocementový 
44 malta 
barytovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 08 polystyréncementový 
45 malta 
polystyréncementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

03 násyp 
01 pod podlahy, mazaniny 
a dlažby 

58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

 02 pod základ. konštrukcie 
58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 proti vode a zemnej 
vlhkosti 

01 bežných konštrukcií 01 náterivami a tmelmi 01 na ploche vodorovnej m2 

  02 pásmi 02 na ploche zvislej m2 

  03 fóliami 03 podhľadov m2 

 05 mostoviek 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 na ploche vodorovnej m 

   02 na ploche zvislej m2 

   03 podhľadov m2 

 06 zhotovenie detailov 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 škár, dilatačných škár m 

   02 obrátených a spätných 
spojov 

m2 

   03 rúrových prestupov m2 

   04 kotviacich prestupov ks 

   05 oceľových pásnic m 

   06 hydroizolačná prepážka m2 

 07 oceľových potrubí 01 ručne 01 natavením m2 

   02 ovinutím za studena m2 

   03 náterom za tepla m2 

02 hydroizolácia striech 01 plochých do sklonu 10° 01 náterivami a tmelmi 01 za studena m2 

 02 šikmých do 30° 01 náterivami a tmelmi 02 za tepla m2 

 03 šikmých nad 30° 02 pásmi 01 na sucho m2 

 04 oblých 02 pásmi 02 pritavením celoplošne m2 

 05 samostatné zosilenie 
striech a škár 

02 pásmi 03 pritavením bodovo m2 

 06 vytiahnutie izolačného 
povlaku 

02 pásmi 04 kotviacimi pásikmi m2 
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 07 doplnky striech 02 pásmi 05 kotviacimi terčami m2 

   06 pribitím m2 

  03 fóliami 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 prilepenou bodovo m2 

   04 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   05 zosilnenie spojov 
pásikom 

m2 

   06 kotviacimi pásikmi m2 

   07 kotviacimi terčami m2 

  04 termoplastmi 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   04 kotviacimi pásikmi m2 

   05 kotviacimi terčami m2 

  05 ochrannými a 
podkladnými textíliami 

01 položenou voľne m2 

   03 kotviacimi pásikmi m2 

   04 kotviacimi terčami m2 

03 tepelná izolácia 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 01 stropov m2 

  08 doskami 02 podláh m2 

  09 dielcami 03 stien m2 

  10 blokmi 04 striech m2 

  11 rohožami 05 doplnkov m2 

  14 nástrekmi 05 doplnkov m2 

  19 celulózou 05 doplnkov m2 

  21 kabín 05 doplnkov m2 

 04 telies 02 pásmi 01 plôch rovných m2 

  08 doskami 02 plôch tvarovaných m2 

  11 rohožami 03 bombírovaných čiel m2 

  15 obalenie pletivom 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

  18 doplnky 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

 05 potrubí 02 pásmi 01 pripevnená drôtom m2 

  11 rohožami 02 v pletive m2 

  12 skružami 03 v plechovom obale m2 

  13 trubicami 01 na potrubie m 

   02 na tvarovky ks 

   03 na armatúry ks 

  18 doplnky 04 na tmel m2 

   05 páskou m2 

04 akustické, protiotrasové 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 
01 voľne uložené, 
skrutkované 

m2 

  08 doskami, panelmi 02 lepené m2 

  11 rohožami 
03 prekrytie, fóliou, 
pletivom, drôtom 

m2 

  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 na hladko 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

 m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

 m2 

 02 tesársky viazané 03 fošne, hranoly, hranolky  m2 

 03 debnenie stien 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na zraz s olištovaním m2 

  06 hrubé fošne 03 s medzerami m2 

  07 hobľované fošne 04 pre rákosovú omietku m2 

  08 hrubé laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  09 hobľované laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  10 tyčovina 05 na záklopku, žalúziu m2 

  11 dielce 05 na záklopku, žalúziu m2 

03 schodiská 01 priamočiare 04 hrubé dosky 01 s podstupnicami m2 

 02 krivočiare 06 hrubé fošne 02 bez podstupníc m2 

  11 dielce 02 bez podstupníc m2 

04 strechy 02 konštrukcie krovov 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 pravidelného pôdorysu m3 

   02 nepravidelného 
pôdorysu 

m3 

   03 vlašských krokví m3 

 03 debnenie a laťovanie 04 hrubé dosky 01 striech rovných m2 

  06 hrubé fošne 02 striech oblúkových m2 

  08 hrubé laty 03 odkvapových ríms m2 

  15 dosky tvrdé 03 odkvapových ríms m2 

 04 nadstrešné konštrukcie 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 svetlíky m3 

  06 hrubé fošne 02 vikiere m2 

   03 komínové lavičky m2 

05 úpravy povrchov 01 lištovanie škár 04 hrubé dosky 02 stien m 

  05 hobľované dosky 02 stien m 

  12 lišty, laty 01 stropov m 

  13 pásky 02 stien m 

06 podlahy 01 podkladové 15 dosky tvrdé 01 na drevený podklad m2 

   02 na betón m2 

 02 tesárske 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na pero a drážku m2 

  06 hrubé fošne 02 na pero a drážku m2 

  07 hobľované fošne 02 na pero a drážku m2 

  11 dielce 02 na pero a drážku m2 

09 stropné konštrukcie 01 záklop 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 vrchný presahovaný m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

02 vrchný na zraz m2 

  04 hrubé dosky 03 vrchný na pero a drážku m2 

  05 hobľované dosky 04 zapustený na zraz m2 

   05 zapustený na pero a 
drážku 

m2 

 03 podbíjanie 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 s medzerou m2 

  

64 Klampiarske práce 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytiny striech z plechov 01 z tabúľ 01 plech pozinkovaný 01 sklonu do 30° m2 

 02 zo šablón 02 plech hliníkový 02 sklonu nad 30° do 45° m2 

  03 plech medený 03 sklonu nad 45° m2 

  04 plech zinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  05 plech titánzinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  06 plech poplastovaný 03 sklonu nad 45° m2 

02 oplechovanie 02 odkvapov 02 plech hliníkový 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m2 

  03 plech medený 
02 na strechách s 
lepenkovou krytinou 

m 

 03 strešných okien 04 plech zinkový 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m2 

  05 plech titánzinkový 
02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

  06 plech poplastovaný 
03 na strechách sklonu nad 
45° 

m2 

03 lemovanie 01 múrov 01 plech pozinkovaný 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m 

  02 plech hliníkový 02 na plochých strechách m 

  03 plech medený 03 na oblých strechách m 

 04 rúr 06 plech poplastovaný 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m 

   02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

   03 na strechách sklonu nad 
45° 

m 

 06 komínov 06 plech poplastovaný 01 v ploche m 

   02 v hrebeni m2 

04 ostatné prvky 03 snehové zachytávače 03 plech medený 01 lopatkové ks 

  04 plech zinkový 02 tyčové ks 

  05 plech titánzinkový 03 plechová podložka m 

 06 dilatácie, strešné, 
stropov, múrov a podláh 

07 plastové 01 jednodielne ks 

   02 dvojdielne m 

   03 trojdielne m 

05 odvodňovacie žľaby 01 pododkvapové 01 plech pozinkovaný 01 štvorhranné m 

  02 plech hliníkový 02 polkruhové m 

 02 nadrímsové 03 plech medený 01 štvorhranné ks 

 03 nadstrešné 04 plech zinkový 03 oblé ks 

 07 doplnky 07 plastové 01 kotlík kónický ks 

   02 kotlík štvorhranný ks 

   03 ochranný kôš strešného 
vpustu 

ks 

   04 maska hladká k 
nadrímsovým žľabom 

m 

   05 rohy ks 

   06 háky ks 

   07 čelo ks 

   08 hrdlo ks 

06 odvodňovacie rúry 03 doplnky 03 plech medený 01 odpadové koleno horné ks 

  04 plech zinkový 02 odpadové koleno dolné ks 

  05 plech titánzinkový 03 objímka odpadovej rúry ks 
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  06 plech poplastovaný 03 objímka odpadovej rúry ks 

  07 plastové 03 objímka odpadovej rúry ks 

  

65 Pokrývačské práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytina 01 zastrešenie 01 pálená 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  02 betonová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  03 prírodná bridlica 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  04 vláknocementová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  05 sklolaminátová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  06 z drevených šindľov 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  07 z umelých hmôt 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  08 šindľová-bitúmenová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

 02 obloženie stien 03 prírodná bridlica 01 na drevenú konštrukciu m2 

  04 vláknocementová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  05 sklolaminátová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  08 šindľová-bitúmenová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 pokrytie ríms, atík, 01 pálená 01 šírky do 15 cm m 

  02 betonová 02 šírky do 30 cm m 

  04 sklolaminátová 02 šírky do 30 cm m2 

  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 nekompletizované 01 dielce drevené 01 plné m2 

 02 kompletizované 01 dielce drevené 02 polozasklené m2 

   03 celozaslené m2 

03 úpravy povrchov 
01 obklady 
stien,stĺpov,pilierov 

01 dielce drevené 01 na pero a drážku m2 

 02 obklady podhľadov 02 dielce plastové 02 na zraz m2 

  04 dielce aglomerované 03 na ozub m2 

  05 palubovkami 03 na ozub m2 

04 okná 01 jednoduché 01 drevené 01 jednokrídlové ks 

 02 zdvojené 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

 03 dvojité 02 plastové 03 trojkrídlové ks 

   04 štvorkrídlové ks 

 04 strešné 02 plastové 01 kyvné ks 

05 dvere 02 dverné krídla 02 plastové 01 jednokrídlové ks 

 03 zárubne 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

   03 posuvné ks 

   04 zhrňovacie, skladacie ks 

  

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 pre zasklenie 01 z oceľových profilov  m2 

  02 z Al-profilov  m2 

 02 s výplňou z drôtenej 
siete 

11 skrutkovaním 01 do muriva m2 
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 03 z plechu 12 zváraním 02 na konštrukciu m2 

 04 z vlnitých dosiek 11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

 05 zo sklolaminátových 
dosiek 

11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

02 zábradlie 01 rovné 01 z profilovej ocele 01 do muriva m2 

 02 schodiskové 03 z rúrok 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 oblúkové 04 z tenkostenných profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

03 schodisko 01 rovné 01 pevné 01 do muriva m2 

 02 točité 02 sklápacie 02 na oceľovú konštrukciu m2 

04 výplne otvorov 02 dvere 16 otváravé 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

   03 ochrannohermetické ks 

  18 kyvné 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

 03 vráta 19 otočné 01 do oceľovej zárubne ks 

  20 posuvné 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  21 skladacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  22 zdvíhacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  23 protipožiarne 02 do oceľovej konštrukcie ks 

09 podhľady 01 kazetové 01 z oceľových profilov 01 do muriva m2 

 02 lamelové 02 z hliníkových profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

11 oplotenie 01 drôtené pletivo 07 čierne 01 na stĺpiky betónové m2 

  08 pozinkované 02 na stĺpiky oceľové m2 

  09 poplastované 02 na stĺpiky oceľové m2 

 06 závory mechanické 01 oceľové 01 na stĺpiky betónové ks 

   02 na stĺpiky oceľové ks 

13 zatemňovacie a 
zvukotlmiace zariadenia 

02 žaluzie lamelové 45 textilné 01 vertikálne m2 

   02 horizontálne m2 

14 kovové obklady 01 stien 51 oceľ uhlíkatá 01 do 2 m2 m2 

 02 stropov 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

 03 podláh 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

16 presvetľovacie 
konštrukcie 

01 svetlíky 27 sedlové 01 bez zasklenia m 

  28 hrebeňové 02 so zasklením m 

  29 priečne 02 so zasklením m 

  30 pre bezväzníkové haly 02 so zasklením m 

  31 pilové 02 so zasklením m 

  32 pultové 01 bez zasklenia m 

   02 so zasklením m 

   03 akrylónové ks 

  

68 Montáž oceľových konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 budovy 02 budovy občianske 01 jednopodlažné  t 

  02 viacpodlažné  m2 

 03 strechy 
01 hmotnosť plášťa do 50 
kg/m2 

01 bez svetlíkov a so 
svetlíkmi 

m2 

  02 hmotnosť plášťa do100 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 
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  03 hmotnosť plášťa do150 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi t 

  04 hmotnosť plášťa do 230 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

06 ostatné doplnkové 
konštrukcie 

01 podlahy a plošiny 01 plech 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  02 rošty 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 03 oplechovanie stien z 
vlnitého plechu 

02 nitovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  03 skrutkovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 04 krytina z tvarovaného 
plechu 

01 skrutkovaná 01 výšky do 15 m m2 

 05 oplechovanie stien z 02 zvarovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  03 nastrelovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  

69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 priečky 01 na konštrukciu drevenú 01 jednoducho opláštené 01 hr. 75 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 jednoducho opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  02 dvojito opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  03 trojito opláštené 04 hr. 150 mm m2 

   05 hr. 175 mm m2 

   06 hr. 200 mm m2 

02 steny 01 na konštrukciu drevenú 04 zdvojené 07 hr. 155 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 04 zdvojené 08 hr. 220 mm m2 

   09 hr. 255 mm m2 

  05 protipožiarna 10 hr.. 90 mm m2 

   11 hr. 115 mm m2 

   12 hr. 140 mm m2 

03 obklady 01 na konštrukciu drevenú 01 stien 01 jednostranne m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 stien 02 obojstanne m2 

04 podhľady 01 na konštrukciu drevenú 01 rovné 01 hr. dosky 12,5 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 02 šikmé 02 hr. dosky 15 mm m2 

  03 podkrovia 03 hr. dosky 25 mm m2 

  04 kazetové 03 hr. dosky 25 mm m2 

  

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

  04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 01 do malty m2 
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  06 terazzové 01 do malty m2 

  07 mozaikové 01 do malty m2 

   02 do tmelu m2 

 02 schodiská (stupne) 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

 03 soklíky 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švécké), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

02 obklady 01 steny 01 pórovinové, opakné 01 do malty m2 

 02 stĺpy 
02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

 03 ostenie 
03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

 04 parapety 04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

  

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 03 z 2 druhov kameňa 01 hr. do 30 mm vrátane m2 

  04 z 3 až 5 druhov kameňa 02 hr. 40 a 50 mm m2 

   03 hr. 60 a 70 mm m2 

  06 zo zlomkov dosiek 04 hr. 80 a 90 mm m2 

  07 z okrajových dosiek 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 02 schodiská (stupne) 08 dosky stupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  09 dosky podstupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 03 soklíky, lišty, hrany 10 rovné 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  11 kaskádovité (schodište) 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  12 šikmé 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

02 obklady 01 steny 01 z mäkkého kameňa 
01 hr. do 25 mm z 
remienkov 

m2 

 02 stĺpy 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 03 podhľady 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 04 ostenia 02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 05 parapety 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
03 hr. od 60 do 90 mm 
dosky 

m2 

   04 hr.od 100 do 120 mm 
dosky 

m2 

  

73 Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 liate terazzo 01 schodiská 01 drvina prírodná 01 stupne rovné m2 

  02 drvina farebná 02 stupne podkosené m2 

   03 stupne profilované m, m2 

   04 schodnice m2 

 02 sokle 02 drvina farebná 01 rovné m, m2 

   02 rovné s polžiabkom m2 

   03 šikmé, schodiskové m, m2 

 03 podlahy jednoduché 02 drvina farebná 01 hr. 20 mm m, m2 

   02 hr. 30 mm m2 

   03 hr. nad 30 mm m, m2 

 04 obruby podláh 02 drvina farebná 01 šírky 100 mm m, m2 

   02 šírky 200 mm m2 

 05 kazetové podlahy 02 drvina farebná 
01 hr. 20 mm, cez 0,25 do 
2,0 m2 

m, m2 

   02 hr. nad 20 mm m2 

 06 obklady parapetov 02 drvina farebná 01 hr 20 mm m, m2 

 07 dilatačné škáry 03 farebné kovy 01 vložky m 

  04 PVC 01 vložky m 

  05 mozaika 01 keramická, sklenná m 

02 syntetické 01 liate 03 epoxidové 01 hr. do 3 mm m2 

  04 polyesterové 02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

 02 plastbetón 03 epoxidový 01 hr. 10 mm m2 

   02 h. nad 10 do 14 mm m2 

   03 hr. 14 mm m2 

   04 žľaby odtokové m2 

   05 soklíky m 

  04 polyesterový 01 hr. 23 mm m2 

 03 plastmalta 03 epoxidová 01 hr. 6 mm m2 

  04 polyesterová 01 hr. 6 mm m2 

 04 laminované 04 polyesterové 01 hr 4 mm m2 

 05 stierky 03 epoxidová 01 hr. do 4 mm m2 

  05 silikátové 02 hr. nad 4 do 12 mm m2 

  07 polyuretánové 03 hr. nad 12 mm m2 

 06 nátery 03 epoxidové 01 betónových m2 

  04 polyesterové 02 drevených m2 

  06 disperzné 02 drevených m2 

 07 polymérmalta 03 epoxidová 01 hr. do 3 mm m2 

   02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

   03 hr. nad 6 do 20 mm m2 

   04 hr. nad 20 mm m2 

  

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vlysové 01 podlahy 00  01 lepené m2 

   02 pribíjané m2 

02 parketové 01 podlahy 01 tabule parketové 01 lepené m2 

  02 tabule mozaikové 02 pribíjané m2 

  03 tabule laminátové 03 voľne položené m2 
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  04 tabule parketové 
veľkoplošné 

03 voľne položené m2 

  05 kazetové 03 voľne položené m2 

 02 soklíky 01 lišty dubové 02 pribíjané m 

  02 lišty bukové 04 priskrutkované m 

  03 lišty z iných drevín 04 priskrutkované m 

03 povlakové 01 podlahy 01 z gumy 01 lepené m2 

 02 schodiská 05 z linolea 01 lepené m2 

 03 soklíky, hrany, lišty 05 z linolea 04 priskrutkované m 

 04 steny 02 z plastov (PVC) 03 voľne položené m2 

  03 z textilu 03 voľne položené m2 

  04 z korku 03 voľne položené m2 

  05 z linolea 03 voľne položené m2 

  

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 nátery 01 oceľové konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  03 farba chlorkaučuková 03 dvojnásobné ks, m 

  04 farba vinylová 04 trojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 05 štvornásobné m2 

  06 farba polymerátová 06 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 06 reaktívny m2 

  08 farba epoxidechtová 06 reaktívny m2 

  09 farba epoxipolyesterová 06 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 06 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 06 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 06 reaktívny ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 reaktívny m2 

  17 silikónové 06 reaktívny m2 

 02 kovové doplnkové 
konštr. 

01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  04 farba vinylová 03 dvojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 04 trojnásobné m2 

  06 farba polymerátová 05 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 05 reaktívny m2 

  08 arba epoxidechtová 05 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 05 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 05 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 05 reaktívny m2 

  13 farba nitrocelulózová 05 reaktívny m2 

  14 lak asfaltový 05 reaktívny m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

05 reaktívny m2 

 03 vykurovacie telesá 01 farba olejová 01 rebrové rúry m2 

  02 farba syntetická 01 rebrové rúry m2 

  11 farba disperzná 03 oceľové doskové m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 liatinové m2 
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 04 potrubie a armatúry 01 farba olejová 01 do DN 50 mm m2 

  02 farba syntetická 02 do DN 100 mm m2 

  03 farba chlórkaučuková 03 do DN 150 mm ks, m 

  07 farba epoxidová 04 do DN 200 mm m2 

  11 farba disperzná 05 do DN 300 mm m2 

  12 farba plumbinolová 06 nad DN 300 mm ks, m 

  14 lak asfaltový 06 nad DN 300 mm m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 nad DN 300 mm m2 

 05 klampiarske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

   03 dvojnásobné ks, m 

 06 stolárske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  07 farba epoxidová 03 dvojnásobné m2 

  10 farba polyuretánová 06 napustením m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

07 lakovaním m2 

 07 tesárske konštrukcie 01 farba olejová 02 jednonásobné m2 

  02 farba syntetická 03 dvojnásobné ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 trojnásobné m2 

  16 farba fungicídna 06 napustením m2 

  17 farba emulzná 07 lakovaním m2 

 08 omietky a betónové 
povrchy 

01 farba olejová 01 stropov m2 

  02 farba syntetická 02 stien m2 

  03 farba chlórkaučuková 02 stien m2 

  04 farba vinylová 02 stien m2 

  05 farba polystyrénová 02 stien m2 

  07 farba epoxidová 02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  08 farba epoxidechtová 02 stien m2 

  10 impregnačný 
polyuretánový náter 

02 stien m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

01 stropov m2 

   02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  16 impregnačný cementový 
náter 

03 mostoviek m2 

02 maľby 01 úprava podkladu 21 mlieko vápenné 01 jednonásobné m2 

   02 dvojnásobné m2 

  22 stierka 
06 miestnost do 3,80 m 
výšky 

m2 

   07 miestnosť nad 4,80 m 
výšky 

m2 

 02 stien 21 farba vápenná 01 jednonásobné m2 

 03 stropov 23 farba glejová 02 dvojnásobné m2 

  24 farba latexová 05 viacfarebné m2 

  25 zmesi práškové 05 viacfarebné m2 

  26 zmesi tekuté 05 viacfarebné m2 

  28 štruktúrovaný povrch 
01 miestnosť do 3,80 m 
výšky 

m2 
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   02 miestnosť nad 3,80 m 
výšky 

m2 

  29 bandážovanie 01 šírky do 0,10m m 

   02 šírky nad 0,10 do 0,25 m m 

 04 ostatné práce 30 valčekovanie 01 jednofarebné m2 

   02 dvojfarebné m2 

  32 šablónovanie 01 vlysov m2 

   02 plošné m2 

03 tapetovanie 02 stropov 43 tapety lepené 01 papierové m2 

 03 stien 44 tapety samolepiace 02 vliesové m2 

   03 vinylové m2 

   04 sklotextilné m2 

   05 nálepky m2 

  

86 Zasklievacie práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny, priečky 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

02 zábradlia 
02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo profilované 01 výšky do 1 m m2 

   02 výšky do 2 m m2 

   03 výšky do 3 m m2 

  08 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

03 strechy, svetlíky 01 s podtmelením na lišty 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

04 okná, dvere 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 03 sklo plavené 03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 
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  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

06 podhľady 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  

87 Montáž technického vybavenia stravovacích zariadení, práčovní a čistiarní 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

05 práčovne, čistiarne 01 práčky 01 elektrické  ks 

 02 odstredivky 04 parné  ks 

 03 sušiarne, sušiče 04 parné  ks 

 04 hladiace zariadenia 04 parné  ks 

 05 hladiace lisy 04 parné  ks 

 06 vyváracie kotly 04 parné  ks 

 07 zariadenia pre 
chem.čistenie 

04 parné  ks 

  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kanalizácia 01 potrubie 01 rúry kameninové 01 normálne ks 

   02 kyselinovzdorné m 

  02 rúry plastové 01 novodurové ks 

   02 polyetylénové m 

   03 sklolaminátové m 

  03 rúry oceľové 01 normálne ks 

   02 nerezové m 

  04 rúry liatinové 01 hrdlové m 

   02 bezhrdlové m 

 02 príslušenstvo 01 vpuste podlahové 01 plastové ks 

   03 veľkokapacitné ks 

  02 uzávierky zápachové 01 vaňové, sprchové ks 

   02 podlahové m 

   03 pisoárové m 

   04 umývadlové ks 

   05 drezové ks 

  03 vtoky strešné, 
balkónové, terasové 

01 liatinové ks 

  04 lapače strešných 
splavenín 

02 novodurové m 
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  05 posúvače kalové 01 liatinové ks 

  06 klapky 01 liatinové ks 

  07 hlavice ventilačné 01 liatinové ks 

   02 novodurové ks 

   03 kameninové ks 

  08 privzdušňovacie ventily 01 plastové ks 

02 vodovod 01 potrubie 02 rúry plastové 01 polyetylénové m 

   02 polypropylénové m 

   03 tvarovky ks 

  03 rúry oceľové 01 pozinkované m 

   02 asfaltované m 

  04 rúry liatinové 01 prírubové m 

   02 hrdlové m 

 02 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

  23 požiarna výbava 01 hydranty ks 

   02 prúdnice ks 

   03 hadicové spojky ks 

   04 hydrantové skrine sub 

   05 hadice m 

  24 vodomery 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

03 plynovod 01 potrubie 03 rúry oceľové 01 závitové čierne m 

   02 závitové asfaltované a 
jutované 

m 

   03 poplastované m 

   04 presné m 

   05 hladké čierne m 

   06 redukcie ks 

   07 chráničky m 

 02 prípojky 25 k plynomerom 01 spájané na závit sub 

   02 spájané zváraním sub 

   03 rozpierky prípojok sub 

  26 k strojom a zariadeniam 
01 oceľové rúrky závitové 
čierne 

ks 

   02 vyvedenie a upevnenie 
plynovodných výpustiek 

ks 

 03 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

05 zariaďovacie predmety 01 záchody 41 záchody splachovacie 01 nízkopoložené ks 

   02 vysokopoložené súb. 

  42 pisoáre 01 záchodky ks 

   02 stojiská ks 

 02 kúpeľne 44 vane 01 liatinové ks 

   02 plechové ks 

   03 plastové ks 

 03 kuchyne 47 drezy 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

 05 príprava teplej vody 61 ohrievače plynové 01 prietokové ks 

   02 zásobníkové ks 

  62 zásobníky elektrické 01 akumulačné ks 
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 07 zariaďovacie armatúry 71 ventily výtokové 01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

   03 rohové ks 

  72 batérie umývadlové, 
drezové 

01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

  73 batérie vanové 01 nástenné ks 

  74 batérie sprchové 01 s pevnou výškou ks 

   02 s nastaviteľnou výškou ks 

  76 uzávierky zápachové 01 umývadlové ks 

   02 drezové ks 

   03 vaňové ks 

07 revízie domových 
plynovodov 

01 opakované skúšky 
potrubia 

10 do 20 m 01 do DN 50 úsek 

  11 nad 20 do 50 m 02 do DN 80 úsek 

  12 nad 50 m 02 do DN 80 úsek 

  

89 Kurenársko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kotolne 01 kotle teplovodné 01 na pevné palivo 01 liatinové sub 

  02 na kvapalné palivo 02 oceľové sub 

  03 na plynné palivo 02 oceľové sub 

  04 kombinované 02 oceľové sub 

  05 elektrické 02 oceľové sub 

 02 kotle horúcovodné 05 elektrické 02 oceľové sub 

 05 zariadenia 
zabezpečovacie 

11 pretlakové 01 s obsahom 30 l sub 

   02 s obsahom 60 l sub 

   03 s obsahom 120 l sub 

 06 doplňujúce zariadenia 12 hadice napúšťacie 01 gumené m 

   02 polyetylénové m 

  19 dymovody a komínové 
sady 

01 nerezové sub 

   02 plastové sub 

02 strojovne 02 ohrievače 03 kombinované 01 ležaté ks 

   02 stojaté ks 

  04 solárne 02 stojaté ks 

 03 výmenníky tepla 08 stavebnicové 01 DN 150/2,0 sub 

   02 DN 200/2,0 sub 

   03 DN 250/2,0 sub 

   04 DN 300/2,0 sub 

   05 DN 400 sub 

   06 DN 450 sub 

   07 DN 500 sub 

   08 DN 600 sub 

   09 DN 700 sub 

  09 jednochodové 01 PN 0,6/1,6 sub 

  10 dvojchodové 02 PN 2,5/2,5 sub 

 04 nádrže, nádoby 21 na kondenzát 01 štvorhranné sub 

   02 valcové sub 
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  22 expanzné beztlakové 02 valcové sub 

  23 expanzné tlakové 02 stojaté sub 

  24 tlakové 01 ležaté sub 

   02 stojaté sub 

   03 veterníky sub 

   04 vzdušníky sub 

03 rozvodné potrubia 01 z rúrok oceľových 01 závitových 02 nízkotlakové m 

  02 hladkých 03 strednotlakové m 

 06 kompenzátory 09 osové vlnové 01 závitové ks 

   02 navarovacie ks 

04 armatúry 01 ventily 01 uzatváracie 01 prírubové sub 

  02 spätné 02 závitové sub 

  03 poistné 03 privarovacie sub 

  04 redukčné 03 privarovacie sub 

  05 odvzdušňovacie 03 privarovacie sub 

  06 horúcovodné 03 privarovacie sub 

  07 regulačné 03 privarovacie sub 

  08 zmiešavacie 03 privarovacie sub 

 07 meracie 35 teplomery 01 priame ks 

   02 rohové ks 

   03 príložné ks 

   04 kondenzačné slučky ks 

   05 ďiaľkové ks 

   06 sumarizačné ks 

  36 tlakomery 01 deformačné ks 

   02 diferenčné ks 

   03 kontaktné ks 

  40 kapiláry 01 bez kompenzácie ks 

   02 s kompenzáciou ks 

05 vykurovacie telesá 01 radiátory 01 liatinové 01 článkové ks 

  02 oceľové 01 článkové ks 

   02 panelové ks 

  03 hliníkové 04 rúrkové ks 

 02 registre 05 z rúrok hladkých 01 jednopramenné ks 

  06 z rúrok rebrových 02 dvojpramenné ks 

   03 trojpramenné ks 

   04 štvorpramenné ks 

 03 sálavé zariadenia 07 trubkové infražiariče 01 jednostupňové sub 

   02 dvojstupňové sub 

  09 vyhrievacie panely 01 nástenné ks 

 04 konvekčné zariadenia 12 súpravy teplovzdušné 01 podokenné ks 

   02 nástenné ks 

07 revízie 01 tlakových nádob 01 prevádzkové 01 obsahu do 0,2 m3 sub 

  02 vnútorné 
02 obsahu nad 0,2 do 0,8 
m3 

sub 

  03 skúšky tesnosti 
03 obsahu nad 0,8 do 1,5 
m3 

ks 

  04 skúšky tlakové 
04 obsahu nad 1,5 do 5,0 
m3 

ks 

   05 obsahu nad 5,0 m3 ks 

 02 parných kotlov 04 skúšky tlakové 01 výhrev plochy do 30 m2 ks 
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   02 výhrev plochy nad 30 do 
60 m2 

ks 

   03 výhrev plochy nad 60 do 
140 m2 

ks 

   04 výhrev plochy nad 140 
m2 

ks 

 03 nízkotlakých kotolní 04 skúšky tlakové 
01 inštal výkon nad 50 do 
250 kW 

ks 

   02 inštal výkon nad 250 do 
500 kW 

ks 

   03 inštal výkon nad 500 do 
2 MW 

ks 

   04 inštal výkon nad 2 MW ks 

 04 plynových kotlov 04 skúšky tlakové 01 do 50 kW ks 

   02 nad 50 do 250 kW ks 

   03 nad 250 do 1000 kW ks 

   04 nad 1000 kW ks 

  

93 Montáž vzduchotechnických zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 ventilátory 01 axiálne    

 02 radiálne    

 03 do potrubia    

 04 špeciálne    

02 potrubie 01 rúry a tvarovky 01 spiro  ks 

  02 štvorhranné  ks 

  03 ohybné  ks 

  04 Spojky, Spony  ks 

  05 tvarovky  ks 

  06 Príruby  ks 

 02 potrubné elementy 01 tlmiče hluku  ks 

  02 klapky  ks 

  03 regulátory  ks 
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452132 Stavebné práce na stavbe obchodných domov a priemyselných budov 

  
45213200-5 Stavebné práce na stavbe obchodných domov a priemyselných budov 
45213210-8 Chladiarenské zariadenia 
45213220-1 Stavebné práce na stavbe obchodných domov 
45213221-8 Sklady 
45213230-4 Bitúnky 
45213240-7 Poľnohospodárske budovy 
45213241-4 Stodoly 
45213242-1 Kravíny 
45213250-0 Stavebné práce na stavbe priemyselných budov 
45213251-7 Priemyselné jednotky 
45213252-4 Dielne 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 múry 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 05 pod stroje 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 
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   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

   05 liaporový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  14 debnenie posuvné 01 drevené m3 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 
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   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 

   02 laná t 

   03 tyče t 

 02 výplňové, obkladné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 preklady 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 04 rímsy 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 05 klenbové pásy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

03 stĺpy, piliere, vzpery a 
rámové stojky (pozemné 
stavby) 

01 hranaté 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 oblé 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 členené 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 
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   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr.C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

04 steny a priečky 01 nosné, výplňové, deliace 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 parapetné, atikové 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 plotové, zábradelné 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 
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07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

01 plošné, klenby, škrupiny 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 vence 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 nosníky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 strechy 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  17 obklad 01 doskami m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

09 schodiskové konštrukcie 01 kompletné 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 
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12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 tehly pálené 01 plné m3 

 02 pätky 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

  15 betónové tvárnice 
(bloky) 

01 plné m3 

   02 duté m3 

02 múry 01 nosné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 výplňové 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

   03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 vápennocementové m3 

   02 plynosilikátové m3 

   03 pórobetónové m3 

   04 betónové m3 

   05 drevocementové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 04 obkladové 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

   02 dierované m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 
opracované 

01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 06 prekladov 13 valcované nosníky 01 tvaru I alebo U t 

 07 klenbových pásov 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

03 piliere, stĺpy 01 štvorhranné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 viachranné 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 oblé 01 tehly a tvarovky pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 vápennopieskové m3 

   04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

   06 betónové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

04 priečky, steny 01 výplňové, deliacie 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 

   05 pórobetónové m2 

   06 drevocementové m2 

   07 betónové m2 
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   08 hlinené m2 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

02 klenby 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 04 nosníky 13 valcovaný materiál 01 tvaru I alebo U t 

09 schodiská 01 stupne 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

  

13 Omietkárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vnútorné povrchy 
stropov a podhľadov 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

02 vnútorné povrchy 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

03 vnútorné povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

04 vnútorné povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 02 omietka hrubá zatrená 02 z malty vápennej 02 hr. dosky 15 mm m2 

 08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

08 vonkajšie povrchy 
schodiskových konštrukcií 

08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

 09 omietka šľachtená 
09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

01 škrabaná m2 

   02 nahadzovaná m2 

   03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  10 z tekutej omietkovej 
zmesi 

05 ryhovaná m2 

09 vonkajšie povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

10 vonkajšie povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 09 omietka šľachtená 
03 z malty 
vápennocementovej 

01 škrabaná m2 

  04 z malty cementovej 02 nahadzovaná m2 

  09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  

14 Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 mazanina 
01 krycia s povrchovou 
úpravou 

01 z betónu prostého 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 krycia bez povrchovej 
úpravy 

01 z betónu prostého 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 
03 podkladná, 
vyrovnávacia, oddeľujúca, 
plávajúca 

01 z betónu prostého 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 



283 

 

02 poter 01 krycí 01 z malty cementovej 
01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 02 vyrovnávací 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 03 pálený 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 04 popolčekocementový 
41 malta 
popolčekovocementová 

01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 05 perlitovocementový 
42 malta 
perlitovovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 06 boxitovocementový 43 malta boxitocementová 
02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 07 barytovocementový 
44 malta 
barytovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 08 polystyréncementový 
45 malta 
polystyréncementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

03 násyp 
01 pod podlahy, mazaniny 
a dlažby 

58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

 02 pod základ. konštrukcie 
58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 proti vode a zemnej 
vlhkosti 

01 bežných konštrukcií 01 náterivami a tmelmi 01 na ploche vodorovnej m2 

  02 pásmi 02 na ploche zvislej m2 

  03 fóliami 03 podhľadov m2 

 05 mostoviek 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 na ploche vodorovnej m 

   02 na ploche zvislej m2 

   03 podhľadov m2 

 06 zhotovenie detailov 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 škár, dilatačných škár m 

   02 obrátených a spätných 
spojov 

m2 

   03 rúrových prestupov m2 

   04 kotviacich prestupov ks 

   05 oceľových pásnic m 

   06 hydroizolačná prepážka m2 

 07 oceľových potrubí 01 ručne 01 natavením m2 

   02 ovinutím za studena m2 

   03 náterom za tepla m2 

02 hydroizolácia striech 01 plochých do sklonu 10° 01 náterivami a tmelmi 01 za studena m2 

 02 šikmých do 30° 01 náterivami a tmelmi 02 za tepla m2 

 03 šikmých nad 30° 02 pásmi 01 na sucho m2 

 04 oblých 02 pásmi 02 pritavením celoplošne m2 

 05 samostatné zosilenie 
striech a škár 

02 pásmi 03 pritavením bodovo m2 

 06 vytiahnutie izolačného 
povlaku 

02 pásmi 04 kotviacimi pásikmi m2 
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 07 doplnky striech 02 pásmi 05 kotviacimi terčami m2 

   06 pribitím m2 

  03 fóliami 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 prilepenou bodovo m2 

   04 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   05 zosilnenie spojov 
pásikom 

m2 

   06 kotviacimi pásikmi m2 

   07 kotviacimi terčami m2 

  04 termoplastmi 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   04 kotviacimi pásikmi m2 

   05 kotviacimi terčami m2 

  05 ochrannými a 
podkladnými textíliami 

01 položenou voľne m2 

   03 kotviacimi pásikmi m2 

   04 kotviacimi terčami m2 

03 tepelná izolácia 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 01 stropov m2 

  08 doskami 02 podláh m2 

  09 dielcami 03 stien m2 

  10 blokmi 04 striech m2 

  11 rohožami 05 doplnkov m2 

  14 nástrekmi 05 doplnkov m2 

  19 celulózou 05 doplnkov m2 

  21 kabín 05 doplnkov m2 

 04 telies 02 pásmi 01 plôch rovných m2 

  08 doskami 02 plôch tvarovaných m2 

  11 rohožami 03 bombírovaných čiel m2 

  15 obalenie pletivom 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

  18 doplnky 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

 05 potrubí 02 pásmi 01 pripevnená drôtom m2 

  11 rohožami 02 v pletive m2 

  12 skružami 03 v plechovom obale m2 

  13 trubicami 01 na potrubie m 

   02 na tvarovky ks 

   03 na armatúry ks 

  18 doplnky 04 na tmel m2 

   05 páskou m2 

04 akustické, protiotrasové 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 
01 voľne uložené, 
skrutkované 

m2 

  08 doskami, panelmi 02 lepené m2 

  11 rohožami 
03 prekrytie, fóliou, 
pletivom, drôtom 

m2 

  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 

  



285 

 

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 na hladko 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

 m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

 m2 

 02 tesársky viazané 03 fošne, hranoly, hranolky  m2 

 03 debnenie stien 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na zraz s olištovaním m2 

  06 hrubé fošne 03 s medzerami m2 

  07 hobľované fošne 04 pre rákosovú omietku m2 

  08 hrubé laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  09 hobľované laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  10 tyčovina 05 na záklopku, žalúziu m2 

  11 dielce 05 na záklopku, žalúziu m2 

03 schodiská 01 priamočiare 04 hrubé dosky 01 s podstupnicami m2 

 02 krivočiare 06 hrubé fošne 02 bez podstupníc m2 

  11 dielce 02 bez podstupníc m2 

04 strechy 02 konštrukcie krovov 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 pravidelného pôdorysu m3 

   02 nepravidelného 
pôdorysu 

m3 

   03 vlašských krokví m3 

 03 debnenie a laťovanie 04 hrubé dosky 01 striech rovných m2 

  06 hrubé fošne 02 striech oblúkových m2 

  08 hrubé laty 03 odkvapových ríms m2 

  15 dosky tvrdé 03 odkvapových ríms m2 

 04 nadstrešné konštrukcie 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 svetlíky m3 

  06 hrubé fošne 02 vikiere m2 

   03 komínové lavičky m2 

05 úpravy povrchov 01 lištovanie škár 04 hrubé dosky 02 stien m 

  05 hobľované dosky 02 stien m 

  12 lišty, laty 01 stropov m 

  13 pásky 02 stien m 

06 podlahy 01 podkladové 15 dosky tvrdé 01 na drevený podklad m2 

   02 na betón m2 

 02 tesárske 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na pero a drážku m2 

  06 hrubé fošne 02 na pero a drážku m2 

  07 hobľované fošne 02 na pero a drážku m2 

  11 dielce 02 na pero a drážku m2 

09 stropné konštrukcie 01 záklop 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 vrchný presahovaný m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

02 vrchný na zraz m2 

  04 hrubé dosky 03 vrchný na pero a drážku m2 

  05 hobľované dosky 04 zapustený na zraz m2 

   05 zapustený na pero a 
drážku 

m2 

 03 podbíjanie 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 s medzerou m2 

  

64 Klampiarske práce 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytiny striech z plechov 01 z tabúľ 01 plech pozinkovaný 01 sklonu do 30° m2 

 02 zo šablón 02 plech hliníkový 02 sklonu nad 30° do 45° m2 

  03 plech medený 03 sklonu nad 45° m2 

  04 plech zinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  05 plech titánzinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  06 plech poplastovaný 03 sklonu nad 45° m2 

02 oplechovanie 02 odkvapov 02 plech hliníkový 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m2 

  03 plech medený 
02 na strechách s 
lepenkovou krytinou 

m 

 03 strešných okien 04 plech zinkový 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m2 

  05 plech titánzinkový 
02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

  06 plech poplastovaný 
03 na strechách sklonu nad 
45° 

m2 

03 lemovanie 01 múrov 01 plech pozinkovaný 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m 

  02 plech hliníkový 02 na plochých strechách m 

  03 plech medený 03 na oblých strechách m 

 04 rúr 06 plech poplastovaný 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m 

   02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

   03 na strechách sklonu nad 
45° 

m 

 06 komínov 06 plech poplastovaný 01 v ploche m 

   02 v hrebeni m2 

04 ostatné prvky 03 snehové zachytávače 03 plech medený 01 lopatkové ks 

  04 plech zinkový 02 tyčové ks 

  05 plech titánzinkový 03 plechová podložka m 

 06 dilatácie, strešné, 
stropov, múrov a podláh 

07 plastové 01 jednodielne ks 

   02 dvojdielne m 

   03 trojdielne m 

05 odvodňovacie žľaby 01 pododkvapové 01 plech pozinkovaný 01 štvorhranné m 

  02 plech hliníkový 02 polkruhové m 

 02 nadrímsové 03 plech medený 01 štvorhranné ks 

 03 nadstrešné 04 plech zinkový 03 oblé ks 

 07 doplnky 07 plastové 01 kotlík kónický ks 

   02 kotlík štvorhranný ks 

   03 ochranný kôš strešného 
vpustu 

ks 

   04 maska hladká k 
nadrímsovým žľabom 

m 

   05 rohy ks 

   06 háky ks 

   07 čelo ks 

   08 hrdlo ks 

06 odvodňovacie rúry 03 doplnky 03 plech medený 01 odpadové koleno horné ks 

  04 plech zinkový 02 odpadové koleno dolné ks 

  05 plech titánzinkový 03 objímka odpadovej rúry ks 
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  06 plech poplastovaný 03 objímka odpadovej rúry ks 

  07 plastové 03 objímka odpadovej rúry ks 

  

65 Pokrývačské práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytina 01 zastrešenie 01 pálená 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  02 betonová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  03 prírodná bridlica 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  04 vláknocementová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  05 sklolaminátová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  06 z drevených šindľov 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  07 z umelých hmôt 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  08 šindľová-bitúmenová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

 02 obloženie stien 03 prírodná bridlica 01 na drevenú konštrukciu m2 

  04 vláknocementová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  05 sklolaminátová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  08 šindľová-bitúmenová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 pokrytie ríms, atík, 01 pálená 01 šírky do 15 cm m 

  02 betonová 02 šírky do 30 cm m 

  04 sklolaminátová 02 šírky do 30 cm m2 

  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 nekompletizované 01 dielce drevené 01 plné m2 

 02 kompletizované 01 dielce drevené 02 polozasklené m2 

   03 celozaslené m2 

03 úpravy povrchov 
01 obklady 
stien,stĺpov,pilierov 

01 dielce drevené 01 na pero a drážku m2 

 02 obklady podhľadov 02 dielce plastové 02 na zraz m2 

  04 dielce aglomerované 03 na ozub m2 

  05 palubovkami 03 na ozub m2 

04 okná 01 jednoduché 01 drevené 01 jednokrídlové ks 

 02 zdvojené 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

 03 dvojité 02 plastové 03 trojkrídlové ks 

   04 štvorkrídlové ks 

 04 strešné 02 plastové 01 kyvné ks 

05 dvere 02 dverné krídla 02 plastové 01 jednokrídlové ks 

 03 zárubne 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

   03 posuvné ks 

   04 zhrňovacie, skladacie ks 

  

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 pre zasklenie 01 z oceľových profilov  m2 

  02 z Al-profilov  m2 

 02 s výplňou z drôtenej 
siete 

11 skrutkovaním 01 do muriva m2 
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 03 z plechu 12 zváraním 02 na konštrukciu m2 

 04 z vlnitých dosiek 11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

 05 zo sklolaminátových 
dosiek 

11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

02 zábradlie 01 rovné 01 z profilovej ocele 01 do muriva m2 

 02 schodiskové 03 z rúrok 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 oblúkové 04 z tenkostenných profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

03 schodisko 01 rovné 01 pevné 01 do muriva m2 

 02 točité 02 sklápacie 02 na oceľovú konštrukciu m2 

04 výplne otvorov 02 dvere 16 otváravé 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

   03 ochrannohermetické ks 

  18 kyvné 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

 03 vráta 19 otočné 01 do oceľovej zárubne ks 

  20 posuvné 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  21 skladacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  22 zdvíhacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  23 protipožiarne 02 do oceľovej konštrukcie ks 

09 podhľady 01 kazetové 01 z oceľových profilov 01 do muriva m2 

 02 lamelové 02 z hliníkových profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

11 oplotenie 01 drôtené pletivo 07 čierne 01 na stĺpiky betónové m2 

  08 pozinkované 02 na stĺpiky oceľové m2 

  09 poplastované 02 na stĺpiky oceľové m2 

 06 závory mechanické 01 oceľové 01 na stĺpiky betónové ks 

   02 na stĺpiky oceľové ks 

13 zatemňovacie a 
zvukotlmiace zariadenia 

02 žaluzie lamelové 45 textilné 01 vertikálne m2 

   02 horizontálne m2 

14 kovové obklady 01 stien 51 oceľ uhlíkatá 01 do 2 m2 m2 

 02 stropov 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

 03 podláh 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

16 presvetľovacie 
konštrukcie 

01 svetlíky 27 sedlové 01 bez zasklenia m 

  28 hrebeňové 02 so zasklením m 

  29 priečne 02 so zasklením m 

  30 pre bezväzníkové haly 02 so zasklením m 

  31 pilové 02 so zasklením m 

  32 pultové 01 bez zasklenia m 

   02 so zasklením m 

   03 akrylónové ks 

  

68 Montáž oceľových konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 budovy 02 budovy občianske 01 jednopodlažné  t 

  02 viacpodlažné  m2 

 03 strechy 
01 hmotnosť plášťa do 50 
kg/m2 

01 bez svetlíkov a so 
svetlíkmi 

m2 

  02 hmotnosť plášťa do100 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 



289 

 

  03 hmotnosť plášťa do150 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi t 

  04 hmotnosť plášťa do 230 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

06 ostatné doplnkové 
konštrukcie 

01 podlahy a plošiny 01 plech 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  02 rošty 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 03 oplechovanie stien z 
vlnitého plechu 

02 nitovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  03 skrutkovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 04 krytina z tvarovaného 
plechu 

01 skrutkovaná 01 výšky do 15 m m2 

 05 oplechovanie stien z 02 zvarovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  03 nastrelovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  

69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 priečky 01 na konštrukciu drevenú 01 jednoducho opláštené 01 hr. 75 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 jednoducho opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  02 dvojito opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  03 trojito opláštené 04 hr. 150 mm m2 

   05 hr. 175 mm m2 

   06 hr. 200 mm m2 

02 steny 01 na konštrukciu drevenú 04 zdvojené 07 hr. 155 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 04 zdvojené 08 hr. 220 mm m2 

   09 hr. 255 mm m2 

  05 protipožiarna 10 hr.. 90 mm m2 

   11 hr. 115 mm m2 

   12 hr. 140 mm m2 

03 obklady 01 na konštrukciu drevenú 01 stien 01 jednostranne m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 stien 02 obojstanne m2 

04 podhľady 01 na konštrukciu drevenú 01 rovné 01 hr. dosky 12,5 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 02 šikmé 02 hr. dosky 15 mm m2 

  03 podkrovia 03 hr. dosky 25 mm m2 

  04 kazetové 03 hr. dosky 25 mm m2 

  

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

  04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 01 do malty m2 
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  06 terazzové 01 do malty m2 

  07 mozaikové 01 do malty m2 

   02 do tmelu m2 

 02 schodiská (stupne) 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

 03 soklíky 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švécké), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

02 obklady 01 steny 01 pórovinové, opakné 01 do malty m2 

 02 stĺpy 
02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

 03 ostenie 
03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

 04 parapety 04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

  

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 03 z 2 druhov kameňa 01 hr. do 30 mm vrátane m2 

  04 z 3 až 5 druhov kameňa 02 hr. 40 a 50 mm m2 

   03 hr. 60 a 70 mm m2 

  06 zo zlomkov dosiek 04 hr. 80 a 90 mm m2 

  07 z okrajových dosiek 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 02 schodiská (stupne) 08 dosky stupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  09 dosky podstupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 03 soklíky, lišty, hrany 10 rovné 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  11 kaskádovité (schodište) 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  12 šikmé 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

02 obklady 01 steny 01 z mäkkého kameňa 
01 hr. do 25 mm z 
remienkov 

m2 

 02 stĺpy 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 03 podhľady 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 04 ostenia 02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 05 parapety 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
03 hr. od 60 do 90 mm 
dosky 

m2 

   04 hr.od 100 do 120 mm 
dosky 

m2 

  

73 Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh 

  



291 

 

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 liate terazzo 01 schodiská 01 drvina prírodná 01 stupne rovné m2 

  02 drvina farebná 02 stupne podkosené m2 

   03 stupne profilované m, m2 

   04 schodnice m2 

 02 sokle 02 drvina farebná 01 rovné m, m2 

   02 rovné s polžiabkom m2 

   03 šikmé, schodiskové m, m2 

 03 podlahy jednoduché 02 drvina farebná 01 hr. 20 mm m, m2 

   02 hr. 30 mm m2 

   03 hr. nad 30 mm m, m2 

 04 obruby podláh 02 drvina farebná 01 šírky 100 mm m, m2 

   02 šírky 200 mm m2 

 05 kazetové podlahy 02 drvina farebná 
01 hr. 20 mm, cez 0,25 do 
2,0 m2 

m, m2 

   02 hr. nad 20 mm m2 

 06 obklady parapetov 02 drvina farebná 01 hr 20 mm m, m2 

 07 dilatačné škáry 03 farebné kovy 01 vložky m 

  04 PVC 01 vložky m 

  05 mozaika 01 keramická, sklenná m 

02 syntetické 01 liate 03 epoxidové 01 hr. do 3 mm m2 

  04 polyesterové 02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

 02 plastbetón 03 epoxidový 01 hr. 10 mm m2 

   02 h. nad 10 do 14 mm m2 

   03 hr. 14 mm m2 

   04 žľaby odtokové m2 

   05 soklíky m 

  04 polyesterový 01 hr. 23 mm m2 

 03 plastmalta 03 epoxidová 01 hr. 6 mm m2 

  04 polyesterová 01 hr. 6 mm m2 

 04 laminované 04 polyesterové 01 hr 4 mm m2 

 05 stierky 03 epoxidová 01 hr. do 4 mm m2 

  05 silikátové 02 hr. nad 4 do 12 mm m2 

  07 polyuretánové 03 hr. nad 12 mm m2 

 06 nátery 03 epoxidové 01 betónových m2 

  04 polyesterové 02 drevených m2 

  06 disperzné 02 drevených m2 

 07 polymérmalta 03 epoxidová 01 hr. do 3 mm m2 

   02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

   03 hr. nad 6 do 20 mm m2 

   04 hr. nad 20 mm m2 

  

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vlysové 01 podlahy 00  01 lepené m2 

   02 pribíjané m2 

02 parketové 01 podlahy 01 tabule parketové 01 lepené m2 

  02 tabule mozaikové 02 pribíjané m2 

  03 tabule laminátové 03 voľne položené m2 
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  04 tabule parketové 
veľkoplošné 

03 voľne položené m2 

  05 kazetové 03 voľne položené m2 

 02 soklíky 01 lišty dubové 02 pribíjané m 

  02 lišty bukové 04 priskrutkované m 

  03 lišty z iných drevín 04 priskrutkované m 

03 povlakové 01 podlahy 01 z gumy 01 lepené m2 

 02 schodiská 05 z linolea 01 lepené m2 

 03 soklíky, hrany, lišty 05 z linolea 04 priskrutkované m 

 04 steny 02 z plastov (PVC) 03 voľne položené m2 

  03 z textilu 03 voľne položené m2 

  04 z korku 03 voľne položené m2 

  05 z linolea 03 voľne položené m2 

  

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 nátery 01 oceľové konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  03 farba chlorkaučuková 03 dvojnásobné ks, m 

  04 farba vinylová 04 trojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 05 štvornásobné m2 

  06 farba polymerátová 06 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 06 reaktívny m2 

  08 farba epoxidechtová 06 reaktívny m2 

  09 farba epoxipolyesterová 06 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 06 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 06 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 06 reaktívny ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 reaktívny m2 

  17 silikónové 06 reaktívny m2 

 02 kovové doplnkové 
konštr. 

01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  04 farba vinylová 03 dvojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 04 trojnásobné m2 

  06 farba polymerátová 05 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 05 reaktívny m2 

  08 arba epoxidechtová 05 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 05 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 05 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 05 reaktívny m2 

  13 farba nitrocelulózová 05 reaktívny m2 

  14 lak asfaltový 05 reaktívny m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

05 reaktívny m2 

 03 vykurovacie telesá 01 farba olejová 01 rebrové rúry m2 

  02 farba syntetická 01 rebrové rúry m2 

  11 farba disperzná 03 oceľové doskové m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 liatinové m2 
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 04 potrubie a armatúry 01 farba olejová 01 do DN 50 mm m2 

  02 farba syntetická 02 do DN 100 mm m2 

  03 farba chlórkaučuková 03 do DN 150 mm ks, m 

  07 farba epoxidová 04 do DN 200 mm m2 

  11 farba disperzná 05 do DN 300 mm m2 

  12 farba plumbinolová 06 nad DN 300 mm ks, m 

  14 lak asfaltový 06 nad DN 300 mm m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 nad DN 300 mm m2 

 05 klampiarske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

   03 dvojnásobné ks, m 

 06 stolárske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  07 farba epoxidová 03 dvojnásobné m2 

  10 farba polyuretánová 06 napustením m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

07 lakovaním m2 

 07 tesárske konštrukcie 01 farba olejová 02 jednonásobné m2 

  02 farba syntetická 03 dvojnásobné ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 trojnásobné m2 

  16 farba fungicídna 06 napustením m2 

  17 farba emulzná 07 lakovaním m2 

 08 omietky a betónové 
povrchy 

01 farba olejová 01 stropov m2 

  02 farba syntetická 02 stien m2 

  03 farba chlórkaučuková 02 stien m2 

  04 farba vinylová 02 stien m2 

  05 farba polystyrénová 02 stien m2 

  07 farba epoxidová 02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  08 farba epoxidechtová 02 stien m2 

  10 impregnačný 
polyuretánový náter 

02 stien m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

01 stropov m2 

   02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  16 impregnačný cementový 
náter 

03 mostoviek m2 

02 maľby 01 úprava podkladu 21 mlieko vápenné 01 jednonásobné m2 

   02 dvojnásobné m2 

  22 stierka 
06 miestnost do 3,80 m 
výšky 

m2 

   07 miestnosť nad 4,80 m 
výšky 

m2 

 02 stien 21 farba vápenná 01 jednonásobné m2 

 03 stropov 23 farba glejová 02 dvojnásobné m2 

  24 farba latexová 05 viacfarebné m2 

  25 zmesi práškové 05 viacfarebné m2 

  26 zmesi tekuté 05 viacfarebné m2 

  28 štruktúrovaný povrch 
01 miestnosť do 3,80 m 
výšky 

m2 
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   02 miestnosť nad 3,80 m 
výšky 

m2 

  29 bandážovanie 01 šírky do 0,10m m 

   02 šírky nad 0,10 do 0,25 m m 

 04 ostatné práce 30 valčekovanie 01 jednofarebné m2 

   02 dvojfarebné m2 

  32 šablónovanie 01 vlysov m2 

   02 plošné m2 

03 tapetovanie 02 stropov 43 tapety lepené 01 papierové m2 

 03 stien 44 tapety samolepiace 02 vliesové m2 

   03 vinylové m2 

   04 sklotextilné m2 

   05 nálepky m2 

  

86 Zasklievacie práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny, priečky 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

02 zábradlia 
02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo profilované 01 výšky do 1 m m2 

   02 výšky do 2 m m2 

   03 výšky do 3 m m2 

  08 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

03 strechy, svetlíky 01 s podtmelením na lišty 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

04 okná, dvere 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 03 sklo plavené 03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 



295 

 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

06 podhľady 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  

87 Montáž technického vybavenia stravovacích zariadení, práčovní a čistiarní 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

05 práčovne, čistiarne 01 práčky 01 elektrické  ks 

 02 odstredivky 04 parné  ks 

 03 sušiarne, sušiče 04 parné  ks 

 04 hladiace zariadenia 04 parné  ks 

 05 hladiace lisy 04 parné  ks 

 06 vyváracie kotly 04 parné  ks 

 07 zariadenia pre 
chem.čistenie 

04 parné  ks 

  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kanalizácia 01 potrubie 01 rúry kameninové 01 normálne ks 

   02 kyselinovzdorné m 

  02 rúry plastové 01 novodurové ks 

   02 polyetylénové m 

   03 sklolaminátové m 

  03 rúry oceľové 01 normálne ks 

   02 nerezové m 

  04 rúry liatinové 01 hrdlové m 

   02 bezhrdlové m 

 02 príslušenstvo 01 vpuste podlahové 01 plastové ks 

   03 veľkokapacitné ks 

  02 uzávierky zápachové 01 vaňové, sprchové ks 

   02 podlahové m 

   03 pisoárové m 

   04 umývadlové ks 

   05 drezové ks 

  03 vtoky strešné, 
balkónové, terasové 

01 liatinové ks 

  04 lapače strešných 
splavenín 

02 novodurové m 
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  05 posúvače kalové 01 liatinové ks 

  06 klapky 01 liatinové ks 

  07 hlavice ventilačné 01 liatinové ks 

   02 novodurové ks 

   03 kameninové ks 

  08 privzdušňovacie ventily 01 plastové ks 

02 vodovod 01 potrubie 02 rúry plastové 01 polyetylénové m 

   02 polypropylénové m 

   03 tvarovky ks 

  03 rúry oceľové 01 pozinkované m 

   02 asfaltované m 

  04 rúry liatinové 01 prírubové m 

   02 hrdlové m 

 02 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

  23 požiarna výbava 01 hydranty ks 

   02 prúdnice ks 

   03 hadicové spojky ks 

   04 hydrantové skrine sub 

   05 hadice m 

  24 vodomery 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

03 plynovod 01 potrubie 03 rúry oceľové 01 závitové čierne m 

   02 závitové asfaltované a 
jutované 

m 

   03 poplastované m 

   04 presné m 

   05 hladké čierne m 

   06 redukcie ks 

   07 chráničky m 

 02 prípojky 25 k plynomerom 01 spájané na závit sub 

   02 spájané zváraním sub 

   03 rozpierky prípojok sub 

  26 k strojom a zariadeniam 
01 oceľové rúrky závitové 
čierne 

ks 

   02 vyvedenie a upevnenie 
plynovodných výpustiek 

ks 

 03 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

05 zariaďovacie predmety 01 záchody 41 záchody splachovacie 01 nízkopoložené ks 

   02 vysokopoložené súb. 

  42 pisoáre 01 záchodky ks 

   02 stojiská ks 

 02 kúpeľne 44 vane 01 liatinové ks 

   02 plechové ks 

   03 plastové ks 

 03 kuchyne 47 drezy 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

 05 príprava teplej vody 61 ohrievače plynové 01 prietokové ks 

   02 zásobníkové ks 

  62 zásobníky elektrické 01 akumulačné ks 
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 07 zariaďovacie armatúry 71 ventily výtokové 01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

   03 rohové ks 

  72 batérie umývadlové, 
drezové 

01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

  73 batérie vanové 01 nástenné ks 

  74 batérie sprchové 01 s pevnou výškou ks 

   02 s nastaviteľnou výškou ks 

  76 uzávierky zápachové 01 umývadlové ks 

   02 drezové ks 

   03 vaňové ks 

07 revízie domových 
plynovodov 

01 opakované skúšky 
potrubia 

10 do 20 m 01 do DN 50 úsek 

  11 nad 20 do 50 m 02 do DN 80 úsek 

  12 nad 50 m 02 do DN 80 úsek 

  

89 Kurenársko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kotolne 01 kotle teplovodné 01 na pevné palivo 01 liatinové sub 

  02 na kvapalné palivo 02 oceľové sub 

  03 na plynné palivo 02 oceľové sub 

  04 kombinované 02 oceľové sub 

  05 elektrické 02 oceľové sub 

 02 kotle horúcovodné 05 elektrické 02 oceľové sub 

 05 zariadenia 
zabezpečovacie 

11 pretlakové 01 s obsahom 30 l sub 

   02 s obsahom 60 l sub 

   03 s obsahom 120 l sub 

 06 doplňujúce zariadenia 12 hadice napúšťacie 01 gumené m 

   02 polyetylénové m 

  19 dymovody a komínové 
sady 

01 nerezové sub 

   02 plastové sub 

02 strojovne 02 ohrievače 03 kombinované 01 ležaté ks 

   02 stojaté ks 

  04 solárne 02 stojaté ks 

 03 výmenníky tepla 08 stavebnicové 01 DN 150/2,0 sub 

   02 DN 200/2,0 sub 

   03 DN 250/2,0 sub 

   04 DN 300/2,0 sub 

   05 DN 400 sub 

   06 DN 450 sub 

   07 DN 500 sub 

   08 DN 600 sub 

   09 DN 700 sub 

  09 jednochodové 01 PN 0,6/1,6 sub 

  10 dvojchodové 02 PN 2,5/2,5 sub 

 04 nádrže, nádoby 21 na kondenzát 01 štvorhranné sub 

   02 valcové sub 
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  22 expanzné beztlakové 02 valcové sub 

  23 expanzné tlakové 02 stojaté sub 

  24 tlakové 01 ležaté sub 

   02 stojaté sub 

   03 veterníky sub 

   04 vzdušníky sub 

03 rozvodné potrubia 01 z rúrok oceľových 01 závitových 02 nízkotlakové m 

  02 hladkých 03 strednotlakové m 

 06 kompenzátory 09 osové vlnové 01 závitové ks 

   02 navarovacie ks 

04 armatúry 01 ventily 01 uzatváracie 01 prírubové sub 

  02 spätné 02 závitové sub 

  03 poistné 03 privarovacie sub 

  04 redukčné 03 privarovacie sub 

  05 odvzdušňovacie 03 privarovacie sub 

  06 horúcovodné 03 privarovacie sub 

  07 regulačné 03 privarovacie sub 

  08 zmiešavacie 03 privarovacie sub 

 07 meracie 35 teplomery 01 priame ks 

   02 rohové ks 

   03 príložné ks 

   04 kondenzačné slučky ks 

   05 ďiaľkové ks 

   06 sumarizačné ks 

  36 tlakomery 01 deformačné ks 

   02 diferenčné ks 

   03 kontaktné ks 

  40 kapiláry 01 bez kompenzácie ks 

   02 s kompenzáciou ks 

05 vykurovacie telesá 01 radiátory 01 liatinové 01 článkové ks 

  02 oceľové 01 článkové ks 

   02 panelové ks 

  03 hliníkové 04 rúrkové ks 

 02 registre 05 z rúrok hladkých 01 jednopramenné ks 

  06 z rúrok rebrových 02 dvojpramenné ks 

   03 trojpramenné ks 

   04 štvorpramenné ks 

 03 sálavé zariadenia 07 trubkové infražiariče 01 jednostupňové sub 

   02 dvojstupňové sub 

  09 vyhrievacie panely 01 nástenné ks 

 04 konvekčné zariadenia 12 súpravy teplovzdušné 01 podokenné ks 

   02 nástenné ks 

07 revízie 01 tlakových nádob 01 prevádzkové 01 obsahu do 0,2 m3 sub 

  02 vnútorné 
02 obsahu nad 0,2 do 0,8 
m3 

sub 

  03 skúšky tesnosti 
03 obsahu nad 0,8 do 1,5 
m3 

ks 

  04 skúšky tlakové 
04 obsahu nad 1,5 do 5,0 
m3 

ks 

   05 obsahu nad 5,0 m3 ks 

 02 parných kotlov 04 skúšky tlakové 01 výhrev plochy do 30 m2 ks 
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   02 výhrev plochy nad 30 do 
60 m2 

ks 

   03 výhrev plochy nad 60 do 
140 m2 

ks 

   04 výhrev plochy nad 140 
m2 

ks 

 03 nízkotlakých kotolní 04 skúšky tlakové 
01 inštal výkon nad 50 do 
250 kW 

ks 

   02 inštal výkon nad 250 do 
500 kW 

ks 

   03 inštal výkon nad 500 do 
2 MW 

ks 

   04 inštal výkon nad 2 MW ks 

 04 plynových kotlov 04 skúšky tlakové 01 do 50 kW ks 

   02 nad 50 do 250 kW ks 

   03 nad 250 do 1000 kW ks 

   04 nad 1000 kW ks 

  

93 Montáž vzduchotechnických zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 ventilátory 01 axiálne    

 02 radiálne    

 03 do potrubia    

 04 špeciálne    

02 potrubie 01 rúry a tvarovky 01 spiro  ks 

  02 štvorhranné  ks 

  03 ohybné  ks 

  04 Spojky, Spony  ks 

  05 tvarovky  ks 

  06 Príruby  ks 

 02 potrubné elementy 01 tlmiče hluku  ks 

  02 klapky  ks 

  03 regulátory  ks 
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452133 Budovy súvisiace s dopravou 

  
45213300-6 Budovy súvisiace s dopravou 
45213310-9 Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s cestnou dopravou 
45213311-6 Autobusové stanice 
45213312-3 Parkovacie domy 
45213313-0 Budovy s parkoviskom, čerpadlom a motorestom 
45213314-7 Autobusové garáže 
45213320-2 Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so železničnou dopravou 
45213321-9 Železničné stanice 
45213322-6 Budova konečnej železničnej stanice 
45213330-5 Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s leteckou dopravou 
45213331-2 Letiskové budovy 
45213332-9 Riadiaca veža letiska 
45213340-8 Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s vodnou dopravou 
45213341-5 Budova konečnej stanice trajektu 
45213342-2 Ro-Ro terminál 
45213350-1 Stavebné práce na stavbe budov určených pre rôzne druhy dopravy 
45213351-8 Hangár určený na údržbu 
45213352-5 Servisné/obslužné depo 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 múry 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 
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 05 pod stroje 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

   05 liaporový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 
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  14 debnenie posuvné 01 drevené m3 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 

   02 laná t 

   03 tyče t 

 02 výplňové, obkladné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 preklady 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 04 rímsy 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 05 klenbové pásy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 
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03 stĺpy, piliere, vzpery a 
rámové stojky (pozemné 
stavby) 

01 hranaté 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 oblé 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 členené 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr.C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

04 steny a priečky 01 nosné, výplňové, deliace 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 parapetné, atikové 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 plotové, zábradelné 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 
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   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

01 plošné, klenby, škrupiny 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 vence 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 nosníky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 strechy 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  17 obklad 01 doskami m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

09 schodiskové konštrukcie 01 kompletné 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 
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  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

  

12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 tehly pálené 01 plné m3 

 02 pätky 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

  15 betónové tvárnice 
(bloky) 

01 plné m3 

   02 duté m3 

02 múry 01 nosné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 výplňové 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

   03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 vápennocementové m3 

   02 plynosilikátové m3 

   03 pórobetónové m3 

   04 betónové m3 

   05 drevocementové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 04 obkladové 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

   02 dierované m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 
opracované 

01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 06 prekladov 13 valcované nosníky 01 tvaru I alebo U t 

 07 klenbových pásov 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

03 piliere, stĺpy 01 štvorhranné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 viachranné 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 oblé 01 tehly a tvarovky pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 vápennopieskové m3 

   04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

   06 betónové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

04 priečky, steny 01 výplňové, deliacie 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 
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   05 pórobetónové m2 

   06 drevocementové m2 

   07 betónové m2 

   08 hlinené m2 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

02 klenby 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 04 nosníky 13 valcovaný materiál 01 tvaru I alebo U t 

09 schodiská 01 stupne 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

  

13 Omietkárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vnútorné povrchy 
stropov a podhľadov 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

02 vnútorné povrchy 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

03 vnútorné povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

04 vnútorné povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 02 omietka hrubá zatrená 02 z malty vápennej 02 hr. dosky 15 mm m2 

 08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

08 vonkajšie povrchy 
schodiskových konštrukcií 

08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

 09 omietka šľachtená 
09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

01 škrabaná m2 

   02 nahadzovaná m2 

   03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  10 z tekutej omietkovej 
zmesi 

05 ryhovaná m2 

09 vonkajšie povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

10 vonkajšie povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 09 omietka šľachtená 
03 z malty 
vápennocementovej 

01 škrabaná m2 

  04 z malty cementovej 02 nahadzovaná m2 

  09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  

14 Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 mazanina 
01 krycia s povrchovou 
úpravou 

01 z betónu prostého 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 krycia bez povrchovej 
úpravy 

01 z betónu prostého 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 
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03 podkladná, 
vyrovnávacia, oddeľujúca, 
plávajúca 

01 z betónu prostého 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

02 poter 01 krycí 01 z malty cementovej 
01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 02 vyrovnávací 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 03 pálený 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 04 popolčekocementový 
41 malta 
popolčekovocementová 

01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 05 perlitovocementový 
42 malta 
perlitovovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 06 boxitovocementový 43 malta boxitocementová 
02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 07 barytovocementový 
44 malta 
barytovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 08 polystyréncementový 
45 malta 
polystyréncementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

03 násyp 
01 pod podlahy, mazaniny 
a dlažby 

58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

 02 pod základ. konštrukcie 
58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 proti vode a zemnej 
vlhkosti 

01 bežných konštrukcií 01 náterivami a tmelmi 01 na ploche vodorovnej m2 

  02 pásmi 02 na ploche zvislej m2 

  03 fóliami 03 podhľadov m2 

 05 mostoviek 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 na ploche vodorovnej m 

   02 na ploche zvislej m2 

   03 podhľadov m2 

 06 zhotovenie detailov 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 škár, dilatačných škár m 

   02 obrátených a spätných 
spojov 

m2 

   03 rúrových prestupov m2 

   04 kotviacich prestupov ks 

   05 oceľových pásnic m 

   06 hydroizolačná prepážka m2 

 07 oceľových potrubí 01 ručne 01 natavením m2 

   02 ovinutím za studena m2 

   03 náterom za tepla m2 

02 hydroizolácia striech 01 plochých do sklonu 10° 01 náterivami a tmelmi 01 za studena m2 

 02 šikmých do 30° 01 náterivami a tmelmi 02 za tepla m2 

 03 šikmých nad 30° 02 pásmi 01 na sucho m2 
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 04 oblých 02 pásmi 02 pritavením celoplošne m2 

 05 samostatné zosilenie 
striech a škár 

02 pásmi 03 pritavením bodovo m2 

 06 vytiahnutie izolačného 
povlaku 

02 pásmi 04 kotviacimi pásikmi m2 

 07 doplnky striech 02 pásmi 05 kotviacimi terčami m2 

   06 pribitím m2 

  03 fóliami 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 prilepenou bodovo m2 

   04 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   05 zosilnenie spojov 
pásikom 

m2 

   06 kotviacimi pásikmi m2 

   07 kotviacimi terčami m2 

  04 termoplastmi 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   04 kotviacimi pásikmi m2 

   05 kotviacimi terčami m2 

  05 ochrannými a 
podkladnými textíliami 

01 položenou voľne m2 

   03 kotviacimi pásikmi m2 

   04 kotviacimi terčami m2 

03 tepelná izolácia 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 01 stropov m2 

  08 doskami 02 podláh m2 

  09 dielcami 03 stien m2 

  10 blokmi 04 striech m2 

  11 rohožami 05 doplnkov m2 

  14 nástrekmi 05 doplnkov m2 

  19 celulózou 05 doplnkov m2 

  21 kabín 05 doplnkov m2 

 04 telies 02 pásmi 01 plôch rovných m2 

  08 doskami 02 plôch tvarovaných m2 

  11 rohožami 03 bombírovaných čiel m2 

  15 obalenie pletivom 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

  18 doplnky 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

 05 potrubí 02 pásmi 01 pripevnená drôtom m2 

  11 rohožami 02 v pletive m2 

  12 skružami 03 v plechovom obale m2 

  13 trubicami 01 na potrubie m 

   02 na tvarovky ks 

   03 na armatúry ks 

  18 doplnky 04 na tmel m2 

   05 páskou m2 

04 akustické, protiotrasové 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 
01 voľne uložené, 
skrutkované 

m2 

  08 doskami, panelmi 02 lepené m2 
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  11 rohožami 
03 prekrytie, fóliou, 
pletivom, drôtom 

m2 

  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 na hladko 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

 m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

 m2 

 02 tesársky viazané 03 fošne, hranoly, hranolky  m2 

 03 debnenie stien 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na zraz s olištovaním m2 

  06 hrubé fošne 03 s medzerami m2 

  07 hobľované fošne 04 pre rákosovú omietku m2 

  08 hrubé laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  09 hobľované laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  10 tyčovina 05 na záklopku, žalúziu m2 

  11 dielce 05 na záklopku, žalúziu m2 

03 schodiská 01 priamočiare 04 hrubé dosky 01 s podstupnicami m2 

 02 krivočiare 06 hrubé fošne 02 bez podstupníc m2 

  11 dielce 02 bez podstupníc m2 

04 strechy 02 konštrukcie krovov 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 pravidelného pôdorysu m3 

   02 nepravidelného 
pôdorysu 

m3 

   03 vlašských krokví m3 

 03 debnenie a laťovanie 04 hrubé dosky 01 striech rovných m2 

  06 hrubé fošne 02 striech oblúkových m2 

  08 hrubé laty 03 odkvapových ríms m2 

  15 dosky tvrdé 03 odkvapových ríms m2 

 04 nadstrešné konštrukcie 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 svetlíky m3 

  06 hrubé fošne 02 vikiere m2 

   03 komínové lavičky m2 

05 úpravy povrchov 01 lištovanie škár 04 hrubé dosky 02 stien m 

  05 hobľované dosky 02 stien m 

  12 lišty, laty 01 stropov m 

  13 pásky 02 stien m 

06 podlahy 01 podkladové 15 dosky tvrdé 01 na drevený podklad m2 

   02 na betón m2 

 02 tesárske 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na pero a drážku m2 

  06 hrubé fošne 02 na pero a drážku m2 

  07 hobľované fošne 02 na pero a drážku m2 

  11 dielce 02 na pero a drážku m2 

09 stropné konštrukcie 01 záklop 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 vrchný presahovaný m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

02 vrchný na zraz m2 

  04 hrubé dosky 03 vrchný na pero a drážku m2 

  05 hobľované dosky 04 zapustený na zraz m2 
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   05 zapustený na pero a 
drážku 

m2 

 03 podbíjanie 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 s medzerou m2 

  

64 Klampiarske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytiny striech z plechov 01 z tabúľ 01 plech pozinkovaný 01 sklonu do 30° m2 

 02 zo šablón 02 plech hliníkový 02 sklonu nad 30° do 45° m2 

  03 plech medený 03 sklonu nad 45° m2 

  04 plech zinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  05 plech titánzinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  06 plech poplastovaný 03 sklonu nad 45° m2 

02 oplechovanie 02 odkvapov 02 plech hliníkový 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m2 

  03 plech medený 
02 na strechách s 
lepenkovou krytinou 

m 

 03 strešných okien 04 plech zinkový 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m2 

  05 plech titánzinkový 
02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

  06 plech poplastovaný 
03 na strechách sklonu nad 
45° 

m2 

03 lemovanie 01 múrov 01 plech pozinkovaný 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m 

  02 plech hliníkový 02 na plochých strechách m 

  03 plech medený 03 na oblých strechách m 

 04 rúr 06 plech poplastovaný 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m 

   02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

   03 na strechách sklonu nad 
45° 

m 

 06 komínov 06 plech poplastovaný 01 v ploche m 

   02 v hrebeni m2 

04 ostatné prvky 03 snehové zachytávače 03 plech medený 01 lopatkové ks 

  04 plech zinkový 02 tyčové ks 

  05 plech titánzinkový 03 plechová podložka m 

 06 dilatácie, strešné, 
stropov, múrov a podláh 

07 plastové 01 jednodielne ks 

   02 dvojdielne m 

   03 trojdielne m 

05 odvodňovacie žľaby 01 pododkvapové 01 plech pozinkovaný 01 štvorhranné m 

  02 plech hliníkový 02 polkruhové m 

 02 nadrímsové 03 plech medený 01 štvorhranné ks 

 03 nadstrešné 04 plech zinkový 03 oblé ks 

 07 doplnky 07 plastové 01 kotlík kónický ks 

   02 kotlík štvorhranný ks 

   03 ochranný kôš strešného 
vpustu 

ks 

   04 maska hladká k 
nadrímsovým žľabom 

m 

   05 rohy ks 
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   06 háky ks 

   07 čelo ks 

   08 hrdlo ks 

06 odvodňovacie rúry 03 doplnky 03 plech medený 01 odpadové koleno horné ks 

  04 plech zinkový 02 odpadové koleno dolné ks 

  05 plech titánzinkový 03 objímka odpadovej rúry ks 

  06 plech poplastovaný 03 objímka odpadovej rúry ks 

  07 plastové 03 objímka odpadovej rúry ks 

  

65 Pokrývačské práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytina 01 zastrešenie 01 pálená 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  02 betonová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  03 prírodná bridlica 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  04 vláknocementová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  05 sklolaminátová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  06 z drevených šindľov 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  07 z umelých hmôt 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  08 šindľová-bitúmenová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

 02 obloženie stien 03 prírodná bridlica 01 na drevenú konštrukciu m2 

  04 vláknocementová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  05 sklolaminátová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  08 šindľová-bitúmenová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 pokrytie ríms, atík, 01 pálená 01 šírky do 15 cm m 

  02 betonová 02 šírky do 30 cm m 

  04 sklolaminátová 02 šírky do 30 cm m2 

  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 nekompletizované 01 dielce drevené 01 plné m2 

 02 kompletizované 01 dielce drevené 02 polozasklené m2 

   03 celozaslené m2 

03 úpravy povrchov 
01 obklady 
stien,stĺpov,pilierov 

01 dielce drevené 01 na pero a drážku m2 

 02 obklady podhľadov 02 dielce plastové 02 na zraz m2 

  04 dielce aglomerované 03 na ozub m2 

  05 palubovkami 03 na ozub m2 

04 okná 01 jednoduché 01 drevené 01 jednokrídlové ks 

 02 zdvojené 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

 03 dvojité 02 plastové 03 trojkrídlové ks 

   04 štvorkrídlové ks 

 04 strešné 02 plastové 01 kyvné ks 

05 dvere 02 dverné krídla 02 plastové 01 jednokrídlové ks 

 03 zárubne 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

   03 posuvné ks 

   04 zhrňovacie, skladacie ks 

  

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 pre zasklenie 01 z oceľových profilov  m2 

  02 z Al-profilov  m2 

 02 s výplňou z drôtenej 
siete 

11 skrutkovaním 01 do muriva m2 

 03 z plechu 12 zváraním 02 na konštrukciu m2 

 04 z vlnitých dosiek 11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

 05 zo sklolaminátových 
dosiek 

11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

02 zábradlie 01 rovné 01 z profilovej ocele 01 do muriva m2 

 02 schodiskové 03 z rúrok 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 oblúkové 04 z tenkostenných profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

03 schodisko 01 rovné 01 pevné 01 do muriva m2 

 02 točité 02 sklápacie 02 na oceľovú konštrukciu m2 

04 výplne otvorov 02 dvere 16 otváravé 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

   03 ochrannohermetické ks 

  18 kyvné 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

 03 vráta 19 otočné 01 do oceľovej zárubne ks 

  20 posuvné 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  21 skladacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  22 zdvíhacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  23 protipožiarne 02 do oceľovej konštrukcie ks 

09 podhľady 01 kazetové 01 z oceľových profilov 01 do muriva m2 

 02 lamelové 02 z hliníkových profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

11 oplotenie 01 drôtené pletivo 07 čierne 01 na stĺpiky betónové m2 

  08 pozinkované 02 na stĺpiky oceľové m2 

  09 poplastované 02 na stĺpiky oceľové m2 

 06 závory mechanické 01 oceľové 01 na stĺpiky betónové ks 

   02 na stĺpiky oceľové ks 

13 zatemňovacie a 
zvukotlmiace zariadenia 

02 žaluzie lamelové 45 textilné 01 vertikálne m2 

   02 horizontálne m2 

14 kovové obklady 01 stien 51 oceľ uhlíkatá 01 do 2 m2 m2 

 02 stropov 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

 03 podláh 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

16 presvetľovacie 
konštrukcie 

01 svetlíky 27 sedlové 01 bez zasklenia m 

  28 hrebeňové 02 so zasklením m 

  29 priečne 02 so zasklením m 

  30 pre bezväzníkové haly 02 so zasklením m 

  31 pilové 02 so zasklením m 

  32 pultové 01 bez zasklenia m 

   02 so zasklením m 

   03 akrylónové ks 

  

68 Montáž oceľových konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 
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04 budovy 02 budovy občianske 01 jednopodlažné  t 

  02 viacpodlažné  m2 

 03 strechy 
01 hmotnosť plášťa do 50 
kg/m2 

01 bez svetlíkov a so 
svetlíkmi 

m2 

  02 hmotnosť plášťa do100 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

  03 hmotnosť plášťa do150 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi t 

  04 hmotnosť plášťa do 230 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

06 ostatné doplnkové 
konštrukcie 

01 podlahy a plošiny 01 plech 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  02 rošty 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 03 oplechovanie stien z 
vlnitého plechu 

02 nitovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  03 skrutkovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 04 krytina z tvarovaného 
plechu 

01 skrutkovaná 01 výšky do 15 m m2 

 05 oplechovanie stien z 02 zvarovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  03 nastrelovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  

69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 priečky 01 na konštrukciu drevenú 01 jednoducho opláštené 01 hr. 75 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 jednoducho opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  02 dvojito opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  03 trojito opláštené 04 hr. 150 mm m2 

   05 hr. 175 mm m2 

   06 hr. 200 mm m2 

02 steny 01 na konštrukciu drevenú 04 zdvojené 07 hr. 155 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 04 zdvojené 08 hr. 220 mm m2 

   09 hr. 255 mm m2 

  05 protipožiarna 10 hr.. 90 mm m2 

   11 hr. 115 mm m2 

   12 hr. 140 mm m2 

03 obklady 01 na konštrukciu drevenú 01 stien 01 jednostranne m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 stien 02 obojstanne m2 

04 podhľady 01 na konštrukciu drevenú 01 rovné 01 hr. dosky 12,5 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 02 šikmé 02 hr. dosky 15 mm m2 

  03 podkrovia 03 hr. dosky 25 mm m2 

  04 kazetové 03 hr. dosky 25 mm m2 

  

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 
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  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

  04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 01 do malty m2 

  06 terazzové 01 do malty m2 

  07 mozaikové 01 do malty m2 

   02 do tmelu m2 

 02 schodiská (stupne) 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

 03 soklíky 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švécké), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

02 obklady 01 steny 01 pórovinové, opakné 01 do malty m2 

 02 stĺpy 
02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

 03 ostenie 
03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

 04 parapety 04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

  

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 03 z 2 druhov kameňa 01 hr. do 30 mm vrátane m2 

  04 z 3 až 5 druhov kameňa 02 hr. 40 a 50 mm m2 

   03 hr. 60 a 70 mm m2 

  06 zo zlomkov dosiek 04 hr. 80 a 90 mm m2 

  07 z okrajových dosiek 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 02 schodiská (stupne) 08 dosky stupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  09 dosky podstupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 03 soklíky, lišty, hrany 10 rovné 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  11 kaskádovité (schodište) 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  12 šikmé 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

02 obklady 01 steny 01 z mäkkého kameňa 
01 hr. do 25 mm z 
remienkov 

m2 

 02 stĺpy 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 03 podhľady 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 04 ostenia 02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 05 parapety 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
03 hr. od 60 do 90 mm 
dosky 

m2 
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   04 hr.od 100 do 120 mm 
dosky 

m2 

  

73 Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 liate terazzo 01 schodiská 01 drvina prírodná 01 stupne rovné m2 

  02 drvina farebná 02 stupne podkosené m2 

   03 stupne profilované m, m2 

   04 schodnice m2 

 02 sokle 02 drvina farebná 01 rovné m, m2 

   02 rovné s polžiabkom m2 

   03 šikmé, schodiskové m, m2 

 03 podlahy jednoduché 02 drvina farebná 01 hr. 20 mm m, m2 

   02 hr. 30 mm m2 

   03 hr. nad 30 mm m, m2 

 04 obruby podláh 02 drvina farebná 01 šírky 100 mm m, m2 

   02 šírky 200 mm m2 

 05 kazetové podlahy 02 drvina farebná 
01 hr. 20 mm, cez 0,25 do 
2,0 m2 

m, m2 

   02 hr. nad 20 mm m2 

 06 obklady parapetov 02 drvina farebná 01 hr 20 mm m, m2 

 07 dilatačné škáry 03 farebné kovy 01 vložky m 

  04 PVC 01 vložky m 

  05 mozaika 01 keramická, sklenná m 

02 syntetické 01 liate 03 epoxidové 01 hr. do 3 mm m2 

  04 polyesterové 02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

 02 plastbetón 03 epoxidový 01 hr. 10 mm m2 

   02 h. nad 10 do 14 mm m2 

   03 hr. 14 mm m2 

   04 žľaby odtokové m2 

   05 soklíky m 

  04 polyesterový 01 hr. 23 mm m2 

 03 plastmalta 03 epoxidová 01 hr. 6 mm m2 

  04 polyesterová 01 hr. 6 mm m2 

 04 laminované 04 polyesterové 01 hr 4 mm m2 

 05 stierky 03 epoxidová 01 hr. do 4 mm m2 

  05 silikátové 02 hr. nad 4 do 12 mm m2 

  07 polyuretánové 03 hr. nad 12 mm m2 

 06 nátery 03 epoxidové 01 betónových m2 

  04 polyesterové 02 drevených m2 

  06 disperzné 02 drevených m2 

 07 polymérmalta 03 epoxidová 01 hr. do 3 mm m2 

   02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

   03 hr. nad 6 do 20 mm m2 

   04 hr. nad 20 mm m2 

  

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vlysové 01 podlahy 00  01 lepené m2 
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   02 pribíjané m2 

02 parketové 01 podlahy 01 tabule parketové 01 lepené m2 

  02 tabule mozaikové 02 pribíjané m2 

  03 tabule laminátové 03 voľne položené m2 

  04 tabule parketové 
veľkoplošné 

03 voľne položené m2 

  05 kazetové 03 voľne položené m2 

 02 soklíky 01 lišty dubové 02 pribíjané m 

  02 lišty bukové 04 priskrutkované m 

  03 lišty z iných drevín 04 priskrutkované m 

03 povlakové 01 podlahy 01 z gumy 01 lepené m2 

 02 schodiská 05 z linolea 01 lepené m2 

 03 soklíky, hrany, lišty 05 z linolea 04 priskrutkované m 

 04 steny 02 z plastov (PVC) 03 voľne položené m2 

  03 z textilu 03 voľne položené m2 

  04 z korku 03 voľne položené m2 

  05 z linolea 03 voľne položené m2 

  

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 nátery 01 oceľové konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  03 farba chlorkaučuková 03 dvojnásobné ks, m 

  04 farba vinylová 04 trojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 05 štvornásobné m2 

  06 farba polymerátová 06 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 06 reaktívny m2 

  08 farba epoxidechtová 06 reaktívny m2 

  09 farba epoxipolyesterová 06 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 06 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 06 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 06 reaktívny ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 reaktívny m2 

  17 silikónové 06 reaktívny m2 

 02 kovové doplnkové 
konštr. 

01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  04 farba vinylová 03 dvojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 04 trojnásobné m2 

  06 farba polymerátová 05 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 05 reaktívny m2 

  08 arba epoxidechtová 05 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 05 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 05 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 05 reaktívny m2 

  13 farba nitrocelulózová 05 reaktívny m2 

  14 lak asfaltový 05 reaktívny m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

05 reaktívny m2 
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 03 vykurovacie telesá 01 farba olejová 01 rebrové rúry m2 

  02 farba syntetická 01 rebrové rúry m2 

  11 farba disperzná 03 oceľové doskové m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 liatinové m2 

 04 potrubie a armatúry 01 farba olejová 01 do DN 50 mm m2 

  02 farba syntetická 02 do DN 100 mm m2 

  03 farba chlórkaučuková 03 do DN 150 mm ks, m 

  07 farba epoxidová 04 do DN 200 mm m2 

  11 farba disperzná 05 do DN 300 mm m2 

  12 farba plumbinolová 06 nad DN 300 mm ks, m 

  14 lak asfaltový 06 nad DN 300 mm m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 nad DN 300 mm m2 

 05 klampiarske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

   03 dvojnásobné ks, m 

 06 stolárske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  07 farba epoxidová 03 dvojnásobné m2 

  10 farba polyuretánová 06 napustením m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

07 lakovaním m2 

 07 tesárske konštrukcie 01 farba olejová 02 jednonásobné m2 

  02 farba syntetická 03 dvojnásobné ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 trojnásobné m2 

  16 farba fungicídna 06 napustením m2 

  17 farba emulzná 07 lakovaním m2 

 08 omietky a betónové 
povrchy 

01 farba olejová 01 stropov m2 

  02 farba syntetická 02 stien m2 

  03 farba chlórkaučuková 02 stien m2 

  04 farba vinylová 02 stien m2 

  05 farba polystyrénová 02 stien m2 

  07 farba epoxidová 02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  08 farba epoxidechtová 02 stien m2 

  10 impregnačný 
polyuretánový náter 

02 stien m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

01 stropov m2 

   02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  16 impregnačný cementový 
náter 

03 mostoviek m2 

02 maľby 01 úprava podkladu 21 mlieko vápenné 01 jednonásobné m2 

   02 dvojnásobné m2 

  22 stierka 
06 miestnost do 3,80 m 
výšky 

m2 

   07 miestnosť nad 4,80 m 
výšky 

m2 

 02 stien 21 farba vápenná 01 jednonásobné m2 

 03 stropov 23 farba glejová 02 dvojnásobné m2 
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  24 farba latexová 05 viacfarebné m2 

  25 zmesi práškové 05 viacfarebné m2 

  26 zmesi tekuté 05 viacfarebné m2 

  28 štruktúrovaný povrch 
01 miestnosť do 3,80 m 
výšky 

m2 

   02 miestnosť nad 3,80 m 
výšky 

m2 

  29 bandážovanie 01 šírky do 0,10m m 

   02 šírky nad 0,10 do 0,25 m m 

 04 ostatné práce 30 valčekovanie 01 jednofarebné m2 

   02 dvojfarebné m2 

  32 šablónovanie 01 vlysov m2 

   02 plošné m2 

03 tapetovanie 02 stropov 43 tapety lepené 01 papierové m2 

 03 stien 44 tapety samolepiace 02 vliesové m2 

   03 vinylové m2 

   04 sklotextilné m2 

   05 nálepky m2 

  

86 Zasklievacie práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny, priečky 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

02 zábradlia 
02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo profilované 01 výšky do 1 m m2 

   02 výšky do 2 m m2 

   03 výšky do 3 m m2 

  08 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

03 strechy, svetlíky 01 s podtmelením na lišty 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

04 okná, dvere 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 
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 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 03 sklo plavené 03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

06 podhľady 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  

87 Montáž technického vybavenia stravovacích zariadení, práčovní a čistiarní 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

05 práčovne, čistiarne 01 práčky 01 elektrické  ks 

 02 odstredivky 04 parné  ks 

 03 sušiarne, sušiče 04 parné  ks 

 04 hladiace zariadenia 04 parné  ks 

 05 hladiace lisy 04 parné  ks 

 06 vyváracie kotly 04 parné  ks 

 07 zariadenia pre 
chem.čistenie 

04 parné  ks 

  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kanalizácia 01 potrubie 01 rúry kameninové 01 normálne ks 

   02 kyselinovzdorné m 

  02 rúry plastové 01 novodurové ks 

   02 polyetylénové m 

   03 sklolaminátové m 

  03 rúry oceľové 01 normálne ks 

   02 nerezové m 

  04 rúry liatinové 01 hrdlové m 

   02 bezhrdlové m 

 02 príslušenstvo 01 vpuste podlahové 01 plastové ks 

   03 veľkokapacitné ks 

  02 uzávierky zápachové 01 vaňové, sprchové ks 

   02 podlahové m 

   03 pisoárové m 

   04 umývadlové ks 
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   05 drezové ks 

  03 vtoky strešné, 
balkónové, terasové 

01 liatinové ks 

  04 lapače strešných 
splavenín 

02 novodurové m 

  05 posúvače kalové 01 liatinové ks 

  06 klapky 01 liatinové ks 

  07 hlavice ventilačné 01 liatinové ks 

   02 novodurové ks 

   03 kameninové ks 

  08 privzdušňovacie ventily 01 plastové ks 

02 vodovod 01 potrubie 02 rúry plastové 01 polyetylénové m 

   02 polypropylénové m 

   03 tvarovky ks 

  03 rúry oceľové 01 pozinkované m 

   02 asfaltované m 

  04 rúry liatinové 01 prírubové m 

   02 hrdlové m 

 02 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

  23 požiarna výbava 01 hydranty ks 

   02 prúdnice ks 

   03 hadicové spojky ks 

   04 hydrantové skrine sub 

   05 hadice m 

  24 vodomery 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

03 plynovod 01 potrubie 03 rúry oceľové 01 závitové čierne m 

   02 závitové asfaltované a 
jutované 

m 

   03 poplastované m 

   04 presné m 

   05 hladké čierne m 

   06 redukcie ks 

   07 chráničky m 

 02 prípojky 25 k plynomerom 01 spájané na závit sub 

   02 spájané zváraním sub 

   03 rozpierky prípojok sub 

  26 k strojom a zariadeniam 
01 oceľové rúrky závitové 
čierne 

ks 

   02 vyvedenie a upevnenie 
plynovodných výpustiek 

ks 

 03 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

05 zariaďovacie predmety 01 záchody 41 záchody splachovacie 01 nízkopoložené ks 

   02 vysokopoložené súb. 

  42 pisoáre 01 záchodky ks 

   02 stojiská ks 

 02 kúpeľne 44 vane 01 liatinové ks 

   02 plechové ks 

   03 plastové ks 

 03 kuchyne 47 drezy 01 jednoduché ks 
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   02 dvojité ks 

 05 príprava teplej vody 61 ohrievače plynové 01 prietokové ks 

   02 zásobníkové ks 

  62 zásobníky elektrické 01 akumulačné ks 

 07 zariaďovacie armatúry 71 ventily výtokové 01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

   03 rohové ks 

  72 batérie umývadlové, 
drezové 

01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

  73 batérie vanové 01 nástenné ks 

  74 batérie sprchové 01 s pevnou výškou ks 

   02 s nastaviteľnou výškou ks 

  76 uzávierky zápachové 01 umývadlové ks 

   02 drezové ks 

   03 vaňové ks 

07 revízie domových 
plynovodov 

01 opakované skúšky 
potrubia 

10 do 20 m 01 do DN 50 úsek 

  11 nad 20 do 50 m 02 do DN 80 úsek 

  12 nad 50 m 02 do DN 80 úsek 

  

89 Kurenársko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kotolne 01 kotle teplovodné 01 na pevné palivo 01 liatinové sub 

  02 na kvapalné palivo 02 oceľové sub 

  03 na plynné palivo 02 oceľové sub 

  04 kombinované 02 oceľové sub 

  05 elektrické 02 oceľové sub 

 02 kotle horúcovodné 05 elektrické 02 oceľové sub 

 05 zariadenia 
zabezpečovacie 

11 pretlakové 01 s obsahom 30 l sub 

   02 s obsahom 60 l sub 

   03 s obsahom 120 l sub 

 06 doplňujúce zariadenia 12 hadice napúšťacie 01 gumené m 

   02 polyetylénové m 

  19 dymovody a komínové 
sady 

01 nerezové sub 

   02 plastové sub 

02 strojovne 02 ohrievače 03 kombinované 01 ležaté ks 

   02 stojaté ks 

  04 solárne 02 stojaté ks 

 03 výmenníky tepla 08 stavebnicové 01 DN 150/2,0 sub 

   02 DN 200/2,0 sub 

   03 DN 250/2,0 sub 

   04 DN 300/2,0 sub 

   05 DN 400 sub 

   06 DN 450 sub 

   07 DN 500 sub 

   08 DN 600 sub 

   09 DN 700 sub 
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  09 jednochodové 01 PN 0,6/1,6 sub 

  10 dvojchodové 02 PN 2,5/2,5 sub 

 04 nádrže, nádoby 21 na kondenzát 01 štvorhranné sub 

   02 valcové sub 

  22 expanzné beztlakové 02 valcové sub 

  23 expanzné tlakové 02 stojaté sub 

  24 tlakové 01 ležaté sub 

   02 stojaté sub 

   03 veterníky sub 

   04 vzdušníky sub 

03 rozvodné potrubia 01 z rúrok oceľových 01 závitových 02 nízkotlakové m 

  02 hladkých 03 strednotlakové m 

 06 kompenzátory 09 osové vlnové 01 závitové ks 

   02 navarovacie ks 

04 armatúry 01 ventily 01 uzatváracie 01 prírubové sub 

  02 spätné 02 závitové sub 

  03 poistné 03 privarovacie sub 

  04 redukčné 03 privarovacie sub 

  05 odvzdušňovacie 03 privarovacie sub 

  06 horúcovodné 03 privarovacie sub 

  07 regulačné 03 privarovacie sub 

  08 zmiešavacie 03 privarovacie sub 

 07 meracie 35 teplomery 01 priame ks 

   02 rohové ks 

   03 príložné ks 

   04 kondenzačné slučky ks 

   05 ďiaľkové ks 

   06 sumarizačné ks 

  36 tlakomery 01 deformačné ks 

   02 diferenčné ks 

   03 kontaktné ks 

  40 kapiláry 01 bez kompenzácie ks 

   02 s kompenzáciou ks 

05 vykurovacie telesá 01 radiátory 01 liatinové 01 článkové ks 

  02 oceľové 01 článkové ks 

   02 panelové ks 

  03 hliníkové 04 rúrkové ks 

 02 registre 05 z rúrok hladkých 01 jednopramenné ks 

  06 z rúrok rebrových 02 dvojpramenné ks 

   03 trojpramenné ks 

   04 štvorpramenné ks 

 03 sálavé zariadenia 07 trubkové infražiariče 01 jednostupňové sub 

   02 dvojstupňové sub 

  09 vyhrievacie panely 01 nástenné ks 

 04 konvekčné zariadenia 12 súpravy teplovzdušné 01 podokenné ks 

   02 nástenné ks 

07 revízie 01 tlakových nádob 01 prevádzkové 01 obsahu do 0,2 m3 sub 

  02 vnútorné 
02 obsahu nad 0,2 do 0,8 
m3 

sub 

  03 skúšky tesnosti 
03 obsahu nad 0,8 do 1,5 
m3 

ks 
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  04 skúšky tlakové 
04 obsahu nad 1,5 do 5,0 
m3 

ks 

   05 obsahu nad 5,0 m3 ks 

 02 parných kotlov 04 skúšky tlakové 01 výhrev plochy do 30 m2 ks 

   02 výhrev plochy nad 30 do 
60 m2 

ks 

   03 výhrev plochy nad 60 do 
140 m2 

ks 

   04 výhrev plochy nad 140 
m2 

ks 

 03 nízkotlakých kotolní 04 skúšky tlakové 
01 inštal výkon nad 50 do 
250 kW 

ks 

   02 inštal výkon nad 250 do 
500 kW 

ks 

   03 inštal výkon nad 500 do 
2 MW 

ks 

   04 inštal výkon nad 2 MW ks 

 04 plynových kotlov 04 skúšky tlakové 01 do 50 kW ks 

   02 nad 50 do 250 kW ks 

   03 nad 250 do 1000 kW ks 

   04 nad 1000 kW ks 

  

93 Montáž vzduchotechnických zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 ventilátory 01 axiálne    

 02 radiálne    

 03 do potrubia    

 04 špeciálne    

02 potrubie 01 rúry a tvarovky 01 spiro  ks 

  02 štvorhranné  ks 

  03 ohybné  ks 

  04 Spojky, Spony  ks 

  05 tvarovky  ks 

  06 Príruby  ks 

 02 potrubné elementy 01 tlmiče hluku  ks 

  02 klapky  ks 

  03 regulátory  ks 
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452141 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 

  
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 múry 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 05 pod stroje 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 
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   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

   05 liaporový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  14 debnenie posuvné 01 drevené m3 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 
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   02 laná t 

   03 tyče t 

 02 výplňové, obkladné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 preklady 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 04 rímsy 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 05 klenbové pásy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

03 stĺpy, piliere, vzpery a 
rámové stojky (pozemné 
stavby) 

01 hranaté 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 oblé 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 členené 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr.C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 
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   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

04 steny a priečky 01 nosné, výplňové, deliace 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 parapetné, atikové 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 plotové, zábradelné 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

01 plošné, klenby, škrupiny 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 vence 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 nosníky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 strechy 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 
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   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  17 obklad 01 doskami m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

09 schodiskové konštrukcie 01 kompletné 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

  

12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 tehly pálené 01 plné m3 

 02 pätky 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 
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  15 betónové tvárnice 
(bloky) 

01 plné m3 

   02 duté m3 

02 múry 01 nosné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 výplňové 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

   03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 vápennocementové m3 

   02 plynosilikátové m3 

   03 pórobetónové m3 

   04 betónové m3 

   05 drevocementové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 04 obkladové 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

   02 dierované m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 
opracované 

01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 06 prekladov 13 valcované nosníky 01 tvaru I alebo U t 

 07 klenbových pásov 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

03 piliere, stĺpy 01 štvorhranné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 viachranné 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 oblé 01 tehly a tvarovky pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 vápennopieskové m3 

   04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

   06 betónové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

04 priečky, steny 01 výplňové, deliacie 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 

   05 pórobetónové m2 

   06 drevocementové m2 

   07 betónové m2 

   08 hlinené m2 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

02 klenby 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 04 nosníky 13 valcovaný materiál 01 tvaru I alebo U t 

09 schodiská 01 stupne 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

  

13 Omietkárske práce 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vnútorné povrchy 
stropov a podhľadov 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

02 vnútorné povrchy 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

03 vnútorné povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

04 vnútorné povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 02 omietka hrubá zatrená 02 z malty vápennej 02 hr. dosky 15 mm m2 

 08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

08 vonkajšie povrchy 
schodiskových konštrukcií 

08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

 09 omietka šľachtená 
09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

01 škrabaná m2 

   02 nahadzovaná m2 

   03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  10 z tekutej omietkovej 
zmesi 

05 ryhovaná m2 

09 vonkajšie povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

10 vonkajšie povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 09 omietka šľachtená 
03 z malty 
vápennocementovej 

01 škrabaná m2 

  04 z malty cementovej 02 nahadzovaná m2 

  09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  

14 Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 mazanina 
01 krycia s povrchovou 
úpravou 

01 z betónu prostého 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 krycia bez povrchovej 
úpravy 

01 z betónu prostého 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 
03 podkladná, 
vyrovnávacia, oddeľujúca, 
plávajúca 

01 z betónu prostého 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

02 poter 01 krycí 01 z malty cementovej 
01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 02 vyrovnávací 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 03 pálený 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 04 popolčekocementový 
41 malta 
popolčekovocementová 

01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 
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 05 perlitovocementový 
42 malta 
perlitovovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 06 boxitovocementový 43 malta boxitocementová 
02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 07 barytovocementový 
44 malta 
barytovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 08 polystyréncementový 
45 malta 
polystyréncementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

03 násyp 
01 pod podlahy, mazaniny 
a dlažby 

58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

 02 pod základ. konštrukcie 
58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 proti vode a zemnej 
vlhkosti 

01 bežných konštrukcií 01 náterivami a tmelmi 01 na ploche vodorovnej m2 

  02 pásmi 02 na ploche zvislej m2 

  03 fóliami 03 podhľadov m2 

 05 mostoviek 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 na ploche vodorovnej m 

   02 na ploche zvislej m2 

   03 podhľadov m2 

 06 zhotovenie detailov 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 škár, dilatačných škár m 

   02 obrátených a spätných 
spojov 

m2 

   03 rúrových prestupov m2 

   04 kotviacich prestupov ks 

   05 oceľových pásnic m 

   06 hydroizolačná prepážka m2 

 07 oceľových potrubí 01 ručne 01 natavením m2 

   02 ovinutím za studena m2 

   03 náterom za tepla m2 

02 hydroizolácia striech 01 plochých do sklonu 10° 01 náterivami a tmelmi 01 za studena m2 

 02 šikmých do 30° 01 náterivami a tmelmi 02 za tepla m2 

 03 šikmých nad 30° 02 pásmi 01 na sucho m2 

 04 oblých 02 pásmi 02 pritavením celoplošne m2 

 05 samostatné zosilenie 
striech a škár 

02 pásmi 03 pritavením bodovo m2 

 06 vytiahnutie izolačného 
povlaku 

02 pásmi 04 kotviacimi pásikmi m2 

 07 doplnky striech 02 pásmi 05 kotviacimi terčami m2 

   06 pribitím m2 

  03 fóliami 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 prilepenou bodovo m2 

   04 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 
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   05 zosilnenie spojov 
pásikom 

m2 

   06 kotviacimi pásikmi m2 

   07 kotviacimi terčami m2 

  04 termoplastmi 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   04 kotviacimi pásikmi m2 

   05 kotviacimi terčami m2 

  05 ochrannými a 
podkladnými textíliami 

01 položenou voľne m2 

   03 kotviacimi pásikmi m2 

   04 kotviacimi terčami m2 

03 tepelná izolácia 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 01 stropov m2 

  08 doskami 02 podláh m2 

  09 dielcami 03 stien m2 

  10 blokmi 04 striech m2 

  11 rohožami 05 doplnkov m2 

  14 nástrekmi 05 doplnkov m2 

  19 celulózou 05 doplnkov m2 

  21 kabín 05 doplnkov m2 

 04 telies 02 pásmi 01 plôch rovných m2 

  08 doskami 02 plôch tvarovaných m2 

  11 rohožami 03 bombírovaných čiel m2 

  15 obalenie pletivom 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

  18 doplnky 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

 05 potrubí 02 pásmi 01 pripevnená drôtom m2 

  11 rohožami 02 v pletive m2 

  12 skružami 03 v plechovom obale m2 

  13 trubicami 01 na potrubie m 

   02 na tvarovky ks 

   03 na armatúry ks 

  18 doplnky 04 na tmel m2 

   05 páskou m2 

04 akustické, protiotrasové 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 
01 voľne uložené, 
skrutkované 

m2 

  08 doskami, panelmi 02 lepené m2 

  11 rohožami 
03 prekrytie, fóliou, 
pletivom, drôtom 

m2 

  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 na hladko 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

 m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

 m2 

 02 tesársky viazané 03 fošne, hranoly, hranolky  m2 

 03 debnenie stien 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 
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  05 hobľované dosky 02 na zraz s olištovaním m2 

  06 hrubé fošne 03 s medzerami m2 

  07 hobľované fošne 04 pre rákosovú omietku m2 

  08 hrubé laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  09 hobľované laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  10 tyčovina 05 na záklopku, žalúziu m2 

  11 dielce 05 na záklopku, žalúziu m2 

03 schodiská 01 priamočiare 04 hrubé dosky 01 s podstupnicami m2 

 02 krivočiare 06 hrubé fošne 02 bez podstupníc m2 

  11 dielce 02 bez podstupníc m2 

04 strechy 02 konštrukcie krovov 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 pravidelného pôdorysu m3 

   02 nepravidelného 
pôdorysu 

m3 

   03 vlašských krokví m3 

 03 debnenie a laťovanie 04 hrubé dosky 01 striech rovných m2 

  06 hrubé fošne 02 striech oblúkových m2 

  08 hrubé laty 03 odkvapových ríms m2 

  15 dosky tvrdé 03 odkvapových ríms m2 

 04 nadstrešné konštrukcie 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 svetlíky m3 

  06 hrubé fošne 02 vikiere m2 

   03 komínové lavičky m2 

05 úpravy povrchov 01 lištovanie škár 04 hrubé dosky 02 stien m 

  05 hobľované dosky 02 stien m 

  12 lišty, laty 01 stropov m 

  13 pásky 02 stien m 

06 podlahy 01 podkladové 15 dosky tvrdé 01 na drevený podklad m2 

   02 na betón m2 

 02 tesárske 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na pero a drážku m2 

  06 hrubé fošne 02 na pero a drážku m2 

  07 hobľované fošne 02 na pero a drážku m2 

  11 dielce 02 na pero a drážku m2 

09 stropné konštrukcie 01 záklop 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 vrchný presahovaný m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

02 vrchný na zraz m2 

  04 hrubé dosky 03 vrchný na pero a drážku m2 

  05 hobľované dosky 04 zapustený na zraz m2 

   05 zapustený na pero a 
drážku 

m2 

 03 podbíjanie 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 s medzerou m2 

  

64 Klampiarske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytiny striech z plechov 01 z tabúľ 01 plech pozinkovaný 01 sklonu do 30° m2 

 02 zo šablón 02 plech hliníkový 02 sklonu nad 30° do 45° m2 

  03 plech medený 03 sklonu nad 45° m2 

  04 plech zinkový 03 sklonu nad 45° m2 
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  05 plech titánzinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  06 plech poplastovaný 03 sklonu nad 45° m2 

02 oplechovanie 02 odkvapov 02 plech hliníkový 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m2 

  03 plech medený 
02 na strechách s 
lepenkovou krytinou 

m 

 03 strešných okien 04 plech zinkový 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m2 

  05 plech titánzinkový 
02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

  06 plech poplastovaný 
03 na strechách sklonu nad 
45° 

m2 

03 lemovanie 01 múrov 01 plech pozinkovaný 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m 

  02 plech hliníkový 02 na plochých strechách m 

  03 plech medený 03 na oblých strechách m 

 04 rúr 06 plech poplastovaný 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m 

   02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

   03 na strechách sklonu nad 
45° 

m 

 06 komínov 06 plech poplastovaný 01 v ploche m 

   02 v hrebeni m2 

04 ostatné prvky 03 snehové zachytávače 03 plech medený 01 lopatkové ks 

  04 plech zinkový 02 tyčové ks 

  05 plech titánzinkový 03 plechová podložka m 

 06 dilatácie, strešné, 
stropov, múrov a podláh 

07 plastové 01 jednodielne ks 

   02 dvojdielne m 

   03 trojdielne m 

05 odvodňovacie žľaby 01 pododkvapové 01 plech pozinkovaný 01 štvorhranné m 

  02 plech hliníkový 02 polkruhové m 

 02 nadrímsové 03 plech medený 01 štvorhranné ks 

 03 nadstrešné 04 plech zinkový 03 oblé ks 

 07 doplnky 07 plastové 01 kotlík kónický ks 

   02 kotlík štvorhranný ks 

   03 ochranný kôš strešného 
vpustu 

ks 

   04 maska hladká k 
nadrímsovým žľabom 

m 

   05 rohy ks 

   06 háky ks 

   07 čelo ks 

   08 hrdlo ks 

06 odvodňovacie rúry 03 doplnky 03 plech medený 01 odpadové koleno horné ks 

  04 plech zinkový 02 odpadové koleno dolné ks 

  05 plech titánzinkový 03 objímka odpadovej rúry ks 

  06 plech poplastovaný 03 objímka odpadovej rúry ks 

  07 plastové 03 objímka odpadovej rúry ks 

  

65 Pokrývačské práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 
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01 krytina 01 zastrešenie 01 pálená 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  02 betonová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  03 prírodná bridlica 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  04 vláknocementová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  05 sklolaminátová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  06 z drevených šindľov 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  07 z umelých hmôt 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  08 šindľová-bitúmenová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

 02 obloženie stien 03 prírodná bridlica 01 na drevenú konštrukciu m2 

  04 vláknocementová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  05 sklolaminátová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  08 šindľová-bitúmenová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 pokrytie ríms, atík, 01 pálená 01 šírky do 15 cm m 

  02 betonová 02 šírky do 30 cm m 

  04 sklolaminátová 02 šírky do 30 cm m2 

  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 nekompletizované 01 dielce drevené 01 plné m2 

 02 kompletizované 01 dielce drevené 02 polozasklené m2 

   03 celozaslené m2 

03 úpravy povrchov 
01 obklady 
stien,stĺpov,pilierov 

01 dielce drevené 01 na pero a drážku m2 

 02 obklady podhľadov 02 dielce plastové 02 na zraz m2 

  04 dielce aglomerované 03 na ozub m2 

  05 palubovkami 03 na ozub m2 

04 okná 01 jednoduché 01 drevené 01 jednokrídlové ks 

 02 zdvojené 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

 03 dvojité 02 plastové 03 trojkrídlové ks 

   04 štvorkrídlové ks 

 04 strešné 02 plastové 01 kyvné ks 

05 dvere 02 dverné krídla 02 plastové 01 jednokrídlové ks 

 03 zárubne 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

   03 posuvné ks 

   04 zhrňovacie, skladacie ks 

  

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 pre zasklenie 01 z oceľových profilov  m2 

  02 z Al-profilov  m2 

 02 s výplňou z drôtenej 
siete 

11 skrutkovaním 01 do muriva m2 

 03 z plechu 12 zváraním 02 na konštrukciu m2 

 04 z vlnitých dosiek 11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

 05 zo sklolaminátových 
dosiek 

11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

02 zábradlie 01 rovné 01 z profilovej ocele 01 do muriva m2 

 02 schodiskové 03 z rúrok 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 oblúkové 04 z tenkostenných profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 
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03 schodisko 01 rovné 01 pevné 01 do muriva m2 

 02 točité 02 sklápacie 02 na oceľovú konštrukciu m2 

04 výplne otvorov 02 dvere 16 otváravé 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

   03 ochrannohermetické ks 

  18 kyvné 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

 03 vráta 19 otočné 01 do oceľovej zárubne ks 

  20 posuvné 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  21 skladacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  22 zdvíhacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  23 protipožiarne 02 do oceľovej konštrukcie ks 

09 podhľady 01 kazetové 01 z oceľových profilov 01 do muriva m2 

 02 lamelové 02 z hliníkových profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

11 oplotenie 01 drôtené pletivo 07 čierne 01 na stĺpiky betónové m2 

  08 pozinkované 02 na stĺpiky oceľové m2 

  09 poplastované 02 na stĺpiky oceľové m2 

 06 závory mechanické 01 oceľové 01 na stĺpiky betónové ks 

   02 na stĺpiky oceľové ks 

13 zatemňovacie a 
zvukotlmiace zariadenia 

02 žaluzie lamelové 45 textilné 01 vertikálne m2 

   02 horizontálne m2 

14 kovové obklady 01 stien 51 oceľ uhlíkatá 01 do 2 m2 m2 

 02 stropov 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

 03 podláh 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

16 presvetľovacie 
konštrukcie 

01 svetlíky 27 sedlové 01 bez zasklenia m 

  28 hrebeňové 02 so zasklením m 

  29 priečne 02 so zasklením m 

  30 pre bezväzníkové haly 02 so zasklením m 

  31 pilové 02 so zasklením m 

  32 pultové 01 bez zasklenia m 

   02 so zasklením m 

   03 akrylónové ks 

  

69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 priečky 01 na konštrukciu drevenú 01 jednoducho opláštené 01 hr. 75 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 jednoducho opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  02 dvojito opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  03 trojito opláštené 04 hr. 150 mm m2 

   05 hr. 175 mm m2 

   06 hr. 200 mm m2 

02 steny 01 na konštrukciu drevenú 04 zdvojené 07 hr. 155 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 04 zdvojené 08 hr. 220 mm m2 

   09 hr. 255 mm m2 
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  05 protipožiarna 10 hr.. 90 mm m2 

   11 hr. 115 mm m2 

   12 hr. 140 mm m2 

03 obklady 01 na konštrukciu drevenú 01 stien 01 jednostranne m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 stien 02 obojstanne m2 

04 podhľady 01 na konštrukciu drevenú 01 rovné 01 hr. dosky 12,5 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 02 šikmé 02 hr. dosky 15 mm m2 

  03 podkrovia 03 hr. dosky 25 mm m2 

  04 kazetové 03 hr. dosky 25 mm m2 

  

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

  04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 01 do malty m2 

  06 terazzové 01 do malty m2 

  07 mozaikové 01 do malty m2 

   02 do tmelu m2 

 02 schodiská (stupne) 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

 03 soklíky 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švécké), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

02 obklady 01 steny 01 pórovinové, opakné 01 do malty m2 

 02 stĺpy 
02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

 03 ostenie 
03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

 04 parapety 04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

  

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 03 z 2 druhov kameňa 01 hr. do 30 mm vrátane m2 

  04 z 3 až 5 druhov kameňa 02 hr. 40 a 50 mm m2 

   03 hr. 60 a 70 mm m2 

  06 zo zlomkov dosiek 04 hr. 80 a 90 mm m2 

  07 z okrajových dosiek 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 02 schodiská (stupne) 08 dosky stupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  09 dosky podstupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 
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 03 soklíky, lišty, hrany 10 rovné 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  11 kaskádovité (schodište) 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  12 šikmé 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

02 obklady 01 steny 01 z mäkkého kameňa 
01 hr. do 25 mm z 
remienkov 

m2 

 02 stĺpy 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 03 podhľady 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 04 ostenia 02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 05 parapety 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
03 hr. od 60 do 90 mm 
dosky 

m2 

   04 hr.od 100 do 120 mm 
dosky 

m2 

  

73 Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 liate terazzo 01 schodiská 01 drvina prírodná 01 stupne rovné m2 

  02 drvina farebná 02 stupne podkosené m2 

   03 stupne profilované m, m2 

   04 schodnice m2 

 02 sokle 02 drvina farebná 01 rovné m, m2 

   02 rovné s polžiabkom m2 

   03 šikmé, schodiskové m, m2 

 03 podlahy jednoduché 02 drvina farebná 01 hr. 20 mm m, m2 

   02 hr. 30 mm m2 

   03 hr. nad 30 mm m, m2 

 04 obruby podláh 02 drvina farebná 01 šírky 100 mm m, m2 

   02 šírky 200 mm m2 

 05 kazetové podlahy 02 drvina farebná 
01 hr. 20 mm, cez 0,25 do 
2,0 m2 

m, m2 

   02 hr. nad 20 mm m2 

 06 obklady parapetov 02 drvina farebná 01 hr 20 mm m, m2 

 07 dilatačné škáry 03 farebné kovy 01 vložky m 

  04 PVC 01 vložky m 

  05 mozaika 01 keramická, sklenná m 

02 syntetické 01 liate 03 epoxidové 01 hr. do 3 mm m2 

  04 polyesterové 02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

 02 plastbetón 03 epoxidový 01 hr. 10 mm m2 

   02 h. nad 10 do 14 mm m2 

   03 hr. 14 mm m2 

   04 žľaby odtokové m2 

   05 soklíky m 

  04 polyesterový 01 hr. 23 mm m2 

 03 plastmalta 03 epoxidová 01 hr. 6 mm m2 

  04 polyesterová 01 hr. 6 mm m2 

 04 laminované 04 polyesterové 01 hr 4 mm m2 
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 05 stierky 03 epoxidová 01 hr. do 4 mm m2 

  05 silikátové 02 hr. nad 4 do 12 mm m2 

  07 polyuretánové 03 hr. nad 12 mm m2 

 06 nátery 03 epoxidové 01 betónových m2 

  04 polyesterové 02 drevených m2 

  06 disperzné 02 drevených m2 

 07 polymérmalta 03 epoxidová 01 hr. do 3 mm m2 

   02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

   03 hr. nad 6 do 20 mm m2 

   04 hr. nad 20 mm m2 

  

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vlysové 01 podlahy 00  01 lepené m2 

   02 pribíjané m2 

02 parketové 01 podlahy 01 tabule parketové 01 lepené m2 

  02 tabule mozaikové 02 pribíjané m2 

  03 tabule laminátové 03 voľne položené m2 

  04 tabule parketové 
veľkoplošné 

03 voľne položené m2 

  05 kazetové 03 voľne položené m2 

 02 soklíky 01 lišty dubové 02 pribíjané m 

  02 lišty bukové 04 priskrutkované m 

  03 lišty z iných drevín 04 priskrutkované m 

03 povlakové 01 podlahy 01 z gumy 01 lepené m2 

 02 schodiská 05 z linolea 01 lepené m2 

 03 soklíky, hrany, lišty 05 z linolea 04 priskrutkované m 

 04 steny 02 z plastov (PVC) 03 voľne položené m2 

  03 z textilu 03 voľne položené m2 

  04 z korku 03 voľne položené m2 

  05 z linolea 03 voľne položené m2 

  

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 nátery 01 oceľové konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  03 farba chlorkaučuková 03 dvojnásobné ks, m 

  04 farba vinylová 04 trojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 05 štvornásobné m2 

  06 farba polymerátová 06 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 06 reaktívny m2 

  08 farba epoxidechtová 06 reaktívny m2 

  09 farba epoxipolyesterová 06 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 06 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 06 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 06 reaktívny ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 reaktívny m2 

  17 silikónové 06 reaktívny m2 
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 02 kovové doplnkové 
konštr. 

01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  04 farba vinylová 03 dvojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 04 trojnásobné m2 

  06 farba polymerátová 05 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 05 reaktívny m2 

  08 arba epoxidechtová 05 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 05 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 05 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 05 reaktívny m2 

  13 farba nitrocelulózová 05 reaktívny m2 

  14 lak asfaltový 05 reaktívny m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

05 reaktívny m2 

 03 vykurovacie telesá 01 farba olejová 01 rebrové rúry m2 

  02 farba syntetická 01 rebrové rúry m2 

  11 farba disperzná 03 oceľové doskové m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 liatinové m2 

 04 potrubie a armatúry 01 farba olejová 01 do DN 50 mm m2 

  02 farba syntetická 02 do DN 100 mm m2 

  03 farba chlórkaučuková 03 do DN 150 mm ks, m 

  07 farba epoxidová 04 do DN 200 mm m2 

  11 farba disperzná 05 do DN 300 mm m2 

  12 farba plumbinolová 06 nad DN 300 mm ks, m 

  14 lak asfaltový 06 nad DN 300 mm m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 nad DN 300 mm m2 

 05 klampiarske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

   03 dvojnásobné ks, m 

 06 stolárske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  07 farba epoxidová 03 dvojnásobné m2 

  10 farba polyuretánová 06 napustením m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

07 lakovaním m2 

 07 tesárske konštrukcie 01 farba olejová 02 jednonásobné m2 

  02 farba syntetická 03 dvojnásobné ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 trojnásobné m2 

  16 farba fungicídna 06 napustením m2 

  17 farba emulzná 07 lakovaním m2 

 08 omietky a betónové 
povrchy 

01 farba olejová 01 stropov m2 

  02 farba syntetická 02 stien m2 

  03 farba chlórkaučuková 02 stien m2 

  04 farba vinylová 02 stien m2 

  05 farba polystyrénová 02 stien m2 

  07 farba epoxidová 02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  08 farba epoxidechtová 02 stien m2 
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  10 impregnačný 
polyuretánový náter 

02 stien m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

01 stropov m2 

   02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  16 impregnačný cementový 
náter 

03 mostoviek m2 

02 maľby 01 úprava podkladu 21 mlieko vápenné 01 jednonásobné m2 

   02 dvojnásobné m2 

  22 stierka 
06 miestnost do 3,80 m 
výšky 

m2 

   07 miestnosť nad 4,80 m 
výšky 

m2 

 02 stien 21 farba vápenná 01 jednonásobné m2 

 03 stropov 23 farba glejová 02 dvojnásobné m2 

  24 farba latexová 05 viacfarebné m2 

  25 zmesi práškové 05 viacfarebné m2 

  26 zmesi tekuté 05 viacfarebné m2 

  28 štruktúrovaný povrch 
01 miestnosť do 3,80 m 
výšky 

m2 

   02 miestnosť nad 3,80 m 
výšky 

m2 

  29 bandážovanie 01 šírky do 0,10m m 

   02 šírky nad 0,10 do 0,25 m m 

 04 ostatné práce 30 valčekovanie 01 jednofarebné m2 

   02 dvojfarebné m2 

  32 šablónovanie 01 vlysov m2 

   02 plošné m2 

03 tapetovanie 02 stropov 43 tapety lepené 01 papierové m2 

 03 stien 44 tapety samolepiace 02 vliesové m2 

   03 vinylové m2 

   04 sklotextilné m2 

   05 nálepky m2 

  

86 Zasklievacie práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny, priečky 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

02 zábradlia 
02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo profilované 01 výšky do 1 m m2 
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   02 výšky do 2 m m2 

   03 výšky do 3 m m2 

  08 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

03 strechy, svetlíky 01 s podtmelením na lišty 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

04 okná, dvere 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 03 sklo plavené 03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

06 podhľady 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  

87 Montáž technického vybavenia stravovacích zariadení, práčovní a čistiarní 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

05 práčovne, čistiarne 01 práčky 01 elektrické  ks 

 02 odstredivky 04 parné  ks 

 03 sušiarne, sušiče 04 parné  ks 

 04 hladiace zariadenia 04 parné  ks 

 05 hladiace lisy 04 parné  ks 

 06 vyváracie kotly 04 parné  ks 

 07 zariadenia pre 
chem.čistenie 

04 parné  ks 

  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kanalizácia 01 potrubie 01 rúry kameninové 01 normálne ks 
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   02 kyselinovzdorné m 

  02 rúry plastové 01 novodurové ks 

   02 polyetylénové m 

   03 sklolaminátové m 

  03 rúry oceľové 01 normálne ks 

   02 nerezové m 

  04 rúry liatinové 01 hrdlové m 

   02 bezhrdlové m 

 02 príslušenstvo 01 vpuste podlahové 01 plastové ks 

   03 veľkokapacitné ks 

  02 uzávierky zápachové 01 vaňové, sprchové ks 

   02 podlahové m 

   03 pisoárové m 

   04 umývadlové ks 

   05 drezové ks 

  03 vtoky strešné, 
balkónové, terasové 

01 liatinové ks 

  04 lapače strešných 
splavenín 

02 novodurové m 

  05 posúvače kalové 01 liatinové ks 

  06 klapky 01 liatinové ks 

  07 hlavice ventilačné 01 liatinové ks 

   02 novodurové ks 

   03 kameninové ks 

  08 privzdušňovacie ventily 01 plastové ks 

02 vodovod 01 potrubie 02 rúry plastové 01 polyetylénové m 

   02 polypropylénové m 

   03 tvarovky ks 

  03 rúry oceľové 01 pozinkované m 

   02 asfaltované m 

  04 rúry liatinové 01 prírubové m 

   02 hrdlové m 

 02 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

  23 požiarna výbava 01 hydranty ks 

   02 prúdnice ks 

   03 hadicové spojky ks 

   04 hydrantové skrine sub 

   05 hadice m 

  24 vodomery 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

03 plynovod 01 potrubie 03 rúry oceľové 01 závitové čierne m 

   02 závitové asfaltované a 
jutované 

m 

   03 poplastované m 

   04 presné m 

   05 hladké čierne m 

   06 redukcie ks 

   07 chráničky m 

 02 prípojky 25 k plynomerom 01 spájané na závit sub 

   02 spájané zváraním sub 
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   03 rozpierky prípojok sub 

  26 k strojom a zariadeniam 
01 oceľové rúrky závitové 
čierne 

ks 

   02 vyvedenie a upevnenie 
plynovodných výpustiek 

ks 

 03 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

05 zariaďovacie predmety 01 záchody 41 záchody splachovacie 01 nízkopoložené ks 

   02 vysokopoložené súb. 

  42 pisoáre 01 záchodky ks 

   02 stojiská ks 

 02 kúpeľne 44 vane 01 liatinové ks 

   02 plechové ks 

   03 plastové ks 

 03 kuchyne 47 drezy 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

 05 príprava teplej vody 61 ohrievače plynové 01 prietokové ks 

   02 zásobníkové ks 

  62 zásobníky elektrické 01 akumulačné ks 

 07 zariaďovacie armatúry 71 ventily výtokové 01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

   03 rohové ks 

  72 batérie umývadlové, 
drezové 

01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

  73 batérie vanové 01 nástenné ks 

  74 batérie sprchové 01 s pevnou výškou ks 

   02 s nastaviteľnou výškou ks 

  76 uzávierky zápachové 01 umývadlové ks 

   02 drezové ks 

   03 vaňové ks 

07 revízie domových 
plynovodov 

01 opakované skúšky 
potrubia 

10 do 20 m 01 do DN 50 úsek 

  11 nad 20 do 50 m 02 do DN 80 úsek 

  12 nad 50 m 02 do DN 80 úsek 

  

89 Kurenársko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kotolne 01 kotle teplovodné 01 na pevné palivo 01 liatinové sub 

  02 na kvapalné palivo 02 oceľové sub 

  03 na plynné palivo 02 oceľové sub 

  04 kombinované 02 oceľové sub 

  05 elektrické 02 oceľové sub 

 02 kotle horúcovodné 05 elektrické 02 oceľové sub 

 05 zariadenia 
zabezpečovacie 

11 pretlakové 01 s obsahom 30 l sub 

   02 s obsahom 60 l sub 

   03 s obsahom 120 l sub 

 06 doplňujúce zariadenia 12 hadice napúšťacie 01 gumené m 

   02 polyetylénové m 
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  19 dymovody a komínové 
sady 

01 nerezové sub 

   02 plastové sub 

02 strojovne 02 ohrievače 03 kombinované 01 ležaté ks 

   02 stojaté ks 

  04 solárne 02 stojaté ks 

 03 výmenníky tepla 08 stavebnicové 01 DN 150/2,0 sub 

   02 DN 200/2,0 sub 

   03 DN 250/2,0 sub 

   04 DN 300/2,0 sub 

   05 DN 400 sub 

   06 DN 450 sub 

   07 DN 500 sub 

   08 DN 600 sub 

   09 DN 700 sub 

  09 jednochodové 01 PN 0,6/1,6 sub 

  10 dvojchodové 02 PN 2,5/2,5 sub 

 04 nádrže, nádoby 21 na kondenzát 01 štvorhranné sub 

   02 valcové sub 

  22 expanzné beztlakové 02 valcové sub 

  23 expanzné tlakové 02 stojaté sub 

  24 tlakové 01 ležaté sub 

   02 stojaté sub 

   03 veterníky sub 

   04 vzdušníky sub 

03 rozvodné potrubia 01 z rúrok oceľových 01 závitových 02 nízkotlakové m 

  02 hladkých 03 strednotlakové m 

 06 kompenzátory 09 osové vlnové 01 závitové ks 

   02 navarovacie ks 

04 armatúry 01 ventily 01 uzatváracie 01 prírubové sub 

  02 spätné 02 závitové sub 

  03 poistné 03 privarovacie sub 

  04 redukčné 03 privarovacie sub 

  05 odvzdušňovacie 03 privarovacie sub 

  06 horúcovodné 03 privarovacie sub 

  07 regulačné 03 privarovacie sub 

  08 zmiešavacie 03 privarovacie sub 

 07 meracie 35 teplomery 01 priame ks 

   02 rohové ks 

   03 príložné ks 

   04 kondenzačné slučky ks 

   05 ďiaľkové ks 

   06 sumarizačné ks 

  36 tlakomery 01 deformačné ks 

   02 diferenčné ks 

   03 kontaktné ks 

  40 kapiláry 01 bez kompenzácie ks 

   02 s kompenzáciou ks 

05 vykurovacie telesá 01 radiátory 01 liatinové 01 článkové ks 

  02 oceľové 01 článkové ks 

   02 panelové ks 
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  03 hliníkové 04 rúrkové ks 

 02 registre 05 z rúrok hladkých 01 jednopramenné ks 

  06 z rúrok rebrových 02 dvojpramenné ks 

   03 trojpramenné ks 

   04 štvorpramenné ks 

 03 sálavé zariadenia 07 trubkové infražiariče 01 jednostupňové sub 

   02 dvojstupňové sub 

  09 vyhrievacie panely 01 nástenné ks 

 04 konvekčné zariadenia 12 súpravy teplovzdušné 01 podokenné ks 

   02 nástenné ks 

07 revízie 01 tlakových nádob 01 prevádzkové 01 obsahu do 0,2 m3 sub 

  02 vnútorné 
02 obsahu nad 0,2 do 0,8 
m3 

sub 

  03 skúšky tesnosti 
03 obsahu nad 0,8 do 1,5 
m3 

ks 

  04 skúšky tlakové 
04 obsahu nad 1,5 do 5,0 
m3 

ks 

   05 obsahu nad 5,0 m3 ks 

 02 parných kotlov 04 skúšky tlakové 01 výhrev plochy do 30 m2 ks 

   02 výhrev plochy nad 30 do 
60 m2 

ks 

   03 výhrev plochy nad 60 do 
140 m2 

ks 

   04 výhrev plochy nad 140 
m2 

ks 

 03 nízkotlakých kotolní 04 skúšky tlakové 
01 inštal výkon nad 50 do 
250 kW 

ks 

   02 inštal výkon nad 250 do 
500 kW 

ks 

   03 inštal výkon nad 500 do 
2 MW 

ks 

   04 inštal výkon nad 2 MW ks 

 04 plynových kotlov 04 skúšky tlakové 01 do 50 kW ks 

   02 nad 50 do 250 kW ks 

   03 nad 250 do 1000 kW ks 

   04 nad 1000 kW ks 

  

93 Montáž vzduchotechnických zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 ventilátory 01 axiálne    

 02 radiálne    

 03 do potrubia    

 04 špeciálne    

02 potrubie 01 rúry a tvarovky 01 spiro  ks 

  02 štvorhranné  ks 

  03 ohybné  ks 

  04 Spojky, Spony  ks 

  05 tvarovky  ks 

  06 Príruby  ks 

 02 potrubné elementy 01 tlmiče hluku  ks 

  02 klapky  ks 

  03 regulátory  ks 
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452142 Stavebné práce na stavbe budov škôl 

  
45214200-2 Stavebné práce na stavbe školských budov 
45214210-5 Základné školy 
45214220-8 Stredné školy/gymnáziá 
45214230-1 Špeciálne školy 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 múry 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 05 pod stroje 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 
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   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

   05 liaporový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  14 debnenie posuvné 01 drevené m3 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 
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  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 

   02 laná t 

   03 tyče t 

 02 výplňové, obkladné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 preklady 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 04 rímsy 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 05 klenbové pásy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

03 stĺpy, piliere, vzpery a 
rámové stojky (pozemné 
stavby) 

01 hranaté 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 oblé 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 členené 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr.C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 
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  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

04 steny a priečky 01 nosné, výplňové, deliace 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 parapetné, atikové 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 plotové, zábradelné 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

01 plošné, klenby, škrupiny 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 vence 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 nosníky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 strechy 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 



352 

 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  17 obklad 01 doskami m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

09 schodiskové konštrukcie 01 kompletné 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

  

12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 tehly pálené 01 plné m3 
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 02 pätky 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

  15 betónové tvárnice 
(bloky) 

01 plné m3 

   02 duté m3 

02 múry 01 nosné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 výplňové 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

   03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 vápennocementové m3 

   02 plynosilikátové m3 

   03 pórobetónové m3 

   04 betónové m3 

   05 drevocementové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 04 obkladové 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

   02 dierované m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 
opracované 

01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 06 prekladov 13 valcované nosníky 01 tvaru I alebo U t 

 07 klenbových pásov 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

03 piliere, stĺpy 01 štvorhranné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 viachranné 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 oblé 01 tehly a tvarovky pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 vápennopieskové m3 

   04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

   06 betónové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

04 priečky, steny 01 výplňové, deliacie 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 

   05 pórobetónové m2 

   06 drevocementové m2 

   07 betónové m2 

   08 hlinené m2 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

02 klenby 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 04 nosníky 13 valcovaný materiál 01 tvaru I alebo U t 

09 schodiská 01 stupne 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 
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13 Omietkárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vnútorné povrchy 
stropov a podhľadov 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

02 vnútorné povrchy 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

03 vnútorné povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

04 vnútorné povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 02 omietka hrubá zatrená 02 z malty vápennej 02 hr. dosky 15 mm m2 

 08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

08 vonkajšie povrchy 
schodiskových konštrukcií 

08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

 09 omietka šľachtená 
09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

01 škrabaná m2 

   02 nahadzovaná m2 

   03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  10 z tekutej omietkovej 
zmesi 

05 ryhovaná m2 

09 vonkajšie povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

10 vonkajšie povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 09 omietka šľachtená 
03 z malty 
vápennocementovej 

01 škrabaná m2 

  04 z malty cementovej 02 nahadzovaná m2 

  09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  

14 Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 mazanina 
01 krycia s povrchovou 
úpravou 

01 z betónu prostého 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 krycia bez povrchovej 
úpravy 

01 z betónu prostého 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 
03 podkladná, 
vyrovnávacia, oddeľujúca, 
plávajúca 

01 z betónu prostého 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

02 poter 01 krycí 01 z malty cementovej 
01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 02 vyrovnávací 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 03 pálený 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 
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 04 popolčekocementový 
41 malta 
popolčekovocementová 

01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 05 perlitovocementový 
42 malta 
perlitovovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 06 boxitovocementový 43 malta boxitocementová 
02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 07 barytovocementový 
44 malta 
barytovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 08 polystyréncementový 
45 malta 
polystyréncementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

03 násyp 
01 pod podlahy, mazaniny 
a dlažby 

58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

 02 pod základ. konštrukcie 
58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 proti vode a zemnej 
vlhkosti 

01 bežných konštrukcií 01 náterivami a tmelmi 01 na ploche vodorovnej m2 

  02 pásmi 02 na ploche zvislej m2 

  03 fóliami 03 podhľadov m2 

 05 mostoviek 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 na ploche vodorovnej m 

   02 na ploche zvislej m2 

   03 podhľadov m2 

 06 zhotovenie detailov 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 škár, dilatačných škár m 

   02 obrátených a spätných 
spojov 

m2 

   03 rúrových prestupov m2 

   04 kotviacich prestupov ks 

   05 oceľových pásnic m 

   06 hydroizolačná prepážka m2 

 07 oceľových potrubí 01 ručne 01 natavením m2 

   02 ovinutím za studena m2 

   03 náterom za tepla m2 

02 hydroizolácia striech 01 plochých do sklonu 10° 01 náterivami a tmelmi 01 za studena m2 

 02 šikmých do 30° 01 náterivami a tmelmi 02 za tepla m2 

 03 šikmých nad 30° 02 pásmi 01 na sucho m2 

 04 oblých 02 pásmi 02 pritavením celoplošne m2 

 05 samostatné zosilenie 
striech a škár 

02 pásmi 03 pritavením bodovo m2 

 06 vytiahnutie izolačného 
povlaku 

02 pásmi 04 kotviacimi pásikmi m2 

 07 doplnky striech 02 pásmi 05 kotviacimi terčami m2 

   06 pribitím m2 

  03 fóliami 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 prilepenou bodovo m2 
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   04 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   05 zosilnenie spojov 
pásikom 

m2 

   06 kotviacimi pásikmi m2 

   07 kotviacimi terčami m2 

  04 termoplastmi 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   04 kotviacimi pásikmi m2 

   05 kotviacimi terčami m2 

  05 ochrannými a 
podkladnými textíliami 

01 položenou voľne m2 

   03 kotviacimi pásikmi m2 

   04 kotviacimi terčami m2 

03 tepelná izolácia 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 01 stropov m2 

  08 doskami 02 podláh m2 

  09 dielcami 03 stien m2 

  10 blokmi 04 striech m2 

  11 rohožami 05 doplnkov m2 

  14 nástrekmi 05 doplnkov m2 

  19 celulózou 05 doplnkov m2 

  21 kabín 05 doplnkov m2 

 04 telies 02 pásmi 01 plôch rovných m2 

  08 doskami 02 plôch tvarovaných m2 

  11 rohožami 03 bombírovaných čiel m2 

  15 obalenie pletivom 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

  18 doplnky 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

 05 potrubí 02 pásmi 01 pripevnená drôtom m2 

  11 rohožami 02 v pletive m2 

  12 skružami 03 v plechovom obale m2 

  13 trubicami 01 na potrubie m 

   02 na tvarovky ks 

   03 na armatúry ks 

  18 doplnky 04 na tmel m2 

   05 páskou m2 

04 akustické, protiotrasové 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 
01 voľne uložené, 
skrutkované 

m2 

  08 doskami, panelmi 02 lepené m2 

  11 rohožami 
03 prekrytie, fóliou, 
pletivom, drôtom 

m2 

  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 na hladko 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

 m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

 m2 

 02 tesársky viazané 03 fošne, hranoly, hranolky  m2 
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 03 debnenie stien 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na zraz s olištovaním m2 

  06 hrubé fošne 03 s medzerami m2 

  07 hobľované fošne 04 pre rákosovú omietku m2 

  08 hrubé laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  09 hobľované laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  10 tyčovina 05 na záklopku, žalúziu m2 

  11 dielce 05 na záklopku, žalúziu m2 

03 schodiská 01 priamočiare 04 hrubé dosky 01 s podstupnicami m2 

 02 krivočiare 06 hrubé fošne 02 bez podstupníc m2 

  11 dielce 02 bez podstupníc m2 

04 strechy 02 konštrukcie krovov 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 pravidelného pôdorysu m3 

   02 nepravidelného 
pôdorysu 

m3 

   03 vlašských krokví m3 

 03 debnenie a laťovanie 04 hrubé dosky 01 striech rovných m2 

  06 hrubé fošne 02 striech oblúkových m2 

  08 hrubé laty 03 odkvapových ríms m2 

  15 dosky tvrdé 03 odkvapových ríms m2 

 04 nadstrešné konštrukcie 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 svetlíky m3 

  06 hrubé fošne 02 vikiere m2 

   03 komínové lavičky m2 

05 úpravy povrchov 01 lištovanie škár 04 hrubé dosky 02 stien m 

  05 hobľované dosky 02 stien m 

  12 lišty, laty 01 stropov m 

  13 pásky 02 stien m 

06 podlahy 01 podkladové 15 dosky tvrdé 01 na drevený podklad m2 

   02 na betón m2 

 02 tesárske 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na pero a drážku m2 

  06 hrubé fošne 02 na pero a drážku m2 

  07 hobľované fošne 02 na pero a drážku m2 

  11 dielce 02 na pero a drážku m2 

09 stropné konštrukcie 01 záklop 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 vrchný presahovaný m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

02 vrchný na zraz m2 

  04 hrubé dosky 03 vrchný na pero a drážku m2 

  05 hobľované dosky 04 zapustený na zraz m2 

   05 zapustený na pero a 
drážku 

m2 

 03 podbíjanie 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 s medzerou m2 

  

64 Klampiarske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytiny striech z plechov 01 z tabúľ 01 plech pozinkovaný 01 sklonu do 30° m2 

 02 zo šablón 02 plech hliníkový 02 sklonu nad 30° do 45° m2 

  03 plech medený 03 sklonu nad 45° m2 
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  04 plech zinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  05 plech titánzinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  06 plech poplastovaný 03 sklonu nad 45° m2 

02 oplechovanie 02 odkvapov 02 plech hliníkový 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m2 

  03 plech medený 
02 na strechách s 
lepenkovou krytinou 

m 

 03 strešných okien 04 plech zinkový 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m2 

  05 plech titánzinkový 
02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

  06 plech poplastovaný 
03 na strechách sklonu nad 
45° 

m2 

03 lemovanie 01 múrov 01 plech pozinkovaný 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m 

  02 plech hliníkový 02 na plochých strechách m 

  03 plech medený 03 na oblých strechách m 

 04 rúr 06 plech poplastovaný 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m 

   02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

   03 na strechách sklonu nad 
45° 

m 

 06 komínov 06 plech poplastovaný 01 v ploche m 

   02 v hrebeni m2 

04 ostatné prvky 03 snehové zachytávače 03 plech medený 01 lopatkové ks 

  04 plech zinkový 02 tyčové ks 

  05 plech titánzinkový 03 plechová podložka m 

 06 dilatácie, strešné, 
stropov, múrov a podláh 

07 plastové 01 jednodielne ks 

   02 dvojdielne m 

   03 trojdielne m 

05 odvodňovacie žľaby 01 pododkvapové 01 plech pozinkovaný 01 štvorhranné m 

  02 plech hliníkový 02 polkruhové m 

 02 nadrímsové 03 plech medený 01 štvorhranné ks 

 03 nadstrešné 04 plech zinkový 03 oblé ks 

 07 doplnky 07 plastové 01 kotlík kónický ks 

   02 kotlík štvorhranný ks 

   03 ochranný kôš strešného 
vpustu 

ks 

   04 maska hladká k 
nadrímsovým žľabom 

m 

   05 rohy ks 

   06 háky ks 

   07 čelo ks 

   08 hrdlo ks 

06 odvodňovacie rúry 03 doplnky 03 plech medený 01 odpadové koleno horné ks 

  04 plech zinkový 02 odpadové koleno dolné ks 

  05 plech titánzinkový 03 objímka odpadovej rúry ks 

  06 plech poplastovaný 03 objímka odpadovej rúry ks 

  07 plastové 03 objímka odpadovej rúry ks 

  

65 Pokrývačské práce 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytina 01 zastrešenie 01 pálená 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  02 betonová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  03 prírodná bridlica 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  04 vláknocementová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  05 sklolaminátová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  06 z drevených šindľov 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  07 z umelých hmôt 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  08 šindľová-bitúmenová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

 02 obloženie stien 03 prírodná bridlica 01 na drevenú konštrukciu m2 

  04 vláknocementová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  05 sklolaminátová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  08 šindľová-bitúmenová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 pokrytie ríms, atík, 01 pálená 01 šírky do 15 cm m 

  02 betonová 02 šírky do 30 cm m 

  04 sklolaminátová 02 šírky do 30 cm m2 

  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 nekompletizované 01 dielce drevené 01 plné m2 

 02 kompletizované 01 dielce drevené 02 polozasklené m2 

   03 celozaslené m2 

03 úpravy povrchov 
01 obklady 
stien,stĺpov,pilierov 

01 dielce drevené 01 na pero a drážku m2 

 02 obklady podhľadov 02 dielce plastové 02 na zraz m2 

  04 dielce aglomerované 03 na ozub m2 

  05 palubovkami 03 na ozub m2 

04 okná 01 jednoduché 01 drevené 01 jednokrídlové ks 

 02 zdvojené 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

 03 dvojité 02 plastové 03 trojkrídlové ks 

   04 štvorkrídlové ks 

 04 strešné 02 plastové 01 kyvné ks 

05 dvere 02 dverné krídla 02 plastové 01 jednokrídlové ks 

 03 zárubne 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

   03 posuvné ks 

   04 zhrňovacie, skladacie ks 

  

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 pre zasklenie 01 z oceľových profilov  m2 

  02 z Al-profilov  m2 

 02 s výplňou z drôtenej 
siete 

11 skrutkovaním 01 do muriva m2 

 03 z plechu 12 zváraním 02 na konštrukciu m2 

 04 z vlnitých dosiek 11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

 05 zo sklolaminátových 
dosiek 

11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

02 zábradlie 01 rovné 01 z profilovej ocele 01 do muriva m2 
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 02 schodiskové 03 z rúrok 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 oblúkové 04 z tenkostenných profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

03 schodisko 01 rovné 01 pevné 01 do muriva m2 

 02 točité 02 sklápacie 02 na oceľovú konštrukciu m2 

04 výplne otvorov 02 dvere 16 otváravé 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

   03 ochrannohermetické ks 

  18 kyvné 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

 03 vráta 19 otočné 01 do oceľovej zárubne ks 

  20 posuvné 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  21 skladacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  22 zdvíhacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  23 protipožiarne 02 do oceľovej konštrukcie ks 

09 podhľady 01 kazetové 01 z oceľových profilov 01 do muriva m2 

 02 lamelové 02 z hliníkových profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

11 oplotenie 01 drôtené pletivo 07 čierne 01 na stĺpiky betónové m2 

  08 pozinkované 02 na stĺpiky oceľové m2 

  09 poplastované 02 na stĺpiky oceľové m2 

 06 závory mechanické 01 oceľové 01 na stĺpiky betónové ks 

   02 na stĺpiky oceľové ks 

13 zatemňovacie a 
zvukotlmiace zariadenia 

02 žaluzie lamelové 45 textilné 01 vertikálne m2 

   02 horizontálne m2 

14 kovové obklady 01 stien 51 oceľ uhlíkatá 01 do 2 m2 m2 

 02 stropov 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

 03 podláh 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

16 presvetľovacie 
konštrukcie 

01 svetlíky 27 sedlové 01 bez zasklenia m 

  28 hrebeňové 02 so zasklením m 

  29 priečne 02 so zasklením m 

  30 pre bezväzníkové haly 02 so zasklením m 

  31 pilové 02 so zasklením m 

  32 pultové 01 bez zasklenia m 

   02 so zasklením m 

   03 akrylónové ks 

  

68 Montáž oceľových konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 budovy 02 budovy občianske 01 jednopodlažné  t 

  02 viacpodlažné  m2 

 03 strechy 
01 hmotnosť plášťa do 50 
kg/m2 

01 bez svetlíkov a so 
svetlíkmi 

m2 

  02 hmotnosť plášťa do100 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

  03 hmotnosť plášťa do150 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi t 

  04 hmotnosť plášťa do 230 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

06 ostatné doplnkové 
konštrukcie 

01 podlahy a plošiny 01 plech 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 
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  02 rošty 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 03 oplechovanie stien z 
vlnitého plechu 

02 nitovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  03 skrutkovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 04 krytina z tvarovaného 
plechu 

01 skrutkovaná 01 výšky do 15 m m2 

 05 oplechovanie stien z 02 zvarovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  03 nastrelovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  

69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 priečky 01 na konštrukciu drevenú 01 jednoducho opláštené 01 hr. 75 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 jednoducho opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  02 dvojito opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  03 trojito opláštené 04 hr. 150 mm m2 

   05 hr. 175 mm m2 

   06 hr. 200 mm m2 

02 steny 01 na konštrukciu drevenú 04 zdvojené 07 hr. 155 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 04 zdvojené 08 hr. 220 mm m2 

   09 hr. 255 mm m2 

  05 protipožiarna 10 hr.. 90 mm m2 

   11 hr. 115 mm m2 

   12 hr. 140 mm m2 

03 obklady 01 na konštrukciu drevenú 01 stien 01 jednostranne m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 stien 02 obojstanne m2 

04 podhľady 01 na konštrukciu drevenú 01 rovné 01 hr. dosky 12,5 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 02 šikmé 02 hr. dosky 15 mm m2 

  03 podkrovia 03 hr. dosky 25 mm m2 

  04 kazetové 03 hr. dosky 25 mm m2 

  

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

  04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 01 do malty m2 

  06 terazzové 01 do malty m2 

  07 mozaikové 01 do malty m2 

   02 do tmelu m2 

 02 schodiská (stupne) 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 
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  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

 03 soklíky 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švécké), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

02 obklady 01 steny 01 pórovinové, opakné 01 do malty m2 

 02 stĺpy 
02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

 03 ostenie 
03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

 04 parapety 04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

  

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 03 z 2 druhov kameňa 01 hr. do 30 mm vrátane m2 

  04 z 3 až 5 druhov kameňa 02 hr. 40 a 50 mm m2 

   03 hr. 60 a 70 mm m2 

  06 zo zlomkov dosiek 04 hr. 80 a 90 mm m2 

  07 z okrajových dosiek 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 02 schodiská (stupne) 08 dosky stupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  09 dosky podstupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 03 soklíky, lišty, hrany 10 rovné 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  11 kaskádovité (schodište) 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  12 šikmé 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

02 obklady 01 steny 01 z mäkkého kameňa 
01 hr. do 25 mm z 
remienkov 

m2 

 02 stĺpy 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 03 podhľady 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 04 ostenia 02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 05 parapety 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
03 hr. od 60 do 90 mm 
dosky 

m2 

   04 hr.od 100 do 120 mm 
dosky 

m2 

  

73 Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 liate terazzo 01 schodiská 01 drvina prírodná 01 stupne rovné m2 

  02 drvina farebná 02 stupne podkosené m2 

   03 stupne profilované m, m2 
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   04 schodnice m2 

 02 sokle 02 drvina farebná 01 rovné m, m2 

   02 rovné s polžiabkom m2 

   03 šikmé, schodiskové m, m2 

 03 podlahy jednoduché 02 drvina farebná 01 hr. 20 mm m, m2 

   02 hr. 30 mm m2 

   03 hr. nad 30 mm m, m2 

 04 obruby podláh 02 drvina farebná 01 šírky 100 mm m, m2 

   02 šírky 200 mm m2 

 05 kazetové podlahy 02 drvina farebná 
01 hr. 20 mm, cez 0,25 do 
2,0 m2 

m, m2 

   02 hr. nad 20 mm m2 

 06 obklady parapetov 02 drvina farebná 01 hr 20 mm m, m2 

 07 dilatačné škáry 03 farebné kovy 01 vložky m 

  04 PVC 01 vložky m 

  05 mozaika 01 keramická, sklenná m 

02 syntetické 01 liate 03 epoxidové 01 hr. do 3 mm m2 

  04 polyesterové 02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

 02 plastbetón 03 epoxidový 01 hr. 10 mm m2 

   02 h. nad 10 do 14 mm m2 

   03 hr. 14 mm m2 

   04 žľaby odtokové m2 

   05 soklíky m 

  04 polyesterový 01 hr. 23 mm m2 

 03 plastmalta 03 epoxidová 01 hr. 6 mm m2 

  04 polyesterová 01 hr. 6 mm m2 

 04 laminované 04 polyesterové 01 hr 4 mm m2 

 05 stierky 03 epoxidová 01 hr. do 4 mm m2 

  05 silikátové 02 hr. nad 4 do 12 mm m2 

  07 polyuretánové 03 hr. nad 12 mm m2 

 06 nátery 03 epoxidové 01 betónových m2 

  04 polyesterové 02 drevených m2 

  06 disperzné 02 drevených m2 

 07 polymérmalta 03 epoxidová 01 hr. do 3 mm m2 

   02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

   03 hr. nad 6 do 20 mm m2 

   04 hr. nad 20 mm m2 

  

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vlysové 01 podlahy 00  01 lepené m2 

   02 pribíjané m2 

02 parketové 01 podlahy 01 tabule parketové 01 lepené m2 

  02 tabule mozaikové 02 pribíjané m2 

  03 tabule laminátové 03 voľne položené m2 

  04 tabule parketové 
veľkoplošné 

03 voľne položené m2 

  05 kazetové 03 voľne položené m2 

 02 soklíky 01 lišty dubové 02 pribíjané m 

  02 lišty bukové 04 priskrutkované m 
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  03 lišty z iných drevín 04 priskrutkované m 

03 povlakové 01 podlahy 01 z gumy 01 lepené m2 

 02 schodiská 05 z linolea 01 lepené m2 

 03 soklíky, hrany, lišty 05 z linolea 04 priskrutkované m 

 04 steny 02 z plastov (PVC) 03 voľne položené m2 

  03 z textilu 03 voľne položené m2 

  04 z korku 03 voľne položené m2 

  05 z linolea 03 voľne položené m2 

  

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 nátery 01 oceľové konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  03 farba chlorkaučuková 03 dvojnásobné ks, m 

  04 farba vinylová 04 trojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 05 štvornásobné m2 

  06 farba polymerátová 06 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 06 reaktívny m2 

  08 farba epoxidechtová 06 reaktívny m2 

  09 farba epoxipolyesterová 06 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 06 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 06 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 06 reaktívny ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 reaktívny m2 

  17 silikónové 06 reaktívny m2 

 02 kovové doplnkové 
konštr. 

01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  04 farba vinylová 03 dvojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 04 trojnásobné m2 

  06 farba polymerátová 05 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 05 reaktívny m2 

  08 arba epoxidechtová 05 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 05 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 05 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 05 reaktívny m2 

  13 farba nitrocelulózová 05 reaktívny m2 

  14 lak asfaltový 05 reaktívny m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

05 reaktívny m2 

 03 vykurovacie telesá 01 farba olejová 01 rebrové rúry m2 

  02 farba syntetická 01 rebrové rúry m2 

  11 farba disperzná 03 oceľové doskové m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 liatinové m2 

 04 potrubie a armatúry 01 farba olejová 01 do DN 50 mm m2 

  02 farba syntetická 02 do DN 100 mm m2 

  03 farba chlórkaučuková 03 do DN 150 mm ks, m 

  07 farba epoxidová 04 do DN 200 mm m2 
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  11 farba disperzná 05 do DN 300 mm m2 

  12 farba plumbinolová 06 nad DN 300 mm ks, m 

  14 lak asfaltový 06 nad DN 300 mm m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 nad DN 300 mm m2 

 05 klampiarske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

   03 dvojnásobné ks, m 

 06 stolárske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  07 farba epoxidová 03 dvojnásobné m2 

  10 farba polyuretánová 06 napustením m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

07 lakovaním m2 

 07 tesárske konštrukcie 01 farba olejová 02 jednonásobné m2 

  02 farba syntetická 03 dvojnásobné ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 trojnásobné m2 

  16 farba fungicídna 06 napustením m2 

  17 farba emulzná 07 lakovaním m2 

 08 omietky a betónové 
povrchy 

01 farba olejová 01 stropov m2 

  02 farba syntetická 02 stien m2 

  03 farba chlórkaučuková 02 stien m2 

  04 farba vinylová 02 stien m2 

  05 farba polystyrénová 02 stien m2 

  07 farba epoxidová 02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  08 farba epoxidechtová 02 stien m2 

  10 impregnačný 
polyuretánový náter 

02 stien m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

01 stropov m2 

   02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  16 impregnačný cementový 
náter 

03 mostoviek m2 

02 maľby 01 úprava podkladu 21 mlieko vápenné 01 jednonásobné m2 

   02 dvojnásobné m2 

  22 stierka 
06 miestnost do 3,80 m 
výšky 

m2 

   07 miestnosť nad 4,80 m 
výšky 

m2 

 02 stien 21 farba vápenná 01 jednonásobné m2 

 03 stropov 23 farba glejová 02 dvojnásobné m2 

  24 farba latexová 05 viacfarebné m2 

  25 zmesi práškové 05 viacfarebné m2 

  26 zmesi tekuté 05 viacfarebné m2 

  28 štruktúrovaný povrch 
01 miestnosť do 3,80 m 
výšky 

m2 

   02 miestnosť nad 3,80 m 
výšky 

m2 

  29 bandážovanie 01 šírky do 0,10m m 

   02 šírky nad 0,10 do 0,25 m m 
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 04 ostatné práce 30 valčekovanie 01 jednofarebné m2 

   02 dvojfarebné m2 

  32 šablónovanie 01 vlysov m2 

   02 plošné m2 

03 tapetovanie 02 stropov 43 tapety lepené 01 papierové m2 

 03 stien 44 tapety samolepiace 02 vliesové m2 

   03 vinylové m2 

   04 sklotextilné m2 

   05 nálepky m2 

  

86 Zasklievacie práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny, priečky 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

02 zábradlia 
02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo profilované 01 výšky do 1 m m2 

   02 výšky do 2 m m2 

   03 výšky do 3 m m2 

  08 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

03 strechy, svetlíky 01 s podtmelením na lišty 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

04 okná, dvere 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 03 sklo plavené 03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 
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  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

06 podhľady 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  

87 Montáž technického vybavenia stravovacích zariadení, práčovní a čistiarní 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

05 práčovne, čistiarne 01 práčky 01 elektrické  ks 

 02 odstredivky 04 parné  ks 

 03 sušiarne, sušiče 04 parné  ks 

 04 hladiace zariadenia 04 parné  ks 

 05 hladiace lisy 04 parné  ks 

 06 vyváracie kotly 04 parné  ks 

 07 zariadenia pre 
chem.čistenie 

04 parné  ks 

  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kanalizácia 01 potrubie 01 rúry kameninové 01 normálne ks 

   02 kyselinovzdorné m 

  02 rúry plastové 01 novodurové ks 

   02 polyetylénové m 

   03 sklolaminátové m 

  03 rúry oceľové 01 normálne ks 

   02 nerezové m 

  04 rúry liatinové 01 hrdlové m 

   02 bezhrdlové m 

 02 príslušenstvo 01 vpuste podlahové 01 plastové ks 

   03 veľkokapacitné ks 

  02 uzávierky zápachové 01 vaňové, sprchové ks 

   02 podlahové m 

   03 pisoárové m 

   04 umývadlové ks 

   05 drezové ks 

  03 vtoky strešné, 
balkónové, terasové 

01 liatinové ks 

  04 lapače strešných 
splavenín 

02 novodurové m 

  05 posúvače kalové 01 liatinové ks 

  06 klapky 01 liatinové ks 

  07 hlavice ventilačné 01 liatinové ks 
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   02 novodurové ks 

   03 kameninové ks 

  08 privzdušňovacie ventily 01 plastové ks 

02 vodovod 01 potrubie 02 rúry plastové 01 polyetylénové m 

   02 polypropylénové m 

   03 tvarovky ks 

  03 rúry oceľové 01 pozinkované m 

   02 asfaltované m 

  04 rúry liatinové 01 prírubové m 

   02 hrdlové m 

 02 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

  23 požiarna výbava 01 hydranty ks 

   02 prúdnice ks 

   03 hadicové spojky ks 

   04 hydrantové skrine sub 

   05 hadice m 

  24 vodomery 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

03 plynovod 01 potrubie 03 rúry oceľové 01 závitové čierne m 

   02 závitové asfaltované a 
jutované 

m 

   03 poplastované m 

   04 presné m 

   05 hladké čierne m 

   06 redukcie ks 

   07 chráničky m 

 02 prípojky 25 k plynomerom 01 spájané na závit sub 

   02 spájané zváraním sub 

   03 rozpierky prípojok sub 

  26 k strojom a zariadeniam 
01 oceľové rúrky závitové 
čierne 

ks 

   02 vyvedenie a upevnenie 
plynovodných výpustiek 

ks 

 03 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

05 zariaďovacie predmety 01 záchody 41 záchody splachovacie 01 nízkopoložené ks 

   02 vysokopoložené súb. 

  42 pisoáre 01 záchodky ks 

   02 stojiská ks 

 02 kúpeľne 44 vane 01 liatinové ks 

   02 plechové ks 

   03 plastové ks 

 03 kuchyne 47 drezy 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

 05 príprava teplej vody 61 ohrievače plynové 01 prietokové ks 

   02 zásobníkové ks 

  62 zásobníky elektrické 01 akumulačné ks 

 07 zariaďovacie armatúry 71 ventily výtokové 01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

   03 rohové ks 
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  72 batérie umývadlové, 
drezové 

01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

  73 batérie vanové 01 nástenné ks 

  74 batérie sprchové 01 s pevnou výškou ks 

   02 s nastaviteľnou výškou ks 

  76 uzávierky zápachové 01 umývadlové ks 

   02 drezové ks 

   03 vaňové ks 

07 revízie domových 
plynovodov 

01 opakované skúšky 
potrubia 

10 do 20 m 01 do DN 50 úsek 

  11 nad 20 do 50 m 02 do DN 80 úsek 

  12 nad 50 m 02 do DN 80 úsek 

  

89 Kurenársko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kotolne 01 kotle teplovodné 01 na pevné palivo 01 liatinové sub 

  02 na kvapalné palivo 02 oceľové sub 

  03 na plynné palivo 02 oceľové sub 

  04 kombinované 02 oceľové sub 

  05 elektrické 02 oceľové sub 

 02 kotle horúcovodné 05 elektrické 02 oceľové sub 

 05 zariadenia 
zabezpečovacie 

11 pretlakové 01 s obsahom 30 l sub 

   02 s obsahom 60 l sub 

   03 s obsahom 120 l sub 

 06 doplňujúce zariadenia 12 hadice napúšťacie 01 gumené m 

   02 polyetylénové m 

  19 dymovody a komínové 
sady 

01 nerezové sub 

   02 plastové sub 

02 strojovne 02 ohrievače 03 kombinované 01 ležaté ks 

   02 stojaté ks 

  04 solárne 02 stojaté ks 

 03 výmenníky tepla 08 stavebnicové 01 DN 150/2,0 sub 

   02 DN 200/2,0 sub 

   03 DN 250/2,0 sub 

   04 DN 300/2,0 sub 

   05 DN 400 sub 

   06 DN 450 sub 

   07 DN 500 sub 

   08 DN 600 sub 

   09 DN 700 sub 

  09 jednochodové 01 PN 0,6/1,6 sub 

  10 dvojchodové 02 PN 2,5/2,5 sub 

 04 nádrže, nádoby 21 na kondenzát 01 štvorhranné sub 

   02 valcové sub 

  22 expanzné beztlakové 02 valcové sub 

  23 expanzné tlakové 02 stojaté sub 

  24 tlakové 01 ležaté sub 
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   02 stojaté sub 

   03 veterníky sub 

   04 vzdušníky sub 

03 rozvodné potrubia 01 z rúrok oceľových 01 závitových 02 nízkotlakové m 

  02 hladkých 03 strednotlakové m 

 06 kompenzátory 09 osové vlnové 01 závitové ks 

   02 navarovacie ks 

04 armatúry 01 ventily 01 uzatváracie 01 prírubové sub 

  02 spätné 02 závitové sub 

  03 poistné 03 privarovacie sub 

  04 redukčné 03 privarovacie sub 

  05 odvzdušňovacie 03 privarovacie sub 

  06 horúcovodné 03 privarovacie sub 

  07 regulačné 03 privarovacie sub 

  08 zmiešavacie 03 privarovacie sub 

 07 meracie 35 teplomery 01 priame ks 

   02 rohové ks 

   03 príložné ks 

   04 kondenzačné slučky ks 

   05 ďiaľkové ks 

   06 sumarizačné ks 

  36 tlakomery 01 deformačné ks 

   02 diferenčné ks 

   03 kontaktné ks 

  40 kapiláry 01 bez kompenzácie ks 

   02 s kompenzáciou ks 

05 vykurovacie telesá 01 radiátory 01 liatinové 01 článkové ks 

  02 oceľové 01 článkové ks 

   02 panelové ks 

  03 hliníkové 04 rúrkové ks 

 02 registre 05 z rúrok hladkých 01 jednopramenné ks 

  06 z rúrok rebrových 02 dvojpramenné ks 

   03 trojpramenné ks 

   04 štvorpramenné ks 

 03 sálavé zariadenia 07 trubkové infražiariče 01 jednostupňové sub 

   02 dvojstupňové sub 

  09 vyhrievacie panely 01 nástenné ks 

 04 konvekčné zariadenia 12 súpravy teplovzdušné 01 podokenné ks 

   02 nástenné ks 

07 revízie 01 tlakových nádob 01 prevádzkové 01 obsahu do 0,2 m3 sub 

  02 vnútorné 
02 obsahu nad 0,2 do 0,8 
m3 

sub 

  03 skúšky tesnosti 
03 obsahu nad 0,8 do 1,5 
m3 

ks 

  04 skúšky tlakové 
04 obsahu nad 1,5 do 5,0 
m3 

ks 

   05 obsahu nad 5,0 m3 ks 

 02 parných kotlov 04 skúšky tlakové 01 výhrev plochy do 30 m2 ks 

   02 výhrev plochy nad 30 do 
60 m2 

ks 

   03 výhrev plochy nad 60 do 
140 m2 

ks 
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   04 výhrev plochy nad 140 
m2 

ks 

 03 nízkotlakých kotolní 04 skúšky tlakové 
01 inštal výkon nad 50 do 
250 kW 

ks 

   02 inštal výkon nad 250 do 
500 kW 

ks 

   03 inštal výkon nad 500 do 
2 MW 

ks 

   04 inštal výkon nad 2 MW ks 

 04 plynových kotlov 04 skúšky tlakové 01 do 50 kW ks 

   02 nad 50 do 250 kW ks 

   03 nad 250 do 1000 kW ks 

   04 nad 1000 kW ks 

  

93 Montáž vzduchotechnických zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 ventilátory 01 axiálne    

 02 radiálne    

 03 do potrubia    

 04 špeciálne    

02 potrubie 01 rúry a tvarovky 01 spiro  ks 

  02 štvorhranné  ks 

  03 ohybné  ks 

  04 Spojky, Spony  ks 

  05 tvarovky  ks 

  06 Príruby  ks 

 02 potrubné elementy 01 tlmiče hluku  ks 

  02 klapky  ks 

  03 regulátory  ks 
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452143 Stavebné práce na stavbe budov vyšších odborných škôl 

  
45214300-3 Stavebné práce na stavbe budov vyšších odborných škôl 
45214310-6 Vyššie odborné školy 
45214320-9 Vyššie technické odborné školy 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 múry 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 05 pod stroje 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 
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   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

   05 liaporový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  14 debnenie posuvné 01 drevené m3 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 
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  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 

   02 laná t 

   03 tyče t 

 02 výplňové, obkladné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 preklady 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 04 rímsy 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 05 klenbové pásy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

03 stĺpy, piliere, vzpery a 
rámové stojky (pozemné 
stavby) 

01 hranaté 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 oblé 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 členené 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr.C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 
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  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

04 steny a priečky 01 nosné, výplňové, deliace 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 parapetné, atikové 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 plotové, zábradelné 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

01 plošné, klenby, škrupiny 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 vence 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 nosníky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 strechy 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 
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   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  17 obklad 01 doskami m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

09 schodiskové konštrukcie 01 kompletné 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

  

12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 tehly pálené 01 plné m3 
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 02 pätky 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

  15 betónové tvárnice 
(bloky) 

01 plné m3 

   02 duté m3 

02 múry 01 nosné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 výplňové 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

   03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 vápennocementové m3 

   02 plynosilikátové m3 

   03 pórobetónové m3 

   04 betónové m3 

   05 drevocementové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 04 obkladové 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

   02 dierované m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 
opracované 

01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 06 prekladov 13 valcované nosníky 01 tvaru I alebo U t 

 07 klenbových pásov 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

03 piliere, stĺpy 01 štvorhranné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 viachranné 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 oblé 01 tehly a tvarovky pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 vápennopieskové m3 

   04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

   06 betónové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

04 priečky, steny 01 výplňové, deliacie 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 

   05 pórobetónové m2 

   06 drevocementové m2 

   07 betónové m2 

   08 hlinené m2 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

02 klenby 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 04 nosníky 13 valcovaný materiál 01 tvaru I alebo U t 

09 schodiská 01 stupne 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 
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13 Omietkárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vnútorné povrchy 
stropov a podhľadov 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

02 vnútorné povrchy 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

03 vnútorné povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

04 vnútorné povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 02 omietka hrubá zatrená 02 z malty vápennej 02 hr. dosky 15 mm m2 

 08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

08 vonkajšie povrchy 
schodiskových konštrukcií 

08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

 09 omietka šľachtená 
09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

01 škrabaná m2 

   02 nahadzovaná m2 

   03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  10 z tekutej omietkovej 
zmesi 

05 ryhovaná m2 

09 vonkajšie povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

10 vonkajšie povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 09 omietka šľachtená 
03 z malty 
vápennocementovej 

01 škrabaná m2 

  04 z malty cementovej 02 nahadzovaná m2 

  09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  

14 Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 mazanina 
01 krycia s povrchovou 
úpravou 

01 z betónu prostého 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 krycia bez povrchovej 
úpravy 

01 z betónu prostého 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 
03 podkladná, 
vyrovnávacia, oddeľujúca, 
plávajúca 

01 z betónu prostého 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

02 poter 01 krycí 01 z malty cementovej 
01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 02 vyrovnávací 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 03 pálený 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 
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 04 popolčekocementový 
41 malta 
popolčekovocementová 

01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 05 perlitovocementový 
42 malta 
perlitovovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 06 boxitovocementový 43 malta boxitocementová 
02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 07 barytovocementový 
44 malta 
barytovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 08 polystyréncementový 
45 malta 
polystyréncementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

03 násyp 
01 pod podlahy, mazaniny 
a dlažby 

58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

 02 pod základ. konštrukcie 
58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 proti vode a zemnej 
vlhkosti 

01 bežných konštrukcií 01 náterivami a tmelmi 01 na ploche vodorovnej m2 

  02 pásmi 02 na ploche zvislej m2 

  03 fóliami 03 podhľadov m2 

 05 mostoviek 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 na ploche vodorovnej m 

   02 na ploche zvislej m2 

   03 podhľadov m2 

 06 zhotovenie detailov 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 škár, dilatačných škár m 

   02 obrátených a spätných 
spojov 

m2 

   03 rúrových prestupov m2 

   04 kotviacich prestupov ks 

   05 oceľových pásnic m 

   06 hydroizolačná prepážka m2 

 07 oceľových potrubí 01 ručne 01 natavením m2 

   02 ovinutím za studena m2 

   03 náterom za tepla m2 

02 hydroizolácia striech 01 plochých do sklonu 10° 01 náterivami a tmelmi 01 za studena m2 

 02 šikmých do 30° 01 náterivami a tmelmi 02 za tepla m2 

 03 šikmých nad 30° 02 pásmi 01 na sucho m2 

 04 oblých 02 pásmi 02 pritavením celoplošne m2 

 05 samostatné zosilenie 
striech a škár 

02 pásmi 03 pritavením bodovo m2 

 06 vytiahnutie izolačného 
povlaku 

02 pásmi 04 kotviacimi pásikmi m2 

 07 doplnky striech 02 pásmi 05 kotviacimi terčami m2 

   06 pribitím m2 

  03 fóliami 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 prilepenou bodovo m2 
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   04 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   05 zosilnenie spojov 
pásikom 

m2 

   06 kotviacimi pásikmi m2 

   07 kotviacimi terčami m2 

  04 termoplastmi 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   04 kotviacimi pásikmi m2 

   05 kotviacimi terčami m2 

  05 ochrannými a 
podkladnými textíliami 

01 položenou voľne m2 

   03 kotviacimi pásikmi m2 

   04 kotviacimi terčami m2 

03 tepelná izolácia 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 01 stropov m2 

  08 doskami 02 podláh m2 

  09 dielcami 03 stien m2 

  10 blokmi 04 striech m2 

  11 rohožami 05 doplnkov m2 

  14 nástrekmi 05 doplnkov m2 

  19 celulózou 05 doplnkov m2 

  21 kabín 05 doplnkov m2 

 04 telies 02 pásmi 01 plôch rovných m2 

  08 doskami 02 plôch tvarovaných m2 

  11 rohožami 03 bombírovaných čiel m2 

  15 obalenie pletivom 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

  18 doplnky 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

 05 potrubí 02 pásmi 01 pripevnená drôtom m2 

  11 rohožami 02 v pletive m2 

  12 skružami 03 v plechovom obale m2 

  13 trubicami 01 na potrubie m 

   02 na tvarovky ks 

   03 na armatúry ks 

  18 doplnky 04 na tmel m2 

   05 páskou m2 

04 akustické, protiotrasové 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 
01 voľne uložené, 
skrutkované 

m2 

  08 doskami, panelmi 02 lepené m2 

  11 rohožami 
03 prekrytie, fóliou, 
pletivom, drôtom 

m2 

  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 na hladko 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

 m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

 m2 

 02 tesársky viazané 03 fošne, hranoly, hranolky  m2 
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 03 debnenie stien 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na zraz s olištovaním m2 

  06 hrubé fošne 03 s medzerami m2 

  07 hobľované fošne 04 pre rákosovú omietku m2 

  08 hrubé laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  09 hobľované laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  10 tyčovina 05 na záklopku, žalúziu m2 

  11 dielce 05 na záklopku, žalúziu m2 

03 schodiská 01 priamočiare 04 hrubé dosky 01 s podstupnicami m2 

 02 krivočiare 06 hrubé fošne 02 bez podstupníc m2 

  11 dielce 02 bez podstupníc m2 

04 strechy 02 konštrukcie krovov 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 pravidelného pôdorysu m3 

   02 nepravidelného 
pôdorysu 

m3 

   03 vlašských krokví m3 

 03 debnenie a laťovanie 04 hrubé dosky 01 striech rovných m2 

  06 hrubé fošne 02 striech oblúkových m2 

  08 hrubé laty 03 odkvapových ríms m2 

  15 dosky tvrdé 03 odkvapových ríms m2 

 04 nadstrešné konštrukcie 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 svetlíky m3 

  06 hrubé fošne 02 vikiere m2 

   03 komínové lavičky m2 

05 úpravy povrchov 01 lištovanie škár 04 hrubé dosky 02 stien m 

  05 hobľované dosky 02 stien m 

  12 lišty, laty 01 stropov m 

  13 pásky 02 stien m 

06 podlahy 01 podkladové 15 dosky tvrdé 01 na drevený podklad m2 

   02 na betón m2 

 02 tesárske 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na pero a drážku m2 

  06 hrubé fošne 02 na pero a drážku m2 

  07 hobľované fošne 02 na pero a drážku m2 

  11 dielce 02 na pero a drážku m2 

09 stropné konštrukcie 01 záklop 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 vrchný presahovaný m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

02 vrchný na zraz m2 

  04 hrubé dosky 03 vrchný na pero a drážku m2 

  05 hobľované dosky 04 zapustený na zraz m2 

   05 zapustený na pero a 
drážku 

m2 

 03 podbíjanie 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 s medzerou m2 

  

64 Klampiarske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytiny striech z plechov 01 z tabúľ 01 plech pozinkovaný 01 sklonu do 30° m2 

 02 zo šablón 02 plech hliníkový 02 sklonu nad 30° do 45° m2 

  03 plech medený 03 sklonu nad 45° m2 
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  04 plech zinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  05 plech titánzinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  06 plech poplastovaný 03 sklonu nad 45° m2 

02 oplechovanie 02 odkvapov 02 plech hliníkový 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m2 

  03 plech medený 
02 na strechách s 
lepenkovou krytinou 

m 

 03 strešných okien 04 plech zinkový 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m2 

  05 plech titánzinkový 
02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

  06 plech poplastovaný 
03 na strechách sklonu nad 
45° 

m2 

03 lemovanie 01 múrov 01 plech pozinkovaný 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m 

  02 plech hliníkový 02 na plochých strechách m 

  03 plech medený 03 na oblých strechách m 

 04 rúr 06 plech poplastovaný 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m 

   02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

   03 na strechách sklonu nad 
45° 

m 

 06 komínov 06 plech poplastovaný 01 v ploche m 

   02 v hrebeni m2 

04 ostatné prvky 03 snehové zachytávače 03 plech medený 01 lopatkové ks 

  04 plech zinkový 02 tyčové ks 

  05 plech titánzinkový 03 plechová podložka m 

 06 dilatácie, strešné, 
stropov, múrov a podláh 

07 plastové 01 jednodielne ks 

   02 dvojdielne m 

   03 trojdielne m 

05 odvodňovacie žľaby 01 pododkvapové 01 plech pozinkovaný 01 štvorhranné m 

  02 plech hliníkový 02 polkruhové m 

 02 nadrímsové 03 plech medený 01 štvorhranné ks 

 03 nadstrešné 04 plech zinkový 03 oblé ks 

 07 doplnky 07 plastové 01 kotlík kónický ks 

   02 kotlík štvorhranný ks 

   03 ochranný kôš strešného 
vpustu 

ks 

   04 maska hladká k 
nadrímsovým žľabom 

m 

   05 rohy ks 

   06 háky ks 

   07 čelo ks 

   08 hrdlo ks 

06 odvodňovacie rúry 03 doplnky 03 plech medený 01 odpadové koleno horné ks 

  04 plech zinkový 02 odpadové koleno dolné ks 

  05 plech titánzinkový 03 objímka odpadovej rúry ks 

  06 plech poplastovaný 03 objímka odpadovej rúry ks 

  07 plastové 03 objímka odpadovej rúry ks 

  

65 Pokrývačské práce 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytina 01 zastrešenie 01 pálená 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  02 betonová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  03 prírodná bridlica 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  04 vláknocementová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  05 sklolaminátová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  06 z drevených šindľov 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  07 z umelých hmôt 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  08 šindľová-bitúmenová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

 02 obloženie stien 03 prírodná bridlica 01 na drevenú konštrukciu m2 

  04 vláknocementová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  05 sklolaminátová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  08 šindľová-bitúmenová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 pokrytie ríms, atík, 01 pálená 01 šírky do 15 cm m 

  02 betonová 02 šírky do 30 cm m 

  04 sklolaminátová 02 šírky do 30 cm m2 

  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 nekompletizované 01 dielce drevené 01 plné m2 

 02 kompletizované 01 dielce drevené 02 polozasklené m2 

   03 celozaslené m2 

03 úpravy povrchov 
01 obklady 
stien,stĺpov,pilierov 

01 dielce drevené 01 na pero a drážku m2 

 02 obklady podhľadov 02 dielce plastové 02 na zraz m2 

  04 dielce aglomerované 03 na ozub m2 

  05 palubovkami 03 na ozub m2 

04 okná 01 jednoduché 01 drevené 01 jednokrídlové ks 

 02 zdvojené 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

 03 dvojité 02 plastové 03 trojkrídlové ks 

   04 štvorkrídlové ks 

 04 strešné 02 plastové 01 kyvné ks 

05 dvere 02 dverné krídla 02 plastové 01 jednokrídlové ks 

 03 zárubne 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

   03 posuvné ks 

   04 zhrňovacie, skladacie ks 

  

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 pre zasklenie 01 z oceľových profilov  m2 

  02 z Al-profilov  m2 

 02 s výplňou z drôtenej 
siete 

11 skrutkovaním 01 do muriva m2 

 03 z plechu 12 zváraním 02 na konštrukciu m2 

 04 z vlnitých dosiek 11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

 05 zo sklolaminátových 
dosiek 

11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

02 zábradlie 01 rovné 01 z profilovej ocele 01 do muriva m2 
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 02 schodiskové 03 z rúrok 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 oblúkové 04 z tenkostenných profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

03 schodisko 01 rovné 01 pevné 01 do muriva m2 

 02 točité 02 sklápacie 02 na oceľovú konštrukciu m2 

04 výplne otvorov 02 dvere 16 otváravé 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

   03 ochrannohermetické ks 

  18 kyvné 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

 03 vráta 19 otočné 01 do oceľovej zárubne ks 

  20 posuvné 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  21 skladacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  22 zdvíhacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  23 protipožiarne 02 do oceľovej konštrukcie ks 

09 podhľady 01 kazetové 01 z oceľových profilov 01 do muriva m2 

 02 lamelové 02 z hliníkových profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

11 oplotenie 01 drôtené pletivo 07 čierne 01 na stĺpiky betónové m2 

  08 pozinkované 02 na stĺpiky oceľové m2 

  09 poplastované 02 na stĺpiky oceľové m2 

 06 závory mechanické 01 oceľové 01 na stĺpiky betónové ks 

   02 na stĺpiky oceľové ks 

13 zatemňovacie a 
zvukotlmiace zariadenia 

02 žaluzie lamelové 45 textilné 01 vertikálne m2 

   02 horizontálne m2 

14 kovové obklady 01 stien 51 oceľ uhlíkatá 01 do 2 m2 m2 

 02 stropov 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

 03 podláh 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

16 presvetľovacie 
konštrukcie 

01 svetlíky 27 sedlové 01 bez zasklenia m 

  28 hrebeňové 02 so zasklením m 

  29 priečne 02 so zasklením m 

  30 pre bezväzníkové haly 02 so zasklením m 

  31 pilové 02 so zasklením m 

  32 pultové 01 bez zasklenia m 

   02 so zasklením m 

   03 akrylónové ks 

  

68 Montáž oceľových konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 budovy 02 budovy občianske 01 jednopodlažné  t 

  02 viacpodlažné  m2 

 03 strechy 
01 hmotnosť plášťa do 50 
kg/m2 

01 bez svetlíkov a so 
svetlíkmi 

m2 

  02 hmotnosť plášťa do100 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

  03 hmotnosť plášťa do150 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi t 

  04 hmotnosť plášťa do 230 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

06 ostatné doplnkové 
konštrukcie 

01 podlahy a plošiny 01 plech 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 
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  02 rošty 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 03 oplechovanie stien z 
vlnitého plechu 

02 nitovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  03 skrutkovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 04 krytina z tvarovaného 
plechu 

01 skrutkovaná 01 výšky do 15 m m2 

 05 oplechovanie stien z 02 zvarovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  03 nastrelovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  

69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 priečky 01 na konštrukciu drevenú 01 jednoducho opláštené 01 hr. 75 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 jednoducho opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  02 dvojito opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  03 trojito opláštené 04 hr. 150 mm m2 

   05 hr. 175 mm m2 

   06 hr. 200 mm m2 

02 steny 01 na konštrukciu drevenú 04 zdvojené 07 hr. 155 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 04 zdvojené 08 hr. 220 mm m2 

   09 hr. 255 mm m2 

  05 protipožiarna 10 hr.. 90 mm m2 

   11 hr. 115 mm m2 

   12 hr. 140 mm m2 

03 obklady 01 na konštrukciu drevenú 01 stien 01 jednostranne m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 stien 02 obojstanne m2 

04 podhľady 01 na konštrukciu drevenú 01 rovné 01 hr. dosky 12,5 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 02 šikmé 02 hr. dosky 15 mm m2 

  03 podkrovia 03 hr. dosky 25 mm m2 

  04 kazetové 03 hr. dosky 25 mm m2 

  

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

  04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 01 do malty m2 

  06 terazzové 01 do malty m2 

  07 mozaikové 01 do malty m2 

   02 do tmelu m2 

 02 schodiská (stupne) 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 
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  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

 03 soklíky 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švécké), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

02 obklady 01 steny 01 pórovinové, opakné 01 do malty m2 

 02 stĺpy 
02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

 03 ostenie 
03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

 04 parapety 04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

  

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 03 z 2 druhov kameňa 01 hr. do 30 mm vrátane m2 

  04 z 3 až 5 druhov kameňa 02 hr. 40 a 50 mm m2 

   03 hr. 60 a 70 mm m2 

  06 zo zlomkov dosiek 04 hr. 80 a 90 mm m2 

  07 z okrajových dosiek 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 02 schodiská (stupne) 08 dosky stupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  09 dosky podstupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 03 soklíky, lišty, hrany 10 rovné 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  11 kaskádovité (schodište) 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  12 šikmé 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

02 obklady 01 steny 01 z mäkkého kameňa 
01 hr. do 25 mm z 
remienkov 

m2 

 02 stĺpy 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 03 podhľady 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 04 ostenia 02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 05 parapety 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
03 hr. od 60 do 90 mm 
dosky 

m2 

   04 hr.od 100 do 120 mm 
dosky 

m2 

  

73 Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 liate terazzo 01 schodiská 01 drvina prírodná 01 stupne rovné m2 

  02 drvina farebná 02 stupne podkosené m2 

   03 stupne profilované m, m2 
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   04 schodnice m2 

 02 sokle 02 drvina farebná 01 rovné m, m2 

   02 rovné s polžiabkom m2 

   03 šikmé, schodiskové m, m2 

 03 podlahy jednoduché 02 drvina farebná 01 hr. 20 mm m, m2 

   02 hr. 30 mm m2 

   03 hr. nad 30 mm m, m2 

 04 obruby podláh 02 drvina farebná 01 šírky 100 mm m, m2 

   02 šírky 200 mm m2 

 05 kazetové podlahy 02 drvina farebná 
01 hr. 20 mm, cez 0,25 do 
2,0 m2 

m, m2 

   02 hr. nad 20 mm m2 

 06 obklady parapetov 02 drvina farebná 01 hr 20 mm m, m2 

 07 dilatačné škáry 03 farebné kovy 01 vložky m 

  04 PVC 01 vložky m 

  05 mozaika 01 keramická, sklenná m 

02 syntetické 01 liate 03 epoxidové 01 hr. do 3 mm m2 

  04 polyesterové 02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

 02 plastbetón 03 epoxidový 01 hr. 10 mm m2 

   02 h. nad 10 do 14 mm m2 

   03 hr. 14 mm m2 

   04 žľaby odtokové m2 

   05 soklíky m 

  04 polyesterový 01 hr. 23 mm m2 

 03 plastmalta 03 epoxidová 01 hr. 6 mm m2 

  04 polyesterová 01 hr. 6 mm m2 

 04 laminované 04 polyesterové 01 hr 4 mm m2 

 05 stierky 03 epoxidová 01 hr. do 4 mm m2 

  05 silikátové 02 hr. nad 4 do 12 mm m2 

  07 polyuretánové 03 hr. nad 12 mm m2 

 06 nátery 03 epoxidové 01 betónových m2 

  04 polyesterové 02 drevených m2 

  06 disperzné 02 drevených m2 

 07 polymérmalta 03 epoxidová 01 hr. do 3 mm m2 

   02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

   03 hr. nad 6 do 20 mm m2 

   04 hr. nad 20 mm m2 

  

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vlysové 01 podlahy 00  01 lepené m2 

   02 pribíjané m2 

02 parketové 01 podlahy 01 tabule parketové 01 lepené m2 

  02 tabule mozaikové 02 pribíjané m2 

  03 tabule laminátové 03 voľne položené m2 

  04 tabule parketové 
veľkoplošné 

03 voľne položené m2 

  05 kazetové 03 voľne položené m2 

 02 soklíky 01 lišty dubové 02 pribíjané m 

  02 lišty bukové 04 priskrutkované m 
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  03 lišty z iných drevín 04 priskrutkované m 

03 povlakové 01 podlahy 01 z gumy 01 lepené m2 

 02 schodiská 05 z linolea 01 lepené m2 

 03 soklíky, hrany, lišty 05 z linolea 04 priskrutkované m 

 04 steny 02 z plastov (PVC) 03 voľne položené m2 

  03 z textilu 03 voľne položené m2 

  04 z korku 03 voľne položené m2 

  05 z linolea 03 voľne položené m2 

  

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 nátery 01 oceľové konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  03 farba chlorkaučuková 03 dvojnásobné ks, m 

  04 farba vinylová 04 trojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 05 štvornásobné m2 

  06 farba polymerátová 06 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 06 reaktívny m2 

  08 farba epoxidechtová 06 reaktívny m2 

  09 farba epoxipolyesterová 06 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 06 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 06 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 06 reaktívny ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 reaktívny m2 

  17 silikónové 06 reaktívny m2 

 02 kovové doplnkové 
konštr. 

01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  04 farba vinylová 03 dvojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 04 trojnásobné m2 

  06 farba polymerátová 05 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 05 reaktívny m2 

  08 arba epoxidechtová 05 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 05 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 05 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 05 reaktívny m2 

  13 farba nitrocelulózová 05 reaktívny m2 

  14 lak asfaltový 05 reaktívny m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

05 reaktívny m2 

 03 vykurovacie telesá 01 farba olejová 01 rebrové rúry m2 

  02 farba syntetická 01 rebrové rúry m2 

  11 farba disperzná 03 oceľové doskové m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 liatinové m2 

 04 potrubie a armatúry 01 farba olejová 01 do DN 50 mm m2 

  02 farba syntetická 02 do DN 100 mm m2 

  03 farba chlórkaučuková 03 do DN 150 mm ks, m 

  07 farba epoxidová 04 do DN 200 mm m2 



389 

 

  11 farba disperzná 05 do DN 300 mm m2 

  12 farba plumbinolová 06 nad DN 300 mm ks, m 

  14 lak asfaltový 06 nad DN 300 mm m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 nad DN 300 mm m2 

 05 klampiarske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

   03 dvojnásobné ks, m 

 06 stolárske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  07 farba epoxidová 03 dvojnásobné m2 

  10 farba polyuretánová 06 napustením m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

07 lakovaním m2 

 07 tesárske konštrukcie 01 farba olejová 02 jednonásobné m2 

  02 farba syntetická 03 dvojnásobné ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 trojnásobné m2 

  16 farba fungicídna 06 napustením m2 

  17 farba emulzná 07 lakovaním m2 

 08 omietky a betónové 
povrchy 

01 farba olejová 01 stropov m2 

  02 farba syntetická 02 stien m2 

  03 farba chlórkaučuková 02 stien m2 

  04 farba vinylová 02 stien m2 

  05 farba polystyrénová 02 stien m2 

  07 farba epoxidová 02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  08 farba epoxidechtová 02 stien m2 

  10 impregnačný 
polyuretánový náter 

02 stien m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

01 stropov m2 

   02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  16 impregnačný cementový 
náter 

03 mostoviek m2 

02 maľby 01 úprava podkladu 21 mlieko vápenné 01 jednonásobné m2 

   02 dvojnásobné m2 

  22 stierka 
06 miestnost do 3,80 m 
výšky 

m2 

   07 miestnosť nad 4,80 m 
výšky 

m2 

 02 stien 21 farba vápenná 01 jednonásobné m2 

 03 stropov 23 farba glejová 02 dvojnásobné m2 

  24 farba latexová 05 viacfarebné m2 

  25 zmesi práškové 05 viacfarebné m2 

  26 zmesi tekuté 05 viacfarebné m2 

  28 štruktúrovaný povrch 
01 miestnosť do 3,80 m 
výšky 

m2 

   02 miestnosť nad 3,80 m 
výšky 

m2 

  29 bandážovanie 01 šírky do 0,10m m 

   02 šírky nad 0,10 do 0,25 m m 
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 04 ostatné práce 30 valčekovanie 01 jednofarebné m2 

   02 dvojfarebné m2 

  32 šablónovanie 01 vlysov m2 

   02 plošné m2 

03 tapetovanie 02 stropov 43 tapety lepené 01 papierové m2 

 03 stien 44 tapety samolepiace 02 vliesové m2 

   03 vinylové m2 

   04 sklotextilné m2 

   05 nálepky m2 

  

86 Zasklievacie práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny, priečky 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

02 zábradlia 
02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo profilované 01 výšky do 1 m m2 

   02 výšky do 2 m m2 

   03 výšky do 3 m m2 

  08 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

03 strechy, svetlíky 01 s podtmelením na lišty 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

04 okná, dvere 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 03 sklo plavené 03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 
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  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

06 podhľady 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  

87 Montáž technického vybavenia stravovacích zariadení, práčovní a čistiarní 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

05 práčovne, čistiarne 01 práčky 01 elektrické  ks 

 02 odstredivky 04 parné  ks 

 03 sušiarne, sušiče 04 parné  ks 

 04 hladiace zariadenia 04 parné  ks 

 05 hladiace lisy 04 parné  ks 

 06 vyváracie kotly 04 parné  ks 

 07 zariadenia pre 
chem.čistenie 

04 parné  ks 

  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kanalizácia 01 potrubie 01 rúry kameninové 01 normálne ks 

   02 kyselinovzdorné m 

  02 rúry plastové 01 novodurové ks 

   02 polyetylénové m 

   03 sklolaminátové m 

  03 rúry oceľové 01 normálne ks 

   02 nerezové m 

  04 rúry liatinové 01 hrdlové m 

   02 bezhrdlové m 

 02 príslušenstvo 01 vpuste podlahové 01 plastové ks 

   03 veľkokapacitné ks 

  02 uzávierky zápachové 01 vaňové, sprchové ks 

   02 podlahové m 

   03 pisoárové m 

   04 umývadlové ks 

   05 drezové ks 

  03 vtoky strešné, 
balkónové, terasové 

01 liatinové ks 

  04 lapače strešných 
splavenín 

02 novodurové m 

  05 posúvače kalové 01 liatinové ks 

  06 klapky 01 liatinové ks 

  07 hlavice ventilačné 01 liatinové ks 
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   02 novodurové ks 

   03 kameninové ks 

  08 privzdušňovacie ventily 01 plastové ks 

02 vodovod 01 potrubie 02 rúry plastové 01 polyetylénové m 

   02 polypropylénové m 

   03 tvarovky ks 

  03 rúry oceľové 01 pozinkované m 

   02 asfaltované m 

  04 rúry liatinové 01 prírubové m 

   02 hrdlové m 

 02 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

  23 požiarna výbava 01 hydranty ks 

   02 prúdnice ks 

   03 hadicové spojky ks 

   04 hydrantové skrine sub 

   05 hadice m 

  24 vodomery 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

03 plynovod 01 potrubie 03 rúry oceľové 01 závitové čierne m 

   02 závitové asfaltované a 
jutované 

m 

   03 poplastované m 

   04 presné m 

   05 hladké čierne m 

   06 redukcie ks 

   07 chráničky m 

 02 prípojky 25 k plynomerom 01 spájané na závit sub 

   02 spájané zváraním sub 

   03 rozpierky prípojok sub 

  26 k strojom a zariadeniam 
01 oceľové rúrky závitové 
čierne 

ks 

   02 vyvedenie a upevnenie 
plynovodných výpustiek 

ks 

 03 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

05 zariaďovacie predmety 01 záchody 41 záchody splachovacie 01 nízkopoložené ks 

   02 vysokopoložené súb. 

  42 pisoáre 01 záchodky ks 

   02 stojiská ks 

 02 kúpeľne 44 vane 01 liatinové ks 

   02 plechové ks 

   03 plastové ks 

 03 kuchyne 47 drezy 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

 05 príprava teplej vody 61 ohrievače plynové 01 prietokové ks 

   02 zásobníkové ks 

  62 zásobníky elektrické 01 akumulačné ks 

 07 zariaďovacie armatúry 71 ventily výtokové 01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

   03 rohové ks 
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  72 batérie umývadlové, 
drezové 

01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

  73 batérie vanové 01 nástenné ks 

  74 batérie sprchové 01 s pevnou výškou ks 

   02 s nastaviteľnou výškou ks 

  76 uzávierky zápachové 01 umývadlové ks 

   02 drezové ks 

   03 vaňové ks 

07 revízie domových 
plynovodov 

01 opakované skúšky 
potrubia 

10 do 20 m 01 do DN 50 úsek 

  11 nad 20 do 50 m 02 do DN 80 úsek 

  12 nad 50 m 02 do DN 80 úsek 

  

89 Kurenársko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kotolne 01 kotle teplovodné 01 na pevné palivo 01 liatinové sub 

  02 na kvapalné palivo 02 oceľové sub 

  03 na plynné palivo 02 oceľové sub 

  04 kombinované 02 oceľové sub 

  05 elektrické 02 oceľové sub 

 02 kotle horúcovodné 05 elektrické 02 oceľové sub 

 05 zariadenia 
zabezpečovacie 

11 pretlakové 01 s obsahom 30 l sub 

   02 s obsahom 60 l sub 

   03 s obsahom 120 l sub 

 06 doplňujúce zariadenia 12 hadice napúšťacie 01 gumené m 

   02 polyetylénové m 

  19 dymovody a komínové 
sady 

01 nerezové sub 

   02 plastové sub 

02 strojovne 02 ohrievače 03 kombinované 01 ležaté ks 

   02 stojaté ks 

  04 solárne 02 stojaté ks 

 03 výmenníky tepla 08 stavebnicové 01 DN 150/2,0 sub 

   02 DN 200/2,0 sub 

   03 DN 250/2,0 sub 

   04 DN 300/2,0 sub 

   05 DN 400 sub 

   06 DN 450 sub 

   07 DN 500 sub 

   08 DN 600 sub 

   09 DN 700 sub 

  09 jednochodové 01 PN 0,6/1,6 sub 

  10 dvojchodové 02 PN 2,5/2,5 sub 

 04 nádrže, nádoby 21 na kondenzát 01 štvorhranné sub 

   02 valcové sub 

  22 expanzné beztlakové 02 valcové sub 

  23 expanzné tlakové 02 stojaté sub 

  24 tlakové 01 ležaté sub 
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   02 stojaté sub 

   03 veterníky sub 

   04 vzdušníky sub 

03 rozvodné potrubia 01 z rúrok oceľových 01 závitových 02 nízkotlakové m 

  02 hladkých 03 strednotlakové m 

 06 kompenzátory 09 osové vlnové 01 závitové ks 

   02 navarovacie ks 

04 armatúry 01 ventily 01 uzatváracie 01 prírubové sub 

  02 spätné 02 závitové sub 

  03 poistné 03 privarovacie sub 

  04 redukčné 03 privarovacie sub 

  05 odvzdušňovacie 03 privarovacie sub 

  06 horúcovodné 03 privarovacie sub 

  07 regulačné 03 privarovacie sub 

  08 zmiešavacie 03 privarovacie sub 

 07 meracie 35 teplomery 01 priame ks 

   02 rohové ks 

   03 príložné ks 

   04 kondenzačné slučky ks 

   05 ďiaľkové ks 

   06 sumarizačné ks 

  36 tlakomery 01 deformačné ks 

   02 diferenčné ks 

   03 kontaktné ks 

  40 kapiláry 01 bez kompenzácie ks 

   02 s kompenzáciou ks 

05 vykurovacie telesá 01 radiátory 01 liatinové 01 článkové ks 

  02 oceľové 01 článkové ks 

   02 panelové ks 

  03 hliníkové 04 rúrkové ks 

 02 registre 05 z rúrok hladkých 01 jednopramenné ks 

  06 z rúrok rebrových 02 dvojpramenné ks 

   03 trojpramenné ks 

   04 štvorpramenné ks 

 03 sálavé zariadenia 07 trubkové infražiariče 01 jednostupňové sub 

   02 dvojstupňové sub 

  09 vyhrievacie panely 01 nástenné ks 

 04 konvekčné zariadenia 12 súpravy teplovzdušné 01 podokenné ks 

   02 nástenné ks 

07 revízie 01 tlakových nádob 01 prevádzkové 01 obsahu do 0,2 m3 sub 

  02 vnútorné 
02 obsahu nad 0,2 do 0,8 
m3 

sub 

  03 skúšky tesnosti 
03 obsahu nad 0,8 do 1,5 
m3 

ks 

  04 skúšky tlakové 
04 obsahu nad 1,5 do 5,0 
m3 

ks 

   05 obsahu nad 5,0 m3 ks 

 02 parných kotlov 04 skúšky tlakové 01 výhrev plochy do 30 m2 ks 

   02 výhrev plochy nad 30 do 
60 m2 

ks 

   03 výhrev plochy nad 60 do 
140 m2 

ks 
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   04 výhrev plochy nad 140 
m2 

ks 

 03 nízkotlakých kotolní 04 skúšky tlakové 
01 inštal výkon nad 50 do 
250 kW 

ks 

   02 inštal výkon nad 250 do 
500 kW 

ks 

   03 inštal výkon nad 500 do 
2 MW 

ks 

   04 inštal výkon nad 2 MW ks 

 04 plynových kotlov 04 skúšky tlakové 01 do 50 kW ks 

   02 nad 50 do 250 kW ks 

   03 nad 250 do 1000 kW ks 

   04 nad 1000 kW ks 

  

93 Montáž vzduchotechnických zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 ventilátory 01 axiálne    

 02 radiálne    

 03 do potrubia    

 04 špeciálne    

02 potrubie 01 rúry a tvarovky 01 spiro  ks 

  02 štvorhranné  ks 

  03 ohybné  ks 

  04 Spojky, Spony  ks 

  05 tvarovky  ks 

  06 Príruby  ks 

 02 potrubné elementy 01 tlmiče hluku  ks 

  02 klapky  ks 

  03 regulátory  ks 
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452144 Stavebné práce na stavbe budov univerzít 

  
45214400-4 Stavebné práce na stavbe budov univerzít 
45214410-7 Technické univerzity 
45214420-0 Prednáškové sály 
45214430-3 Jazykové laboratóriá 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 múry 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 05 pod stroje 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 
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   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

   05 liaporový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  14 debnenie posuvné 01 drevené m3 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 
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  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 

   02 laná t 

   03 tyče t 

 02 výplňové, obkladné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 preklady 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 04 rímsy 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 05 klenbové pásy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

03 stĺpy, piliere, vzpery a 
rámové stojky (pozemné 
stavby) 

01 hranaté 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 oblé 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 členené 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr.C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 
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  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

04 steny a priečky 01 nosné, výplňové, deliace 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 parapetné, atikové 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 plotové, zábradelné 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

01 plošné, klenby, škrupiny 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 vence 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 nosníky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 strechy 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 
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   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  17 obklad 01 doskami m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

09 schodiskové konštrukcie 01 kompletné 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

  

12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 tehly pálené 01 plné m3 
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 02 pätky 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

  15 betónové tvárnice 
(bloky) 

01 plné m3 

   02 duté m3 

02 múry 01 nosné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 výplňové 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

   03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 vápennocementové m3 

   02 plynosilikátové m3 

   03 pórobetónové m3 

   04 betónové m3 

   05 drevocementové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 04 obkladové 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

   02 dierované m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 
opracované 

01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 06 prekladov 13 valcované nosníky 01 tvaru I alebo U t 

 07 klenbových pásov 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

03 piliere, stĺpy 01 štvorhranné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 viachranné 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 oblé 01 tehly a tvarovky pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 vápennopieskové m3 

   04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

   06 betónové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

04 priečky, steny 01 výplňové, deliacie 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 

   05 pórobetónové m2 

   06 drevocementové m2 

   07 betónové m2 

   08 hlinené m2 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

02 klenby 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 04 nosníky 13 valcovaný materiál 01 tvaru I alebo U t 

09 schodiská 01 stupne 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 
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13 Omietkárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vnútorné povrchy 
stropov a podhľadov 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

02 vnútorné povrchy 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

03 vnútorné povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

04 vnútorné povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 02 omietka hrubá zatrená 02 z malty vápennej 02 hr. dosky 15 mm m2 

 08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

08 vonkajšie povrchy 
schodiskových konštrukcií 

08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

 09 omietka šľachtená 
09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

01 škrabaná m2 

   02 nahadzovaná m2 

   03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  10 z tekutej omietkovej 
zmesi 

05 ryhovaná m2 

09 vonkajšie povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

10 vonkajšie povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 09 omietka šľachtená 
03 z malty 
vápennocementovej 

01 škrabaná m2 

  04 z malty cementovej 02 nahadzovaná m2 

  09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  

14 Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 mazanina 
01 krycia s povrchovou 
úpravou 

01 z betónu prostého 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 krycia bez povrchovej 
úpravy 

01 z betónu prostého 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 
03 podkladná, 
vyrovnávacia, oddeľujúca, 
plávajúca 

01 z betónu prostého 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

02 poter 01 krycí 01 z malty cementovej 
01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 02 vyrovnávací 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 03 pálený 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 
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 04 popolčekocementový 
41 malta 
popolčekovocementová 

01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 05 perlitovocementový 
42 malta 
perlitovovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 06 boxitovocementový 43 malta boxitocementová 
02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 07 barytovocementový 
44 malta 
barytovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 08 polystyréncementový 
45 malta 
polystyréncementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

03 násyp 
01 pod podlahy, mazaniny 
a dlažby 

58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

 02 pod základ. konštrukcie 
58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 proti vode a zemnej 
vlhkosti 

01 bežných konštrukcií 01 náterivami a tmelmi 01 na ploche vodorovnej m2 

  02 pásmi 02 na ploche zvislej m2 

  03 fóliami 03 podhľadov m2 

 05 mostoviek 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 na ploche vodorovnej m 

   02 na ploche zvislej m2 

   03 podhľadov m2 

 06 zhotovenie detailov 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 škár, dilatačných škár m 

   02 obrátených a spätných 
spojov 

m2 

   03 rúrových prestupov m2 

   04 kotviacich prestupov ks 

   05 oceľových pásnic m 

   06 hydroizolačná prepážka m2 

 07 oceľových potrubí 01 ručne 01 natavením m2 

   02 ovinutím za studena m2 

   03 náterom za tepla m2 

02 hydroizolácia striech 01 plochých do sklonu 10° 01 náterivami a tmelmi 01 za studena m2 

 02 šikmých do 30° 01 náterivami a tmelmi 02 za tepla m2 

 03 šikmých nad 30° 02 pásmi 01 na sucho m2 

 04 oblých 02 pásmi 02 pritavením celoplošne m2 

 05 samostatné zosilenie 
striech a škár 

02 pásmi 03 pritavením bodovo m2 

 06 vytiahnutie izolačného 
povlaku 

02 pásmi 04 kotviacimi pásikmi m2 

 07 doplnky striech 02 pásmi 05 kotviacimi terčami m2 

   06 pribitím m2 

  03 fóliami 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 prilepenou bodovo m2 
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   04 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   05 zosilnenie spojov 
pásikom 

m2 

   06 kotviacimi pásikmi m2 

   07 kotviacimi terčami m2 

  04 termoplastmi 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   04 kotviacimi pásikmi m2 

   05 kotviacimi terčami m2 

  05 ochrannými a 
podkladnými textíliami 

01 položenou voľne m2 

   03 kotviacimi pásikmi m2 

   04 kotviacimi terčami m2 

03 tepelná izolácia 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 01 stropov m2 

  08 doskami 02 podláh m2 

  09 dielcami 03 stien m2 

  10 blokmi 04 striech m2 

  11 rohožami 05 doplnkov m2 

  14 nástrekmi 05 doplnkov m2 

  19 celulózou 05 doplnkov m2 

  21 kabín 05 doplnkov m2 

 04 telies 02 pásmi 01 plôch rovných m2 

  08 doskami 02 plôch tvarovaných m2 

  11 rohožami 03 bombírovaných čiel m2 

  15 obalenie pletivom 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

  18 doplnky 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

 05 potrubí 02 pásmi 01 pripevnená drôtom m2 

  11 rohožami 02 v pletive m2 

  12 skružami 03 v plechovom obale m2 

  13 trubicami 01 na potrubie m 

   02 na tvarovky ks 

   03 na armatúry ks 

  18 doplnky 04 na tmel m2 

   05 páskou m2 

04 akustické, protiotrasové 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 
01 voľne uložené, 
skrutkované 

m2 

  08 doskami, panelmi 02 lepené m2 

  11 rohožami 
03 prekrytie, fóliou, 
pletivom, drôtom 

m2 

  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 na hladko 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

 m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

 m2 

 02 tesársky viazané 03 fošne, hranoly, hranolky  m2 
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 03 debnenie stien 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na zraz s olištovaním m2 

  06 hrubé fošne 03 s medzerami m2 

  07 hobľované fošne 04 pre rákosovú omietku m2 

  08 hrubé laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  09 hobľované laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  10 tyčovina 05 na záklopku, žalúziu m2 

  11 dielce 05 na záklopku, žalúziu m2 

03 schodiská 01 priamočiare 04 hrubé dosky 01 s podstupnicami m2 

 02 krivočiare 06 hrubé fošne 02 bez podstupníc m2 

  11 dielce 02 bez podstupníc m2 

04 strechy 02 konštrukcie krovov 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 pravidelného pôdorysu m3 

   02 nepravidelného 
pôdorysu 

m3 

   03 vlašských krokví m3 

 03 debnenie a laťovanie 04 hrubé dosky 01 striech rovných m2 

  06 hrubé fošne 02 striech oblúkových m2 

  08 hrubé laty 03 odkvapových ríms m2 

  15 dosky tvrdé 03 odkvapových ríms m2 

 04 nadstrešné konštrukcie 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 svetlíky m3 

  06 hrubé fošne 02 vikiere m2 

   03 komínové lavičky m2 

05 úpravy povrchov 01 lištovanie škár 04 hrubé dosky 02 stien m 

  05 hobľované dosky 02 stien m 

  12 lišty, laty 01 stropov m 

  13 pásky 02 stien m 

06 podlahy 01 podkladové 15 dosky tvrdé 01 na drevený podklad m2 

   02 na betón m2 

 02 tesárske 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na pero a drážku m2 

  06 hrubé fošne 02 na pero a drážku m2 

  07 hobľované fošne 02 na pero a drážku m2 

  11 dielce 02 na pero a drážku m2 

09 stropné konštrukcie 01 záklop 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 vrchný presahovaný m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

02 vrchný na zraz m2 

  04 hrubé dosky 03 vrchný na pero a drážku m2 

  05 hobľované dosky 04 zapustený na zraz m2 

   05 zapustený na pero a 
drážku 

m2 

 03 podbíjanie 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 s medzerou m2 

  

64 Klampiarske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytiny striech z plechov 01 z tabúľ 01 plech pozinkovaný 01 sklonu do 30° m2 

 02 zo šablón 02 plech hliníkový 02 sklonu nad 30° do 45° m2 

  03 plech medený 03 sklonu nad 45° m2 
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  04 plech zinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  05 plech titánzinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  06 plech poplastovaný 03 sklonu nad 45° m2 

02 oplechovanie 02 odkvapov 02 plech hliníkový 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m2 

  03 plech medený 
02 na strechách s 
lepenkovou krytinou 

m 

 03 strešných okien 04 plech zinkový 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m2 

  05 plech titánzinkový 
02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

  06 plech poplastovaný 
03 na strechách sklonu nad 
45° 

m2 

03 lemovanie 01 múrov 01 plech pozinkovaný 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m 

  02 plech hliníkový 02 na plochých strechách m 

  03 plech medený 03 na oblých strechách m 

 04 rúr 06 plech poplastovaný 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m 

   02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

   03 na strechách sklonu nad 
45° 

m 

 06 komínov 06 plech poplastovaný 01 v ploche m 

   02 v hrebeni m2 

04 ostatné prvky 03 snehové zachytávače 03 plech medený 01 lopatkové ks 

  04 plech zinkový 02 tyčové ks 

  05 plech titánzinkový 03 plechová podložka m 

 06 dilatácie, strešné, 
stropov, múrov a podláh 

07 plastové 01 jednodielne ks 

   02 dvojdielne m 

   03 trojdielne m 

05 odvodňovacie žľaby 01 pododkvapové 01 plech pozinkovaný 01 štvorhranné m 

  02 plech hliníkový 02 polkruhové m 

 02 nadrímsové 03 plech medený 01 štvorhranné ks 

 03 nadstrešné 04 plech zinkový 03 oblé ks 

 07 doplnky 07 plastové 01 kotlík kónický ks 

   02 kotlík štvorhranný ks 

   03 ochranný kôš strešného 
vpustu 

ks 

   04 maska hladká k 
nadrímsovým žľabom 

m 

   05 rohy ks 

   06 háky ks 

   07 čelo ks 

   08 hrdlo ks 

06 odvodňovacie rúry 03 doplnky 03 plech medený 01 odpadové koleno horné ks 

  04 plech zinkový 02 odpadové koleno dolné ks 

  05 plech titánzinkový 03 objímka odpadovej rúry ks 

  06 plech poplastovaný 03 objímka odpadovej rúry ks 

  07 plastové 03 objímka odpadovej rúry ks 

  

65 Pokrývačské práce 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytina 01 zastrešenie 01 pálená 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  02 betonová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  03 prírodná bridlica 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  04 vláknocementová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  05 sklolaminátová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  06 z drevených šindľov 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  07 z umelých hmôt 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  08 šindľová-bitúmenová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

 02 obloženie stien 03 prírodná bridlica 01 na drevenú konštrukciu m2 

  04 vláknocementová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  05 sklolaminátová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  08 šindľová-bitúmenová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 pokrytie ríms, atík, 01 pálená 01 šírky do 15 cm m 

  02 betonová 02 šírky do 30 cm m 

  04 sklolaminátová 02 šírky do 30 cm m2 

  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 nekompletizované 01 dielce drevené 01 plné m2 

 02 kompletizované 01 dielce drevené 02 polozasklené m2 

   03 celozaslené m2 

03 úpravy povrchov 
01 obklady 
stien,stĺpov,pilierov 

01 dielce drevené 01 na pero a drážku m2 

 02 obklady podhľadov 02 dielce plastové 02 na zraz m2 

  04 dielce aglomerované 03 na ozub m2 

  05 palubovkami 03 na ozub m2 

04 okná 01 jednoduché 01 drevené 01 jednokrídlové ks 

 02 zdvojené 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

 03 dvojité 02 plastové 03 trojkrídlové ks 

   04 štvorkrídlové ks 

 04 strešné 02 plastové 01 kyvné ks 

05 dvere 02 dverné krídla 02 plastové 01 jednokrídlové ks 

 03 zárubne 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

   03 posuvné ks 

   04 zhrňovacie, skladacie ks 

  

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 pre zasklenie 01 z oceľových profilov  m2 

  02 z Al-profilov  m2 

 02 s výplňou z drôtenej 
siete 

11 skrutkovaním 01 do muriva m2 

 03 z plechu 12 zváraním 02 na konštrukciu m2 

 04 z vlnitých dosiek 11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

 05 zo sklolaminátových 
dosiek 

11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

02 zábradlie 01 rovné 01 z profilovej ocele 01 do muriva m2 
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 02 schodiskové 03 z rúrok 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 oblúkové 04 z tenkostenných profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

03 schodisko 01 rovné 01 pevné 01 do muriva m2 

 02 točité 02 sklápacie 02 na oceľovú konštrukciu m2 

04 výplne otvorov 02 dvere 16 otváravé 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

   03 ochrannohermetické ks 

  18 kyvné 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

 03 vráta 19 otočné 01 do oceľovej zárubne ks 

  20 posuvné 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  21 skladacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  22 zdvíhacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  23 protipožiarne 02 do oceľovej konštrukcie ks 

09 podhľady 01 kazetové 01 z oceľových profilov 01 do muriva m2 

 02 lamelové 02 z hliníkových profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

11 oplotenie 01 drôtené pletivo 07 čierne 01 na stĺpiky betónové m2 

  08 pozinkované 02 na stĺpiky oceľové m2 

  09 poplastované 02 na stĺpiky oceľové m2 

 06 závory mechanické 01 oceľové 01 na stĺpiky betónové ks 

   02 na stĺpiky oceľové ks 

13 zatemňovacie a 
zvukotlmiace zariadenia 

02 žaluzie lamelové 45 textilné 01 vertikálne m2 

   02 horizontálne m2 

14 kovové obklady 01 stien 51 oceľ uhlíkatá 01 do 2 m2 m2 

 02 stropov 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

 03 podláh 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

16 presvetľovacie 
konštrukcie 

01 svetlíky 27 sedlové 01 bez zasklenia m 

  28 hrebeňové 02 so zasklením m 

  29 priečne 02 so zasklením m 

  30 pre bezväzníkové haly 02 so zasklením m 

  31 pilové 02 so zasklením m 

  32 pultové 01 bez zasklenia m 

   02 so zasklením m 

   03 akrylónové ks 

  

68 Montáž oceľových konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 budovy 02 budovy občianske 01 jednopodlažné  t 

  02 viacpodlažné  m2 

 03 strechy 
01 hmotnosť plášťa do 50 
kg/m2 

01 bez svetlíkov a so 
svetlíkmi 

m2 

  02 hmotnosť plášťa do100 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

  03 hmotnosť plášťa do150 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi t 

  04 hmotnosť plášťa do 230 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

06 ostatné doplnkové 
konštrukcie 

01 podlahy a plošiny 01 plech 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 
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  02 rošty 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 03 oplechovanie stien z 
vlnitého plechu 

02 nitovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  03 skrutkovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 04 krytina z tvarovaného 
plechu 

01 skrutkovaná 01 výšky do 15 m m2 

 05 oplechovanie stien z 02 zvarovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  03 nastrelovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  

69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 priečky 01 na konštrukciu drevenú 01 jednoducho opláštené 01 hr. 75 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 jednoducho opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  02 dvojito opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  03 trojito opláštené 04 hr. 150 mm m2 

   05 hr. 175 mm m2 

   06 hr. 200 mm m2 

02 steny 01 na konštrukciu drevenú 04 zdvojené 07 hr. 155 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 04 zdvojené 08 hr. 220 mm m2 

   09 hr. 255 mm m2 

  05 protipožiarna 10 hr.. 90 mm m2 

   11 hr. 115 mm m2 

   12 hr. 140 mm m2 

03 obklady 01 na konštrukciu drevenú 01 stien 01 jednostranne m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 stien 02 obojstanne m2 

04 podhľady 01 na konštrukciu drevenú 01 rovné 01 hr. dosky 12,5 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 02 šikmé 02 hr. dosky 15 mm m2 

  03 podkrovia 03 hr. dosky 25 mm m2 

  04 kazetové 03 hr. dosky 25 mm m2 

  

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

  04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 01 do malty m2 

  06 terazzové 01 do malty m2 

  07 mozaikové 01 do malty m2 

   02 do tmelu m2 

 02 schodiská (stupne) 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 
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  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

 03 soklíky 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švécké), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

02 obklady 01 steny 01 pórovinové, opakné 01 do malty m2 

 02 stĺpy 
02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

 03 ostenie 
03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

 04 parapety 04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

  

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 03 z 2 druhov kameňa 01 hr. do 30 mm vrátane m2 

  04 z 3 až 5 druhov kameňa 02 hr. 40 a 50 mm m2 

   03 hr. 60 a 70 mm m2 

  06 zo zlomkov dosiek 04 hr. 80 a 90 mm m2 

  07 z okrajových dosiek 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 02 schodiská (stupne) 08 dosky stupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  09 dosky podstupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 03 soklíky, lišty, hrany 10 rovné 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  11 kaskádovité (schodište) 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  12 šikmé 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

02 obklady 01 steny 01 z mäkkého kameňa 
01 hr. do 25 mm z 
remienkov 

m2 

 02 stĺpy 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 03 podhľady 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 04 ostenia 02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 05 parapety 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
03 hr. od 60 do 90 mm 
dosky 

m2 

   04 hr.od 100 do 120 mm 
dosky 

m2 

  

73 Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 liate terazzo 01 schodiská 01 drvina prírodná 01 stupne rovné m2 

  02 drvina farebná 02 stupne podkosené m2 

   03 stupne profilované m, m2 
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   04 schodnice m2 

 02 sokle 02 drvina farebná 01 rovné m, m2 

   02 rovné s polžiabkom m2 

   03 šikmé, schodiskové m, m2 

 03 podlahy jednoduché 02 drvina farebná 01 hr. 20 mm m, m2 

   02 hr. 30 mm m2 

   03 hr. nad 30 mm m, m2 

 04 obruby podláh 02 drvina farebná 01 šírky 100 mm m, m2 

   02 šírky 200 mm m2 

 05 kazetové podlahy 02 drvina farebná 
01 hr. 20 mm, cez 0,25 do 
2,0 m2 

m, m2 

   02 hr. nad 20 mm m2 

 06 obklady parapetov 02 drvina farebná 01 hr 20 mm m, m2 

 07 dilatačné škáry 03 farebné kovy 01 vložky m 

  04 PVC 01 vložky m 

  05 mozaika 01 keramická, sklenná m 

02 syntetické 01 liate 03 epoxidové 01 hr. do 3 mm m2 

  04 polyesterové 02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

 02 plastbetón 03 epoxidový 01 hr. 10 mm m2 

   02 h. nad 10 do 14 mm m2 

   03 hr. 14 mm m2 

   04 žľaby odtokové m2 

   05 soklíky m 

  04 polyesterový 01 hr. 23 mm m2 

 03 plastmalta 03 epoxidová 01 hr. 6 mm m2 

  04 polyesterová 01 hr. 6 mm m2 

 04 laminované 04 polyesterové 01 hr 4 mm m2 

 05 stierky 03 epoxidová 01 hr. do 4 mm m2 

  05 silikátové 02 hr. nad 4 do 12 mm m2 

  07 polyuretánové 03 hr. nad 12 mm m2 

 06 nátery 03 epoxidové 01 betónových m2 

  04 polyesterové 02 drevených m2 

  06 disperzné 02 drevených m2 

 07 polymérmalta 03 epoxidová 01 hr. do 3 mm m2 

   02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

   03 hr. nad 6 do 20 mm m2 

   04 hr. nad 20 mm m2 

  

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vlysové 01 podlahy 00  01 lepené m2 

   02 pribíjané m2 

02 parketové 01 podlahy 01 tabule parketové 01 lepené m2 

  02 tabule mozaikové 02 pribíjané m2 

  03 tabule laminátové 03 voľne položené m2 

  04 tabule parketové 
veľkoplošné 

03 voľne položené m2 

  05 kazetové 03 voľne položené m2 

 02 soklíky 01 lišty dubové 02 pribíjané m 

  02 lišty bukové 04 priskrutkované m 
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  03 lišty z iných drevín 04 priskrutkované m 

03 povlakové 01 podlahy 01 z gumy 01 lepené m2 

 02 schodiská 05 z linolea 01 lepené m2 

 03 soklíky, hrany, lišty 05 z linolea 04 priskrutkované m 

 04 steny 02 z plastov (PVC) 03 voľne položené m2 

  03 z textilu 03 voľne položené m2 

  04 z korku 03 voľne položené m2 

  05 z linolea 03 voľne položené m2 

  

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 nátery 01 oceľové konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  03 farba chlorkaučuková 03 dvojnásobné ks, m 

  04 farba vinylová 04 trojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 05 štvornásobné m2 

  06 farba polymerátová 06 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 06 reaktívny m2 

  08 farba epoxidechtová 06 reaktívny m2 

  09 farba epoxipolyesterová 06 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 06 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 06 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 06 reaktívny ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 reaktívny m2 

  17 silikónové 06 reaktívny m2 

 02 kovové doplnkové 
konštr. 

01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  04 farba vinylová 03 dvojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 04 trojnásobné m2 

  06 farba polymerátová 05 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 05 reaktívny m2 

  08 arba epoxidechtová 05 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 05 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 05 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 05 reaktívny m2 

  13 farba nitrocelulózová 05 reaktívny m2 

  14 lak asfaltový 05 reaktívny m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

05 reaktívny m2 

 03 vykurovacie telesá 01 farba olejová 01 rebrové rúry m2 

  02 farba syntetická 01 rebrové rúry m2 

  11 farba disperzná 03 oceľové doskové m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 liatinové m2 

 04 potrubie a armatúry 01 farba olejová 01 do DN 50 mm m2 

  02 farba syntetická 02 do DN 100 mm m2 

  03 farba chlórkaučuková 03 do DN 150 mm ks, m 

  07 farba epoxidová 04 do DN 200 mm m2 
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  11 farba disperzná 05 do DN 300 mm m2 

  12 farba plumbinolová 06 nad DN 300 mm ks, m 

  14 lak asfaltový 06 nad DN 300 mm m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 nad DN 300 mm m2 

 05 klampiarske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

   03 dvojnásobné ks, m 

 06 stolárske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  07 farba epoxidová 03 dvojnásobné m2 

  10 farba polyuretánová 06 napustením m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

07 lakovaním m2 

 07 tesárske konštrukcie 01 farba olejová 02 jednonásobné m2 

  02 farba syntetická 03 dvojnásobné ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 trojnásobné m2 

  16 farba fungicídna 06 napustením m2 

  17 farba emulzná 07 lakovaním m2 

 08 omietky a betónové 
povrchy 

01 farba olejová 01 stropov m2 

  02 farba syntetická 02 stien m2 

  03 farba chlórkaučuková 02 stien m2 

  04 farba vinylová 02 stien m2 

  05 farba polystyrénová 02 stien m2 

  07 farba epoxidová 02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  08 farba epoxidechtová 02 stien m2 

  10 impregnačný 
polyuretánový náter 

02 stien m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

01 stropov m2 

   02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  16 impregnačný cementový 
náter 

03 mostoviek m2 

02 maľby 01 úprava podkladu 21 mlieko vápenné 01 jednonásobné m2 

   02 dvojnásobné m2 

  22 stierka 
06 miestnost do 3,80 m 
výšky 

m2 

   07 miestnosť nad 4,80 m 
výšky 

m2 

 02 stien 21 farba vápenná 01 jednonásobné m2 

 03 stropov 23 farba glejová 02 dvojnásobné m2 

  24 farba latexová 05 viacfarebné m2 

  25 zmesi práškové 05 viacfarebné m2 

  26 zmesi tekuté 05 viacfarebné m2 

  28 štruktúrovaný povrch 
01 miestnosť do 3,80 m 
výšky 

m2 

   02 miestnosť nad 3,80 m 
výšky 

m2 

  29 bandážovanie 01 šírky do 0,10m m 

   02 šírky nad 0,10 do 0,25 m m 
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 04 ostatné práce 30 valčekovanie 01 jednofarebné m2 

   02 dvojfarebné m2 

  32 šablónovanie 01 vlysov m2 

   02 plošné m2 

03 tapetovanie 02 stropov 43 tapety lepené 01 papierové m2 

 03 stien 44 tapety samolepiace 02 vliesové m2 

   03 vinylové m2 

   04 sklotextilné m2 

   05 nálepky m2 

  

86 Zasklievacie práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny, priečky 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

02 zábradlia 
02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo profilované 01 výšky do 1 m m2 

   02 výšky do 2 m m2 

   03 výšky do 3 m m2 

  08 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

03 strechy, svetlíky 01 s podtmelením na lišty 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

04 okná, dvere 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 03 sklo plavené 03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 
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  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

06 podhľady 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  

87 Montáž technického vybavenia stravovacích zariadení, práčovní a čistiarní 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

05 práčovne, čistiarne 01 práčky 01 elektrické  ks 

 02 odstredivky 04 parné  ks 

 03 sušiarne, sušiče 04 parné  ks 

 04 hladiace zariadenia 04 parné  ks 

 05 hladiace lisy 04 parné  ks 

 06 vyváracie kotly 04 parné  ks 

 07 zariadenia pre 
chem.čistenie 

04 parné  ks 

  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kanalizácia 01 potrubie 01 rúry kameninové 01 normálne ks 

   02 kyselinovzdorné m 

  02 rúry plastové 01 novodurové ks 

   02 polyetylénové m 

   03 sklolaminátové m 

  03 rúry oceľové 01 normálne ks 

   02 nerezové m 

  04 rúry liatinové 01 hrdlové m 

   02 bezhrdlové m 

 02 príslušenstvo 01 vpuste podlahové 01 plastové ks 

   03 veľkokapacitné ks 

  02 uzávierky zápachové 01 vaňové, sprchové ks 

   02 podlahové m 

   03 pisoárové m 

   04 umývadlové ks 

   05 drezové ks 

  03 vtoky strešné, 
balkónové, terasové 

01 liatinové ks 

  04 lapače strešných 
splavenín 

02 novodurové m 

  05 posúvače kalové 01 liatinové ks 

  06 klapky 01 liatinové ks 

  07 hlavice ventilačné 01 liatinové ks 
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   02 novodurové ks 

   03 kameninové ks 

  08 privzdušňovacie ventily 01 plastové ks 

02 vodovod 01 potrubie 02 rúry plastové 01 polyetylénové m 

   02 polypropylénové m 

   03 tvarovky ks 

  03 rúry oceľové 01 pozinkované m 

   02 asfaltované m 

  04 rúry liatinové 01 prírubové m 

   02 hrdlové m 

 02 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

  23 požiarna výbava 01 hydranty ks 

   02 prúdnice ks 

   03 hadicové spojky ks 

   04 hydrantové skrine sub 

   05 hadice m 

  24 vodomery 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

03 plynovod 01 potrubie 03 rúry oceľové 01 závitové čierne m 

   02 závitové asfaltované a 
jutované 

m 

   03 poplastované m 

   04 presné m 

   05 hladké čierne m 

   06 redukcie ks 

   07 chráničky m 

 02 prípojky 25 k plynomerom 01 spájané na závit sub 

   02 spájané zváraním sub 

   03 rozpierky prípojok sub 

  26 k strojom a zariadeniam 
01 oceľové rúrky závitové 
čierne 

ks 

   02 vyvedenie a upevnenie 
plynovodných výpustiek 

ks 

 03 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

05 zariaďovacie predmety 01 záchody 41 záchody splachovacie 01 nízkopoložené ks 

   02 vysokopoložené súb. 

  42 pisoáre 01 záchodky ks 

   02 stojiská ks 

 02 kúpeľne 44 vane 01 liatinové ks 

   02 plechové ks 

   03 plastové ks 

 03 kuchyne 47 drezy 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

 05 príprava teplej vody 61 ohrievače plynové 01 prietokové ks 

   02 zásobníkové ks 

  62 zásobníky elektrické 01 akumulačné ks 

 07 zariaďovacie armatúry 71 ventily výtokové 01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

   03 rohové ks 
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  72 batérie umývadlové, 
drezové 

01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

  73 batérie vanové 01 nástenné ks 

  74 batérie sprchové 01 s pevnou výškou ks 

   02 s nastaviteľnou výškou ks 

  76 uzávierky zápachové 01 umývadlové ks 

   02 drezové ks 

   03 vaňové ks 

07 revízie domových 
plynovodov 

01 opakované skúšky 
potrubia 

10 do 20 m 01 do DN 50 úsek 

  11 nad 20 do 50 m 02 do DN 80 úsek 

  12 nad 50 m 02 do DN 80 úsek 

  

89 Kurenársko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kotolne 01 kotle teplovodné 01 na pevné palivo 01 liatinové sub 

  02 na kvapalné palivo 02 oceľové sub 

  03 na plynné palivo 02 oceľové sub 

  04 kombinované 02 oceľové sub 

  05 elektrické 02 oceľové sub 

 02 kotle horúcovodné 05 elektrické 02 oceľové sub 

 05 zariadenia 
zabezpečovacie 

11 pretlakové 01 s obsahom 30 l sub 

   02 s obsahom 60 l sub 

   03 s obsahom 120 l sub 

 06 doplňujúce zariadenia 12 hadice napúšťacie 01 gumené m 

   02 polyetylénové m 

  19 dymovody a komínové 
sady 

01 nerezové sub 

   02 plastové sub 

02 strojovne 02 ohrievače 03 kombinované 01 ležaté ks 

   02 stojaté ks 

  04 solárne 02 stojaté ks 

 03 výmenníky tepla 08 stavebnicové 01 DN 150/2,0 sub 

   02 DN 200/2,0 sub 

   03 DN 250/2,0 sub 

   04 DN 300/2,0 sub 

   05 DN 400 sub 

   06 DN 450 sub 

   07 DN 500 sub 

   08 DN 600 sub 

   09 DN 700 sub 

  09 jednochodové 01 PN 0,6/1,6 sub 

  10 dvojchodové 02 PN 2,5/2,5 sub 

 04 nádrže, nádoby 21 na kondenzát 01 štvorhranné sub 

   02 valcové sub 

  22 expanzné beztlakové 02 valcové sub 

  23 expanzné tlakové 02 stojaté sub 

  24 tlakové 01 ležaté sub 
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   02 stojaté sub 

   03 veterníky sub 

   04 vzdušníky sub 

03 rozvodné potrubia 01 z rúrok oceľových 01 závitových 02 nízkotlakové m 

  02 hladkých 03 strednotlakové m 

 06 kompenzátory 09 osové vlnové 01 závitové ks 

   02 navarovacie ks 

04 armatúry 01 ventily 01 uzatváracie 01 prírubové sub 

  02 spätné 02 závitové sub 

  03 poistné 03 privarovacie sub 

  04 redukčné 03 privarovacie sub 

  05 odvzdušňovacie 03 privarovacie sub 

  06 horúcovodné 03 privarovacie sub 

  07 regulačné 03 privarovacie sub 

  08 zmiešavacie 03 privarovacie sub 

 07 meracie 35 teplomery 01 priame ks 

   02 rohové ks 

   03 príložné ks 

   04 kondenzačné slučky ks 

   05 ďiaľkové ks 

   06 sumarizačné ks 

  36 tlakomery 01 deformačné ks 

   02 diferenčné ks 

   03 kontaktné ks 

  40 kapiláry 01 bez kompenzácie ks 

   02 s kompenzáciou ks 

05 vykurovacie telesá 01 radiátory 01 liatinové 01 článkové ks 

  02 oceľové 01 článkové ks 

   02 panelové ks 

  03 hliníkové 04 rúrkové ks 

 02 registre 05 z rúrok hladkých 01 jednopramenné ks 

  06 z rúrok rebrových 02 dvojpramenné ks 

   03 trojpramenné ks 

   04 štvorpramenné ks 

 03 sálavé zariadenia 07 trubkové infražiariče 01 jednostupňové sub 

   02 dvojstupňové sub 

  09 vyhrievacie panely 01 nástenné ks 

 04 konvekčné zariadenia 12 súpravy teplovzdušné 01 podokenné ks 

   02 nástenné ks 

07 revízie 01 tlakových nádob 01 prevádzkové 01 obsahu do 0,2 m3 sub 

  02 vnútorné 
02 obsahu nad 0,2 do 0,8 
m3 

sub 

  03 skúšky tesnosti 
03 obsahu nad 0,8 do 1,5 
m3 

ks 

  04 skúšky tlakové 
04 obsahu nad 1,5 do 5,0 
m3 

ks 

   05 obsahu nad 5,0 m3 ks 

 02 parných kotlov 04 skúšky tlakové 01 výhrev plochy do 30 m2 ks 

   02 výhrev plochy nad 30 do 
60 m2 

ks 

   03 výhrev plochy nad 60 do 
140 m2 

ks 
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   04 výhrev plochy nad 140 
m2 

ks 

 03 nízkotlakých kotolní 04 skúšky tlakové 
01 inštal výkon nad 50 do 
250 kW 

ks 

   02 inštal výkon nad 250 do 
500 kW 

ks 

   03 inštal výkon nad 500 do 
2 MW 

ks 

   04 inštal výkon nad 2 MW ks 

 04 plynových kotlov 04 skúšky tlakové 01 do 50 kW ks 

   02 nad 50 do 250 kW ks 

   03 nad 250 do 1000 kW ks 

   04 nad 1000 kW ks 

  

93 Montáž vzduchotechnických zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 ventilátory 01 axiálne    

 02 radiálne    

 03 do potrubia    

 04 špeciálne    

02 potrubie 01 rúry a tvarovky 01 spiro  ks 

  02 štvorhranné  ks 

  03 ohybné  ks 

  04 Spojky, Spony  ks 

  05 tvarovky  ks 

  06 Príruby  ks 

 02 potrubné elementy 01 tlmiče hluku  ks 

  02 klapky  ks 

  03 regulátory  ks 
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452145 Stavebné práce na stavbe budov určených pre ďalšie vzdelávanie 

  
45214500-5 Stavebné práce na stavbe budov určených pre ďalšie vzdelávanie 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 múry 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 05 pod stroje 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 
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   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

   05 liaporový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  14 debnenie posuvné 01 drevené m3 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 
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   02 laná t 

   03 tyče t 

 02 výplňové, obkladné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 preklady 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 04 rímsy 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 05 klenbové pásy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

03 stĺpy, piliere, vzpery a 
rámové stojky (pozemné 
stavby) 

01 hranaté 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 oblé 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 členené 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr.C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 
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   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

04 steny a priečky 01 nosné, výplňové, deliace 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 parapetné, atikové 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 plotové, zábradelné 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

01 plošné, klenby, škrupiny 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 vence 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 nosníky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 strechy 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 
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   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  17 obklad 01 doskami m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

09 schodiskové konštrukcie 01 kompletné 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

  

12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 tehly pálené 01 plné m3 

 02 pätky 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 
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  15 betónové tvárnice 
(bloky) 

01 plné m3 

   02 duté m3 

02 múry 01 nosné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 výplňové 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

   03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 vápennocementové m3 

   02 plynosilikátové m3 

   03 pórobetónové m3 

   04 betónové m3 

   05 drevocementové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 04 obkladové 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

   02 dierované m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 
opracované 

01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 06 prekladov 13 valcované nosníky 01 tvaru I alebo U t 

 07 klenbových pásov 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

03 piliere, stĺpy 01 štvorhranné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 viachranné 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 oblé 01 tehly a tvarovky pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 vápennopieskové m3 

   04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

   06 betónové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

04 priečky, steny 01 výplňové, deliacie 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 

   05 pórobetónové m2 

   06 drevocementové m2 

   07 betónové m2 

   08 hlinené m2 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

02 klenby 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 04 nosníky 13 valcovaný materiál 01 tvaru I alebo U t 

09 schodiská 01 stupne 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

  

13 Omietkárske práce 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vnútorné povrchy 
stropov a podhľadov 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

02 vnútorné povrchy 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

03 vnútorné povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

04 vnútorné povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 02 omietka hrubá zatrená 02 z malty vápennej 02 hr. dosky 15 mm m2 

 08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

08 vonkajšie povrchy 
schodiskových konštrukcií 

08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

 09 omietka šľachtená 
09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

01 škrabaná m2 

   02 nahadzovaná m2 

   03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  10 z tekutej omietkovej 
zmesi 

05 ryhovaná m2 

09 vonkajšie povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

10 vonkajšie povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 09 omietka šľachtená 
03 z malty 
vápennocementovej 

01 škrabaná m2 

  04 z malty cementovej 02 nahadzovaná m2 

  09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  

14 Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 mazanina 
01 krycia s povrchovou 
úpravou 

01 z betónu prostého 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 krycia bez povrchovej 
úpravy 

01 z betónu prostého 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 
03 podkladná, 
vyrovnávacia, oddeľujúca, 
plávajúca 

01 z betónu prostého 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

02 poter 01 krycí 01 z malty cementovej 
01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 02 vyrovnávací 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 03 pálený 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 04 popolčekocementový 
41 malta 
popolčekovocementová 

01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 
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 05 perlitovocementový 
42 malta 
perlitovovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 06 boxitovocementový 43 malta boxitocementová 
02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 07 barytovocementový 
44 malta 
barytovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 08 polystyréncementový 
45 malta 
polystyréncementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

03 násyp 
01 pod podlahy, mazaniny 
a dlažby 

58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

 02 pod základ. konštrukcie 
58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 proti vode a zemnej 
vlhkosti 

01 bežných konštrukcií 01 náterivami a tmelmi 01 na ploche vodorovnej m2 

  02 pásmi 02 na ploche zvislej m2 

  03 fóliami 03 podhľadov m2 

 05 mostoviek 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 na ploche vodorovnej m 

   02 na ploche zvislej m2 

   03 podhľadov m2 

 06 zhotovenie detailov 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 škár, dilatačných škár m 

   02 obrátených a spätných 
spojov 

m2 

   03 rúrových prestupov m2 

   04 kotviacich prestupov ks 

   05 oceľových pásnic m 

   06 hydroizolačná prepážka m2 

 07 oceľových potrubí 01 ručne 01 natavením m2 

   02 ovinutím za studena m2 

   03 náterom za tepla m2 

02 hydroizolácia striech 01 plochých do sklonu 10° 01 náterivami a tmelmi 01 za studena m2 

 02 šikmých do 30° 01 náterivami a tmelmi 02 za tepla m2 

 03 šikmých nad 30° 02 pásmi 01 na sucho m2 

 04 oblých 02 pásmi 02 pritavením celoplošne m2 

 05 samostatné zosilenie 
striech a škár 

02 pásmi 03 pritavením bodovo m2 

 06 vytiahnutie izolačného 
povlaku 

02 pásmi 04 kotviacimi pásikmi m2 

 07 doplnky striech 02 pásmi 05 kotviacimi terčami m2 

   06 pribitím m2 

  03 fóliami 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 prilepenou bodovo m2 

   04 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 
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   05 zosilnenie spojov 
pásikom 

m2 

   06 kotviacimi pásikmi m2 

   07 kotviacimi terčami m2 

  04 termoplastmi 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   04 kotviacimi pásikmi m2 

   05 kotviacimi terčami m2 

  05 ochrannými a 
podkladnými textíliami 

01 položenou voľne m2 

   03 kotviacimi pásikmi m2 

   04 kotviacimi terčami m2 

03 tepelná izolácia 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 01 stropov m2 

  08 doskami 02 podláh m2 

  09 dielcami 03 stien m2 

  10 blokmi 04 striech m2 

  11 rohožami 05 doplnkov m2 

  14 nástrekmi 05 doplnkov m2 

  19 celulózou 05 doplnkov m2 

  21 kabín 05 doplnkov m2 

 04 telies 02 pásmi 01 plôch rovných m2 

  08 doskami 02 plôch tvarovaných m2 

  11 rohožami 03 bombírovaných čiel m2 

  15 obalenie pletivom 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

  18 doplnky 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

 05 potrubí 02 pásmi 01 pripevnená drôtom m2 

  11 rohožami 02 v pletive m2 

  12 skružami 03 v plechovom obale m2 

  13 trubicami 01 na potrubie m 

   02 na tvarovky ks 

   03 na armatúry ks 

  18 doplnky 04 na tmel m2 

   05 páskou m2 

04 akustické, protiotrasové 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 
01 voľne uložené, 
skrutkované 

m2 

  08 doskami, panelmi 02 lepené m2 

  11 rohožami 
03 prekrytie, fóliou, 
pletivom, drôtom 

m2 

  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 na hladko 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

 m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

 m2 

 02 tesársky viazané 03 fošne, hranoly, hranolky  m2 

 03 debnenie stien 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 
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  05 hobľované dosky 02 na zraz s olištovaním m2 

  06 hrubé fošne 03 s medzerami m2 

  07 hobľované fošne 04 pre rákosovú omietku m2 

  08 hrubé laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  09 hobľované laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  10 tyčovina 05 na záklopku, žalúziu m2 

  11 dielce 05 na záklopku, žalúziu m2 

03 schodiská 01 priamočiare 04 hrubé dosky 01 s podstupnicami m2 

 02 krivočiare 06 hrubé fošne 02 bez podstupníc m2 

  11 dielce 02 bez podstupníc m2 

04 strechy 02 konštrukcie krovov 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 pravidelného pôdorysu m3 

   02 nepravidelného 
pôdorysu 

m3 

   03 vlašských krokví m3 

 03 debnenie a laťovanie 04 hrubé dosky 01 striech rovných m2 

  06 hrubé fošne 02 striech oblúkových m2 

  08 hrubé laty 03 odkvapových ríms m2 

  15 dosky tvrdé 03 odkvapových ríms m2 

 04 nadstrešné konštrukcie 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 svetlíky m3 

  06 hrubé fošne 02 vikiere m2 

   03 komínové lavičky m2 

05 úpravy povrchov 01 lištovanie škár 04 hrubé dosky 02 stien m 

  05 hobľované dosky 02 stien m 

  12 lišty, laty 01 stropov m 

  13 pásky 02 stien m 

06 podlahy 01 podkladové 15 dosky tvrdé 01 na drevený podklad m2 

   02 na betón m2 

 02 tesárske 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na pero a drážku m2 

  06 hrubé fošne 02 na pero a drážku m2 

  07 hobľované fošne 02 na pero a drážku m2 

  11 dielce 02 na pero a drážku m2 

09 stropné konštrukcie 01 záklop 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 vrchný presahovaný m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

02 vrchný na zraz m2 

  04 hrubé dosky 03 vrchný na pero a drážku m2 

  05 hobľované dosky 04 zapustený na zraz m2 

   05 zapustený na pero a 
drážku 

m2 

 03 podbíjanie 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 s medzerou m2 

  

64 Klampiarske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytiny striech z plechov 01 z tabúľ 01 plech pozinkovaný 01 sklonu do 30° m2 

 02 zo šablón 02 plech hliníkový 02 sklonu nad 30° do 45° m2 

  03 plech medený 03 sklonu nad 45° m2 

  04 plech zinkový 03 sklonu nad 45° m2 
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  05 plech titánzinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  06 plech poplastovaný 03 sklonu nad 45° m2 

02 oplechovanie 02 odkvapov 02 plech hliníkový 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m2 

  03 plech medený 
02 na strechách s 
lepenkovou krytinou 

m 

 03 strešných okien 04 plech zinkový 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m2 

  05 plech titánzinkový 
02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

  06 plech poplastovaný 
03 na strechách sklonu nad 
45° 

m2 

03 lemovanie 01 múrov 01 plech pozinkovaný 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m 

  02 plech hliníkový 02 na plochých strechách m 

  03 plech medený 03 na oblých strechách m 

 04 rúr 06 plech poplastovaný 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m 

   02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

   03 na strechách sklonu nad 
45° 

m 

 06 komínov 06 plech poplastovaný 01 v ploche m 

   02 v hrebeni m2 

04 ostatné prvky 03 snehové zachytávače 03 plech medený 01 lopatkové ks 

  04 plech zinkový 02 tyčové ks 

  05 plech titánzinkový 03 plechová podložka m 

 06 dilatácie, strešné, 
stropov, múrov a podláh 

07 plastové 01 jednodielne ks 

   02 dvojdielne m 

   03 trojdielne m 

05 odvodňovacie žľaby 01 pododkvapové 01 plech pozinkovaný 01 štvorhranné m 

  02 plech hliníkový 02 polkruhové m 

 02 nadrímsové 03 plech medený 01 štvorhranné ks 

 03 nadstrešné 04 plech zinkový 03 oblé ks 

 07 doplnky 07 plastové 01 kotlík kónický ks 

   02 kotlík štvorhranný ks 

   03 ochranný kôš strešného 
vpustu 

ks 

   04 maska hladká k 
nadrímsovým žľabom 

m 

   05 rohy ks 

   06 háky ks 

   07 čelo ks 

   08 hrdlo ks 

06 odvodňovacie rúry 03 doplnky 03 plech medený 01 odpadové koleno horné ks 

  04 plech zinkový 02 odpadové koleno dolné ks 

  05 plech titánzinkový 03 objímka odpadovej rúry ks 

  06 plech poplastovaný 03 objímka odpadovej rúry ks 

  07 plastové 03 objímka odpadovej rúry ks 

  

65 Pokrývačské práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 
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01 krytina 01 zastrešenie 01 pálená 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  02 betonová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  03 prírodná bridlica 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  04 vláknocementová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  05 sklolaminátová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  06 z drevených šindľov 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  07 z umelých hmôt 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  08 šindľová-bitúmenová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

 02 obloženie stien 03 prírodná bridlica 01 na drevenú konštrukciu m2 

  04 vláknocementová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  05 sklolaminátová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  08 šindľová-bitúmenová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 pokrytie ríms, atík, 01 pálená 01 šírky do 15 cm m 

  02 betonová 02 šírky do 30 cm m 

  04 sklolaminátová 02 šírky do 30 cm m2 

  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 nekompletizované 01 dielce drevené 01 plné m2 

 02 kompletizované 01 dielce drevené 02 polozasklené m2 

   03 celozaslené m2 

03 úpravy povrchov 
01 obklady 
stien,stĺpov,pilierov 

01 dielce drevené 01 na pero a drážku m2 

 02 obklady podhľadov 02 dielce plastové 02 na zraz m2 

  04 dielce aglomerované 03 na ozub m2 

  05 palubovkami 03 na ozub m2 

04 okná 01 jednoduché 01 drevené 01 jednokrídlové ks 

 02 zdvojené 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

 03 dvojité 02 plastové 03 trojkrídlové ks 

   04 štvorkrídlové ks 

 04 strešné 02 plastové 01 kyvné ks 

05 dvere 02 dverné krídla 02 plastové 01 jednokrídlové ks 

 03 zárubne 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

   03 posuvné ks 

   04 zhrňovacie, skladacie ks 

  

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 pre zasklenie 01 z oceľových profilov  m2 

  02 z Al-profilov  m2 

 02 s výplňou z drôtenej 
siete 

11 skrutkovaním 01 do muriva m2 

 03 z plechu 12 zváraním 02 na konštrukciu m2 

 04 z vlnitých dosiek 11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

 05 zo sklolaminátových 
dosiek 

11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

02 zábradlie 01 rovné 01 z profilovej ocele 01 do muriva m2 

 02 schodiskové 03 z rúrok 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 oblúkové 04 z tenkostenných profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 
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03 schodisko 01 rovné 01 pevné 01 do muriva m2 

 02 točité 02 sklápacie 02 na oceľovú konštrukciu m2 

04 výplne otvorov 02 dvere 16 otváravé 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

   03 ochrannohermetické ks 

  18 kyvné 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

 03 vráta 19 otočné 01 do oceľovej zárubne ks 

  20 posuvné 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  21 skladacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  22 zdvíhacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  23 protipožiarne 02 do oceľovej konštrukcie ks 

09 podhľady 01 kazetové 01 z oceľových profilov 01 do muriva m2 

 02 lamelové 02 z hliníkových profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

11 oplotenie 01 drôtené pletivo 07 čierne 01 na stĺpiky betónové m2 

  08 pozinkované 02 na stĺpiky oceľové m2 

  09 poplastované 02 na stĺpiky oceľové m2 

 06 závory mechanické 01 oceľové 01 na stĺpiky betónové ks 

   02 na stĺpiky oceľové ks 

13 zatemňovacie a 
zvukotlmiace zariadenia 

02 žaluzie lamelové 45 textilné 01 vertikálne m2 

   02 horizontálne m2 

14 kovové obklady 01 stien 51 oceľ uhlíkatá 01 do 2 m2 m2 

 02 stropov 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

 03 podláh 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

16 presvetľovacie 
konštrukcie 

01 svetlíky 27 sedlové 01 bez zasklenia m 

  28 hrebeňové 02 so zasklením m 

  29 priečne 02 so zasklením m 

  30 pre bezväzníkové haly 02 so zasklením m 

  31 pilové 02 so zasklením m 

  32 pultové 01 bez zasklenia m 

   02 so zasklením m 

   03 akrylónové ks 

  

68 Montáž oceľových konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 budovy 02 budovy občianske 01 jednopodlažné  t 

  02 viacpodlažné  m2 

 03 strechy 
01 hmotnosť plášťa do 50 
kg/m2 

01 bez svetlíkov a so 
svetlíkmi 

m2 

  02 hmotnosť plášťa do100 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

  03 hmotnosť plášťa do150 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi t 

  04 hmotnosť plášťa do 230 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

06 ostatné doplnkové 
konštrukcie 

01 podlahy a plošiny 01 plech 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  02 rošty 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 
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 03 oplechovanie stien z 
vlnitého plechu 

02 nitovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  03 skrutkovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 04 krytina z tvarovaného 
plechu 

01 skrutkovaná 01 výšky do 15 m m2 

 05 oplechovanie stien z 02 zvarovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  03 nastrelovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  

69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 priečky 01 na konštrukciu drevenú 01 jednoducho opláštené 01 hr. 75 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 jednoducho opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  02 dvojito opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  03 trojito opláštené 04 hr. 150 mm m2 

   05 hr. 175 mm m2 

   06 hr. 200 mm m2 

02 steny 01 na konštrukciu drevenú 04 zdvojené 07 hr. 155 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 04 zdvojené 08 hr. 220 mm m2 

   09 hr. 255 mm m2 

  05 protipožiarna 10 hr.. 90 mm m2 

   11 hr. 115 mm m2 

   12 hr. 140 mm m2 

03 obklady 01 na konštrukciu drevenú 01 stien 01 jednostranne m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 stien 02 obojstanne m2 

04 podhľady 01 na konštrukciu drevenú 01 rovné 01 hr. dosky 12,5 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 02 šikmé 02 hr. dosky 15 mm m2 

  03 podkrovia 03 hr. dosky 25 mm m2 

  04 kazetové 03 hr. dosky 25 mm m2 

  

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

  04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 01 do malty m2 

  06 terazzové 01 do malty m2 

  07 mozaikové 01 do malty m2 

   02 do tmelu m2 

 02 schodiská (stupne) 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 



434 

 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

 03 soklíky 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švécké), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

02 obklady 01 steny 01 pórovinové, opakné 01 do malty m2 

 02 stĺpy 
02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

 03 ostenie 
03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

 04 parapety 04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

  

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 03 z 2 druhov kameňa 01 hr. do 30 mm vrátane m2 

  04 z 3 až 5 druhov kameňa 02 hr. 40 a 50 mm m2 

   03 hr. 60 a 70 mm m2 

  06 zo zlomkov dosiek 04 hr. 80 a 90 mm m2 

  07 z okrajových dosiek 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 02 schodiská (stupne) 08 dosky stupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  09 dosky podstupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 03 soklíky, lišty, hrany 10 rovné 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  11 kaskádovité (schodište) 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  12 šikmé 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

02 obklady 01 steny 01 z mäkkého kameňa 
01 hr. do 25 mm z 
remienkov 

m2 

 02 stĺpy 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 03 podhľady 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 04 ostenia 02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 05 parapety 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
03 hr. od 60 do 90 mm 
dosky 

m2 

   04 hr.od 100 do 120 mm 
dosky 

m2 

  

73 Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 liate terazzo 01 schodiská 01 drvina prírodná 01 stupne rovné m2 

  02 drvina farebná 02 stupne podkosené m2 

   03 stupne profilované m, m2 

   04 schodnice m2 

 02 sokle 02 drvina farebná 01 rovné m, m2 

   02 rovné s polžiabkom m2 
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   03 šikmé, schodiskové m, m2 

 03 podlahy jednoduché 02 drvina farebná 01 hr. 20 mm m, m2 

   02 hr. 30 mm m2 

   03 hr. nad 30 mm m, m2 

 04 obruby podláh 02 drvina farebná 01 šírky 100 mm m, m2 

   02 šírky 200 mm m2 

 05 kazetové podlahy 02 drvina farebná 
01 hr. 20 mm, cez 0,25 do 
2,0 m2 

m, m2 

   02 hr. nad 20 mm m2 

 06 obklady parapetov 02 drvina farebná 01 hr 20 mm m, m2 

 07 dilatačné škáry 03 farebné kovy 01 vložky m 

  04 PVC 01 vložky m 

  05 mozaika 01 keramická, sklenná m 

02 syntetické 01 liate 03 epoxidové 01 hr. do 3 mm m2 

  04 polyesterové 02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

 02 plastbetón 03 epoxidový 01 hr. 10 mm m2 

   02 h. nad 10 do 14 mm m2 

   03 hr. 14 mm m2 

   04 žľaby odtokové m2 

   05 soklíky m 

  04 polyesterový 01 hr. 23 mm m2 

 03 plastmalta 03 epoxidová 01 hr. 6 mm m2 

  04 polyesterová 01 hr. 6 mm m2 

 04 laminované 04 polyesterové 01 hr 4 mm m2 

 05 stierky 03 epoxidová 01 hr. do 4 mm m2 

  05 silikátové 02 hr. nad 4 do 12 mm m2 

  07 polyuretánové 03 hr. nad 12 mm m2 

 06 nátery 03 epoxidové 01 betónových m2 

  04 polyesterové 02 drevených m2 

  06 disperzné 02 drevených m2 

 07 polymérmalta 03 epoxidová 01 hr. do 3 mm m2 

   02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

   03 hr. nad 6 do 20 mm m2 

   04 hr. nad 20 mm m2 

  

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vlysové 01 podlahy 00  01 lepené m2 

   02 pribíjané m2 

02 parketové 01 podlahy 01 tabule parketové 01 lepené m2 

  02 tabule mozaikové 02 pribíjané m2 

  03 tabule laminátové 03 voľne položené m2 

  04 tabule parketové 
veľkoplošné 

03 voľne položené m2 

  05 kazetové 03 voľne položené m2 

 02 soklíky 01 lišty dubové 02 pribíjané m 

  02 lišty bukové 04 priskrutkované m 

  03 lišty z iných drevín 04 priskrutkované m 

03 povlakové 01 podlahy 01 z gumy 01 lepené m2 

 02 schodiská 05 z linolea 01 lepené m2 
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 03 soklíky, hrany, lišty 05 z linolea 04 priskrutkované m 

 04 steny 02 z plastov (PVC) 03 voľne položené m2 

  03 z textilu 03 voľne položené m2 

  04 z korku 03 voľne položené m2 

  05 z linolea 03 voľne položené m2 

  

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 nátery 01 oceľové konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  03 farba chlorkaučuková 03 dvojnásobné ks, m 

  04 farba vinylová 04 trojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 05 štvornásobné m2 

  06 farba polymerátová 06 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 06 reaktívny m2 

  08 farba epoxidechtová 06 reaktívny m2 

  09 farba epoxipolyesterová 06 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 06 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 06 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 06 reaktívny ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 reaktívny m2 

  17 silikónové 06 reaktívny m2 

 02 kovové doplnkové 
konštr. 

01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  04 farba vinylová 03 dvojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 04 trojnásobné m2 

  06 farba polymerátová 05 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 05 reaktívny m2 

  08 arba epoxidechtová 05 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 05 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 05 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 05 reaktívny m2 

  13 farba nitrocelulózová 05 reaktívny m2 

  14 lak asfaltový 05 reaktívny m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

05 reaktívny m2 

 03 vykurovacie telesá 01 farba olejová 01 rebrové rúry m2 

  02 farba syntetická 01 rebrové rúry m2 

  11 farba disperzná 03 oceľové doskové m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 liatinové m2 

 04 potrubie a armatúry 01 farba olejová 01 do DN 50 mm m2 

  02 farba syntetická 02 do DN 100 mm m2 

  03 farba chlórkaučuková 03 do DN 150 mm ks, m 

  07 farba epoxidová 04 do DN 200 mm m2 

  11 farba disperzná 05 do DN 300 mm m2 

  12 farba plumbinolová 06 nad DN 300 mm ks, m 

  14 lak asfaltový 06 nad DN 300 mm m2 
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  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 nad DN 300 mm m2 

 05 klampiarske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

   03 dvojnásobné ks, m 

 06 stolárske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  07 farba epoxidová 03 dvojnásobné m2 

  10 farba polyuretánová 06 napustením m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

07 lakovaním m2 

 07 tesárske konštrukcie 01 farba olejová 02 jednonásobné m2 

  02 farba syntetická 03 dvojnásobné ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 trojnásobné m2 

  16 farba fungicídna 06 napustením m2 

  17 farba emulzná 07 lakovaním m2 

 08 omietky a betónové 
povrchy 

01 farba olejová 01 stropov m2 

  02 farba syntetická 02 stien m2 

  03 farba chlórkaučuková 02 stien m2 

  04 farba vinylová 02 stien m2 

  05 farba polystyrénová 02 stien m2 

  07 farba epoxidová 02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  08 farba epoxidechtová 02 stien m2 

  10 impregnačný 
polyuretánový náter 

02 stien m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

01 stropov m2 

   02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  16 impregnačný cementový 
náter 

03 mostoviek m2 

02 maľby 01 úprava podkladu 21 mlieko vápenné 01 jednonásobné m2 

   02 dvojnásobné m2 

  22 stierka 
06 miestnost do 3,80 m 
výšky 

m2 

   07 miestnosť nad 4,80 m 
výšky 

m2 

 02 stien 21 farba vápenná 01 jednonásobné m2 

 03 stropov 23 farba glejová 02 dvojnásobné m2 

  24 farba latexová 05 viacfarebné m2 

  25 zmesi práškové 05 viacfarebné m2 

  26 zmesi tekuté 05 viacfarebné m2 

  28 štruktúrovaný povrch 
01 miestnosť do 3,80 m 
výšky 

m2 

   02 miestnosť nad 3,80 m 
výšky 

m2 

  29 bandážovanie 01 šírky do 0,10m m 

   02 šírky nad 0,10 do 0,25 m m 

 04 ostatné práce 30 valčekovanie 01 jednofarebné m2 

   02 dvojfarebné m2 

  32 šablónovanie 01 vlysov m2 
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   02 plošné m2 

03 tapetovanie 02 stropov 43 tapety lepené 01 papierové m2 

 03 stien 44 tapety samolepiace 02 vliesové m2 

   03 vinylové m2 

   04 sklotextilné m2 

   05 nálepky m2 

  

86 Zasklievacie práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny, priečky 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

02 zábradlia 
02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo profilované 01 výšky do 1 m m2 

   02 výšky do 2 m m2 

   03 výšky do 3 m m2 

  08 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

03 strechy, svetlíky 01 s podtmelením na lišty 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

04 okná, dvere 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 03 sklo plavené 03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 
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  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

06 podhľady 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  

87 Montáž technického vybavenia stravovacích zariadení, práčovní a čistiarní 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

05 práčovne, čistiarne 01 práčky 01 elektrické  ks 

 02 odstredivky 04 parné  ks 

 03 sušiarne, sušiče 04 parné  ks 

 04 hladiace zariadenia 04 parné  ks 

 05 hladiace lisy 04 parné  ks 

 06 vyváracie kotly 04 parné  ks 

 07 zariadenia pre 
chem.čistenie 

04 parné  ks 

  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kanalizácia 01 potrubie 01 rúry kameninové 01 normálne ks 

   02 kyselinovzdorné m 

  02 rúry plastové 01 novodurové ks 

   02 polyetylénové m 

   03 sklolaminátové m 

  03 rúry oceľové 01 normálne ks 

   02 nerezové m 

  04 rúry liatinové 01 hrdlové m 

   02 bezhrdlové m 

 02 príslušenstvo 01 vpuste podlahové 01 plastové ks 

   03 veľkokapacitné ks 

  02 uzávierky zápachové 01 vaňové, sprchové ks 

   02 podlahové m 

   03 pisoárové m 

   04 umývadlové ks 

   05 drezové ks 

  03 vtoky strešné, 
balkónové, terasové 

01 liatinové ks 

  04 lapače strešných 
splavenín 

02 novodurové m 

  05 posúvače kalové 01 liatinové ks 

  06 klapky 01 liatinové ks 

  07 hlavice ventilačné 01 liatinové ks 

   02 novodurové ks 

   03 kameninové ks 

  08 privzdušňovacie ventily 01 plastové ks 

02 vodovod 01 potrubie 02 rúry plastové 01 polyetylénové m 
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   02 polypropylénové m 

   03 tvarovky ks 

  03 rúry oceľové 01 pozinkované m 

   02 asfaltované m 

  04 rúry liatinové 01 prírubové m 

   02 hrdlové m 

 02 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

  23 požiarna výbava 01 hydranty ks 

   02 prúdnice ks 

   03 hadicové spojky ks 

   04 hydrantové skrine sub 

   05 hadice m 

  24 vodomery 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

03 plynovod 01 potrubie 03 rúry oceľové 01 závitové čierne m 

   02 závitové asfaltované a 
jutované 

m 

   03 poplastované m 

   04 presné m 

   05 hladké čierne m 

   06 redukcie ks 

   07 chráničky m 

 02 prípojky 25 k plynomerom 01 spájané na závit sub 

   02 spájané zváraním sub 

   03 rozpierky prípojok sub 

  26 k strojom a zariadeniam 
01 oceľové rúrky závitové 
čierne 

ks 

   02 vyvedenie a upevnenie 
plynovodných výpustiek 

ks 

 03 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

05 zariaďovacie predmety 01 záchody 41 záchody splachovacie 01 nízkopoložené ks 

   02 vysokopoložené súb. 

  42 pisoáre 01 záchodky ks 

   02 stojiská ks 

 02 kúpeľne 44 vane 01 liatinové ks 

   02 plechové ks 

   03 plastové ks 

 03 kuchyne 47 drezy 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

 05 príprava teplej vody 61 ohrievače plynové 01 prietokové ks 

   02 zásobníkové ks 

  62 zásobníky elektrické 01 akumulačné ks 

 07 zariaďovacie armatúry 71 ventily výtokové 01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

   03 rohové ks 

  72 batérie umývadlové, 
drezové 

01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

  73 batérie vanové 01 nástenné ks 

  74 batérie sprchové 01 s pevnou výškou ks 
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   02 s nastaviteľnou výškou ks 

  76 uzávierky zápachové 01 umývadlové ks 

   02 drezové ks 

   03 vaňové ks 

07 revízie domových 
plynovodov 

01 opakované skúšky 
potrubia 

10 do 20 m 01 do DN 50 úsek 

  11 nad 20 do 50 m 02 do DN 80 úsek 

  12 nad 50 m 02 do DN 80 úsek 

  

89 Kurenársko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kotolne 01 kotle teplovodné 01 na pevné palivo 01 liatinové sub 

  02 na kvapalné palivo 02 oceľové sub 

  03 na plynné palivo 02 oceľové sub 

  04 kombinované 02 oceľové sub 

  05 elektrické 02 oceľové sub 

 02 kotle horúcovodné 05 elektrické 02 oceľové sub 

 05 zariadenia 
zabezpečovacie 

11 pretlakové 01 s obsahom 30 l sub 

   02 s obsahom 60 l sub 

   03 s obsahom 120 l sub 

 06 doplňujúce zariadenia 12 hadice napúšťacie 01 gumené m 

   02 polyetylénové m 

  19 dymovody a komínové 
sady 

01 nerezové sub 

   02 plastové sub 

02 strojovne 02 ohrievače 03 kombinované 01 ležaté ks 

   02 stojaté ks 

  04 solárne 02 stojaté ks 

 03 výmenníky tepla 08 stavebnicové 01 DN 150/2,0 sub 

   02 DN 200/2,0 sub 

   03 DN 250/2,0 sub 

   04 DN 300/2,0 sub 

   05 DN 400 sub 

   06 DN 450 sub 

   07 DN 500 sub 

   08 DN 600 sub 

   09 DN 700 sub 

  09 jednochodové 01 PN 0,6/1,6 sub 

  10 dvojchodové 02 PN 2,5/2,5 sub 

 04 nádrže, nádoby 21 na kondenzát 01 štvorhranné sub 

   02 valcové sub 

  22 expanzné beztlakové 02 valcové sub 

  23 expanzné tlakové 02 stojaté sub 

  24 tlakové 01 ležaté sub 

   02 stojaté sub 

   03 veterníky sub 

   04 vzdušníky sub 

03 rozvodné potrubia 01 z rúrok oceľových 01 závitových 02 nízkotlakové m 

  02 hladkých 03 strednotlakové m 
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 06 kompenzátory 09 osové vlnové 01 závitové ks 

   02 navarovacie ks 

04 armatúry 01 ventily 01 uzatváracie 01 prírubové sub 

  02 spätné 02 závitové sub 

  03 poistné 03 privarovacie sub 

  04 redukčné 03 privarovacie sub 

  05 odvzdušňovacie 03 privarovacie sub 

  06 horúcovodné 03 privarovacie sub 

  07 regulačné 03 privarovacie sub 

  08 zmiešavacie 03 privarovacie sub 

 07 meracie 35 teplomery 01 priame ks 

   02 rohové ks 

   03 príložné ks 

   04 kondenzačné slučky ks 

   05 ďiaľkové ks 

   06 sumarizačné ks 

  36 tlakomery 01 deformačné ks 

   02 diferenčné ks 

   03 kontaktné ks 

  40 kapiláry 01 bez kompenzácie ks 

   02 s kompenzáciou ks 

05 vykurovacie telesá 01 radiátory 01 liatinové 01 článkové ks 

  02 oceľové 01 článkové ks 

   02 panelové ks 

  03 hliníkové 04 rúrkové ks 

 02 registre 05 z rúrok hladkých 01 jednopramenné ks 

  06 z rúrok rebrových 02 dvojpramenné ks 

   03 trojpramenné ks 

   04 štvorpramenné ks 

 03 sálavé zariadenia 07 trubkové infražiariče 01 jednostupňové sub 

   02 dvojstupňové sub 

  09 vyhrievacie panely 01 nástenné ks 

 04 konvekčné zariadenia 12 súpravy teplovzdušné 01 podokenné ks 

   02 nástenné ks 

07 revízie 01 tlakových nádob 01 prevádzkové 01 obsahu do 0,2 m3 sub 

  02 vnútorné 
02 obsahu nad 0,2 do 0,8 
m3 

sub 

  03 skúšky tesnosti 
03 obsahu nad 0,8 do 1,5 
m3 

ks 

  04 skúšky tlakové 
04 obsahu nad 1,5 do 5,0 
m3 

ks 

   05 obsahu nad 5,0 m3 ks 

 02 parných kotlov 04 skúšky tlakové 01 výhrev plochy do 30 m2 ks 

   02 výhrev plochy nad 30 do 
60 m2 

ks 

   03 výhrev plochy nad 60 do 
140 m2 

ks 

   04 výhrev plochy nad 140 
m2 

ks 

 03 nízkotlakých kotolní 04 skúšky tlakové 
01 inštal výkon nad 50 do 
250 kW 

ks 

   02 inštal výkon nad 250 do 
500 kW 

ks 
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   03 inštal výkon nad 500 do 
2 MW 

ks 

   04 inštal výkon nad 2 MW ks 

 04 plynových kotlov 04 skúšky tlakové 01 do 50 kW ks 

   02 nad 50 do 250 kW ks 

   03 nad 250 do 1000 kW ks 

   04 nad 1000 kW ks 

  

93 Montáž vzduchotechnických zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 ventilátory 01 axiálne    

 02 radiálne    

 03 do potrubia    

 04 špeciálne    

02 potrubie 01 rúry a tvarovky 01 spiro  ks 

  02 štvorhranné  ks 

  03 ohybné  ks 

  04 Spojky, Spony  ks 

  05 tvarovky  ks 

  06 Príruby  ks 

 02 potrubné elementy 01 tlmiče hluku  ks 

  02 klapky  ks 

  03 regulátory  ks 
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452146 Stavebné práce na stavbe budov určených pre výskum 

  
45214600-6 Stavebné práce na stavbe budov určených pre výskum 
45214610-9 Budovy laboratórií 
45214620-2 Výskumné a skúšobné zariadenia 
45214630-5 Vedecké zariadenia 
45214640-8 Meteorologické stanice 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 múry 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 05 pod stroje 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 
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   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

   05 liaporový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  14 debnenie posuvné 01 drevené m3 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 
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  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 

   02 laná t 

   03 tyče t 

 02 výplňové, obkladné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 preklady 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 04 rímsy 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 05 klenbové pásy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

03 stĺpy, piliere, vzpery a 
rámové stojky (pozemné 
stavby) 

01 hranaté 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 oblé 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 členené 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr.C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 



447 

 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

04 steny a priečky 01 nosné, výplňové, deliace 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 parapetné, atikové 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 plotové, zábradelné 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

01 plošné, klenby, škrupiny 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 vence 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 nosníky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 strechy 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 
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   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  17 obklad 01 doskami m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

09 schodiskové konštrukcie 01 kompletné 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

  

12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 tehly pálené 01 plné m3 
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 02 pätky 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

  15 betónové tvárnice 
(bloky) 

01 plné m3 

   02 duté m3 

02 múry 01 nosné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 výplňové 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

   03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 vápennocementové m3 

   02 plynosilikátové m3 

   03 pórobetónové m3 

   04 betónové m3 

   05 drevocementové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 04 obkladové 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

   02 dierované m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 
opracované 

01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 06 prekladov 13 valcované nosníky 01 tvaru I alebo U t 

 07 klenbových pásov 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

03 piliere, stĺpy 01 štvorhranné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 viachranné 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 oblé 01 tehly a tvarovky pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 vápennopieskové m3 

   04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

   06 betónové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

04 priečky, steny 01 výplňové, deliacie 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 

   05 pórobetónové m2 

   06 drevocementové m2 

   07 betónové m2 

   08 hlinené m2 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

02 klenby 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 04 nosníky 13 valcovaný materiál 01 tvaru I alebo U t 

09 schodiská 01 stupne 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 
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13 Omietkárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vnútorné povrchy 
stropov a podhľadov 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

02 vnútorné povrchy 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

03 vnútorné povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

04 vnútorné povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 02 omietka hrubá zatrená 02 z malty vápennej 02 hr. dosky 15 mm m2 

 08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

08 vonkajšie povrchy 
schodiskových konštrukcií 

08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

 09 omietka šľachtená 
09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

01 škrabaná m2 

   02 nahadzovaná m2 

   03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  10 z tekutej omietkovej 
zmesi 

05 ryhovaná m2 

09 vonkajšie povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

10 vonkajšie povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 09 omietka šľachtená 
03 z malty 
vápennocementovej 

01 škrabaná m2 

  04 z malty cementovej 02 nahadzovaná m2 

  09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  

14 Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 mazanina 
01 krycia s povrchovou 
úpravou 

01 z betónu prostého 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 krycia bez povrchovej 
úpravy 

01 z betónu prostého 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 
03 podkladná, 
vyrovnávacia, oddeľujúca, 
plávajúca 

01 z betónu prostého 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

02 poter 01 krycí 01 z malty cementovej 
01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 02 vyrovnávací 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 03 pálený 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 
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 04 popolčekocementový 
41 malta 
popolčekovocementová 

01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 05 perlitovocementový 
42 malta 
perlitovovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 06 boxitovocementový 43 malta boxitocementová 
02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 07 barytovocementový 
44 malta 
barytovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 08 polystyréncementový 
45 malta 
polystyréncementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

03 násyp 
01 pod podlahy, mazaniny 
a dlažby 

58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

 02 pod základ. konštrukcie 
58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 proti vode a zemnej 
vlhkosti 

01 bežných konštrukcií 01 náterivami a tmelmi 01 na ploche vodorovnej m2 

  02 pásmi 02 na ploche zvislej m2 

  03 fóliami 03 podhľadov m2 

 05 mostoviek 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 na ploche vodorovnej m 

   02 na ploche zvislej m2 

   03 podhľadov m2 

 06 zhotovenie detailov 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 škár, dilatačných škár m 

   02 obrátených a spätných 
spojov 

m2 

   03 rúrových prestupov m2 

   04 kotviacich prestupov ks 

   05 oceľových pásnic m 

   06 hydroizolačná prepážka m2 

 07 oceľových potrubí 01 ručne 01 natavením m2 

   02 ovinutím za studena m2 

   03 náterom za tepla m2 

02 hydroizolácia striech 01 plochých do sklonu 10° 01 náterivami a tmelmi 01 za studena m2 

 02 šikmých do 30° 01 náterivami a tmelmi 02 za tepla m2 

 03 šikmých nad 30° 02 pásmi 01 na sucho m2 

 04 oblých 02 pásmi 02 pritavením celoplošne m2 

 05 samostatné zosilenie 
striech a škár 

02 pásmi 03 pritavením bodovo m2 

 06 vytiahnutie izolačného 
povlaku 

02 pásmi 04 kotviacimi pásikmi m2 

 07 doplnky striech 02 pásmi 05 kotviacimi terčami m2 

   06 pribitím m2 

  03 fóliami 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 prilepenou bodovo m2 



452 

 

   04 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   05 zosilnenie spojov 
pásikom 

m2 

   06 kotviacimi pásikmi m2 

   07 kotviacimi terčami m2 

  04 termoplastmi 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   04 kotviacimi pásikmi m2 

   05 kotviacimi terčami m2 

  05 ochrannými a 
podkladnými textíliami 

01 položenou voľne m2 

   03 kotviacimi pásikmi m2 

   04 kotviacimi terčami m2 

03 tepelná izolácia 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 01 stropov m2 

  08 doskami 02 podláh m2 

  09 dielcami 03 stien m2 

  10 blokmi 04 striech m2 

  11 rohožami 05 doplnkov m2 

  14 nástrekmi 05 doplnkov m2 

  19 celulózou 05 doplnkov m2 

  21 kabín 05 doplnkov m2 

 04 telies 02 pásmi 01 plôch rovných m2 

  08 doskami 02 plôch tvarovaných m2 

  11 rohožami 03 bombírovaných čiel m2 

  15 obalenie pletivom 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

  18 doplnky 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

 05 potrubí 02 pásmi 01 pripevnená drôtom m2 

  11 rohožami 02 v pletive m2 

  12 skružami 03 v plechovom obale m2 

  13 trubicami 01 na potrubie m 

   02 na tvarovky ks 

   03 na armatúry ks 

  18 doplnky 04 na tmel m2 

   05 páskou m2 

04 akustické, protiotrasové 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 
01 voľne uložené, 
skrutkované 

m2 

  08 doskami, panelmi 02 lepené m2 

  11 rohožami 
03 prekrytie, fóliou, 
pletivom, drôtom 

m2 

  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 na hladko 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

 m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

 m2 

 02 tesársky viazané 03 fošne, hranoly, hranolky  m2 
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 03 debnenie stien 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na zraz s olištovaním m2 

  06 hrubé fošne 03 s medzerami m2 

  07 hobľované fošne 04 pre rákosovú omietku m2 

  08 hrubé laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  09 hobľované laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  10 tyčovina 05 na záklopku, žalúziu m2 

  11 dielce 05 na záklopku, žalúziu m2 

03 schodiská 01 priamočiare 04 hrubé dosky 01 s podstupnicami m2 

 02 krivočiare 06 hrubé fošne 02 bez podstupníc m2 

  11 dielce 02 bez podstupníc m2 

04 strechy 02 konštrukcie krovov 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 pravidelného pôdorysu m3 

   02 nepravidelného 
pôdorysu 

m3 

   03 vlašských krokví m3 

 03 debnenie a laťovanie 04 hrubé dosky 01 striech rovných m2 

  06 hrubé fošne 02 striech oblúkových m2 

  08 hrubé laty 03 odkvapových ríms m2 

  15 dosky tvrdé 03 odkvapových ríms m2 

 04 nadstrešné konštrukcie 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 svetlíky m3 

  06 hrubé fošne 02 vikiere m2 

   03 komínové lavičky m2 

05 úpravy povrchov 01 lištovanie škár 04 hrubé dosky 02 stien m 

  05 hobľované dosky 02 stien m 

  12 lišty, laty 01 stropov m 

  13 pásky 02 stien m 

06 podlahy 01 podkladové 15 dosky tvrdé 01 na drevený podklad m2 

   02 na betón m2 

 02 tesárske 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na pero a drážku m2 

  06 hrubé fošne 02 na pero a drážku m2 

  07 hobľované fošne 02 na pero a drážku m2 

  11 dielce 02 na pero a drážku m2 

09 stropné konštrukcie 01 záklop 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 vrchný presahovaný m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

02 vrchný na zraz m2 

  04 hrubé dosky 03 vrchný na pero a drážku m2 

  05 hobľované dosky 04 zapustený na zraz m2 

   05 zapustený na pero a 
drážku 

m2 

 03 podbíjanie 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 s medzerou m2 

  

64 Klampiarske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytiny striech z plechov 01 z tabúľ 01 plech pozinkovaný 01 sklonu do 30° m2 

 02 zo šablón 02 plech hliníkový 02 sklonu nad 30° do 45° m2 

  03 plech medený 03 sklonu nad 45° m2 
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  04 plech zinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  05 plech titánzinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  06 plech poplastovaný 03 sklonu nad 45° m2 

02 oplechovanie 02 odkvapov 02 plech hliníkový 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m2 

  03 plech medený 
02 na strechách s 
lepenkovou krytinou 

m 

 03 strešných okien 04 plech zinkový 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m2 

  05 plech titánzinkový 
02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

  06 plech poplastovaný 
03 na strechách sklonu nad 
45° 

m2 

03 lemovanie 01 múrov 01 plech pozinkovaný 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m 

  02 plech hliníkový 02 na plochých strechách m 

  03 plech medený 03 na oblých strechách m 

 04 rúr 06 plech poplastovaný 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m 

   02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

   03 na strechách sklonu nad 
45° 

m 

 06 komínov 06 plech poplastovaný 01 v ploche m 

   02 v hrebeni m2 

04 ostatné prvky 03 snehové zachytávače 03 plech medený 01 lopatkové ks 

  04 plech zinkový 02 tyčové ks 

  05 plech titánzinkový 03 plechová podložka m 

 06 dilatácie, strešné, 
stropov, múrov a podláh 

07 plastové 01 jednodielne ks 

   02 dvojdielne m 

   03 trojdielne m 

05 odvodňovacie žľaby 01 pododkvapové 01 plech pozinkovaný 01 štvorhranné m 

  02 plech hliníkový 02 polkruhové m 

 02 nadrímsové 03 plech medený 01 štvorhranné ks 

 03 nadstrešné 04 plech zinkový 03 oblé ks 

 07 doplnky 07 plastové 01 kotlík kónický ks 

   02 kotlík štvorhranný ks 

   03 ochranný kôš strešného 
vpustu 

ks 

   04 maska hladká k 
nadrímsovým žľabom 

m 

   05 rohy ks 

   06 háky ks 

   07 čelo ks 

   08 hrdlo ks 

06 odvodňovacie rúry 03 doplnky 03 plech medený 01 odpadové koleno horné ks 

  04 plech zinkový 02 odpadové koleno dolné ks 

  05 plech titánzinkový 03 objímka odpadovej rúry ks 

  06 plech poplastovaný 03 objímka odpadovej rúry ks 

  07 plastové 03 objímka odpadovej rúry ks 

  

65 Pokrývačské práce 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytina 01 zastrešenie 01 pálená 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  02 betonová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  03 prírodná bridlica 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  04 vláknocementová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  05 sklolaminátová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  06 z drevených šindľov 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  07 z umelých hmôt 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  08 šindľová-bitúmenová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

 02 obloženie stien 03 prírodná bridlica 01 na drevenú konštrukciu m2 

  04 vláknocementová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  05 sklolaminátová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  08 šindľová-bitúmenová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 pokrytie ríms, atík, 01 pálená 01 šírky do 15 cm m 

  02 betonová 02 šírky do 30 cm m 

  04 sklolaminátová 02 šírky do 30 cm m2 

  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 nekompletizované 01 dielce drevené 01 plné m2 

 02 kompletizované 01 dielce drevené 02 polozasklené m2 

   03 celozaslené m2 

03 úpravy povrchov 
01 obklady 
stien,stĺpov,pilierov 

01 dielce drevené 01 na pero a drážku m2 

 02 obklady podhľadov 02 dielce plastové 02 na zraz m2 

  04 dielce aglomerované 03 na ozub m2 

  05 palubovkami 03 na ozub m2 

04 okná 01 jednoduché 01 drevené 01 jednokrídlové ks 

 02 zdvojené 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

 03 dvojité 02 plastové 03 trojkrídlové ks 

   04 štvorkrídlové ks 

 04 strešné 02 plastové 01 kyvné ks 

05 dvere 02 dverné krídla 02 plastové 01 jednokrídlové ks 

 03 zárubne 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

   03 posuvné ks 

   04 zhrňovacie, skladacie ks 

  

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 pre zasklenie 01 z oceľových profilov  m2 

  02 z Al-profilov  m2 

 02 s výplňou z drôtenej 
siete 

11 skrutkovaním 01 do muriva m2 

 03 z plechu 12 zváraním 02 na konštrukciu m2 

 04 z vlnitých dosiek 11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

 05 zo sklolaminátových 
dosiek 

11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

02 zábradlie 01 rovné 01 z profilovej ocele 01 do muriva m2 
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 02 schodiskové 03 z rúrok 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 oblúkové 04 z tenkostenných profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

03 schodisko 01 rovné 01 pevné 01 do muriva m2 

 02 točité 02 sklápacie 02 na oceľovú konštrukciu m2 

04 výplne otvorov 02 dvere 16 otváravé 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

   03 ochrannohermetické ks 

  18 kyvné 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

 03 vráta 19 otočné 01 do oceľovej zárubne ks 

  20 posuvné 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  21 skladacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  22 zdvíhacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  23 protipožiarne 02 do oceľovej konštrukcie ks 

09 podhľady 01 kazetové 01 z oceľových profilov 01 do muriva m2 

 02 lamelové 02 z hliníkových profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

11 oplotenie 01 drôtené pletivo 07 čierne 01 na stĺpiky betónové m2 

  08 pozinkované 02 na stĺpiky oceľové m2 

  09 poplastované 02 na stĺpiky oceľové m2 

 06 závory mechanické 01 oceľové 01 na stĺpiky betónové ks 

   02 na stĺpiky oceľové ks 

13 zatemňovacie a 
zvukotlmiace zariadenia 

02 žaluzie lamelové 45 textilné 01 vertikálne m2 

   02 horizontálne m2 

14 kovové obklady 01 stien 51 oceľ uhlíkatá 01 do 2 m2 m2 

 02 stropov 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

 03 podláh 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

16 presvetľovacie 
konštrukcie 

01 svetlíky 27 sedlové 01 bez zasklenia m 

  28 hrebeňové 02 so zasklením m 

  29 priečne 02 so zasklením m 

  30 pre bezväzníkové haly 02 so zasklením m 

  31 pilové 02 so zasklením m 

  32 pultové 01 bez zasklenia m 

   02 so zasklením m 

   03 akrylónové ks 

  

68 Montáž oceľových konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 budovy 02 budovy občianske 01 jednopodlažné  t 

  02 viacpodlažné  m2 

 03 strechy 
01 hmotnosť plášťa do 50 
kg/m2 

01 bez svetlíkov a so 
svetlíkmi 

m2 

  02 hmotnosť plášťa do100 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

  03 hmotnosť plášťa do150 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi t 

  04 hmotnosť plášťa do 230 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

06 ostatné doplnkové 
konštrukcie 

01 podlahy a plošiny 01 plech 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 
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  02 rošty 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 03 oplechovanie stien z 
vlnitého plechu 

02 nitovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  03 skrutkovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 04 krytina z tvarovaného 
plechu 

01 skrutkovaná 01 výšky do 15 m m2 

 05 oplechovanie stien z 02 zvarovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  03 nastrelovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  

69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 priečky 01 na konštrukciu drevenú 01 jednoducho opláštené 01 hr. 75 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 jednoducho opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  02 dvojito opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  03 trojito opláštené 04 hr. 150 mm m2 

   05 hr. 175 mm m2 

   06 hr. 200 mm m2 

02 steny 01 na konštrukciu drevenú 04 zdvojené 07 hr. 155 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 04 zdvojené 08 hr. 220 mm m2 

   09 hr. 255 mm m2 

  05 protipožiarna 10 hr.. 90 mm m2 

   11 hr. 115 mm m2 

   12 hr. 140 mm m2 

03 obklady 01 na konštrukciu drevenú 01 stien 01 jednostranne m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 stien 02 obojstanne m2 

04 podhľady 01 na konštrukciu drevenú 01 rovné 01 hr. dosky 12,5 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 02 šikmé 02 hr. dosky 15 mm m2 

  03 podkrovia 03 hr. dosky 25 mm m2 

  04 kazetové 03 hr. dosky 25 mm m2 

  

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

  04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 01 do malty m2 

  06 terazzové 01 do malty m2 

  07 mozaikové 01 do malty m2 

   02 do tmelu m2 

 02 schodiská (stupne) 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 
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  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

 03 soklíky 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švécké), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

02 obklady 01 steny 01 pórovinové, opakné 01 do malty m2 

 02 stĺpy 
02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

 03 ostenie 
03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

 04 parapety 04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

  

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 03 z 2 druhov kameňa 01 hr. do 30 mm vrátane m2 

  04 z 3 až 5 druhov kameňa 02 hr. 40 a 50 mm m2 

   03 hr. 60 a 70 mm m2 

  06 zo zlomkov dosiek 04 hr. 80 a 90 mm m2 

  07 z okrajových dosiek 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 02 schodiská (stupne) 08 dosky stupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  09 dosky podstupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 03 soklíky, lišty, hrany 10 rovné 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  11 kaskádovité (schodište) 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  12 šikmé 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

02 obklady 01 steny 01 z mäkkého kameňa 
01 hr. do 25 mm z 
remienkov 

m2 

 02 stĺpy 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 03 podhľady 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 04 ostenia 02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 05 parapety 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
03 hr. od 60 do 90 mm 
dosky 

m2 

   04 hr.od 100 do 120 mm 
dosky 

m2 

  

73 Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 liate terazzo 01 schodiská 01 drvina prírodná 01 stupne rovné m2 

  02 drvina farebná 02 stupne podkosené m2 

   03 stupne profilované m, m2 



459 

 

   04 schodnice m2 

 02 sokle 02 drvina farebná 01 rovné m, m2 

   02 rovné s polžiabkom m2 

   03 šikmé, schodiskové m, m2 

 03 podlahy jednoduché 02 drvina farebná 01 hr. 20 mm m, m2 

   02 hr. 30 mm m2 

   03 hr. nad 30 mm m, m2 

 04 obruby podláh 02 drvina farebná 01 šírky 100 mm m, m2 

   02 šírky 200 mm m2 

 05 kazetové podlahy 02 drvina farebná 
01 hr. 20 mm, cez 0,25 do 
2,0 m2 

m, m2 

   02 hr. nad 20 mm m2 

 06 obklady parapetov 02 drvina farebná 01 hr 20 mm m, m2 

 07 dilatačné škáry 03 farebné kovy 01 vložky m 

  04 PVC 01 vložky m 

  05 mozaika 01 keramická, sklenná m 

02 syntetické 01 liate 03 epoxidové 01 hr. do 3 mm m2 

  04 polyesterové 02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

 02 plastbetón 03 epoxidový 01 hr. 10 mm m2 

   02 h. nad 10 do 14 mm m2 

   03 hr. 14 mm m2 

   04 žľaby odtokové m2 

   05 soklíky m 

  04 polyesterový 01 hr. 23 mm m2 

 03 plastmalta 03 epoxidová 01 hr. 6 mm m2 

  04 polyesterová 01 hr. 6 mm m2 

 04 laminované 04 polyesterové 01 hr 4 mm m2 

 05 stierky 03 epoxidová 01 hr. do 4 mm m2 

  05 silikátové 02 hr. nad 4 do 12 mm m2 

  07 polyuretánové 03 hr. nad 12 mm m2 

 06 nátery 03 epoxidové 01 betónových m2 

  04 polyesterové 02 drevených m2 

  06 disperzné 02 drevených m2 

 07 polymérmalta 03 epoxidová 01 hr. do 3 mm m2 

   02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

   03 hr. nad 6 do 20 mm m2 

   04 hr. nad 20 mm m2 

  

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vlysové 01 podlahy 00  01 lepené m2 

   02 pribíjané m2 

02 parketové 01 podlahy 01 tabule parketové 01 lepené m2 

  02 tabule mozaikové 02 pribíjané m2 

  03 tabule laminátové 03 voľne položené m2 

  04 tabule parketové 
veľkoplošné 

03 voľne položené m2 

  05 kazetové 03 voľne položené m2 

 02 soklíky 01 lišty dubové 02 pribíjané m 

  02 lišty bukové 04 priskrutkované m 
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  03 lišty z iných drevín 04 priskrutkované m 

03 povlakové 01 podlahy 01 z gumy 01 lepené m2 

 02 schodiská 05 z linolea 01 lepené m2 

 03 soklíky, hrany, lišty 05 z linolea 04 priskrutkované m 

 04 steny 02 z plastov (PVC) 03 voľne položené m2 

  03 z textilu 03 voľne položené m2 

  04 z korku 03 voľne položené m2 

  05 z linolea 03 voľne položené m2 

  

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 nátery 01 oceľové konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  03 farba chlorkaučuková 03 dvojnásobné ks, m 

  04 farba vinylová 04 trojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 05 štvornásobné m2 

  06 farba polymerátová 06 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 06 reaktívny m2 

  08 farba epoxidechtová 06 reaktívny m2 

  09 farba epoxipolyesterová 06 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 06 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 06 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 06 reaktívny ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 reaktívny m2 

  17 silikónové 06 reaktívny m2 

 02 kovové doplnkové 
konštr. 

01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  04 farba vinylová 03 dvojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 04 trojnásobné m2 

  06 farba polymerátová 05 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 05 reaktívny m2 

  08 arba epoxidechtová 05 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 05 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 05 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 05 reaktívny m2 

  13 farba nitrocelulózová 05 reaktívny m2 

  14 lak asfaltový 05 reaktívny m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

05 reaktívny m2 

 03 vykurovacie telesá 01 farba olejová 01 rebrové rúry m2 

  02 farba syntetická 01 rebrové rúry m2 

  11 farba disperzná 03 oceľové doskové m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 liatinové m2 

 04 potrubie a armatúry 01 farba olejová 01 do DN 50 mm m2 

  02 farba syntetická 02 do DN 100 mm m2 

  03 farba chlórkaučuková 03 do DN 150 mm ks, m 

  07 farba epoxidová 04 do DN 200 mm m2 



461 

 

  11 farba disperzná 05 do DN 300 mm m2 

  12 farba plumbinolová 06 nad DN 300 mm ks, m 

  14 lak asfaltový 06 nad DN 300 mm m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 nad DN 300 mm m2 

 05 klampiarske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

   03 dvojnásobné ks, m 

 06 stolárske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  07 farba epoxidová 03 dvojnásobné m2 

  10 farba polyuretánová 06 napustením m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

07 lakovaním m2 

 07 tesárske konštrukcie 01 farba olejová 02 jednonásobné m2 

  02 farba syntetická 03 dvojnásobné ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 trojnásobné m2 

  16 farba fungicídna 06 napustením m2 

  17 farba emulzná 07 lakovaním m2 

 08 omietky a betónové 
povrchy 

01 farba olejová 01 stropov m2 

  02 farba syntetická 02 stien m2 

  03 farba chlórkaučuková 02 stien m2 

  04 farba vinylová 02 stien m2 

  05 farba polystyrénová 02 stien m2 

  07 farba epoxidová 02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  08 farba epoxidechtová 02 stien m2 

  10 impregnačný 
polyuretánový náter 

02 stien m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

01 stropov m2 

   02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  16 impregnačný cementový 
náter 

03 mostoviek m2 

02 maľby 01 úprava podkladu 21 mlieko vápenné 01 jednonásobné m2 

   02 dvojnásobné m2 

  22 stierka 
06 miestnost do 3,80 m 
výšky 

m2 

   07 miestnosť nad 4,80 m 
výšky 

m2 

 02 stien 21 farba vápenná 01 jednonásobné m2 

 03 stropov 23 farba glejová 02 dvojnásobné m2 

  24 farba latexová 05 viacfarebné m2 

  25 zmesi práškové 05 viacfarebné m2 

  26 zmesi tekuté 05 viacfarebné m2 

  28 štruktúrovaný povrch 
01 miestnosť do 3,80 m 
výšky 

m2 

   02 miestnosť nad 3,80 m 
výšky 

m2 

  29 bandážovanie 01 šírky do 0,10m m 

   02 šírky nad 0,10 do 0,25 m m 
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 04 ostatné práce 30 valčekovanie 01 jednofarebné m2 

   02 dvojfarebné m2 

  32 šablónovanie 01 vlysov m2 

   02 plošné m2 

03 tapetovanie 02 stropov 43 tapety lepené 01 papierové m2 

 03 stien 44 tapety samolepiace 02 vliesové m2 

   03 vinylové m2 

   04 sklotextilné m2 

   05 nálepky m2 

  

86 Zasklievacie práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny, priečky 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

02 zábradlia 
02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo profilované 01 výšky do 1 m m2 

   02 výšky do 2 m m2 

   03 výšky do 3 m m2 

  08 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

03 strechy, svetlíky 01 s podtmelením na lišty 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

04 okná, dvere 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 03 sklo plavené 03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 
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  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

06 podhľady 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  

87 Montáž technického vybavenia stravovacích zariadení, práčovní a čistiarní 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

05 práčovne, čistiarne 01 práčky 01 elektrické  ks 

 02 odstredivky 04 parné  ks 

 03 sušiarne, sušiče 04 parné  ks 

 04 hladiace zariadenia 04 parné  ks 

 05 hladiace lisy 04 parné  ks 

 06 vyváracie kotly 04 parné  ks 

 07 zariadenia pre 
chem.čistenie 

04 parné  ks 

  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kanalizácia 01 potrubie 01 rúry kameninové 01 normálne ks 

   02 kyselinovzdorné m 

  02 rúry plastové 01 novodurové ks 

   02 polyetylénové m 

   03 sklolaminátové m 

  03 rúry oceľové 01 normálne ks 

   02 nerezové m 

  04 rúry liatinové 01 hrdlové m 

   02 bezhrdlové m 

 02 príslušenstvo 01 vpuste podlahové 01 plastové ks 

   03 veľkokapacitné ks 

  02 uzávierky zápachové 01 vaňové, sprchové ks 

   02 podlahové m 

   03 pisoárové m 

   04 umývadlové ks 

   05 drezové ks 

  03 vtoky strešné, 
balkónové, terasové 

01 liatinové ks 

  04 lapače strešných 
splavenín 

02 novodurové m 

  05 posúvače kalové 01 liatinové ks 

  06 klapky 01 liatinové ks 

  07 hlavice ventilačné 01 liatinové ks 
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   02 novodurové ks 

   03 kameninové ks 

  08 privzdušňovacie ventily 01 plastové ks 

02 vodovod 01 potrubie 02 rúry plastové 01 polyetylénové m 

   02 polypropylénové m 

   03 tvarovky ks 

  03 rúry oceľové 01 pozinkované m 

   02 asfaltované m 

  04 rúry liatinové 01 prírubové m 

   02 hrdlové m 

 02 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

  23 požiarna výbava 01 hydranty ks 

   02 prúdnice ks 

   03 hadicové spojky ks 

   04 hydrantové skrine sub 

   05 hadice m 

  24 vodomery 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

03 plynovod 01 potrubie 03 rúry oceľové 01 závitové čierne m 

   02 závitové asfaltované a 
jutované 

m 

   03 poplastované m 

   04 presné m 

   05 hladké čierne m 

   06 redukcie ks 

   07 chráničky m 

 02 prípojky 25 k plynomerom 01 spájané na závit sub 

   02 spájané zváraním sub 

   03 rozpierky prípojok sub 

  26 k strojom a zariadeniam 
01 oceľové rúrky závitové 
čierne 

ks 

   02 vyvedenie a upevnenie 
plynovodných výpustiek 

ks 

 03 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

05 zariaďovacie predmety 01 záchody 41 záchody splachovacie 01 nízkopoložené ks 

   02 vysokopoložené súb. 

  42 pisoáre 01 záchodky ks 

   02 stojiská ks 

 02 kúpeľne 44 vane 01 liatinové ks 

   02 plechové ks 

   03 plastové ks 

 03 kuchyne 47 drezy 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

 05 príprava teplej vody 61 ohrievače plynové 01 prietokové ks 

   02 zásobníkové ks 

  62 zásobníky elektrické 01 akumulačné ks 

 07 zariaďovacie armatúry 71 ventily výtokové 01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

   03 rohové ks 
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  72 batérie umývadlové, 
drezové 

01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

  73 batérie vanové 01 nástenné ks 

  74 batérie sprchové 01 s pevnou výškou ks 

   02 s nastaviteľnou výškou ks 

  76 uzávierky zápachové 01 umývadlové ks 

   02 drezové ks 

   03 vaňové ks 

07 revízie domových 
plynovodov 

01 opakované skúšky 
potrubia 

10 do 20 m 01 do DN 50 úsek 

  11 nad 20 do 50 m 02 do DN 80 úsek 

  12 nad 50 m 02 do DN 80 úsek 

  

89 Kurenársko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kotolne 01 kotle teplovodné 01 na pevné palivo 01 liatinové sub 

  02 na kvapalné palivo 02 oceľové sub 

  03 na plynné palivo 02 oceľové sub 

  04 kombinované 02 oceľové sub 

  05 elektrické 02 oceľové sub 

 02 kotle horúcovodné 05 elektrické 02 oceľové sub 

 05 zariadenia 
zabezpečovacie 

11 pretlakové 01 s obsahom 30 l sub 

   02 s obsahom 60 l sub 

   03 s obsahom 120 l sub 

 06 doplňujúce zariadenia 12 hadice napúšťacie 01 gumené m 

   02 polyetylénové m 

  19 dymovody a komínové 
sady 

01 nerezové sub 

   02 plastové sub 

02 strojovne 02 ohrievače 03 kombinované 01 ležaté ks 

   02 stojaté ks 

  04 solárne 02 stojaté ks 

 03 výmenníky tepla 08 stavebnicové 01 DN 150/2,0 sub 

   02 DN 200/2,0 sub 

   03 DN 250/2,0 sub 

   04 DN 300/2,0 sub 

   05 DN 400 sub 

   06 DN 450 sub 

   07 DN 500 sub 

   08 DN 600 sub 

   09 DN 700 sub 

  09 jednochodové 01 PN 0,6/1,6 sub 

  10 dvojchodové 02 PN 2,5/2,5 sub 

 04 nádrže, nádoby 21 na kondenzát 01 štvorhranné sub 

   02 valcové sub 

  22 expanzné beztlakové 02 valcové sub 

  23 expanzné tlakové 02 stojaté sub 

  24 tlakové 01 ležaté sub 
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   02 stojaté sub 

   03 veterníky sub 

   04 vzdušníky sub 

03 rozvodné potrubia 01 z rúrok oceľových 01 závitových 02 nízkotlakové m 

  02 hladkých 03 strednotlakové m 

 06 kompenzátory 09 osové vlnové 01 závitové ks 

   02 navarovacie ks 

04 armatúry 01 ventily 01 uzatváracie 01 prírubové sub 

  02 spätné 02 závitové sub 

  03 poistné 03 privarovacie sub 

  04 redukčné 03 privarovacie sub 

  05 odvzdušňovacie 03 privarovacie sub 

  06 horúcovodné 03 privarovacie sub 

  07 regulačné 03 privarovacie sub 

  08 zmiešavacie 03 privarovacie sub 

 07 meracie 35 teplomery 01 priame ks 

   02 rohové ks 

   03 príložné ks 

   04 kondenzačné slučky ks 

   05 ďiaľkové ks 

   06 sumarizačné ks 

  36 tlakomery 01 deformačné ks 

   02 diferenčné ks 

   03 kontaktné ks 

  40 kapiláry 01 bez kompenzácie ks 

   02 s kompenzáciou ks 

05 vykurovacie telesá 01 radiátory 01 liatinové 01 článkové ks 

  02 oceľové 01 článkové ks 

   02 panelové ks 

  03 hliníkové 04 rúrkové ks 

 02 registre 05 z rúrok hladkých 01 jednopramenné ks 

  06 z rúrok rebrových 02 dvojpramenné ks 

   03 trojpramenné ks 

   04 štvorpramenné ks 

 03 sálavé zariadenia 07 trubkové infražiariče 01 jednostupňové sub 

   02 dvojstupňové sub 

  09 vyhrievacie panely 01 nástenné ks 

 04 konvekčné zariadenia 12 súpravy teplovzdušné 01 podokenné ks 

   02 nástenné ks 

07 revízie 01 tlakových nádob 01 prevádzkové 01 obsahu do 0,2 m3 sub 

  02 vnútorné 
02 obsahu nad 0,2 do 0,8 
m3 

sub 

  03 skúšky tesnosti 
03 obsahu nad 0,8 do 1,5 
m3 

ks 

  04 skúšky tlakové 
04 obsahu nad 1,5 do 5,0 
m3 

ks 

   05 obsahu nad 5,0 m3 ks 

 02 parných kotlov 04 skúšky tlakové 01 výhrev plochy do 30 m2 ks 

   02 výhrev plochy nad 30 do 
60 m2 

ks 

   03 výhrev plochy nad 60 do 
140 m2 

ks 
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   04 výhrev plochy nad 140 
m2 

ks 

 03 nízkotlakých kotolní 04 skúšky tlakové 
01 inštal výkon nad 50 do 
250 kW 

ks 

   02 inštal výkon nad 250 do 
500 kW 

ks 

   03 inštal výkon nad 500 do 
2 MW 

ks 

   04 inštal výkon nad 2 MW ks 

 04 plynových kotlov 04 skúšky tlakové 01 do 50 kW ks 

   02 nad 50 do 250 kW ks 

   03 nad 250 do 1000 kW ks 

   04 nad 1000 kW ks 

  

93 Montáž vzduchotechnických zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 ventilátory 01 axiálne    

 02 radiálne    

 03 do potrubia    

 04 špeciálne    

02 potrubie 01 rúry a tvarovky 01 spiro  ks 

  02 štvorhranné  ks 

  03 ohybné  ks 

  04 Spojky, Spony  ks 

  05 tvarovky  ks 

  06 Príruby  ks 

 02 potrubné elementy 01 tlmiče hluku  ks 

  02 klapky  ks 

  03 regulátory  ks 

  



468 

 

  

452147 Stavebné práce na stavbe budov internátov 

  
45214700-7 Stavebné práce na stavbe budov internátov 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 múry 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 05 pod stroje 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 
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   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

   05 liaporový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  14 debnenie posuvné 01 drevené m3 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 
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   02 laná t 

   03 tyče t 

 02 výplňové, obkladné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 preklady 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 04 rímsy 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 05 klenbové pásy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

03 stĺpy, piliere, vzpery a 
rámové stojky (pozemné 
stavby) 

01 hranaté 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 oblé 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 členené 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr.C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 
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   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

04 steny a priečky 01 nosné, výplňové, deliace 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 parapetné, atikové 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 plotové, zábradelné 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

01 plošné, klenby, škrupiny 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 vence 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 nosníky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 strechy 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 
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   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  17 obklad 01 doskami m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

09 schodiskové konštrukcie 01 kompletné 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

  

12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 tehly pálené 01 plné m3 

 02 pätky 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 
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  15 betónové tvárnice 
(bloky) 

01 plné m3 

   02 duté m3 

02 múry 01 nosné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 výplňové 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

   03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 vápennocementové m3 

   02 plynosilikátové m3 

   03 pórobetónové m3 

   04 betónové m3 

   05 drevocementové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 04 obkladové 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

   02 dierované m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 
opracované 

01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 06 prekladov 13 valcované nosníky 01 tvaru I alebo U t 

 07 klenbových pásov 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

03 piliere, stĺpy 01 štvorhranné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 viachranné 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 oblé 01 tehly a tvarovky pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 vápennopieskové m3 

   04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

   06 betónové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

04 priečky, steny 01 výplňové, deliacie 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 

   05 pórobetónové m2 

   06 drevocementové m2 

   07 betónové m2 

   08 hlinené m2 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

02 klenby 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 04 nosníky 13 valcovaný materiál 01 tvaru I alebo U t 

09 schodiská 01 stupne 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

  

13 Omietkárske práce 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vnútorné povrchy 
stropov a podhľadov 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

02 vnútorné povrchy 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

03 vnútorné povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

04 vnútorné povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 02 omietka hrubá zatrená 02 z malty vápennej 02 hr. dosky 15 mm m2 

 08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

08 vonkajšie povrchy 
schodiskových konštrukcií 

08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

 09 omietka šľachtená 
09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

01 škrabaná m2 

   02 nahadzovaná m2 

   03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  10 z tekutej omietkovej 
zmesi 

05 ryhovaná m2 

09 vonkajšie povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

10 vonkajšie povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 09 omietka šľachtená 
03 z malty 
vápennocementovej 

01 škrabaná m2 

  04 z malty cementovej 02 nahadzovaná m2 

  09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  

14 Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 mazanina 
01 krycia s povrchovou 
úpravou 

01 z betónu prostého 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 krycia bez povrchovej 
úpravy 

01 z betónu prostého 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 
03 podkladná, 
vyrovnávacia, oddeľujúca, 
plávajúca 

01 z betónu prostého 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

02 poter 01 krycí 01 z malty cementovej 
01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 02 vyrovnávací 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 03 pálený 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 04 popolčekocementový 
41 malta 
popolčekovocementová 

01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 
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 05 perlitovocementový 
42 malta 
perlitovovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 06 boxitovocementový 43 malta boxitocementová 
02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 07 barytovocementový 
44 malta 
barytovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 08 polystyréncementový 
45 malta 
polystyréncementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

03 násyp 
01 pod podlahy, mazaniny 
a dlažby 

58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

 02 pod základ. konštrukcie 
58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 proti vode a zemnej 
vlhkosti 

01 bežných konštrukcií 01 náterivami a tmelmi 01 na ploche vodorovnej m2 

  02 pásmi 02 na ploche zvislej m2 

  03 fóliami 03 podhľadov m2 

 05 mostoviek 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 na ploche vodorovnej m 

   02 na ploche zvislej m2 

   03 podhľadov m2 

 06 zhotovenie detailov 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 škár, dilatačných škár m 

   02 obrátených a spätných 
spojov 

m2 

   03 rúrových prestupov m2 

   04 kotviacich prestupov ks 

   05 oceľových pásnic m 

   06 hydroizolačná prepážka m2 

 07 oceľových potrubí 01 ručne 01 natavením m2 

   02 ovinutím za studena m2 

   03 náterom za tepla m2 

02 hydroizolácia striech 01 plochých do sklonu 10° 01 náterivami a tmelmi 01 za studena m2 

 02 šikmých do 30° 01 náterivami a tmelmi 02 za tepla m2 

 03 šikmých nad 30° 02 pásmi 01 na sucho m2 

 04 oblých 02 pásmi 02 pritavením celoplošne m2 

 05 samostatné zosilenie 
striech a škár 

02 pásmi 03 pritavením bodovo m2 

 06 vytiahnutie izolačného 
povlaku 

02 pásmi 04 kotviacimi pásikmi m2 

 07 doplnky striech 02 pásmi 05 kotviacimi terčami m2 

   06 pribitím m2 

  03 fóliami 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 prilepenou bodovo m2 

   04 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 
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   05 zosilnenie spojov 
pásikom 

m2 

   06 kotviacimi pásikmi m2 

   07 kotviacimi terčami m2 

  04 termoplastmi 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   04 kotviacimi pásikmi m2 

   05 kotviacimi terčami m2 

  05 ochrannými a 
podkladnými textíliami 

01 položenou voľne m2 

   03 kotviacimi pásikmi m2 

   04 kotviacimi terčami m2 

03 tepelná izolácia 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 01 stropov m2 

  08 doskami 02 podláh m2 

  09 dielcami 03 stien m2 

  10 blokmi 04 striech m2 

  11 rohožami 05 doplnkov m2 

  14 nástrekmi 05 doplnkov m2 

  19 celulózou 05 doplnkov m2 

  21 kabín 05 doplnkov m2 

 04 telies 02 pásmi 01 plôch rovných m2 

  08 doskami 02 plôch tvarovaných m2 

  11 rohožami 03 bombírovaných čiel m2 

  15 obalenie pletivom 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

  18 doplnky 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

 05 potrubí 02 pásmi 01 pripevnená drôtom m2 

  11 rohožami 02 v pletive m2 

  12 skružami 03 v plechovom obale m2 

  13 trubicami 01 na potrubie m 

   02 na tvarovky ks 

   03 na armatúry ks 

  18 doplnky 04 na tmel m2 

   05 páskou m2 

04 akustické, protiotrasové 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 
01 voľne uložené, 
skrutkované 

m2 

  08 doskami, panelmi 02 lepené m2 

  11 rohožami 
03 prekrytie, fóliou, 
pletivom, drôtom 

m2 

  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 na hladko 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

 m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

 m2 

 02 tesársky viazané 03 fošne, hranoly, hranolky  m2 

 03 debnenie stien 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 
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  05 hobľované dosky 02 na zraz s olištovaním m2 

  06 hrubé fošne 03 s medzerami m2 

  07 hobľované fošne 04 pre rákosovú omietku m2 

  08 hrubé laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  09 hobľované laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  10 tyčovina 05 na záklopku, žalúziu m2 

  11 dielce 05 na záklopku, žalúziu m2 

03 schodiská 01 priamočiare 04 hrubé dosky 01 s podstupnicami m2 

 02 krivočiare 06 hrubé fošne 02 bez podstupníc m2 

  11 dielce 02 bez podstupníc m2 

04 strechy 02 konštrukcie krovov 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 pravidelného pôdorysu m3 

   02 nepravidelného 
pôdorysu 

m3 

   03 vlašských krokví m3 

 03 debnenie a laťovanie 04 hrubé dosky 01 striech rovných m2 

  06 hrubé fošne 02 striech oblúkových m2 

  08 hrubé laty 03 odkvapových ríms m2 

  15 dosky tvrdé 03 odkvapových ríms m2 

 04 nadstrešné konštrukcie 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 svetlíky m3 

  06 hrubé fošne 02 vikiere m2 

   03 komínové lavičky m2 

05 úpravy povrchov 01 lištovanie škár 04 hrubé dosky 02 stien m 

  05 hobľované dosky 02 stien m 

  12 lišty, laty 01 stropov m 

  13 pásky 02 stien m 

06 podlahy 01 podkladové 15 dosky tvrdé 01 na drevený podklad m2 

   02 na betón m2 

 02 tesárske 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na pero a drážku m2 

  06 hrubé fošne 02 na pero a drážku m2 

  07 hobľované fošne 02 na pero a drážku m2 

  11 dielce 02 na pero a drážku m2 

09 stropné konštrukcie 01 záklop 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 vrchný presahovaný m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

02 vrchný na zraz m2 

  04 hrubé dosky 03 vrchný na pero a drážku m2 

  05 hobľované dosky 04 zapustený na zraz m2 

   05 zapustený na pero a 
drážku 

m2 

 03 podbíjanie 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 s medzerou m2 

  

64 Klampiarske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytiny striech z plechov 01 z tabúľ 01 plech pozinkovaný 01 sklonu do 30° m2 

 02 zo šablón 02 plech hliníkový 02 sklonu nad 30° do 45° m2 

  03 plech medený 03 sklonu nad 45° m2 

  04 plech zinkový 03 sklonu nad 45° m2 
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  05 plech titánzinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  06 plech poplastovaný 03 sklonu nad 45° m2 

02 oplechovanie 02 odkvapov 02 plech hliníkový 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m2 

  03 plech medený 
02 na strechách s 
lepenkovou krytinou 

m 

 03 strešných okien 04 plech zinkový 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m2 

  05 plech titánzinkový 
02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

  06 plech poplastovaný 
03 na strechách sklonu nad 
45° 

m2 

03 lemovanie 01 múrov 01 plech pozinkovaný 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m 

  02 plech hliníkový 02 na plochých strechách m 

  03 plech medený 03 na oblých strechách m 

 04 rúr 06 plech poplastovaný 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m 

   02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

   03 na strechách sklonu nad 
45° 

m 

 06 komínov 06 plech poplastovaný 01 v ploche m 

   02 v hrebeni m2 

04 ostatné prvky 03 snehové zachytávače 03 plech medený 01 lopatkové ks 

  04 plech zinkový 02 tyčové ks 

  05 plech titánzinkový 03 plechová podložka m 

 06 dilatácie, strešné, 
stropov, múrov a podláh 

07 plastové 01 jednodielne ks 

   02 dvojdielne m 

   03 trojdielne m 

05 odvodňovacie žľaby 01 pododkvapové 01 plech pozinkovaný 01 štvorhranné m 

  02 plech hliníkový 02 polkruhové m 

 02 nadrímsové 03 plech medený 01 štvorhranné ks 

 03 nadstrešné 04 plech zinkový 03 oblé ks 

 07 doplnky 07 plastové 01 kotlík kónický ks 

   02 kotlík štvorhranný ks 

   03 ochranný kôš strešného 
vpustu 

ks 

   04 maska hladká k 
nadrímsovým žľabom 

m 

   05 rohy ks 

   06 háky ks 

   07 čelo ks 

   08 hrdlo ks 

06 odvodňovacie rúry 03 doplnky 03 plech medený 01 odpadové koleno horné ks 

  04 plech zinkový 02 odpadové koleno dolné ks 

  05 plech titánzinkový 03 objímka odpadovej rúry ks 

  06 plech poplastovaný 03 objímka odpadovej rúry ks 

  07 plastové 03 objímka odpadovej rúry ks 

  

65 Pokrývačské práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 
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01 krytina 01 zastrešenie 01 pálená 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  02 betonová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  03 prírodná bridlica 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  04 vláknocementová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  05 sklolaminátová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  06 z drevených šindľov 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  07 z umelých hmôt 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  08 šindľová-bitúmenová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

 02 obloženie stien 03 prírodná bridlica 01 na drevenú konštrukciu m2 

  04 vláknocementová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  05 sklolaminátová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  08 šindľová-bitúmenová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 pokrytie ríms, atík, 01 pálená 01 šírky do 15 cm m 

  02 betonová 02 šírky do 30 cm m 

  04 sklolaminátová 02 šírky do 30 cm m2 

  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 nekompletizované 01 dielce drevené 01 plné m2 

 02 kompletizované 01 dielce drevené 02 polozasklené m2 

   03 celozaslené m2 

03 úpravy povrchov 
01 obklady 
stien,stĺpov,pilierov 

01 dielce drevené 01 na pero a drážku m2 

 02 obklady podhľadov 02 dielce plastové 02 na zraz m2 

  04 dielce aglomerované 03 na ozub m2 

  05 palubovkami 03 na ozub m2 

04 okná 01 jednoduché 01 drevené 01 jednokrídlové ks 

 02 zdvojené 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

 03 dvojité 02 plastové 03 trojkrídlové ks 

   04 štvorkrídlové ks 

 04 strešné 02 plastové 01 kyvné ks 

05 dvere 02 dverné krídla 02 plastové 01 jednokrídlové ks 

 03 zárubne 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

   03 posuvné ks 

   04 zhrňovacie, skladacie ks 

  

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 pre zasklenie 01 z oceľových profilov  m2 

  02 z Al-profilov  m2 

 02 s výplňou z drôtenej 
siete 

11 skrutkovaním 01 do muriva m2 

 03 z plechu 12 zváraním 02 na konštrukciu m2 

 04 z vlnitých dosiek 11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

 05 zo sklolaminátových 
dosiek 

11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

02 zábradlie 01 rovné 01 z profilovej ocele 01 do muriva m2 

 02 schodiskové 03 z rúrok 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 oblúkové 04 z tenkostenných profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 
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03 schodisko 01 rovné 01 pevné 01 do muriva m2 

 02 točité 02 sklápacie 02 na oceľovú konštrukciu m2 

04 výplne otvorov 02 dvere 16 otváravé 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

   03 ochrannohermetické ks 

  18 kyvné 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

 03 vráta 19 otočné 01 do oceľovej zárubne ks 

  20 posuvné 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  21 skladacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  22 zdvíhacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  23 protipožiarne 02 do oceľovej konštrukcie ks 

09 podhľady 01 kazetové 01 z oceľových profilov 01 do muriva m2 

 02 lamelové 02 z hliníkových profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

11 oplotenie 01 drôtené pletivo 07 čierne 01 na stĺpiky betónové m2 

  08 pozinkované 02 na stĺpiky oceľové m2 

  09 poplastované 02 na stĺpiky oceľové m2 

 06 závory mechanické 01 oceľové 01 na stĺpiky betónové ks 

   02 na stĺpiky oceľové ks 

13 zatemňovacie a 
zvukotlmiace zariadenia 

02 žaluzie lamelové 45 textilné 01 vertikálne m2 

   02 horizontálne m2 

14 kovové obklady 01 stien 51 oceľ uhlíkatá 01 do 2 m2 m2 

 02 stropov 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

 03 podláh 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

16 presvetľovacie 
konštrukcie 

01 svetlíky 27 sedlové 01 bez zasklenia m 

  28 hrebeňové 02 so zasklením m 

  29 priečne 02 so zasklením m 

  30 pre bezväzníkové haly 02 so zasklením m 

  31 pilové 02 so zasklením m 

  32 pultové 01 bez zasklenia m 

   02 so zasklením m 

   03 akrylónové ks 

  

68 Montáž oceľových konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 budovy 02 budovy občianske 01 jednopodlažné  t 

  02 viacpodlažné  m2 

 03 strechy 
01 hmotnosť plášťa do 50 
kg/m2 

01 bez svetlíkov a so 
svetlíkmi 

m2 

  02 hmotnosť plášťa do100 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

  03 hmotnosť plášťa do150 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi t 

  04 hmotnosť plášťa do 230 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

06 ostatné doplnkové 
konštrukcie 

01 podlahy a plošiny 01 plech 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  02 rošty 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 
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 03 oplechovanie stien z 
vlnitého plechu 

02 nitovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  03 skrutkovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 04 krytina z tvarovaného 
plechu 

01 skrutkovaná 01 výšky do 15 m m2 

 05 oplechovanie stien z 02 zvarovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  03 nastrelovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  

69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 priečky 01 na konštrukciu drevenú 01 jednoducho opláštené 01 hr. 75 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 jednoducho opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  02 dvojito opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  03 trojito opláštené 04 hr. 150 mm m2 

   05 hr. 175 mm m2 

   06 hr. 200 mm m2 

02 steny 01 na konštrukciu drevenú 04 zdvojené 07 hr. 155 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 04 zdvojené 08 hr. 220 mm m2 

   09 hr. 255 mm m2 

  05 protipožiarna 10 hr.. 90 mm m2 

   11 hr. 115 mm m2 

   12 hr. 140 mm m2 

03 obklady 01 na konštrukciu drevenú 01 stien 01 jednostranne m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 stien 02 obojstanne m2 

04 podhľady 01 na konštrukciu drevenú 01 rovné 01 hr. dosky 12,5 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 02 šikmé 02 hr. dosky 15 mm m2 

  03 podkrovia 03 hr. dosky 25 mm m2 

  04 kazetové 03 hr. dosky 25 mm m2 

  

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

  04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 01 do malty m2 

  06 terazzové 01 do malty m2 

  07 mozaikové 01 do malty m2 

   02 do tmelu m2 

 02 schodiská (stupne) 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 
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  06 terazzové 02 do tmelu m2 

 03 soklíky 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švécké), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

02 obklady 01 steny 01 pórovinové, opakné 01 do malty m2 

 02 stĺpy 
02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

 03 ostenie 
03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

 04 parapety 04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

  

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 03 z 2 druhov kameňa 01 hr. do 30 mm vrátane m2 

  04 z 3 až 5 druhov kameňa 02 hr. 40 a 50 mm m2 

   03 hr. 60 a 70 mm m2 

  06 zo zlomkov dosiek 04 hr. 80 a 90 mm m2 

  07 z okrajových dosiek 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 02 schodiská (stupne) 08 dosky stupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  09 dosky podstupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 03 soklíky, lišty, hrany 10 rovné 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  11 kaskádovité (schodište) 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  12 šikmé 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

02 obklady 01 steny 01 z mäkkého kameňa 
01 hr. do 25 mm z 
remienkov 

m2 

 02 stĺpy 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 03 podhľady 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 04 ostenia 02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 05 parapety 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
03 hr. od 60 do 90 mm 
dosky 

m2 

   04 hr.od 100 do 120 mm 
dosky 

m2 

  

73 Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 liate terazzo 01 schodiská 01 drvina prírodná 01 stupne rovné m2 

  02 drvina farebná 02 stupne podkosené m2 

   03 stupne profilované m, m2 

   04 schodnice m2 

 02 sokle 02 drvina farebná 01 rovné m, m2 

   02 rovné s polžiabkom m2 
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   03 šikmé, schodiskové m, m2 

 03 podlahy jednoduché 02 drvina farebná 01 hr. 20 mm m, m2 

   02 hr. 30 mm m2 

   03 hr. nad 30 mm m, m2 

 04 obruby podláh 02 drvina farebná 01 šírky 100 mm m, m2 

   02 šírky 200 mm m2 

 05 kazetové podlahy 02 drvina farebná 
01 hr. 20 mm, cez 0,25 do 
2,0 m2 

m, m2 

   02 hr. nad 20 mm m2 

 06 obklady parapetov 02 drvina farebná 01 hr 20 mm m, m2 

 07 dilatačné škáry 03 farebné kovy 01 vložky m 

  04 PVC 01 vložky m 

  05 mozaika 01 keramická, sklenná m 

02 syntetické 01 liate 03 epoxidové 01 hr. do 3 mm m2 

  04 polyesterové 02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

 02 plastbetón 03 epoxidový 01 hr. 10 mm m2 

   02 h. nad 10 do 14 mm m2 

   03 hr. 14 mm m2 

   04 žľaby odtokové m2 

   05 soklíky m 

  04 polyesterový 01 hr. 23 mm m2 

 03 plastmalta 03 epoxidová 01 hr. 6 mm m2 

  04 polyesterová 01 hr. 6 mm m2 

 04 laminované 04 polyesterové 01 hr 4 mm m2 

 05 stierky 03 epoxidová 01 hr. do 4 mm m2 

  05 silikátové 02 hr. nad 4 do 12 mm m2 

  07 polyuretánové 03 hr. nad 12 mm m2 

 06 nátery 03 epoxidové 01 betónových m2 

  04 polyesterové 02 drevených m2 

  06 disperzné 02 drevených m2 

 07 polymérmalta 03 epoxidová 01 hr. do 3 mm m2 

   02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

   03 hr. nad 6 do 20 mm m2 

   04 hr. nad 20 mm m2 

  

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vlysové 01 podlahy 00  01 lepené m2 

   02 pribíjané m2 

02 parketové 01 podlahy 01 tabule parketové 01 lepené m2 

  02 tabule mozaikové 02 pribíjané m2 

  03 tabule laminátové 03 voľne položené m2 

  04 tabule parketové 
veľkoplošné 

03 voľne položené m2 

  05 kazetové 03 voľne položené m2 

 02 soklíky 01 lišty dubové 02 pribíjané m 

  02 lišty bukové 04 priskrutkované m 

  03 lišty z iných drevín 04 priskrutkované m 

03 povlakové 01 podlahy 01 z gumy 01 lepené m2 

 02 schodiská 05 z linolea 01 lepené m2 
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 03 soklíky, hrany, lišty 05 z linolea 04 priskrutkované m 

 04 steny 02 z plastov (PVC) 03 voľne položené m2 

  03 z textilu 03 voľne položené m2 

  04 z korku 03 voľne položené m2 

  05 z linolea 03 voľne položené m2 

  

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 nátery 01 oceľové konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  03 farba chlorkaučuková 03 dvojnásobné ks, m 

  04 farba vinylová 04 trojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 05 štvornásobné m2 

  06 farba polymerátová 06 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 06 reaktívny m2 

  08 farba epoxidechtová 06 reaktívny m2 

  09 farba epoxipolyesterová 06 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 06 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 06 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 06 reaktívny ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 reaktívny m2 

  17 silikónové 06 reaktívny m2 

 02 kovové doplnkové 
konštr. 

01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  04 farba vinylová 03 dvojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 04 trojnásobné m2 

  06 farba polymerátová 05 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 05 reaktívny m2 

  08 arba epoxidechtová 05 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 05 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 05 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 05 reaktívny m2 

  13 farba nitrocelulózová 05 reaktívny m2 

  14 lak asfaltový 05 reaktívny m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

05 reaktívny m2 

 03 vykurovacie telesá 01 farba olejová 01 rebrové rúry m2 

  02 farba syntetická 01 rebrové rúry m2 

  11 farba disperzná 03 oceľové doskové m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 liatinové m2 

 04 potrubie a armatúry 01 farba olejová 01 do DN 50 mm m2 

  02 farba syntetická 02 do DN 100 mm m2 

  03 farba chlórkaučuková 03 do DN 150 mm ks, m 

  07 farba epoxidová 04 do DN 200 mm m2 

  11 farba disperzná 05 do DN 300 mm m2 

  12 farba plumbinolová 06 nad DN 300 mm ks, m 

  14 lak asfaltový 06 nad DN 300 mm m2 
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  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 nad DN 300 mm m2 

 05 klampiarske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

   03 dvojnásobné ks, m 

 06 stolárske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  07 farba epoxidová 03 dvojnásobné m2 

  10 farba polyuretánová 06 napustením m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

07 lakovaním m2 

 07 tesárske konštrukcie 01 farba olejová 02 jednonásobné m2 

  02 farba syntetická 03 dvojnásobné ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 trojnásobné m2 

  16 farba fungicídna 06 napustením m2 

  17 farba emulzná 07 lakovaním m2 

 08 omietky a betónové 
povrchy 

01 farba olejová 01 stropov m2 

  02 farba syntetická 02 stien m2 

  03 farba chlórkaučuková 02 stien m2 

  04 farba vinylová 02 stien m2 

  05 farba polystyrénová 02 stien m2 

  07 farba epoxidová 02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  08 farba epoxidechtová 02 stien m2 

  10 impregnačný 
polyuretánový náter 

02 stien m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

01 stropov m2 

   02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  16 impregnačný cementový 
náter 

03 mostoviek m2 

02 maľby 01 úprava podkladu 21 mlieko vápenné 01 jednonásobné m2 

   02 dvojnásobné m2 

  22 stierka 
06 miestnost do 3,80 m 
výšky 

m2 

   07 miestnosť nad 4,80 m 
výšky 

m2 

 02 stien 21 farba vápenná 01 jednonásobné m2 

 03 stropov 23 farba glejová 02 dvojnásobné m2 

  24 farba latexová 05 viacfarebné m2 

  25 zmesi práškové 05 viacfarebné m2 

  26 zmesi tekuté 05 viacfarebné m2 

  28 štruktúrovaný povrch 
01 miestnosť do 3,80 m 
výšky 

m2 

   02 miestnosť nad 3,80 m 
výšky 

m2 

  29 bandážovanie 01 šírky do 0,10m m 

   02 šírky nad 0,10 do 0,25 m m 

 04 ostatné práce 30 valčekovanie 01 jednofarebné m2 

   02 dvojfarebné m2 

  32 šablónovanie 01 vlysov m2 
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   02 plošné m2 

03 tapetovanie 02 stropov 43 tapety lepené 01 papierové m2 

 03 stien 44 tapety samolepiace 02 vliesové m2 

   03 vinylové m2 

   04 sklotextilné m2 

   05 nálepky m2 

  

86 Zasklievacie práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny, priečky 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

02 zábradlia 
02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo profilované 01 výšky do 1 m m2 

   02 výšky do 2 m m2 

   03 výšky do 3 m m2 

  08 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

03 strechy, svetlíky 01 s podtmelením na lišty 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

04 okná, dvere 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 03 sklo plavené 03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 
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  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

06 podhľady 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  

87 Montáž technického vybavenia stravovacích zariadení, práčovní a čistiarní 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

05 práčovne, čistiarne 01 práčky 01 elektrické  ks 

 02 odstredivky 04 parné  ks 

 03 sušiarne, sušiče 04 parné  ks 

 04 hladiace zariadenia 04 parné  ks 

 05 hladiace lisy 04 parné  ks 

 06 vyváracie kotly 04 parné  ks 

 07 zariadenia pre 
chem.čistenie 

04 parné  ks 

  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kanalizácia 01 potrubie 01 rúry kameninové 01 normálne ks 

   02 kyselinovzdorné m 

  02 rúry plastové 01 novodurové ks 

   02 polyetylénové m 

   03 sklolaminátové m 

  03 rúry oceľové 01 normálne ks 

   02 nerezové m 

  04 rúry liatinové 01 hrdlové m 

   02 bezhrdlové m 

 02 príslušenstvo 01 vpuste podlahové 01 plastové ks 

   03 veľkokapacitné ks 

  02 uzávierky zápachové 01 vaňové, sprchové ks 

   02 podlahové m 

   03 pisoárové m 

   04 umývadlové ks 

   05 drezové ks 

  03 vtoky strešné, 
balkónové, terasové 

01 liatinové ks 

  04 lapače strešných 
splavenín 

02 novodurové m 

  05 posúvače kalové 01 liatinové ks 

  06 klapky 01 liatinové ks 

  07 hlavice ventilačné 01 liatinové ks 

   02 novodurové ks 

   03 kameninové ks 

  08 privzdušňovacie ventily 01 plastové ks 

02 vodovod 01 potrubie 02 rúry plastové 01 polyetylénové m 



488 

 

   02 polypropylénové m 

   03 tvarovky ks 

  03 rúry oceľové 01 pozinkované m 

   02 asfaltované m 

  04 rúry liatinové 01 prírubové m 

   02 hrdlové m 

 02 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

  23 požiarna výbava 01 hydranty ks 

   02 prúdnice ks 

   03 hadicové spojky ks 

   04 hydrantové skrine sub 

   05 hadice m 

  24 vodomery 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

03 plynovod 01 potrubie 03 rúry oceľové 01 závitové čierne m 

   02 závitové asfaltované a 
jutované 

m 

   03 poplastované m 

   04 presné m 

   05 hladké čierne m 

   06 redukcie ks 

   07 chráničky m 

 02 prípojky 25 k plynomerom 01 spájané na závit sub 

   02 spájané zváraním sub 

   03 rozpierky prípojok sub 

  26 k strojom a zariadeniam 
01 oceľové rúrky závitové 
čierne 

ks 

   02 vyvedenie a upevnenie 
plynovodných výpustiek 

ks 

 03 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

05 zariaďovacie predmety 01 záchody 41 záchody splachovacie 01 nízkopoložené ks 

   02 vysokopoložené súb. 

  42 pisoáre 01 záchodky ks 

   02 stojiská ks 

 02 kúpeľne 44 vane 01 liatinové ks 

   02 plechové ks 

   03 plastové ks 

 03 kuchyne 47 drezy 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

 05 príprava teplej vody 61 ohrievače plynové 01 prietokové ks 

   02 zásobníkové ks 

  62 zásobníky elektrické 01 akumulačné ks 

 07 zariaďovacie armatúry 71 ventily výtokové 01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

   03 rohové ks 

  72 batérie umývadlové, 
drezové 

01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

  73 batérie vanové 01 nástenné ks 

  74 batérie sprchové 01 s pevnou výškou ks 
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   02 s nastaviteľnou výškou ks 

  76 uzávierky zápachové 01 umývadlové ks 

   02 drezové ks 

   03 vaňové ks 

07 revízie domových 
plynovodov 

01 opakované skúšky 
potrubia 

10 do 20 m 01 do DN 50 úsek 

  11 nad 20 do 50 m 02 do DN 80 úsek 

  12 nad 50 m 02 do DN 80 úsek 

  

89 Kurenársko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kotolne 01 kotle teplovodné 01 na pevné palivo 01 liatinové sub 

  02 na kvapalné palivo 02 oceľové sub 

  03 na plynné palivo 02 oceľové sub 

  04 kombinované 02 oceľové sub 

  05 elektrické 02 oceľové sub 

 02 kotle horúcovodné 05 elektrické 02 oceľové sub 

 05 zariadenia 
zabezpečovacie 

11 pretlakové 01 s obsahom 30 l sub 

   02 s obsahom 60 l sub 

   03 s obsahom 120 l sub 

 06 doplňujúce zariadenia 12 hadice napúšťacie 01 gumené m 

   02 polyetylénové m 

  19 dymovody a komínové 
sady 

01 nerezové sub 

   02 plastové sub 

02 strojovne 02 ohrievače 03 kombinované 01 ležaté ks 

   02 stojaté ks 

  04 solárne 02 stojaté ks 

 03 výmenníky tepla 08 stavebnicové 01 DN 150/2,0 sub 

   02 DN 200/2,0 sub 

   03 DN 250/2,0 sub 

   04 DN 300/2,0 sub 

   05 DN 400 sub 

   06 DN 450 sub 

   07 DN 500 sub 

   08 DN 600 sub 

   09 DN 700 sub 

  09 jednochodové 01 PN 0,6/1,6 sub 

  10 dvojchodové 02 PN 2,5/2,5 sub 

 04 nádrže, nádoby 21 na kondenzát 01 štvorhranné sub 

   02 valcové sub 

  22 expanzné beztlakové 02 valcové sub 

  23 expanzné tlakové 02 stojaté sub 

  24 tlakové 01 ležaté sub 

   02 stojaté sub 

   03 veterníky sub 

   04 vzdušníky sub 

03 rozvodné potrubia 01 z rúrok oceľových 01 závitových 02 nízkotlakové m 

  02 hladkých 03 strednotlakové m 
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 06 kompenzátory 09 osové vlnové 01 závitové ks 

   02 navarovacie ks 

04 armatúry 01 ventily 01 uzatváracie 01 prírubové sub 

  02 spätné 02 závitové sub 

  03 poistné 03 privarovacie sub 

  04 redukčné 03 privarovacie sub 

  05 odvzdušňovacie 03 privarovacie sub 

  06 horúcovodné 03 privarovacie sub 

  07 regulačné 03 privarovacie sub 

  08 zmiešavacie 03 privarovacie sub 

 07 meracie 35 teplomery 01 priame ks 

   02 rohové ks 

   03 príložné ks 

   04 kondenzačné slučky ks 

   05 ďiaľkové ks 

   06 sumarizačné ks 

  36 tlakomery 01 deformačné ks 

   02 diferenčné ks 

   03 kontaktné ks 

  40 kapiláry 01 bez kompenzácie ks 

   02 s kompenzáciou ks 

05 vykurovacie telesá 01 radiátory 01 liatinové 01 článkové ks 

  02 oceľové 01 článkové ks 

   02 panelové ks 

  03 hliníkové 04 rúrkové ks 

 02 registre 05 z rúrok hladkých 01 jednopramenné ks 

  06 z rúrok rebrových 02 dvojpramenné ks 

   03 trojpramenné ks 

   04 štvorpramenné ks 

 03 sálavé zariadenia 07 trubkové infražiariče 01 jednostupňové sub 

   02 dvojstupňové sub 

  09 vyhrievacie panely 01 nástenné ks 

 04 konvekčné zariadenia 12 súpravy teplovzdušné 01 podokenné ks 

   02 nástenné ks 

07 revízie 01 tlakových nádob 01 prevádzkové 01 obsahu do 0,2 m3 sub 

  02 vnútorné 
02 obsahu nad 0,2 do 0,8 
m3 

sub 

  03 skúšky tesnosti 
03 obsahu nad 0,8 do 1,5 
m3 

ks 

  04 skúšky tlakové 
04 obsahu nad 1,5 do 5,0 
m3 

ks 

   05 obsahu nad 5,0 m3 ks 

 02 parných kotlov 04 skúšky tlakové 01 výhrev plochy do 30 m2 ks 

   02 výhrev plochy nad 30 do 
60 m2 

ks 

   03 výhrev plochy nad 60 do 
140 m2 

ks 

   04 výhrev plochy nad 140 
m2 

ks 

 03 nízkotlakých kotolní 04 skúšky tlakové 
01 inštal výkon nad 50 do 
250 kW 

ks 

   02 inštal výkon nad 250 do 
500 kW 

ks 
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   03 inštal výkon nad 500 do 
2 MW 

ks 

   04 inštal výkon nad 2 MW ks 

 04 plynových kotlov 04 skúšky tlakové 01 do 50 kW ks 

   02 nad 50 do 250 kW ks 

   03 nad 250 do 1000 kW ks 

   04 nad 1000 kW ks 

  

93 Montáž vzduchotechnických zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 ventilátory 01 axiálne    

 02 radiálne    

 03 do potrubia    

 04 špeciálne    

02 potrubie 01 rúry a tvarovky 01 spiro  ks 

  02 štvorhranné  ks 

  03 ohybné  ks 

  04 Spojky, Spony  ks 

  05 tvarovky  ks 

  06 Príruby  ks 

 02 potrubné elementy 01 tlmiče hluku  ks 

  02 klapky  ks 

  03 regulátory  ks 
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452148 Budovy školiacich zariadení 

  
45214800-8 Budovy školiacich zariadení 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 múry 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 05 pod stroje 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 
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   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

   05 liaporový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  14 debnenie posuvné 01 drevené m3 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 
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   02 laná t 

   03 tyče t 

 02 výplňové, obkladné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 preklady 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 04 rímsy 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 05 klenbové pásy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

03 stĺpy, piliere, vzpery a 
rámové stojky (pozemné 
stavby) 

01 hranaté 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 oblé 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 členené 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr.C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 
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   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

04 steny a priečky 01 nosné, výplňové, deliace 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 parapetné, atikové 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 plotové, zábradelné 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

01 plošné, klenby, škrupiny 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 vence 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 nosníky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 strechy 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 
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   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  17 obklad 01 doskami m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

09 schodiskové konštrukcie 01 kompletné 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

  

12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 tehly pálené 01 plné m3 

 02 pätky 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 
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  15 betónové tvárnice 
(bloky) 

01 plné m3 

   02 duté m3 

02 múry 01 nosné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 výplňové 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

   03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 vápennocementové m3 

   02 plynosilikátové m3 

   03 pórobetónové m3 

   04 betónové m3 

   05 drevocementové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 04 obkladové 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

   02 dierované m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 
opracované 

01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 06 prekladov 13 valcované nosníky 01 tvaru I alebo U t 

 07 klenbových pásov 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

03 piliere, stĺpy 01 štvorhranné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 viachranné 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 oblé 01 tehly a tvarovky pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 vápennopieskové m3 

   04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

   06 betónové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

04 priečky, steny 01 výplňové, deliacie 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 

   05 pórobetónové m2 

   06 drevocementové m2 

   07 betónové m2 

   08 hlinené m2 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

02 klenby 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 04 nosníky 13 valcovaný materiál 01 tvaru I alebo U t 

09 schodiská 01 stupne 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

  

13 Omietkárske práce 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vnútorné povrchy 
stropov a podhľadov 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

02 vnútorné povrchy 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

03 vnútorné povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

04 vnútorné povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 02 omietka hrubá zatrená 02 z malty vápennej 02 hr. dosky 15 mm m2 

 08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

08 vonkajšie povrchy 
schodiskových konštrukcií 

08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

 09 omietka šľachtená 
09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

01 škrabaná m2 

   02 nahadzovaná m2 

   03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  10 z tekutej omietkovej 
zmesi 

05 ryhovaná m2 

09 vonkajšie povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

10 vonkajšie povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 09 omietka šľachtená 
03 z malty 
vápennocementovej 

01 škrabaná m2 

  04 z malty cementovej 02 nahadzovaná m2 

  09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  

14 Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 mazanina 
01 krycia s povrchovou 
úpravou 

01 z betónu prostého 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 krycia bez povrchovej 
úpravy 

01 z betónu prostého 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 
03 podkladná, 
vyrovnávacia, oddeľujúca, 
plávajúca 

01 z betónu prostého 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

02 poter 01 krycí 01 z malty cementovej 
01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 02 vyrovnávací 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 03 pálený 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 04 popolčekocementový 
41 malta 
popolčekovocementová 

01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 
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 05 perlitovocementový 
42 malta 
perlitovovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 06 boxitovocementový 43 malta boxitocementová 
02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 07 barytovocementový 
44 malta 
barytovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 08 polystyréncementový 
45 malta 
polystyréncementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

03 násyp 
01 pod podlahy, mazaniny 
a dlažby 

58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

 02 pod základ. konštrukcie 
58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 proti vode a zemnej 
vlhkosti 

01 bežných konštrukcií 01 náterivami a tmelmi 01 na ploche vodorovnej m2 

  02 pásmi 02 na ploche zvislej m2 

  03 fóliami 03 podhľadov m2 

 05 mostoviek 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 na ploche vodorovnej m 

   02 na ploche zvislej m2 

   03 podhľadov m2 

 06 zhotovenie detailov 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 škár, dilatačných škár m 

   02 obrátených a spätných 
spojov 

m2 

   03 rúrových prestupov m2 

   04 kotviacich prestupov ks 

   05 oceľových pásnic m 

   06 hydroizolačná prepážka m2 

 07 oceľových potrubí 01 ručne 01 natavením m2 

   02 ovinutím za studena m2 

   03 náterom za tepla m2 

02 hydroizolácia striech 01 plochých do sklonu 10° 01 náterivami a tmelmi 01 za studena m2 

 02 šikmých do 30° 01 náterivami a tmelmi 02 za tepla m2 

 03 šikmých nad 30° 02 pásmi 01 na sucho m2 

 04 oblých 02 pásmi 02 pritavením celoplošne m2 

 05 samostatné zosilenie 
striech a škár 

02 pásmi 03 pritavením bodovo m2 

 06 vytiahnutie izolačného 
povlaku 

02 pásmi 04 kotviacimi pásikmi m2 

 07 doplnky striech 02 pásmi 05 kotviacimi terčami m2 

   06 pribitím m2 

  03 fóliami 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 prilepenou bodovo m2 

   04 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 
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   05 zosilnenie spojov 
pásikom 

m2 

   06 kotviacimi pásikmi m2 

   07 kotviacimi terčami m2 

  04 termoplastmi 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   04 kotviacimi pásikmi m2 

   05 kotviacimi terčami m2 

  05 ochrannými a 
podkladnými textíliami 

01 položenou voľne m2 

   03 kotviacimi pásikmi m2 

   04 kotviacimi terčami m2 

03 tepelná izolácia 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 01 stropov m2 

  08 doskami 02 podláh m2 

  09 dielcami 03 stien m2 

  10 blokmi 04 striech m2 

  11 rohožami 05 doplnkov m2 

  14 nástrekmi 05 doplnkov m2 

  19 celulózou 05 doplnkov m2 

  21 kabín 05 doplnkov m2 

 04 telies 02 pásmi 01 plôch rovných m2 

  08 doskami 02 plôch tvarovaných m2 

  11 rohožami 03 bombírovaných čiel m2 

  15 obalenie pletivom 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

  18 doplnky 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

 05 potrubí 02 pásmi 01 pripevnená drôtom m2 

  11 rohožami 02 v pletive m2 

  12 skružami 03 v plechovom obale m2 

  13 trubicami 01 na potrubie m 

   02 na tvarovky ks 

   03 na armatúry ks 

  18 doplnky 04 na tmel m2 

   05 páskou m2 

04 akustické, protiotrasové 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 
01 voľne uložené, 
skrutkované 

m2 

  08 doskami, panelmi 02 lepené m2 

  11 rohožami 
03 prekrytie, fóliou, 
pletivom, drôtom 

m2 

  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 na hladko 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

 m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

 m2 

 02 tesársky viazané 03 fošne, hranoly, hranolky  m2 

 03 debnenie stien 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 
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  05 hobľované dosky 02 na zraz s olištovaním m2 

  06 hrubé fošne 03 s medzerami m2 

  07 hobľované fošne 04 pre rákosovú omietku m2 

  08 hrubé laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  09 hobľované laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  10 tyčovina 05 na záklopku, žalúziu m2 

  11 dielce 05 na záklopku, žalúziu m2 

03 schodiská 01 priamočiare 04 hrubé dosky 01 s podstupnicami m2 

 02 krivočiare 06 hrubé fošne 02 bez podstupníc m2 

  11 dielce 02 bez podstupníc m2 

04 strechy 02 konštrukcie krovov 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 pravidelného pôdorysu m3 

   02 nepravidelného 
pôdorysu 

m3 

   03 vlašských krokví m3 

 03 debnenie a laťovanie 04 hrubé dosky 01 striech rovných m2 

  06 hrubé fošne 02 striech oblúkových m2 

  08 hrubé laty 03 odkvapových ríms m2 

  15 dosky tvrdé 03 odkvapových ríms m2 

 04 nadstrešné konštrukcie 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 svetlíky m3 

  06 hrubé fošne 02 vikiere m2 

   03 komínové lavičky m2 

05 úpravy povrchov 01 lištovanie škár 04 hrubé dosky 02 stien m 

  05 hobľované dosky 02 stien m 

  12 lišty, laty 01 stropov m 

  13 pásky 02 stien m 

06 podlahy 01 podkladové 15 dosky tvrdé 01 na drevený podklad m2 

   02 na betón m2 

 02 tesárske 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na pero a drážku m2 

  06 hrubé fošne 02 na pero a drážku m2 

  07 hobľované fošne 02 na pero a drážku m2 

  11 dielce 02 na pero a drážku m2 

09 stropné konštrukcie 01 záklop 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 vrchný presahovaný m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

02 vrchný na zraz m2 

  04 hrubé dosky 03 vrchný na pero a drážku m2 

  05 hobľované dosky 04 zapustený na zraz m2 

   05 zapustený na pero a 
drážku 

m2 

 03 podbíjanie 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 s medzerou m2 

  

64 Klampiarske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytiny striech z plechov 01 z tabúľ 01 plech pozinkovaný 01 sklonu do 30° m2 

 02 zo šablón 02 plech hliníkový 02 sklonu nad 30° do 45° m2 

  03 plech medený 03 sklonu nad 45° m2 

  04 plech zinkový 03 sklonu nad 45° m2 
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  05 plech titánzinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  06 plech poplastovaný 03 sklonu nad 45° m2 

02 oplechovanie 02 odkvapov 02 plech hliníkový 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m2 

  03 plech medený 
02 na strechách s 
lepenkovou krytinou 

m 

 03 strešných okien 04 plech zinkový 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m2 

  05 plech titánzinkový 
02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

  06 plech poplastovaný 
03 na strechách sklonu nad 
45° 

m2 

03 lemovanie 01 múrov 01 plech pozinkovaný 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m 

  02 plech hliníkový 02 na plochých strechách m 

  03 plech medený 03 na oblých strechách m 

 04 rúr 06 plech poplastovaný 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m 

   02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

   03 na strechách sklonu nad 
45° 

m 

 06 komínov 06 plech poplastovaný 01 v ploche m 

   02 v hrebeni m2 

04 ostatné prvky 03 snehové zachytávače 03 plech medený 01 lopatkové ks 

  04 plech zinkový 02 tyčové ks 

  05 plech titánzinkový 03 plechová podložka m 

 06 dilatácie, strešné, 
stropov, múrov a podláh 

07 plastové 01 jednodielne ks 

   02 dvojdielne m 

   03 trojdielne m 

05 odvodňovacie žľaby 01 pododkvapové 01 plech pozinkovaný 01 štvorhranné m 

  02 plech hliníkový 02 polkruhové m 

 02 nadrímsové 03 plech medený 01 štvorhranné ks 

 03 nadstrešné 04 plech zinkový 03 oblé ks 

 07 doplnky 07 plastové 01 kotlík kónický ks 

   02 kotlík štvorhranný ks 

   03 ochranný kôš strešného 
vpustu 

ks 

   04 maska hladká k 
nadrímsovým žľabom 

m 

   05 rohy ks 

   06 háky ks 

   07 čelo ks 

   08 hrdlo ks 

06 odvodňovacie rúry 03 doplnky 03 plech medený 01 odpadové koleno horné ks 

  04 plech zinkový 02 odpadové koleno dolné ks 

  05 plech titánzinkový 03 objímka odpadovej rúry ks 

  06 plech poplastovaný 03 objímka odpadovej rúry ks 

  07 plastové 03 objímka odpadovej rúry ks 

  

65 Pokrývačské práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 
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01 krytina 01 zastrešenie 01 pálená 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  02 betonová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  03 prírodná bridlica 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  04 vláknocementová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  05 sklolaminátová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  06 z drevených šindľov 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  07 z umelých hmôt 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  08 šindľová-bitúmenová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

 02 obloženie stien 03 prírodná bridlica 01 na drevenú konštrukciu m2 

  04 vláknocementová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  05 sklolaminátová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  08 šindľová-bitúmenová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 pokrytie ríms, atík, 01 pálená 01 šírky do 15 cm m 

  02 betonová 02 šírky do 30 cm m 

  04 sklolaminátová 02 šírky do 30 cm m2 

  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 nekompletizované 01 dielce drevené 01 plné m2 

 02 kompletizované 01 dielce drevené 02 polozasklené m2 

   03 celozaslené m2 

03 úpravy povrchov 
01 obklady 
stien,stĺpov,pilierov 

01 dielce drevené 01 na pero a drážku m2 

 02 obklady podhľadov 02 dielce plastové 02 na zraz m2 

  04 dielce aglomerované 03 na ozub m2 

  05 palubovkami 03 na ozub m2 

04 okná 01 jednoduché 01 drevené 01 jednokrídlové ks 

 02 zdvojené 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

 03 dvojité 02 plastové 03 trojkrídlové ks 

   04 štvorkrídlové ks 

 04 strešné 02 plastové 01 kyvné ks 

05 dvere 02 dverné krídla 02 plastové 01 jednokrídlové ks 

 03 zárubne 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

   03 posuvné ks 

   04 zhrňovacie, skladacie ks 

  

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 pre zasklenie 01 z oceľových profilov  m2 

  02 z Al-profilov  m2 

 02 s výplňou z drôtenej 
siete 

11 skrutkovaním 01 do muriva m2 

 03 z plechu 12 zváraním 02 na konštrukciu m2 

 04 z vlnitých dosiek 11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

 05 zo sklolaminátových 
dosiek 

11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

02 zábradlie 01 rovné 01 z profilovej ocele 01 do muriva m2 

 02 schodiskové 03 z rúrok 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 oblúkové 04 z tenkostenných profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 
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03 schodisko 01 rovné 01 pevné 01 do muriva m2 

 02 točité 02 sklápacie 02 na oceľovú konštrukciu m2 

04 výplne otvorov 02 dvere 16 otváravé 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

   03 ochrannohermetické ks 

  18 kyvné 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

 03 vráta 19 otočné 01 do oceľovej zárubne ks 

  20 posuvné 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  21 skladacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  22 zdvíhacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  23 protipožiarne 02 do oceľovej konštrukcie ks 

09 podhľady 01 kazetové 01 z oceľových profilov 01 do muriva m2 

 02 lamelové 02 z hliníkových profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

11 oplotenie 01 drôtené pletivo 07 čierne 01 na stĺpiky betónové m2 

  08 pozinkované 02 na stĺpiky oceľové m2 

  09 poplastované 02 na stĺpiky oceľové m2 

 06 závory mechanické 01 oceľové 01 na stĺpiky betónové ks 

   02 na stĺpiky oceľové ks 

13 zatemňovacie a 
zvukotlmiace zariadenia 

02 žaluzie lamelové 45 textilné 01 vertikálne m2 

   02 horizontálne m2 

14 kovové obklady 01 stien 51 oceľ uhlíkatá 01 do 2 m2 m2 

 02 stropov 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

 03 podláh 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

16 presvetľovacie 
konštrukcie 

01 svetlíky 27 sedlové 01 bez zasklenia m 

  28 hrebeňové 02 so zasklením m 

  29 priečne 02 so zasklením m 

  30 pre bezväzníkové haly 02 so zasklením m 

  31 pilové 02 so zasklením m 

  32 pultové 01 bez zasklenia m 

   02 so zasklením m 

   03 akrylónové ks 

  

68 Montáž oceľových konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 budovy 02 budovy občianske 01 jednopodlažné  t 

  02 viacpodlažné  m2 

 03 strechy 
01 hmotnosť plášťa do 50 
kg/m2 

01 bez svetlíkov a so 
svetlíkmi 

m2 

  02 hmotnosť plášťa do100 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

  03 hmotnosť plášťa do150 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi t 

  04 hmotnosť plášťa do 230 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

06 ostatné doplnkové 
konštrukcie 

01 podlahy a plošiny 01 plech 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  02 rošty 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 
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 03 oplechovanie stien z 
vlnitého plechu 

02 nitovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  03 skrutkovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 04 krytina z tvarovaného 
plechu 

01 skrutkovaná 01 výšky do 15 m m2 

 05 oplechovanie stien z 02 zvarovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  03 nastrelovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  

69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 priečky 01 na konštrukciu drevenú 01 jednoducho opláštené 01 hr. 75 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 jednoducho opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  02 dvojito opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  03 trojito opláštené 04 hr. 150 mm m2 

   05 hr. 175 mm m2 

   06 hr. 200 mm m2 

02 steny 01 na konštrukciu drevenú 04 zdvojené 07 hr. 155 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 04 zdvojené 08 hr. 220 mm m2 

   09 hr. 255 mm m2 

  05 protipožiarna 10 hr.. 90 mm m2 

   11 hr. 115 mm m2 

   12 hr. 140 mm m2 

03 obklady 01 na konštrukciu drevenú 01 stien 01 jednostranne m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 stien 02 obojstanne m2 

04 podhľady 01 na konštrukciu drevenú 01 rovné 01 hr. dosky 12,5 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 02 šikmé 02 hr. dosky 15 mm m2 

  03 podkrovia 03 hr. dosky 25 mm m2 

  04 kazetové 03 hr. dosky 25 mm m2 

  

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

  04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 01 do malty m2 

  06 terazzové 01 do malty m2 

  07 mozaikové 01 do malty m2 

   02 do tmelu m2 

 02 schodiská (stupne) 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 
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  06 terazzové 02 do tmelu m2 

 03 soklíky 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švécké), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

02 obklady 01 steny 01 pórovinové, opakné 01 do malty m2 

 02 stĺpy 
02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

 03 ostenie 
03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

 04 parapety 04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

  

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 03 z 2 druhov kameňa 01 hr. do 30 mm vrátane m2 

  04 z 3 až 5 druhov kameňa 02 hr. 40 a 50 mm m2 

   03 hr. 60 a 70 mm m2 

  06 zo zlomkov dosiek 04 hr. 80 a 90 mm m2 

  07 z okrajových dosiek 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 02 schodiská (stupne) 08 dosky stupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  09 dosky podstupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 03 soklíky, lišty, hrany 10 rovné 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  11 kaskádovité (schodište) 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  12 šikmé 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

02 obklady 01 steny 01 z mäkkého kameňa 
01 hr. do 25 mm z 
remienkov 

m2 

 02 stĺpy 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 03 podhľady 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 04 ostenia 02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 05 parapety 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
03 hr. od 60 do 90 mm 
dosky 

m2 

   04 hr.od 100 do 120 mm 
dosky 

m2 

  

73 Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 liate terazzo 01 schodiská 01 drvina prírodná 01 stupne rovné m2 

  02 drvina farebná 02 stupne podkosené m2 

   03 stupne profilované m, m2 

   04 schodnice m2 

 02 sokle 02 drvina farebná 01 rovné m, m2 

   02 rovné s polžiabkom m2 
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   03 šikmé, schodiskové m, m2 

 03 podlahy jednoduché 02 drvina farebná 01 hr. 20 mm m, m2 

   02 hr. 30 mm m2 

   03 hr. nad 30 mm m, m2 

 04 obruby podláh 02 drvina farebná 01 šírky 100 mm m, m2 

   02 šírky 200 mm m2 

 05 kazetové podlahy 02 drvina farebná 
01 hr. 20 mm, cez 0,25 do 
2,0 m2 

m, m2 

   02 hr. nad 20 mm m2 

 06 obklady parapetov 02 drvina farebná 01 hr 20 mm m, m2 

 07 dilatačné škáry 03 farebné kovy 01 vložky m 

  04 PVC 01 vložky m 

  05 mozaika 01 keramická, sklenná m 

02 syntetické 01 liate 03 epoxidové 01 hr. do 3 mm m2 

  04 polyesterové 02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

 02 plastbetón 03 epoxidový 01 hr. 10 mm m2 

   02 h. nad 10 do 14 mm m2 

   03 hr. 14 mm m2 

   04 žľaby odtokové m2 

   05 soklíky m 

  04 polyesterový 01 hr. 23 mm m2 

 03 plastmalta 03 epoxidová 01 hr. 6 mm m2 

  04 polyesterová 01 hr. 6 mm m2 

 04 laminované 04 polyesterové 01 hr 4 mm m2 

 05 stierky 03 epoxidová 01 hr. do 4 mm m2 

  05 silikátové 02 hr. nad 4 do 12 mm m2 

  07 polyuretánové 03 hr. nad 12 mm m2 

 06 nátery 03 epoxidové 01 betónových m2 

  04 polyesterové 02 drevených m2 

  06 disperzné 02 drevených m2 

 07 polymérmalta 03 epoxidová 01 hr. do 3 mm m2 

   02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

   03 hr. nad 6 do 20 mm m2 

   04 hr. nad 20 mm m2 

  

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vlysové 01 podlahy 00  01 lepené m2 

   02 pribíjané m2 

02 parketové 01 podlahy 01 tabule parketové 01 lepené m2 

  02 tabule mozaikové 02 pribíjané m2 

  03 tabule laminátové 03 voľne položené m2 

  04 tabule parketové 
veľkoplošné 

03 voľne položené m2 

  05 kazetové 03 voľne položené m2 

 02 soklíky 01 lišty dubové 02 pribíjané m 

  02 lišty bukové 04 priskrutkované m 

  03 lišty z iných drevín 04 priskrutkované m 

03 povlakové 01 podlahy 01 z gumy 01 lepené m2 

 02 schodiská 05 z linolea 01 lepené m2 
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 03 soklíky, hrany, lišty 05 z linolea 04 priskrutkované m 

 04 steny 02 z plastov (PVC) 03 voľne položené m2 

  03 z textilu 03 voľne položené m2 

  04 z korku 03 voľne položené m2 

  05 z linolea 03 voľne položené m2 

  

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 nátery 01 oceľové konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  03 farba chlorkaučuková 03 dvojnásobné ks, m 

  04 farba vinylová 04 trojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 05 štvornásobné m2 

  06 farba polymerátová 06 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 06 reaktívny m2 

  08 farba epoxidechtová 06 reaktívny m2 

  09 farba epoxipolyesterová 06 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 06 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 06 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 06 reaktívny ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 reaktívny m2 

  17 silikónové 06 reaktívny m2 

 02 kovové doplnkové 
konštr. 

01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  04 farba vinylová 03 dvojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 04 trojnásobné m2 

  06 farba polymerátová 05 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 05 reaktívny m2 

  08 arba epoxidechtová 05 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 05 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 05 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 05 reaktívny m2 

  13 farba nitrocelulózová 05 reaktívny m2 

  14 lak asfaltový 05 reaktívny m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

05 reaktívny m2 

 03 vykurovacie telesá 01 farba olejová 01 rebrové rúry m2 

  02 farba syntetická 01 rebrové rúry m2 

  11 farba disperzná 03 oceľové doskové m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 liatinové m2 

 04 potrubie a armatúry 01 farba olejová 01 do DN 50 mm m2 

  02 farba syntetická 02 do DN 100 mm m2 

  03 farba chlórkaučuková 03 do DN 150 mm ks, m 

  07 farba epoxidová 04 do DN 200 mm m2 

  11 farba disperzná 05 do DN 300 mm m2 

  12 farba plumbinolová 06 nad DN 300 mm ks, m 

  14 lak asfaltový 06 nad DN 300 mm m2 
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  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 nad DN 300 mm m2 

 05 klampiarske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

   03 dvojnásobné ks, m 

 06 stolárske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  07 farba epoxidová 03 dvojnásobné m2 

  10 farba polyuretánová 06 napustením m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

07 lakovaním m2 

 07 tesárske konštrukcie 01 farba olejová 02 jednonásobné m2 

  02 farba syntetická 03 dvojnásobné ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 trojnásobné m2 

  16 farba fungicídna 06 napustením m2 

  17 farba emulzná 07 lakovaním m2 

 08 omietky a betónové 
povrchy 

01 farba olejová 01 stropov m2 

  02 farba syntetická 02 stien m2 

  03 farba chlórkaučuková 02 stien m2 

  04 farba vinylová 02 stien m2 

  05 farba polystyrénová 02 stien m2 

  07 farba epoxidová 02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  08 farba epoxidechtová 02 stien m2 

  10 impregnačný 
polyuretánový náter 

02 stien m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

01 stropov m2 

   02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  16 impregnačný cementový 
náter 

03 mostoviek m2 

02 maľby 01 úprava podkladu 21 mlieko vápenné 01 jednonásobné m2 

   02 dvojnásobné m2 

  22 stierka 
06 miestnost do 3,80 m 
výšky 

m2 

   07 miestnosť nad 4,80 m 
výšky 

m2 

 02 stien 21 farba vápenná 01 jednonásobné m2 

 03 stropov 23 farba glejová 02 dvojnásobné m2 

  24 farba latexová 05 viacfarebné m2 

  25 zmesi práškové 05 viacfarebné m2 

  26 zmesi tekuté 05 viacfarebné m2 

  28 štruktúrovaný povrch 
01 miestnosť do 3,80 m 
výšky 

m2 

   02 miestnosť nad 3,80 m 
výšky 

m2 

  29 bandážovanie 01 šírky do 0,10m m 

   02 šírky nad 0,10 do 0,25 m m 

 04 ostatné práce 30 valčekovanie 01 jednofarebné m2 

   02 dvojfarebné m2 

  32 šablónovanie 01 vlysov m2 
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   02 plošné m2 

03 tapetovanie 02 stropov 43 tapety lepené 01 papierové m2 

 03 stien 44 tapety samolepiace 02 vliesové m2 

   03 vinylové m2 

   04 sklotextilné m2 

   05 nálepky m2 

  

86 Zasklievacie práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny, priečky 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

02 zábradlia 
02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo profilované 01 výšky do 1 m m2 

   02 výšky do 2 m m2 

   03 výšky do 3 m m2 

  08 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

03 strechy, svetlíky 01 s podtmelením na lišty 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

04 okná, dvere 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 03 sklo plavené 03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 



511 

 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

06 podhľady 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  

87 Montáž technického vybavenia stravovacích zariadení, práčovní a čistiarní 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

05 práčovne, čistiarne 01 práčky 01 elektrické  ks 

 02 odstredivky 04 parné  ks 

 03 sušiarne, sušiče 04 parné  ks 

 04 hladiace zariadenia 04 parné  ks 

 05 hladiace lisy 04 parné  ks 

 06 vyváracie kotly 04 parné  ks 

 07 zariadenia pre 
chem.čistenie 

04 parné  ks 

  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kanalizácia 01 potrubie 01 rúry kameninové 01 normálne ks 

   02 kyselinovzdorné m 

  02 rúry plastové 01 novodurové ks 

   02 polyetylénové m 

   03 sklolaminátové m 

  03 rúry oceľové 01 normálne ks 

   02 nerezové m 

  04 rúry liatinové 01 hrdlové m 

   02 bezhrdlové m 

 02 príslušenstvo 01 vpuste podlahové 01 plastové ks 

   03 veľkokapacitné ks 

  02 uzávierky zápachové 01 vaňové, sprchové ks 

   02 podlahové m 

   03 pisoárové m 

   04 umývadlové ks 

   05 drezové ks 

  03 vtoky strešné, 
balkónové, terasové 

01 liatinové ks 

  04 lapače strešných 
splavenín 

02 novodurové m 

  05 posúvače kalové 01 liatinové ks 

  06 klapky 01 liatinové ks 

  07 hlavice ventilačné 01 liatinové ks 

   02 novodurové ks 

   03 kameninové ks 

  08 privzdušňovacie ventily 01 plastové ks 

02 vodovod 01 potrubie 02 rúry plastové 01 polyetylénové m 
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   02 polypropylénové m 

   03 tvarovky ks 

  03 rúry oceľové 01 pozinkované m 

   02 asfaltované m 

  04 rúry liatinové 01 prírubové m 

   02 hrdlové m 

 02 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

  23 požiarna výbava 01 hydranty ks 

   02 prúdnice ks 

   03 hadicové spojky ks 

   04 hydrantové skrine sub 

   05 hadice m 

  24 vodomery 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

03 plynovod 01 potrubie 03 rúry oceľové 01 závitové čierne m 

   02 závitové asfaltované a 
jutované 

m 

   03 poplastované m 

   04 presné m 

   05 hladké čierne m 

   06 redukcie ks 

   07 chráničky m 

 02 prípojky 25 k plynomerom 01 spájané na závit sub 

   02 spájané zváraním sub 

   03 rozpierky prípojok sub 

  26 k strojom a zariadeniam 
01 oceľové rúrky závitové 
čierne 

ks 

   02 vyvedenie a upevnenie 
plynovodných výpustiek 

ks 

 03 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

05 zariaďovacie predmety 01 záchody 41 záchody splachovacie 01 nízkopoložené ks 

   02 vysokopoložené súb. 

  42 pisoáre 01 záchodky ks 

   02 stojiská ks 

 02 kúpeľne 44 vane 01 liatinové ks 

   02 plechové ks 

   03 plastové ks 

 03 kuchyne 47 drezy 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

 05 príprava teplej vody 61 ohrievače plynové 01 prietokové ks 

   02 zásobníkové ks 

  62 zásobníky elektrické 01 akumulačné ks 

 07 zariaďovacie armatúry 71 ventily výtokové 01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

   03 rohové ks 

  72 batérie umývadlové, 
drezové 

01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

  73 batérie vanové 01 nástenné ks 

  74 batérie sprchové 01 s pevnou výškou ks 
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   02 s nastaviteľnou výškou ks 

  76 uzávierky zápachové 01 umývadlové ks 

   02 drezové ks 

   03 vaňové ks 

07 revízie domových 
plynovodov 

01 opakované skúšky 
potrubia 

10 do 20 m 01 do DN 50 úsek 

  11 nad 20 do 50 m 02 do DN 80 úsek 

  12 nad 50 m 02 do DN 80 úsek 

  

89 Kurenársko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kotolne 01 kotle teplovodné 01 na pevné palivo 01 liatinové sub 

  02 na kvapalné palivo 02 oceľové sub 

  03 na plynné palivo 02 oceľové sub 

  04 kombinované 02 oceľové sub 

  05 elektrické 02 oceľové sub 

 02 kotle horúcovodné 05 elektrické 02 oceľové sub 

 05 zariadenia 
zabezpečovacie 

11 pretlakové 01 s obsahom 30 l sub 

   02 s obsahom 60 l sub 

   03 s obsahom 120 l sub 

 06 doplňujúce zariadenia 12 hadice napúšťacie 01 gumené m 

   02 polyetylénové m 

  19 dymovody a komínové 
sady 

01 nerezové sub 

   02 plastové sub 

02 strojovne 02 ohrievače 03 kombinované 01 ležaté ks 

   02 stojaté ks 

  04 solárne 02 stojaté ks 

 03 výmenníky tepla 08 stavebnicové 01 DN 150/2,0 sub 

   02 DN 200/2,0 sub 

   03 DN 250/2,0 sub 

   04 DN 300/2,0 sub 

   05 DN 400 sub 

   06 DN 450 sub 

   07 DN 500 sub 

   08 DN 600 sub 

   09 DN 700 sub 

  09 jednochodové 01 PN 0,6/1,6 sub 

  10 dvojchodové 02 PN 2,5/2,5 sub 

 04 nádrže, nádoby 21 na kondenzát 01 štvorhranné sub 

   02 valcové sub 

  22 expanzné beztlakové 02 valcové sub 

  23 expanzné tlakové 02 stojaté sub 

  24 tlakové 01 ležaté sub 

   02 stojaté sub 

   03 veterníky sub 

   04 vzdušníky sub 

03 rozvodné potrubia 01 z rúrok oceľových 01 závitových 02 nízkotlakové m 

  02 hladkých 03 strednotlakové m 
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 06 kompenzátory 09 osové vlnové 01 závitové ks 

   02 navarovacie ks 

04 armatúry 01 ventily 01 uzatváracie 01 prírubové sub 

  02 spätné 02 závitové sub 

  03 poistné 03 privarovacie sub 

  04 redukčné 03 privarovacie sub 

  05 odvzdušňovacie 03 privarovacie sub 

  06 horúcovodné 03 privarovacie sub 

  07 regulačné 03 privarovacie sub 

  08 zmiešavacie 03 privarovacie sub 

 07 meracie 35 teplomery 01 priame ks 

   02 rohové ks 

   03 príložné ks 

   04 kondenzačné slučky ks 

   05 ďiaľkové ks 

   06 sumarizačné ks 

  36 tlakomery 01 deformačné ks 

   02 diferenčné ks 

   03 kontaktné ks 

  40 kapiláry 01 bez kompenzácie ks 

   02 s kompenzáciou ks 

05 vykurovacie telesá 01 radiátory 01 liatinové 01 článkové ks 

  02 oceľové 01 článkové ks 

   02 panelové ks 

  03 hliníkové 04 rúrkové ks 

 02 registre 05 z rúrok hladkých 01 jednopramenné ks 

  06 z rúrok rebrových 02 dvojpramenné ks 

   03 trojpramenné ks 

   04 štvorpramenné ks 

 03 sálavé zariadenia 07 trubkové infražiariče 01 jednostupňové sub 

   02 dvojstupňové sub 

  09 vyhrievacie panely 01 nástenné ks 

 04 konvekčné zariadenia 12 súpravy teplovzdušné 01 podokenné ks 

   02 nástenné ks 

07 revízie 01 tlakových nádob 01 prevádzkové 01 obsahu do 0,2 m3 sub 

  02 vnútorné 
02 obsahu nad 0,2 do 0,8 
m3 

sub 

  03 skúšky tesnosti 
03 obsahu nad 0,8 do 1,5 
m3 

ks 

  04 skúšky tlakové 
04 obsahu nad 1,5 do 5,0 
m3 

ks 

   05 obsahu nad 5,0 m3 ks 

 02 parných kotlov 04 skúšky tlakové 01 výhrev plochy do 30 m2 ks 

   02 výhrev plochy nad 30 do 
60 m2 

ks 

   03 výhrev plochy nad 60 do 
140 m2 

ks 

   04 výhrev plochy nad 140 
m2 

ks 

 03 nízkotlakých kotolní 04 skúšky tlakové 
01 inštal výkon nad 50 do 
250 kW 

ks 

   02 inštal výkon nad 250 do 
500 kW 

ks 



515 

 

   03 inštal výkon nad 500 do 
2 MW 

ks 

   04 inštal výkon nad 2 MW ks 

 04 plynových kotlov 04 skúšky tlakové 01 do 50 kW ks 

   02 nad 50 do 250 kW ks 

   03 nad 250 do 1000 kW ks 

   04 nad 1000 kW ks 

  

93 Montáž vzduchotechnických zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 ventilátory 01 axiálne    

 02 radiálne    

 03 do potrubia    

 04 špeciálne    

02 potrubie 01 rúry a tvarovky 01 spiro  ks 

  02 štvorhranné  ks 

  03 ohybné  ks 

  04 Spojky, Spony  ks 

  05 tvarovky  ks 

  06 Príruby  ks 

 02 potrubné elementy 01 tlmiče hluku  ks 

  02 klapky  ks 

  03 regulátory  ks 
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452151 Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo 

  
45215100-8 Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo 
45215110-1 Kúpele 
45215120-4 Špeciálne zdravotnícke budovy 
45215130-7 Kliniky 
45215140-0 Nemocničné zariadenia 
45215141-7 Operačné sály 
45215142-4 Jednotky intenzívnej starostlivosti 
45215143-1 Diagnostické skríningové ambulancie 
45215144-8 Skríningové ambulancie 
45215145-5 Fluoroskopická ambulancia 
45215146-2 Patologická ambulancia 
45215147-9 Ambulancia súdneho lekárstva 
45215148-6 Katetrizačná miestnosť 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 múry 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 05 pod stroje 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 
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   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

   05 liaporový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  14 debnenie posuvné 01 drevené m3 

   02 oceľové m2 
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  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 

   02 laná t 

   03 tyče t 

 02 výplňové, obkladné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 preklady 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 04 rímsy 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 05 klenbové pásy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 
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03 stĺpy, piliere, vzpery a 
rámové stojky (pozemné 
stavby) 

01 hranaté 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 oblé 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 členené 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr.C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

04 steny a priečky 01 nosné, výplňové, deliace 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 parapetné, atikové 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 plotové, zábradelné 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 
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   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

01 plošné, klenby, škrupiny 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 vence 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 nosníky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 strechy 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  17 obklad 01 doskami m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

09 schodiskové konštrukcie 01 kompletné 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 
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  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

  

12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 tehly pálené 01 plné m3 

 02 pätky 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

  15 betónové tvárnice 
(bloky) 

01 plné m3 

   02 duté m3 

02 múry 01 nosné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 výplňové 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

   03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 vápennocementové m3 

   02 plynosilikátové m3 

   03 pórobetónové m3 

   04 betónové m3 

   05 drevocementové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 04 obkladové 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

   02 dierované m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 
opracované 

01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 06 prekladov 13 valcované nosníky 01 tvaru I alebo U t 

 07 klenbových pásov 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

03 piliere, stĺpy 01 štvorhranné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 viachranné 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 oblé 01 tehly a tvarovky pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 vápennopieskové m3 

   04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

   06 betónové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

04 priečky, steny 01 výplňové, deliacie 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 
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   05 pórobetónové m2 

   06 drevocementové m2 

   07 betónové m2 

   08 hlinené m2 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

02 klenby 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 04 nosníky 13 valcovaný materiál 01 tvaru I alebo U t 

09 schodiská 01 stupne 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

  

13 Omietkárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vnútorné povrchy 
stropov a podhľadov 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

02 vnútorné povrchy 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

03 vnútorné povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

04 vnútorné povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 02 omietka hrubá zatrená 02 z malty vápennej 02 hr. dosky 15 mm m2 

 08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

08 vonkajšie povrchy 
schodiskových konštrukcií 

08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

 09 omietka šľachtená 
09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

01 škrabaná m2 

   02 nahadzovaná m2 

   03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  10 z tekutej omietkovej 
zmesi 

05 ryhovaná m2 

09 vonkajšie povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

10 vonkajšie povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 09 omietka šľachtená 
03 z malty 
vápennocementovej 

01 škrabaná m2 

  04 z malty cementovej 02 nahadzovaná m2 

  09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  

14 Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 mazanina 
01 krycia s povrchovou 
úpravou 

01 z betónu prostého 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 krycia bez povrchovej 
úpravy 

01 z betónu prostého 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 
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03 podkladná, 
vyrovnávacia, oddeľujúca, 
plávajúca 

01 z betónu prostého 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

02 poter 01 krycí 01 z malty cementovej 
01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 02 vyrovnávací 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 03 pálený 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 04 popolčekocementový 
41 malta 
popolčekovocementová 

01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 05 perlitovocementový 
42 malta 
perlitovovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 06 boxitovocementový 43 malta boxitocementová 
02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 07 barytovocementový 
44 malta 
barytovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 08 polystyréncementový 
45 malta 
polystyréncementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

03 násyp 
01 pod podlahy, mazaniny 
a dlažby 

58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

 02 pod základ. konštrukcie 
58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 proti vode a zemnej 
vlhkosti 

01 bežných konštrukcií 01 náterivami a tmelmi 01 na ploche vodorovnej m2 

  02 pásmi 02 na ploche zvislej m2 

  03 fóliami 03 podhľadov m2 

 05 mostoviek 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 na ploche vodorovnej m 

   02 na ploche zvislej m2 

   03 podhľadov m2 

 06 zhotovenie detailov 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 škár, dilatačných škár m 

   02 obrátených a spätných 
spojov 

m2 

   03 rúrových prestupov m2 

   04 kotviacich prestupov ks 

   05 oceľových pásnic m 

   06 hydroizolačná prepážka m2 

 07 oceľových potrubí 01 ručne 01 natavením m2 

   02 ovinutím za studena m2 

   03 náterom za tepla m2 

02 hydroizolácia striech 01 plochých do sklonu 10° 01 náterivami a tmelmi 01 za studena m2 

 02 šikmých do 30° 01 náterivami a tmelmi 02 za tepla m2 

 03 šikmých nad 30° 02 pásmi 01 na sucho m2 
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 04 oblých 02 pásmi 02 pritavením celoplošne m2 

 05 samostatné zosilenie 
striech a škár 

02 pásmi 03 pritavením bodovo m2 

 06 vytiahnutie izolačného 
povlaku 

02 pásmi 04 kotviacimi pásikmi m2 

 07 doplnky striech 02 pásmi 05 kotviacimi terčami m2 

   06 pribitím m2 

  03 fóliami 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 prilepenou bodovo m2 

   04 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   05 zosilnenie spojov 
pásikom 

m2 

   06 kotviacimi pásikmi m2 

   07 kotviacimi terčami m2 

  04 termoplastmi 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   04 kotviacimi pásikmi m2 

   05 kotviacimi terčami m2 

  05 ochrannými a 
podkladnými textíliami 

01 položenou voľne m2 

   03 kotviacimi pásikmi m2 

   04 kotviacimi terčami m2 

03 tepelná izolácia 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 01 stropov m2 

  08 doskami 02 podláh m2 

  09 dielcami 03 stien m2 

  10 blokmi 04 striech m2 

  11 rohožami 05 doplnkov m2 

  14 nástrekmi 05 doplnkov m2 

  19 celulózou 05 doplnkov m2 

  21 kabín 05 doplnkov m2 

 04 telies 02 pásmi 01 plôch rovných m2 

  08 doskami 02 plôch tvarovaných m2 

  11 rohožami 03 bombírovaných čiel m2 

  15 obalenie pletivom 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

  18 doplnky 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

 05 potrubí 02 pásmi 01 pripevnená drôtom m2 

  11 rohožami 02 v pletive m2 

  12 skružami 03 v plechovom obale m2 

  13 trubicami 01 na potrubie m 

   02 na tvarovky ks 

   03 na armatúry ks 

  18 doplnky 04 na tmel m2 

   05 páskou m2 

04 akustické, protiotrasové 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 
01 voľne uložené, 
skrutkované 

m2 

  08 doskami, panelmi 02 lepené m2 
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  11 rohožami 
03 prekrytie, fóliou, 
pletivom, drôtom 

m2 

  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 na hladko 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

 m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

 m2 

 02 tesársky viazané 03 fošne, hranoly, hranolky  m2 

 03 debnenie stien 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na zraz s olištovaním m2 

  06 hrubé fošne 03 s medzerami m2 

  07 hobľované fošne 04 pre rákosovú omietku m2 

  08 hrubé laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  09 hobľované laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  10 tyčovina 05 na záklopku, žalúziu m2 

  11 dielce 05 na záklopku, žalúziu m2 

03 schodiská 01 priamočiare 04 hrubé dosky 01 s podstupnicami m2 

 02 krivočiare 06 hrubé fošne 02 bez podstupníc m2 

  11 dielce 02 bez podstupníc m2 

04 strechy 02 konštrukcie krovov 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 pravidelného pôdorysu m3 

   02 nepravidelného 
pôdorysu 

m3 

   03 vlašských krokví m3 

 03 debnenie a laťovanie 04 hrubé dosky 01 striech rovných m2 

  06 hrubé fošne 02 striech oblúkových m2 

  08 hrubé laty 03 odkvapových ríms m2 

  15 dosky tvrdé 03 odkvapových ríms m2 

 04 nadstrešné konštrukcie 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 svetlíky m3 

  06 hrubé fošne 02 vikiere m2 

   03 komínové lavičky m2 

05 úpravy povrchov 01 lištovanie škár 04 hrubé dosky 02 stien m 

  05 hobľované dosky 02 stien m 

  12 lišty, laty 01 stropov m 

  13 pásky 02 stien m 

06 podlahy 01 podkladové 15 dosky tvrdé 01 na drevený podklad m2 

   02 na betón m2 

 02 tesárske 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na pero a drážku m2 

  06 hrubé fošne 02 na pero a drážku m2 

  07 hobľované fošne 02 na pero a drážku m2 

  11 dielce 02 na pero a drážku m2 

09 stropné konštrukcie 01 záklop 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 vrchný presahovaný m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

02 vrchný na zraz m2 

  04 hrubé dosky 03 vrchný na pero a drážku m2 

  05 hobľované dosky 04 zapustený na zraz m2 
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   05 zapustený na pero a 
drážku 

m2 

 03 podbíjanie 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 s medzerou m2 

  

64 Klampiarske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytiny striech z plechov 01 z tabúľ 01 plech pozinkovaný 01 sklonu do 30° m2 

 02 zo šablón 02 plech hliníkový 02 sklonu nad 30° do 45° m2 

  03 plech medený 03 sklonu nad 45° m2 

  04 plech zinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  05 plech titánzinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  06 plech poplastovaný 03 sklonu nad 45° m2 

02 oplechovanie 02 odkvapov 02 plech hliníkový 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m2 

  03 plech medený 
02 na strechách s 
lepenkovou krytinou 

m 

 03 strešných okien 04 plech zinkový 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m2 

  05 plech titánzinkový 
02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

  06 plech poplastovaný 
03 na strechách sklonu nad 
45° 

m2 

03 lemovanie 01 múrov 01 plech pozinkovaný 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m 

  02 plech hliníkový 02 na plochých strechách m 

  03 plech medený 03 na oblých strechách m 

 04 rúr 06 plech poplastovaný 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m 

   02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

   03 na strechách sklonu nad 
45° 

m 

 06 komínov 06 plech poplastovaný 01 v ploche m 

   02 v hrebeni m2 

04 ostatné prvky 03 snehové zachytávače 03 plech medený 01 lopatkové ks 

  04 plech zinkový 02 tyčové ks 

  05 plech titánzinkový 03 plechová podložka m 

 06 dilatácie, strešné, 
stropov, múrov a podláh 

07 plastové 01 jednodielne ks 

   02 dvojdielne m 

   03 trojdielne m 

05 odvodňovacie žľaby 01 pododkvapové 01 plech pozinkovaný 01 štvorhranné m 

  02 plech hliníkový 02 polkruhové m 

 02 nadrímsové 03 plech medený 01 štvorhranné ks 

 03 nadstrešné 04 plech zinkový 03 oblé ks 

 07 doplnky 07 plastové 01 kotlík kónický ks 

   02 kotlík štvorhranný ks 

   03 ochranný kôš strešného 
vpustu 

ks 

   04 maska hladká k 
nadrímsovým žľabom 

m 

   05 rohy ks 
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   06 háky ks 

   07 čelo ks 

   08 hrdlo ks 

06 odvodňovacie rúry 03 doplnky 03 plech medený 01 odpadové koleno horné ks 

  04 plech zinkový 02 odpadové koleno dolné ks 

  05 plech titánzinkový 03 objímka odpadovej rúry ks 

  06 plech poplastovaný 03 objímka odpadovej rúry ks 

  07 plastové 03 objímka odpadovej rúry ks 

  

65 Pokrývačské práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytina 01 zastrešenie 01 pálená 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  02 betonová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  03 prírodná bridlica 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  04 vláknocementová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  05 sklolaminátová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  06 z drevených šindľov 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  07 z umelých hmôt 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  08 šindľová-bitúmenová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

 02 obloženie stien 03 prírodná bridlica 01 na drevenú konštrukciu m2 

  04 vláknocementová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  05 sklolaminátová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  08 šindľová-bitúmenová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 pokrytie ríms, atík, 01 pálená 01 šírky do 15 cm m 

  02 betonová 02 šírky do 30 cm m 

  04 sklolaminátová 02 šírky do 30 cm m2 

  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 nekompletizované 01 dielce drevené 01 plné m2 

 02 kompletizované 01 dielce drevené 02 polozasklené m2 

   03 celozaslené m2 

03 úpravy povrchov 
01 obklady 
stien,stĺpov,pilierov 

01 dielce drevené 01 na pero a drážku m2 

 02 obklady podhľadov 02 dielce plastové 02 na zraz m2 

  04 dielce aglomerované 03 na ozub m2 

  05 palubovkami 03 na ozub m2 

04 okná 01 jednoduché 01 drevené 01 jednokrídlové ks 

 02 zdvojené 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

 03 dvojité 02 plastové 03 trojkrídlové ks 

   04 štvorkrídlové ks 

 04 strešné 02 plastové 01 kyvné ks 

05 dvere 02 dverné krídla 02 plastové 01 jednokrídlové ks 

 03 zárubne 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

   03 posuvné ks 

   04 zhrňovacie, skladacie ks 

  

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 pre zasklenie 01 z oceľových profilov  m2 

  02 z Al-profilov  m2 

 02 s výplňou z drôtenej 
siete 

11 skrutkovaním 01 do muriva m2 

 03 z plechu 12 zváraním 02 na konštrukciu m2 

 04 z vlnitých dosiek 11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

 05 zo sklolaminátových 
dosiek 

11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

02 zábradlie 01 rovné 01 z profilovej ocele 01 do muriva m2 

 02 schodiskové 03 z rúrok 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 oblúkové 04 z tenkostenných profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

03 schodisko 01 rovné 01 pevné 01 do muriva m2 

 02 točité 02 sklápacie 02 na oceľovú konštrukciu m2 

04 výplne otvorov 02 dvere 16 otváravé 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

   03 ochrannohermetické ks 

  18 kyvné 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

 03 vráta 19 otočné 01 do oceľovej zárubne ks 

  20 posuvné 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  21 skladacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  22 zdvíhacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  23 protipožiarne 02 do oceľovej konštrukcie ks 

09 podhľady 01 kazetové 01 z oceľových profilov 01 do muriva m2 

 02 lamelové 02 z hliníkových profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

11 oplotenie 01 drôtené pletivo 07 čierne 01 na stĺpiky betónové m2 

  08 pozinkované 02 na stĺpiky oceľové m2 

  09 poplastované 02 na stĺpiky oceľové m2 

 06 závory mechanické 01 oceľové 01 na stĺpiky betónové ks 

   02 na stĺpiky oceľové ks 

13 zatemňovacie a 
zvukotlmiace zariadenia 

02 žaluzie lamelové 45 textilné 01 vertikálne m2 

   02 horizontálne m2 

14 kovové obklady 01 stien 51 oceľ uhlíkatá 01 do 2 m2 m2 

 02 stropov 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

 03 podláh 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

16 presvetľovacie 
konštrukcie 

01 svetlíky 27 sedlové 01 bez zasklenia m 

  28 hrebeňové 02 so zasklením m 

  29 priečne 02 so zasklením m 

  30 pre bezväzníkové haly 02 so zasklením m 

  31 pilové 02 so zasklením m 

  32 pultové 01 bez zasklenia m 

   02 so zasklením m 

   03 akrylónové ks 

  

68 Montáž oceľových konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 
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04 budovy 02 budovy občianske 01 jednopodlažné  t 

  02 viacpodlažné  m2 

 03 strechy 
01 hmotnosť plášťa do 50 
kg/m2 

01 bez svetlíkov a so 
svetlíkmi 

m2 

  02 hmotnosť plášťa do100 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

  03 hmotnosť plášťa do150 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi t 

  04 hmotnosť plášťa do 230 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

06 ostatné doplnkové 
konštrukcie 

01 podlahy a plošiny 01 plech 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  02 rošty 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 03 oplechovanie stien z 
vlnitého plechu 

02 nitovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  03 skrutkovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 04 krytina z tvarovaného 
plechu 

01 skrutkovaná 01 výšky do 15 m m2 

 05 oplechovanie stien z 02 zvarovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  03 nastrelovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  

69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 priečky 01 na konštrukciu drevenú 01 jednoducho opláštené 01 hr. 75 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 jednoducho opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  02 dvojito opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  03 trojito opláštené 04 hr. 150 mm m2 

   05 hr. 175 mm m2 

   06 hr. 200 mm m2 

02 steny 01 na konštrukciu drevenú 04 zdvojené 07 hr. 155 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 04 zdvojené 08 hr. 220 mm m2 

   09 hr. 255 mm m2 

  05 protipožiarna 10 hr.. 90 mm m2 

   11 hr. 115 mm m2 

   12 hr. 140 mm m2 

03 obklady 01 na konštrukciu drevenú 01 stien 01 jednostranne m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 stien 02 obojstanne m2 

04 podhľady 01 na konštrukciu drevenú 01 rovné 01 hr. dosky 12,5 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 02 šikmé 02 hr. dosky 15 mm m2 

  03 podkrovia 03 hr. dosky 25 mm m2 

  04 kazetové 03 hr. dosky 25 mm m2 

  

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 
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  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

  04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 01 do malty m2 

  06 terazzové 01 do malty m2 

  07 mozaikové 01 do malty m2 

   02 do tmelu m2 

 02 schodiská (stupne) 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

 03 soklíky 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švécké), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

02 obklady 01 steny 01 pórovinové, opakné 01 do malty m2 

 02 stĺpy 
02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

 03 ostenie 
03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

 04 parapety 04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

  

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 03 z 2 druhov kameňa 01 hr. do 30 mm vrátane m2 

  04 z 3 až 5 druhov kameňa 02 hr. 40 a 50 mm m2 

   03 hr. 60 a 70 mm m2 

  06 zo zlomkov dosiek 04 hr. 80 a 90 mm m2 

  07 z okrajových dosiek 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 02 schodiská (stupne) 08 dosky stupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  09 dosky podstupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 03 soklíky, lišty, hrany 10 rovné 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  11 kaskádovité (schodište) 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  12 šikmé 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

02 obklady 01 steny 01 z mäkkého kameňa 
01 hr. do 25 mm z 
remienkov 

m2 

 02 stĺpy 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 03 podhľady 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 04 ostenia 02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 05 parapety 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
03 hr. od 60 do 90 mm 
dosky 

m2 
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   04 hr.od 100 do 120 mm 
dosky 

m2 

  

73 Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 liate terazzo 01 schodiská 01 drvina prírodná 01 stupne rovné m2 

  02 drvina farebná 02 stupne podkosené m2 

   03 stupne profilované m, m2 

   04 schodnice m2 

 02 sokle 02 drvina farebná 01 rovné m, m2 

   02 rovné s polžiabkom m2 

   03 šikmé, schodiskové m, m2 

 03 podlahy jednoduché 02 drvina farebná 01 hr. 20 mm m, m2 

   02 hr. 30 mm m2 

   03 hr. nad 30 mm m, m2 

 04 obruby podláh 02 drvina farebná 01 šírky 100 mm m, m2 

   02 šírky 200 mm m2 

 05 kazetové podlahy 02 drvina farebná 
01 hr. 20 mm, cez 0,25 do 
2,0 m2 

m, m2 

   02 hr. nad 20 mm m2 

 06 obklady parapetov 02 drvina farebná 01 hr 20 mm m, m2 

 07 dilatačné škáry 03 farebné kovy 01 vložky m 

  04 PVC 01 vložky m 

  05 mozaika 01 keramická, sklenná m 

02 syntetické 01 liate 03 epoxidové 01 hr. do 3 mm m2 

  04 polyesterové 02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

 02 plastbetón 03 epoxidový 01 hr. 10 mm m2 

   02 h. nad 10 do 14 mm m2 

   03 hr. 14 mm m2 

   04 žľaby odtokové m2 

   05 soklíky m 

  04 polyesterový 01 hr. 23 mm m2 

 03 plastmalta 03 epoxidová 01 hr. 6 mm m2 

  04 polyesterová 01 hr. 6 mm m2 

 04 laminované 04 polyesterové 01 hr 4 mm m2 

 05 stierky 03 epoxidová 01 hr. do 4 mm m2 

  05 silikátové 02 hr. nad 4 do 12 mm m2 

  07 polyuretánové 03 hr. nad 12 mm m2 

 06 nátery 03 epoxidové 01 betónových m2 

  04 polyesterové 02 drevených m2 

  06 disperzné 02 drevených m2 

 07 polymérmalta 03 epoxidová 01 hr. do 3 mm m2 

   02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

   03 hr. nad 6 do 20 mm m2 

   04 hr. nad 20 mm m2 

  

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vlysové 01 podlahy 00  01 lepené m2 
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   02 pribíjané m2 

02 parketové 01 podlahy 01 tabule parketové 01 lepené m2 

  02 tabule mozaikové 02 pribíjané m2 

  03 tabule laminátové 03 voľne položené m2 

  04 tabule parketové 
veľkoplošné 

03 voľne položené m2 

  05 kazetové 03 voľne položené m2 

 02 soklíky 01 lišty dubové 02 pribíjané m 

  02 lišty bukové 04 priskrutkované m 

  03 lišty z iných drevín 04 priskrutkované m 

03 povlakové 01 podlahy 01 z gumy 01 lepené m2 

 02 schodiská 05 z linolea 01 lepené m2 

 03 soklíky, hrany, lišty 05 z linolea 04 priskrutkované m 

 04 steny 02 z plastov (PVC) 03 voľne položené m2 

  03 z textilu 03 voľne položené m2 

  04 z korku 03 voľne položené m2 

  05 z linolea 03 voľne položené m2 

  

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 nátery 01 oceľové konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  03 farba chlorkaučuková 03 dvojnásobné ks, m 

  04 farba vinylová 04 trojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 05 štvornásobné m2 

  06 farba polymerátová 06 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 06 reaktívny m2 

  08 farba epoxidechtová 06 reaktívny m2 

  09 farba epoxipolyesterová 06 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 06 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 06 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 06 reaktívny ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 reaktívny m2 

  17 silikónové 06 reaktívny m2 

 02 kovové doplnkové 
konštr. 

01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  04 farba vinylová 03 dvojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 04 trojnásobné m2 

  06 farba polymerátová 05 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 05 reaktívny m2 

  08 arba epoxidechtová 05 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 05 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 05 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 05 reaktívny m2 

  13 farba nitrocelulózová 05 reaktívny m2 

  14 lak asfaltový 05 reaktívny m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

05 reaktívny m2 
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 03 vykurovacie telesá 01 farba olejová 01 rebrové rúry m2 

  02 farba syntetická 01 rebrové rúry m2 

  11 farba disperzná 03 oceľové doskové m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 liatinové m2 

 04 potrubie a armatúry 01 farba olejová 01 do DN 50 mm m2 

  02 farba syntetická 02 do DN 100 mm m2 

  03 farba chlórkaučuková 03 do DN 150 mm ks, m 

  07 farba epoxidová 04 do DN 200 mm m2 

  11 farba disperzná 05 do DN 300 mm m2 

  12 farba plumbinolová 06 nad DN 300 mm ks, m 

  14 lak asfaltový 06 nad DN 300 mm m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 nad DN 300 mm m2 

 05 klampiarske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

   03 dvojnásobné ks, m 

 06 stolárske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  07 farba epoxidová 03 dvojnásobné m2 

  10 farba polyuretánová 06 napustením m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

07 lakovaním m2 

 07 tesárske konštrukcie 01 farba olejová 02 jednonásobné m2 

  02 farba syntetická 03 dvojnásobné ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 trojnásobné m2 

  16 farba fungicídna 06 napustením m2 

  17 farba emulzná 07 lakovaním m2 

 08 omietky a betónové 
povrchy 

01 farba olejová 01 stropov m2 

  02 farba syntetická 02 stien m2 

  03 farba chlórkaučuková 02 stien m2 

  04 farba vinylová 02 stien m2 

  05 farba polystyrénová 02 stien m2 

  07 farba epoxidová 02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  08 farba epoxidechtová 02 stien m2 

  10 impregnačný 
polyuretánový náter 

02 stien m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

01 stropov m2 

   02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  16 impregnačný cementový 
náter 

03 mostoviek m2 

02 maľby 01 úprava podkladu 21 mlieko vápenné 01 jednonásobné m2 

   02 dvojnásobné m2 

  22 stierka 
06 miestnost do 3,80 m 
výšky 

m2 

   07 miestnosť nad 4,80 m 
výšky 

m2 

 02 stien 21 farba vápenná 01 jednonásobné m2 

 03 stropov 23 farba glejová 02 dvojnásobné m2 
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  24 farba latexová 05 viacfarebné m2 

  25 zmesi práškové 05 viacfarebné m2 

  26 zmesi tekuté 05 viacfarebné m2 

  28 štruktúrovaný povrch 
01 miestnosť do 3,80 m 
výšky 

m2 

   02 miestnosť nad 3,80 m 
výšky 

m2 

  29 bandážovanie 01 šírky do 0,10m m 

   02 šírky nad 0,10 do 0,25 m m 

 04 ostatné práce 30 valčekovanie 01 jednofarebné m2 

   02 dvojfarebné m2 

  32 šablónovanie 01 vlysov m2 

   02 plošné m2 

03 tapetovanie 02 stropov 43 tapety lepené 01 papierové m2 

 03 stien 44 tapety samolepiace 02 vliesové m2 

   03 vinylové m2 

   04 sklotextilné m2 

   05 nálepky m2 

  

86 Zasklievacie práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny, priečky 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

02 zábradlia 
02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo profilované 01 výšky do 1 m m2 

   02 výšky do 2 m m2 

   03 výšky do 3 m m2 

  08 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

03 strechy, svetlíky 01 s podtmelením na lišty 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

04 okná, dvere 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 



535 

 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 03 sklo plavené 03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

06 podhľady 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  

87 Montáž technického vybavenia stravovacích zariadení, práčovní a čistiarní 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

05 práčovne, čistiarne 01 práčky 01 elektrické  ks 

 02 odstredivky 04 parné  ks 

 03 sušiarne, sušiče 04 parné  ks 

 04 hladiace zariadenia 04 parné  ks 

 05 hladiace lisy 04 parné  ks 

 06 vyváracie kotly 04 parné  ks 

 07 zariadenia pre 
chem.čistenie 

04 parné  ks 

  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kanalizácia 01 potrubie 01 rúry kameninové 01 normálne ks 

   02 kyselinovzdorné m 

  02 rúry plastové 01 novodurové ks 

   02 polyetylénové m 

   03 sklolaminátové m 

  03 rúry oceľové 01 normálne ks 

   02 nerezové m 

  04 rúry liatinové 01 hrdlové m 

   02 bezhrdlové m 

 02 príslušenstvo 01 vpuste podlahové 01 plastové ks 

   03 veľkokapacitné ks 

  02 uzávierky zápachové 01 vaňové, sprchové ks 

   02 podlahové m 

   03 pisoárové m 

   04 umývadlové ks 
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   05 drezové ks 

  03 vtoky strešné, 
balkónové, terasové 

01 liatinové ks 

  04 lapače strešných 
splavenín 

02 novodurové m 

  05 posúvače kalové 01 liatinové ks 

  06 klapky 01 liatinové ks 

  07 hlavice ventilačné 01 liatinové ks 

   02 novodurové ks 

   03 kameninové ks 

  08 privzdušňovacie ventily 01 plastové ks 

02 vodovod 01 potrubie 02 rúry plastové 01 polyetylénové m 

   02 polypropylénové m 

   03 tvarovky ks 

  03 rúry oceľové 01 pozinkované m 

   02 asfaltované m 

  04 rúry liatinové 01 prírubové m 

   02 hrdlové m 

 02 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

  23 požiarna výbava 01 hydranty ks 

   02 prúdnice ks 

   03 hadicové spojky ks 

   04 hydrantové skrine sub 

   05 hadice m 

  24 vodomery 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

03 plynovod 01 potrubie 03 rúry oceľové 01 závitové čierne m 

   02 závitové asfaltované a 
jutované 

m 

   03 poplastované m 

   04 presné m 

   05 hladké čierne m 

   06 redukcie ks 

   07 chráničky m 

 02 prípojky 25 k plynomerom 01 spájané na závit sub 

   02 spájané zváraním sub 

   03 rozpierky prípojok sub 

  26 k strojom a zariadeniam 
01 oceľové rúrky závitové 
čierne 

ks 

   02 vyvedenie a upevnenie 
plynovodných výpustiek 

ks 

 03 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

05 zariaďovacie predmety 01 záchody 41 záchody splachovacie 01 nízkopoložené ks 

   02 vysokopoložené súb. 

  42 pisoáre 01 záchodky ks 

   02 stojiská ks 

 02 kúpeľne 44 vane 01 liatinové ks 

   02 plechové ks 

   03 plastové ks 

 03 kuchyne 47 drezy 01 jednoduché ks 
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   02 dvojité ks 

 05 príprava teplej vody 61 ohrievače plynové 01 prietokové ks 

   02 zásobníkové ks 

  62 zásobníky elektrické 01 akumulačné ks 

 07 zariaďovacie armatúry 71 ventily výtokové 01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

   03 rohové ks 

  72 batérie umývadlové, 
drezové 

01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

  73 batérie vanové 01 nástenné ks 

  74 batérie sprchové 01 s pevnou výškou ks 

   02 s nastaviteľnou výškou ks 

  76 uzávierky zápachové 01 umývadlové ks 

   02 drezové ks 

   03 vaňové ks 

07 revízie domových 
plynovodov 

01 opakované skúšky 
potrubia 

10 do 20 m 01 do DN 50 úsek 

  11 nad 20 do 50 m 02 do DN 80 úsek 

  12 nad 50 m 02 do DN 80 úsek 

  

89 Kurenársko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kotolne 01 kotle teplovodné 01 na pevné palivo 01 liatinové sub 

  02 na kvapalné palivo 02 oceľové sub 

  03 na plynné palivo 02 oceľové sub 

  04 kombinované 02 oceľové sub 

  05 elektrické 02 oceľové sub 

 02 kotle horúcovodné 05 elektrické 02 oceľové sub 

 05 zariadenia 
zabezpečovacie 

11 pretlakové 01 s obsahom 30 l sub 

   02 s obsahom 60 l sub 

   03 s obsahom 120 l sub 

 06 doplňujúce zariadenia 12 hadice napúšťacie 01 gumené m 

   02 polyetylénové m 

  19 dymovody a komínové 
sady 

01 nerezové sub 

   02 plastové sub 

02 strojovne 02 ohrievače 03 kombinované 01 ležaté ks 

   02 stojaté ks 

  04 solárne 02 stojaté ks 

 03 výmenníky tepla 08 stavebnicové 01 DN 150/2,0 sub 

   02 DN 200/2,0 sub 

   03 DN 250/2,0 sub 

   04 DN 300/2,0 sub 

   05 DN 400 sub 

   06 DN 450 sub 

   07 DN 500 sub 

   08 DN 600 sub 

   09 DN 700 sub 
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  09 jednochodové 01 PN 0,6/1,6 sub 

  10 dvojchodové 02 PN 2,5/2,5 sub 

 04 nádrže, nádoby 21 na kondenzát 01 štvorhranné sub 

   02 valcové sub 

  22 expanzné beztlakové 02 valcové sub 

  23 expanzné tlakové 02 stojaté sub 

  24 tlakové 01 ležaté sub 

   02 stojaté sub 

   03 veterníky sub 

   04 vzdušníky sub 

03 rozvodné potrubia 01 z rúrok oceľových 01 závitových 02 nízkotlakové m 

  02 hladkých 03 strednotlakové m 

 06 kompenzátory 09 osové vlnové 01 závitové ks 

   02 navarovacie ks 

04 armatúry 01 ventily 01 uzatváracie 01 prírubové sub 

  02 spätné 02 závitové sub 

  03 poistné 03 privarovacie sub 

  04 redukčné 03 privarovacie sub 

  05 odvzdušňovacie 03 privarovacie sub 

  06 horúcovodné 03 privarovacie sub 

  07 regulačné 03 privarovacie sub 

  08 zmiešavacie 03 privarovacie sub 

 07 meracie 35 teplomery 01 priame ks 

   02 rohové ks 

   03 príložné ks 

   04 kondenzačné slučky ks 

   05 ďiaľkové ks 

   06 sumarizačné ks 

  36 tlakomery 01 deformačné ks 

   02 diferenčné ks 

   03 kontaktné ks 

  40 kapiláry 01 bez kompenzácie ks 

   02 s kompenzáciou ks 

05 vykurovacie telesá 01 radiátory 01 liatinové 01 článkové ks 

  02 oceľové 01 článkové ks 

   02 panelové ks 

  03 hliníkové 04 rúrkové ks 

 02 registre 05 z rúrok hladkých 01 jednopramenné ks 

  06 z rúrok rebrových 02 dvojpramenné ks 

   03 trojpramenné ks 

   04 štvorpramenné ks 

 03 sálavé zariadenia 07 trubkové infražiariče 01 jednostupňové sub 

   02 dvojstupňové sub 

  09 vyhrievacie panely 01 nástenné ks 

 04 konvekčné zariadenia 12 súpravy teplovzdušné 01 podokenné ks 

   02 nástenné ks 

07 revízie 01 tlakových nádob 01 prevádzkové 01 obsahu do 0,2 m3 sub 

  02 vnútorné 
02 obsahu nad 0,2 do 0,8 
m3 

sub 

  03 skúšky tesnosti 
03 obsahu nad 0,8 do 1,5 
m3 

ks 
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  04 skúšky tlakové 
04 obsahu nad 1,5 do 5,0 
m3 

ks 

   05 obsahu nad 5,0 m3 ks 

 02 parných kotlov 04 skúšky tlakové 01 výhrev plochy do 30 m2 ks 

   02 výhrev plochy nad 30 do 
60 m2 

ks 

   03 výhrev plochy nad 60 do 
140 m2 

ks 

   04 výhrev plochy nad 140 
m2 

ks 

 03 nízkotlakých kotolní 04 skúšky tlakové 
01 inštal výkon nad 50 do 
250 kW 

ks 

   02 inštal výkon nad 250 do 
500 kW 

ks 

   03 inštal výkon nad 500 do 
2 MW 

ks 

   04 inštal výkon nad 2 MW ks 

 04 plynových kotlov 04 skúšky tlakové 01 do 50 kW ks 

   02 nad 50 do 250 kW ks 

   03 nad 250 do 1000 kW ks 

   04 nad 1000 kW ks 

  

93 Montáž vzduchotechnických zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 ventilátory 01 axiálne    

 02 radiálne    

 03 do potrubia    

 04 špeciálne    

02 potrubie 01 rúry a tvarovky 01 spiro  ks 

  02 štvorhranné  ks 

  03 ohybné  ks 

  04 Spojky, Spony  ks 

  05 tvarovky  ks 

  06 Príruby  ks 

 02 potrubné elementy 01 tlmiče hluku  ks 

  02 klapky  ks 

  03 regulátory  ks 
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452152 Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby 

  
45215200-9 Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby 
45215210-2 Stavebné práce na stavbe budov dotovaných obytných domov 
45215212-6 Domovy pre dôchodcov 
45215213-3 Domy ošetrovateľskej starostlivosti 
45215214-0 Obytné domy 
45215215-7 Detské domovy 
45215220-5 Stavebné práce na stavbe sociálnych zariadení okrem dotovaných obytných domov 
45215221-2 Strediská dennej starostlivosti 
45215222-9 Občianske strediská 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 múry 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 05 pod stroje 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 
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  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

   05 liaporový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  14 debnenie posuvné 01 drevené m3 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 
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   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 

   02 laná t 

   03 tyče t 

 02 výplňové, obkladné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 preklady 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 04 rímsy 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 05 klenbové pásy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

03 stĺpy, piliere, vzpery a 
rámové stojky (pozemné 
stavby) 

01 hranaté 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 oblé 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 členené 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 
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   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr.C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

04 steny a priečky 01 nosné, výplňové, deliace 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 parapetné, atikové 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 plotové, zábradelné 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

01 plošné, klenby, škrupiny 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 
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 02 vence 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 nosníky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 strechy 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  17 obklad 01 doskami m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

09 schodiskové konštrukcie 01 kompletné 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

  

12 Murárske práce 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 tehly pálené 01 plné m3 

 02 pätky 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

  15 betónové tvárnice 
(bloky) 

01 plné m3 

   02 duté m3 

02 múry 01 nosné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 výplňové 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

   03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 vápennocementové m3 

   02 plynosilikátové m3 

   03 pórobetónové m3 

   04 betónové m3 

   05 drevocementové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 04 obkladové 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

   02 dierované m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 
opracované 

01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 06 prekladov 13 valcované nosníky 01 tvaru I alebo U t 

 07 klenbových pásov 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

03 piliere, stĺpy 01 štvorhranné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 viachranné 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 oblé 01 tehly a tvarovky pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 vápennopieskové m3 

   04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

   06 betónové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

04 priečky, steny 01 výplňové, deliacie 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 

   05 pórobetónové m2 

   06 drevocementové m2 

   07 betónové m2 

   08 hlinené m2 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

02 klenby 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 
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 04 nosníky 13 valcovaný materiál 01 tvaru I alebo U t 

09 schodiská 01 stupne 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

  

13 Omietkárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vnútorné povrchy 
stropov a podhľadov 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

02 vnútorné povrchy 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

03 vnútorné povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

04 vnútorné povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 02 omietka hrubá zatrená 02 z malty vápennej 02 hr. dosky 15 mm m2 

 08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

08 vonkajšie povrchy 
schodiskových konštrukcií 

08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

 09 omietka šľachtená 
09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

01 škrabaná m2 

   02 nahadzovaná m2 

   03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  10 z tekutej omietkovej 
zmesi 

05 ryhovaná m2 

09 vonkajšie povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

10 vonkajšie povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 09 omietka šľachtená 
03 z malty 
vápennocementovej 

01 škrabaná m2 

  04 z malty cementovej 02 nahadzovaná m2 

  09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  

14 Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 mazanina 
01 krycia s povrchovou 
úpravou 

01 z betónu prostého 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 krycia bez povrchovej 
úpravy 

01 z betónu prostého 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 
03 podkladná, 
vyrovnávacia, oddeľujúca, 
plávajúca 

01 z betónu prostého 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

02 poter 01 krycí 01 z malty cementovej 
01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 02 vyrovnávací 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 
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 03 pálený 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 04 popolčekocementový 
41 malta 
popolčekovocementová 

01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 05 perlitovocementový 
42 malta 
perlitovovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 06 boxitovocementový 43 malta boxitocementová 
02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 07 barytovocementový 
44 malta 
barytovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 08 polystyréncementový 
45 malta 
polystyréncementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

03 násyp 
01 pod podlahy, mazaniny 
a dlažby 

58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

 02 pod základ. konštrukcie 
58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 proti vode a zemnej 
vlhkosti 

01 bežných konštrukcií 01 náterivami a tmelmi 01 na ploche vodorovnej m2 

  02 pásmi 02 na ploche zvislej m2 

  03 fóliami 03 podhľadov m2 

 05 mostoviek 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 na ploche vodorovnej m 

   02 na ploche zvislej m2 

   03 podhľadov m2 

 06 zhotovenie detailov 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 škár, dilatačných škár m 

   02 obrátených a spätných 
spojov 

m2 

   03 rúrových prestupov m2 

   04 kotviacich prestupov ks 

   05 oceľových pásnic m 

   06 hydroizolačná prepážka m2 

 07 oceľových potrubí 01 ručne 01 natavením m2 

   02 ovinutím za studena m2 

   03 náterom za tepla m2 

02 hydroizolácia striech 01 plochých do sklonu 10° 01 náterivami a tmelmi 01 za studena m2 

 02 šikmých do 30° 01 náterivami a tmelmi 02 za tepla m2 

 03 šikmých nad 30° 02 pásmi 01 na sucho m2 

 04 oblých 02 pásmi 02 pritavením celoplošne m2 

 05 samostatné zosilenie 
striech a škár 

02 pásmi 03 pritavením bodovo m2 

 06 vytiahnutie izolačného 
povlaku 

02 pásmi 04 kotviacimi pásikmi m2 

 07 doplnky striech 02 pásmi 05 kotviacimi terčami m2 

   06 pribitím m2 

  03 fóliami 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 
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   03 prilepenou bodovo m2 

   04 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   05 zosilnenie spojov 
pásikom 

m2 

   06 kotviacimi pásikmi m2 

   07 kotviacimi terčami m2 

  04 termoplastmi 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   04 kotviacimi pásikmi m2 

   05 kotviacimi terčami m2 

  05 ochrannými a 
podkladnými textíliami 

01 položenou voľne m2 

   03 kotviacimi pásikmi m2 

   04 kotviacimi terčami m2 

03 tepelná izolácia 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 01 stropov m2 

  08 doskami 02 podláh m2 

  09 dielcami 03 stien m2 

  10 blokmi 04 striech m2 

  11 rohožami 05 doplnkov m2 

  14 nástrekmi 05 doplnkov m2 

  19 celulózou 05 doplnkov m2 

  21 kabín 05 doplnkov m2 

 04 telies 02 pásmi 01 plôch rovných m2 

  08 doskami 02 plôch tvarovaných m2 

  11 rohožami 03 bombírovaných čiel m2 

  15 obalenie pletivom 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

  18 doplnky 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

 05 potrubí 02 pásmi 01 pripevnená drôtom m2 

  11 rohožami 02 v pletive m2 

  12 skružami 03 v plechovom obale m2 

  13 trubicami 01 na potrubie m 

   02 na tvarovky ks 

   03 na armatúry ks 

  18 doplnky 04 na tmel m2 

   05 páskou m2 

04 akustické, protiotrasové 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 
01 voľne uložené, 
skrutkované 

m2 

  08 doskami, panelmi 02 lepené m2 

  11 rohožami 
03 prekrytie, fóliou, 
pletivom, drôtom 

m2 

  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 na hladko 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

 m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

 m2 
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 02 tesársky viazané 03 fošne, hranoly, hranolky  m2 

 03 debnenie stien 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na zraz s olištovaním m2 

  06 hrubé fošne 03 s medzerami m2 

  07 hobľované fošne 04 pre rákosovú omietku m2 

  08 hrubé laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  09 hobľované laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  10 tyčovina 05 na záklopku, žalúziu m2 

  11 dielce 05 na záklopku, žalúziu m2 

03 schodiská 01 priamočiare 04 hrubé dosky 01 s podstupnicami m2 

 02 krivočiare 06 hrubé fošne 02 bez podstupníc m2 

  11 dielce 02 bez podstupníc m2 

04 strechy 02 konštrukcie krovov 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 pravidelného pôdorysu m3 

   02 nepravidelného 
pôdorysu 

m3 

   03 vlašských krokví m3 

 03 debnenie a laťovanie 04 hrubé dosky 01 striech rovných m2 

  06 hrubé fošne 02 striech oblúkových m2 

  08 hrubé laty 03 odkvapových ríms m2 

  15 dosky tvrdé 03 odkvapových ríms m2 

 04 nadstrešné konštrukcie 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 svetlíky m3 

  06 hrubé fošne 02 vikiere m2 

   03 komínové lavičky m2 

05 úpravy povrchov 01 lištovanie škár 04 hrubé dosky 02 stien m 

  05 hobľované dosky 02 stien m 

  12 lišty, laty 01 stropov m 

  13 pásky 02 stien m 

06 podlahy 01 podkladové 15 dosky tvrdé 01 na drevený podklad m2 

   02 na betón m2 

 02 tesárske 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na pero a drážku m2 

  06 hrubé fošne 02 na pero a drážku m2 

  07 hobľované fošne 02 na pero a drážku m2 

  11 dielce 02 na pero a drážku m2 

09 stropné konštrukcie 01 záklop 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 vrchný presahovaný m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

02 vrchný na zraz m2 

  04 hrubé dosky 03 vrchný na pero a drážku m2 

  05 hobľované dosky 04 zapustený na zraz m2 

   05 zapustený na pero a 
drážku 

m2 

 03 podbíjanie 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 s medzerou m2 

  

64 Klampiarske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytiny striech z plechov 01 z tabúľ 01 plech pozinkovaný 01 sklonu do 30° m2 

 02 zo šablón 02 plech hliníkový 02 sklonu nad 30° do 45° m2 
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  03 plech medený 03 sklonu nad 45° m2 

  04 plech zinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  05 plech titánzinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  06 plech poplastovaný 03 sklonu nad 45° m2 

02 oplechovanie 02 odkvapov 02 plech hliníkový 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m2 

  03 plech medený 
02 na strechách s 
lepenkovou krytinou 

m 

 03 strešných okien 04 plech zinkový 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m2 

  05 plech titánzinkový 
02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

  06 plech poplastovaný 
03 na strechách sklonu nad 
45° 

m2 

03 lemovanie 01 múrov 01 plech pozinkovaný 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m 

  02 plech hliníkový 02 na plochých strechách m 

  03 plech medený 03 na oblých strechách m 

 04 rúr 06 plech poplastovaný 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m 

   02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

   03 na strechách sklonu nad 
45° 

m 

 06 komínov 06 plech poplastovaný 01 v ploche m 

   02 v hrebeni m2 

04 ostatné prvky 03 snehové zachytávače 03 plech medený 01 lopatkové ks 

  04 plech zinkový 02 tyčové ks 

  05 plech titánzinkový 03 plechová podložka m 

 06 dilatácie, strešné, 
stropov, múrov a podláh 

07 plastové 01 jednodielne ks 

   02 dvojdielne m 

   03 trojdielne m 

05 odvodňovacie žľaby 01 pododkvapové 01 plech pozinkovaný 01 štvorhranné m 

  02 plech hliníkový 02 polkruhové m 

 02 nadrímsové 03 plech medený 01 štvorhranné ks 

 03 nadstrešné 04 plech zinkový 03 oblé ks 

 07 doplnky 07 plastové 01 kotlík kónický ks 

   02 kotlík štvorhranný ks 

   03 ochranný kôš strešného 
vpustu 

ks 

   04 maska hladká k 
nadrímsovým žľabom 

m 

   05 rohy ks 

   06 háky ks 

   07 čelo ks 

   08 hrdlo ks 

06 odvodňovacie rúry 03 doplnky 03 plech medený 01 odpadové koleno horné ks 

  04 plech zinkový 02 odpadové koleno dolné ks 

  05 plech titánzinkový 03 objímka odpadovej rúry ks 

  06 plech poplastovaný 03 objímka odpadovej rúry ks 

  07 plastové 03 objímka odpadovej rúry ks 

  

65 Pokrývačské práce 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytina 01 zastrešenie 01 pálená 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  02 betonová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  03 prírodná bridlica 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  04 vláknocementová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  05 sklolaminátová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  06 z drevených šindľov 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  07 z umelých hmôt 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  08 šindľová-bitúmenová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

 02 obloženie stien 03 prírodná bridlica 01 na drevenú konštrukciu m2 

  04 vláknocementová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  05 sklolaminátová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  08 šindľová-bitúmenová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 pokrytie ríms, atík, 01 pálená 01 šírky do 15 cm m 

  02 betonová 02 šírky do 30 cm m 

  04 sklolaminátová 02 šírky do 30 cm m2 

  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 nekompletizované 01 dielce drevené 01 plné m2 

 02 kompletizované 01 dielce drevené 02 polozasklené m2 

   03 celozaslené m2 

03 úpravy povrchov 
01 obklady 
stien,stĺpov,pilierov 

01 dielce drevené 01 na pero a drážku m2 

 02 obklady podhľadov 02 dielce plastové 02 na zraz m2 

  04 dielce aglomerované 03 na ozub m2 

  05 palubovkami 03 na ozub m2 

04 okná 01 jednoduché 01 drevené 01 jednokrídlové ks 

 02 zdvojené 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

 03 dvojité 02 plastové 03 trojkrídlové ks 

   04 štvorkrídlové ks 

 04 strešné 02 plastové 01 kyvné ks 

05 dvere 02 dverné krídla 02 plastové 01 jednokrídlové ks 

 03 zárubne 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

   03 posuvné ks 

   04 zhrňovacie, skladacie ks 

  

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 pre zasklenie 01 z oceľových profilov  m2 

  02 z Al-profilov  m2 

 02 s výplňou z drôtenej 
siete 

11 skrutkovaním 01 do muriva m2 

 03 z plechu 12 zváraním 02 na konštrukciu m2 

 04 z vlnitých dosiek 11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

 05 zo sklolaminátových 
dosiek 

11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

02 zábradlie 01 rovné 01 z profilovej ocele 01 do muriva m2 
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 02 schodiskové 03 z rúrok 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 oblúkové 04 z tenkostenných profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

03 schodisko 01 rovné 01 pevné 01 do muriva m2 

 02 točité 02 sklápacie 02 na oceľovú konštrukciu m2 

04 výplne otvorov 02 dvere 16 otváravé 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

   03 ochrannohermetické ks 

  18 kyvné 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

 03 vráta 19 otočné 01 do oceľovej zárubne ks 

  20 posuvné 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  21 skladacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  22 zdvíhacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  23 protipožiarne 02 do oceľovej konštrukcie ks 

09 podhľady 01 kazetové 01 z oceľových profilov 01 do muriva m2 

 02 lamelové 02 z hliníkových profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

11 oplotenie 01 drôtené pletivo 07 čierne 01 na stĺpiky betónové m2 

  08 pozinkované 02 na stĺpiky oceľové m2 

  09 poplastované 02 na stĺpiky oceľové m2 

 06 závory mechanické 01 oceľové 01 na stĺpiky betónové ks 

   02 na stĺpiky oceľové ks 

13 zatemňovacie a 
zvukotlmiace zariadenia 

02 žaluzie lamelové 45 textilné 01 vertikálne m2 

   02 horizontálne m2 

14 kovové obklady 01 stien 51 oceľ uhlíkatá 01 do 2 m2 m2 

 02 stropov 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

 03 podláh 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

16 presvetľovacie 
konštrukcie 

01 svetlíky 27 sedlové 01 bez zasklenia m 

  28 hrebeňové 02 so zasklením m 

  29 priečne 02 so zasklením m 

  30 pre bezväzníkové haly 02 so zasklením m 

  31 pilové 02 so zasklením m 

  32 pultové 01 bez zasklenia m 

   02 so zasklením m 

   03 akrylónové ks 

  

68 Montáž oceľových konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 budovy 02 budovy občianske 01 jednopodlažné  t 

  02 viacpodlažné  m2 

 03 strechy 
01 hmotnosť plášťa do 50 
kg/m2 

01 bez svetlíkov a so 
svetlíkmi 

m2 

  02 hmotnosť plášťa do100 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

  03 hmotnosť plášťa do150 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi t 

  04 hmotnosť plášťa do 230 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

06 ostatné doplnkové 
konštrukcie 

01 podlahy a plošiny 01 plech 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 
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  02 rošty 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 03 oplechovanie stien z 
vlnitého plechu 

02 nitovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  03 skrutkovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 04 krytina z tvarovaného 
plechu 

01 skrutkovaná 01 výšky do 15 m m2 

 05 oplechovanie stien z 02 zvarovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  03 nastrelovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  

69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 priečky 01 na konštrukciu drevenú 01 jednoducho opláštené 01 hr. 75 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 jednoducho opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  02 dvojito opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  03 trojito opláštené 04 hr. 150 mm m2 

   05 hr. 175 mm m2 

   06 hr. 200 mm m2 

02 steny 01 na konštrukciu drevenú 04 zdvojené 07 hr. 155 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 04 zdvojené 08 hr. 220 mm m2 

   09 hr. 255 mm m2 

  05 protipožiarna 10 hr.. 90 mm m2 

   11 hr. 115 mm m2 

   12 hr. 140 mm m2 

03 obklady 01 na konštrukciu drevenú 01 stien 01 jednostranne m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 stien 02 obojstanne m2 

04 podhľady 01 na konštrukciu drevenú 01 rovné 01 hr. dosky 12,5 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 02 šikmé 02 hr. dosky 15 mm m2 

  03 podkrovia 03 hr. dosky 25 mm m2 

  04 kazetové 03 hr. dosky 25 mm m2 

  

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

  04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 01 do malty m2 

  06 terazzové 01 do malty m2 

  07 mozaikové 01 do malty m2 

   02 do tmelu m2 

 02 schodiská (stupne) 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 
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  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

 03 soklíky 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švécké), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

02 obklady 01 steny 01 pórovinové, opakné 01 do malty m2 

 02 stĺpy 
02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

 03 ostenie 
03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

 04 parapety 04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

  

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 03 z 2 druhov kameňa 01 hr. do 30 mm vrátane m2 

  04 z 3 až 5 druhov kameňa 02 hr. 40 a 50 mm m2 

   03 hr. 60 a 70 mm m2 

  06 zo zlomkov dosiek 04 hr. 80 a 90 mm m2 

  07 z okrajových dosiek 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 02 schodiská (stupne) 08 dosky stupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  09 dosky podstupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 03 soklíky, lišty, hrany 10 rovné 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  11 kaskádovité (schodište) 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  12 šikmé 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

02 obklady 01 steny 01 z mäkkého kameňa 
01 hr. do 25 mm z 
remienkov 

m2 

 02 stĺpy 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 03 podhľady 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 04 ostenia 02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 05 parapety 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
03 hr. od 60 do 90 mm 
dosky 

m2 

   04 hr.od 100 do 120 mm 
dosky 

m2 

  

73 Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 liate terazzo 01 schodiská 01 drvina prírodná 01 stupne rovné m2 

  02 drvina farebná 02 stupne podkosené m2 

   03 stupne profilované m, m2 
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   04 schodnice m2 

 02 sokle 02 drvina farebná 01 rovné m, m2 

   02 rovné s polžiabkom m2 

   03 šikmé, schodiskové m, m2 

 03 podlahy jednoduché 02 drvina farebná 01 hr. 20 mm m, m2 

   02 hr. 30 mm m2 

   03 hr. nad 30 mm m, m2 

 04 obruby podláh 02 drvina farebná 01 šírky 100 mm m, m2 

   02 šírky 200 mm m2 

 05 kazetové podlahy 02 drvina farebná 
01 hr. 20 mm, cez 0,25 do 
2,0 m2 

m, m2 

   02 hr. nad 20 mm m2 

 06 obklady parapetov 02 drvina farebná 01 hr 20 mm m, m2 

 07 dilatačné škáry 03 farebné kovy 01 vložky m 

  04 PVC 01 vložky m 

  05 mozaika 01 keramická, sklenná m 

02 syntetické 01 liate 03 epoxidové 01 hr. do 3 mm m2 

  04 polyesterové 02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

 02 plastbetón 03 epoxidový 01 hr. 10 mm m2 

   02 h. nad 10 do 14 mm m2 

   03 hr. 14 mm m2 

   04 žľaby odtokové m2 

   05 soklíky m 

  04 polyesterový 01 hr. 23 mm m2 

 03 plastmalta 03 epoxidová 01 hr. 6 mm m2 

  04 polyesterová 01 hr. 6 mm m2 

 04 laminované 04 polyesterové 01 hr 4 mm m2 

 05 stierky 03 epoxidová 01 hr. do 4 mm m2 

  05 silikátové 02 hr. nad 4 do 12 mm m2 

  07 polyuretánové 03 hr. nad 12 mm m2 

 06 nátery 03 epoxidové 01 betónových m2 

  04 polyesterové 02 drevených m2 

  06 disperzné 02 drevených m2 

 07 polymérmalta 03 epoxidová 01 hr. do 3 mm m2 

   02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

   03 hr. nad 6 do 20 mm m2 

   04 hr. nad 20 mm m2 

  

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vlysové 01 podlahy 00  01 lepené m2 

   02 pribíjané m2 

02 parketové 01 podlahy 01 tabule parketové 01 lepené m2 

  02 tabule mozaikové 02 pribíjané m2 

  03 tabule laminátové 03 voľne položené m2 

  04 tabule parketové 
veľkoplošné 

03 voľne položené m2 

  05 kazetové 03 voľne položené m2 

 02 soklíky 01 lišty dubové 02 pribíjané m 

  02 lišty bukové 04 priskrutkované m 
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  03 lišty z iných drevín 04 priskrutkované m 

03 povlakové 01 podlahy 01 z gumy 01 lepené m2 

 02 schodiská 05 z linolea 01 lepené m2 

 03 soklíky, hrany, lišty 05 z linolea 04 priskrutkované m 

 04 steny 02 z plastov (PVC) 03 voľne položené m2 

  03 z textilu 03 voľne položené m2 

  04 z korku 03 voľne položené m2 

  05 z linolea 03 voľne položené m2 

  

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 nátery 01 oceľové konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  03 farba chlorkaučuková 03 dvojnásobné ks, m 

  04 farba vinylová 04 trojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 05 štvornásobné m2 

  06 farba polymerátová 06 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 06 reaktívny m2 

  08 farba epoxidechtová 06 reaktívny m2 

  09 farba epoxipolyesterová 06 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 06 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 06 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 06 reaktívny ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 reaktívny m2 

  17 silikónové 06 reaktívny m2 

 02 kovové doplnkové 
konštr. 

01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  04 farba vinylová 03 dvojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 04 trojnásobné m2 

  06 farba polymerátová 05 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 05 reaktívny m2 

  08 arba epoxidechtová 05 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 05 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 05 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 05 reaktívny m2 

  13 farba nitrocelulózová 05 reaktívny m2 

  14 lak asfaltový 05 reaktívny m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

05 reaktívny m2 

 03 vykurovacie telesá 01 farba olejová 01 rebrové rúry m2 

  02 farba syntetická 01 rebrové rúry m2 

  11 farba disperzná 03 oceľové doskové m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 liatinové m2 

 04 potrubie a armatúry 01 farba olejová 01 do DN 50 mm m2 

  02 farba syntetická 02 do DN 100 mm m2 

  03 farba chlórkaučuková 03 do DN 150 mm ks, m 

  07 farba epoxidová 04 do DN 200 mm m2 
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  11 farba disperzná 05 do DN 300 mm m2 

  12 farba plumbinolová 06 nad DN 300 mm ks, m 

  14 lak asfaltový 06 nad DN 300 mm m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 nad DN 300 mm m2 

 05 klampiarske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

   03 dvojnásobné ks, m 

 06 stolárske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  07 farba epoxidová 03 dvojnásobné m2 

  10 farba polyuretánová 06 napustením m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

07 lakovaním m2 

 07 tesárske konštrukcie 01 farba olejová 02 jednonásobné m2 

  02 farba syntetická 03 dvojnásobné ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 trojnásobné m2 

  16 farba fungicídna 06 napustením m2 

  17 farba emulzná 07 lakovaním m2 

 08 omietky a betónové 
povrchy 

01 farba olejová 01 stropov m2 

  02 farba syntetická 02 stien m2 

  03 farba chlórkaučuková 02 stien m2 

  04 farba vinylová 02 stien m2 

  05 farba polystyrénová 02 stien m2 

  07 farba epoxidová 02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  08 farba epoxidechtová 02 stien m2 

  10 impregnačný 
polyuretánový náter 

02 stien m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

01 stropov m2 

   02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  16 impregnačný cementový 
náter 

03 mostoviek m2 

02 maľby 01 úprava podkladu 21 mlieko vápenné 01 jednonásobné m2 

   02 dvojnásobné m2 

  22 stierka 
06 miestnost do 3,80 m 
výšky 

m2 

   07 miestnosť nad 4,80 m 
výšky 

m2 

 02 stien 21 farba vápenná 01 jednonásobné m2 

 03 stropov 23 farba glejová 02 dvojnásobné m2 

  24 farba latexová 05 viacfarebné m2 

  25 zmesi práškové 05 viacfarebné m2 

  26 zmesi tekuté 05 viacfarebné m2 

  28 štruktúrovaný povrch 
01 miestnosť do 3,80 m 
výšky 

m2 

   02 miestnosť nad 3,80 m 
výšky 

m2 

  29 bandážovanie 01 šírky do 0,10m m 

   02 šírky nad 0,10 do 0,25 m m 
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 04 ostatné práce 30 valčekovanie 01 jednofarebné m2 

   02 dvojfarebné m2 

  32 šablónovanie 01 vlysov m2 

   02 plošné m2 

03 tapetovanie 02 stropov 43 tapety lepené 01 papierové m2 

 03 stien 44 tapety samolepiace 02 vliesové m2 

   03 vinylové m2 

   04 sklotextilné m2 

   05 nálepky m2 

  

86 Zasklievacie práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny, priečky 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

02 zábradlia 
02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo profilované 01 výšky do 1 m m2 

   02 výšky do 2 m m2 

   03 výšky do 3 m m2 

  08 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

03 strechy, svetlíky 01 s podtmelením na lišty 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

04 okná, dvere 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 03 sklo plavené 03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 
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  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

06 podhľady 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  

87 Montáž technického vybavenia stravovacích zariadení, práčovní a čistiarní 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

05 práčovne, čistiarne 01 práčky 01 elektrické  ks 

 02 odstredivky 04 parné  ks 

 03 sušiarne, sušiče 04 parné  ks 

 04 hladiace zariadenia 04 parné  ks 

 05 hladiace lisy 04 parné  ks 

 06 vyváracie kotly 04 parné  ks 

 07 zariadenia pre 
chem.čistenie 

04 parné  ks 

  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kanalizácia 01 potrubie 01 rúry kameninové 01 normálne ks 

   02 kyselinovzdorné m 

  02 rúry plastové 01 novodurové ks 

   02 polyetylénové m 

   03 sklolaminátové m 

  03 rúry oceľové 01 normálne ks 

   02 nerezové m 

  04 rúry liatinové 01 hrdlové m 

   02 bezhrdlové m 

 02 príslušenstvo 01 vpuste podlahové 01 plastové ks 

   03 veľkokapacitné ks 

  02 uzávierky zápachové 01 vaňové, sprchové ks 

   02 podlahové m 

   03 pisoárové m 

   04 umývadlové ks 

   05 drezové ks 

  03 vtoky strešné, 
balkónové, terasové 

01 liatinové ks 

  04 lapače strešných 
splavenín 

02 novodurové m 

  05 posúvače kalové 01 liatinové ks 

  06 klapky 01 liatinové ks 

  07 hlavice ventilačné 01 liatinové ks 



560 

 

   02 novodurové ks 

   03 kameninové ks 

  08 privzdušňovacie ventily 01 plastové ks 

02 vodovod 01 potrubie 02 rúry plastové 01 polyetylénové m 

   02 polypropylénové m 

   03 tvarovky ks 

  03 rúry oceľové 01 pozinkované m 

   02 asfaltované m 

  04 rúry liatinové 01 prírubové m 

   02 hrdlové m 

 02 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

  23 požiarna výbava 01 hydranty ks 

   02 prúdnice ks 

   03 hadicové spojky ks 

   04 hydrantové skrine sub 

   05 hadice m 

  24 vodomery 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

03 plynovod 01 potrubie 03 rúry oceľové 01 závitové čierne m 

   02 závitové asfaltované a 
jutované 

m 

   03 poplastované m 

   04 presné m 

   05 hladké čierne m 

   06 redukcie ks 

   07 chráničky m 

 02 prípojky 25 k plynomerom 01 spájané na závit sub 

   02 spájané zváraním sub 

   03 rozpierky prípojok sub 

  26 k strojom a zariadeniam 
01 oceľové rúrky závitové 
čierne 

ks 

   02 vyvedenie a upevnenie 
plynovodných výpustiek 

ks 

 03 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

05 zariaďovacie predmety 01 záchody 41 záchody splachovacie 01 nízkopoložené ks 

   02 vysokopoložené súb. 

  42 pisoáre 01 záchodky ks 

   02 stojiská ks 

 02 kúpeľne 44 vane 01 liatinové ks 

   02 plechové ks 

   03 plastové ks 

 03 kuchyne 47 drezy 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

 05 príprava teplej vody 61 ohrievače plynové 01 prietokové ks 

   02 zásobníkové ks 

  62 zásobníky elektrické 01 akumulačné ks 

 07 zariaďovacie armatúry 71 ventily výtokové 01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

   03 rohové ks 
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  72 batérie umývadlové, 
drezové 

01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

  73 batérie vanové 01 nástenné ks 

  74 batérie sprchové 01 s pevnou výškou ks 

   02 s nastaviteľnou výškou ks 

  76 uzávierky zápachové 01 umývadlové ks 

   02 drezové ks 

   03 vaňové ks 

07 revízie domových 
plynovodov 

01 opakované skúšky 
potrubia 

10 do 20 m 01 do DN 50 úsek 

  11 nad 20 do 50 m 02 do DN 80 úsek 

  12 nad 50 m 02 do DN 80 úsek 

  

89 Kurenársko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kotolne 01 kotle teplovodné 01 na pevné palivo 01 liatinové sub 

  02 na kvapalné palivo 02 oceľové sub 

  03 na plynné palivo 02 oceľové sub 

  04 kombinované 02 oceľové sub 

  05 elektrické 02 oceľové sub 

 02 kotle horúcovodné 05 elektrické 02 oceľové sub 

 05 zariadenia 
zabezpečovacie 

11 pretlakové 01 s obsahom 30 l sub 

   02 s obsahom 60 l sub 

   03 s obsahom 120 l sub 

 06 doplňujúce zariadenia 12 hadice napúšťacie 01 gumené m 

   02 polyetylénové m 

  19 dymovody a komínové 
sady 

01 nerezové sub 

   02 plastové sub 

02 strojovne 02 ohrievače 03 kombinované 01 ležaté ks 

   02 stojaté ks 

  04 solárne 02 stojaté ks 

 03 výmenníky tepla 08 stavebnicové 01 DN 150/2,0 sub 

   02 DN 200/2,0 sub 

   03 DN 250/2,0 sub 

   04 DN 300/2,0 sub 

   05 DN 400 sub 

   06 DN 450 sub 

   07 DN 500 sub 

   08 DN 600 sub 

   09 DN 700 sub 

  09 jednochodové 01 PN 0,6/1,6 sub 

  10 dvojchodové 02 PN 2,5/2,5 sub 

 04 nádrže, nádoby 21 na kondenzát 01 štvorhranné sub 

   02 valcové sub 

  22 expanzné beztlakové 02 valcové sub 

  23 expanzné tlakové 02 stojaté sub 

  24 tlakové 01 ležaté sub 
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   02 stojaté sub 

   03 veterníky sub 

   04 vzdušníky sub 

03 rozvodné potrubia 01 z rúrok oceľových 01 závitových 02 nízkotlakové m 

  02 hladkých 03 strednotlakové m 

 06 kompenzátory 09 osové vlnové 01 závitové ks 

   02 navarovacie ks 

04 armatúry 01 ventily 01 uzatváracie 01 prírubové sub 

  02 spätné 02 závitové sub 

  03 poistné 03 privarovacie sub 

  04 redukčné 03 privarovacie sub 

  05 odvzdušňovacie 03 privarovacie sub 

  06 horúcovodné 03 privarovacie sub 

  07 regulačné 03 privarovacie sub 

  08 zmiešavacie 03 privarovacie sub 

 07 meracie 35 teplomery 01 priame ks 

   02 rohové ks 

   03 príložné ks 

   04 kondenzačné slučky ks 

   05 ďiaľkové ks 

   06 sumarizačné ks 

  36 tlakomery 01 deformačné ks 

   02 diferenčné ks 

   03 kontaktné ks 

  40 kapiláry 01 bez kompenzácie ks 

   02 s kompenzáciou ks 

05 vykurovacie telesá 01 radiátory 01 liatinové 01 článkové ks 

  02 oceľové 01 článkové ks 

   02 panelové ks 

  03 hliníkové 04 rúrkové ks 

 02 registre 05 z rúrok hladkých 01 jednopramenné ks 

  06 z rúrok rebrových 02 dvojpramenné ks 

   03 trojpramenné ks 

   04 štvorpramenné ks 

 03 sálavé zariadenia 07 trubkové infražiariče 01 jednostupňové sub 

   02 dvojstupňové sub 

  09 vyhrievacie panely 01 nástenné ks 

 04 konvekčné zariadenia 12 súpravy teplovzdušné 01 podokenné ks 

   02 nástenné ks 

07 revízie 01 tlakových nádob 01 prevádzkové 01 obsahu do 0,2 m3 sub 

  02 vnútorné 
02 obsahu nad 0,2 do 0,8 
m3 

sub 

  03 skúšky tesnosti 
03 obsahu nad 0,8 do 1,5 
m3 

ks 

  04 skúšky tlakové 
04 obsahu nad 1,5 do 5,0 
m3 

ks 

   05 obsahu nad 5,0 m3 ks 

 02 parných kotlov 04 skúšky tlakové 01 výhrev plochy do 30 m2 ks 

   02 výhrev plochy nad 30 do 
60 m2 

ks 

   03 výhrev plochy nad 60 do 
140 m2 

ks 
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   04 výhrev plochy nad 140 
m2 

ks 

 03 nízkotlakých kotolní 04 skúšky tlakové 
01 inštal výkon nad 50 do 
250 kW 

ks 

   02 inštal výkon nad 250 do 
500 kW 

ks 

   03 inštal výkon nad 500 do 
2 MW 

ks 

   04 inštal výkon nad 2 MW ks 

 04 plynových kotlov 04 skúšky tlakové 01 do 50 kW ks 

   02 nad 50 do 250 kW ks 

   03 nad 250 do 1000 kW ks 

   04 nad 1000 kW ks 

  

93 Montáž vzduchotechnických zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 ventilátory 01 axiálne    

 02 radiálne    

 03 do potrubia    

 04 špeciálne    

02 potrubie 01 rúry a tvarovky 01 spiro  ks 

  02 štvorhranné  ks 

  03 ohybné  ks 

  04 Spojky, Spony  ks 

  05 tvarovky  ks 

  06 Príruby  ks 

 02 potrubné elementy 01 tlmiče hluku  ks 

  02 klapky  ks 

  03 regulátory  ks 
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452153 Stavebné práce pre krematóriá 

  
45215300-0 Stavebné práce pre krematóriá 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 múry 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 05 pod stroje 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 
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   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

   05 liaporový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  14 debnenie posuvné 01 drevené m3 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 
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   02 laná t 

   03 tyče t 

 02 výplňové, obkladné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 preklady 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 04 rímsy 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 05 klenbové pásy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

03 stĺpy, piliere, vzpery a 
rámové stojky (pozemné 
stavby) 

01 hranaté 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 oblé 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 členené 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr.C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 
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   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

04 steny a priečky 01 nosné, výplňové, deliace 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 parapetné, atikové 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 plotové, zábradelné 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

01 plošné, klenby, škrupiny 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 vence 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 nosníky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 strechy 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 
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   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  17 obklad 01 doskami m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

09 schodiskové konštrukcie 01 kompletné 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

  

12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 tehly pálené 01 plné m3 

 02 pätky 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 
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  15 betónové tvárnice 
(bloky) 

01 plné m3 

   02 duté m3 

02 múry 01 nosné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 výplňové 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

   03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 vápennocementové m3 

   02 plynosilikátové m3 

   03 pórobetónové m3 

   04 betónové m3 

   05 drevocementové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 04 obkladové 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

   02 dierované m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 
opracované 

01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 06 prekladov 13 valcované nosníky 01 tvaru I alebo U t 

 07 klenbových pásov 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

03 piliere, stĺpy 01 štvorhranné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 viachranné 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 oblé 01 tehly a tvarovky pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 vápennopieskové m3 

   04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

   06 betónové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

04 priečky, steny 01 výplňové, deliacie 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 

   05 pórobetónové m2 

   06 drevocementové m2 

   07 betónové m2 

   08 hlinené m2 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

02 klenby 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 04 nosníky 13 valcovaný materiál 01 tvaru I alebo U t 

09 schodiská 01 stupne 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

  

13 Omietkárske práce 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vnútorné povrchy 
stropov a podhľadov 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

02 vnútorné povrchy 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

03 vnútorné povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

04 vnútorné povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 02 omietka hrubá zatrená 02 z malty vápennej 02 hr. dosky 15 mm m2 

 08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

08 vonkajšie povrchy 
schodiskových konštrukcií 

08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

 09 omietka šľachtená 
09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

01 škrabaná m2 

   02 nahadzovaná m2 

   03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  10 z tekutej omietkovej 
zmesi 

05 ryhovaná m2 

09 vonkajšie povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

10 vonkajšie povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 09 omietka šľachtená 
03 z malty 
vápennocementovej 

01 škrabaná m2 

  04 z malty cementovej 02 nahadzovaná m2 

  09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  

14 Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 mazanina 
01 krycia s povrchovou 
úpravou 

01 z betónu prostého 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 krycia bez povrchovej 
úpravy 

01 z betónu prostého 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 
03 podkladná, 
vyrovnávacia, oddeľujúca, 
plávajúca 

01 z betónu prostého 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

02 poter 01 krycí 01 z malty cementovej 
01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 02 vyrovnávací 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 03 pálený 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 04 popolčekocementový 
41 malta 
popolčekovocementová 

01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 
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 05 perlitovocementový 
42 malta 
perlitovovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 06 boxitovocementový 43 malta boxitocementová 
02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 07 barytovocementový 
44 malta 
barytovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 08 polystyréncementový 
45 malta 
polystyréncementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

03 násyp 
01 pod podlahy, mazaniny 
a dlažby 

58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

 02 pod základ. konštrukcie 
58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 proti vode a zemnej 
vlhkosti 

01 bežných konštrukcií 01 náterivami a tmelmi 01 na ploche vodorovnej m2 

  02 pásmi 02 na ploche zvislej m2 

  03 fóliami 03 podhľadov m2 

 05 mostoviek 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 na ploche vodorovnej m 

   02 na ploche zvislej m2 

   03 podhľadov m2 

 06 zhotovenie detailov 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 škár, dilatačných škár m 

   02 obrátených a spätných 
spojov 

m2 

   03 rúrových prestupov m2 

   04 kotviacich prestupov ks 

   05 oceľových pásnic m 

   06 hydroizolačná prepážka m2 

 07 oceľových potrubí 01 ručne 01 natavením m2 

   02 ovinutím za studena m2 

   03 náterom za tepla m2 

02 hydroizolácia striech 01 plochých do sklonu 10° 01 náterivami a tmelmi 01 za studena m2 

 02 šikmých do 30° 01 náterivami a tmelmi 02 za tepla m2 

 03 šikmých nad 30° 02 pásmi 01 na sucho m2 

 04 oblých 02 pásmi 02 pritavením celoplošne m2 

 05 samostatné zosilenie 
striech a škár 

02 pásmi 03 pritavením bodovo m2 

 06 vytiahnutie izolačného 
povlaku 

02 pásmi 04 kotviacimi pásikmi m2 

 07 doplnky striech 02 pásmi 05 kotviacimi terčami m2 

   06 pribitím m2 

  03 fóliami 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 prilepenou bodovo m2 

   04 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 
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   05 zosilnenie spojov 
pásikom 

m2 

   06 kotviacimi pásikmi m2 

   07 kotviacimi terčami m2 

  04 termoplastmi 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   04 kotviacimi pásikmi m2 

   05 kotviacimi terčami m2 

  05 ochrannými a 
podkladnými textíliami 

01 položenou voľne m2 

   03 kotviacimi pásikmi m2 

   04 kotviacimi terčami m2 

03 tepelná izolácia 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 01 stropov m2 

  08 doskami 02 podláh m2 

  09 dielcami 03 stien m2 

  10 blokmi 04 striech m2 

  11 rohožami 05 doplnkov m2 

  14 nástrekmi 05 doplnkov m2 

  19 celulózou 05 doplnkov m2 

  21 kabín 05 doplnkov m2 

 04 telies 02 pásmi 01 plôch rovných m2 

  08 doskami 02 plôch tvarovaných m2 

  11 rohožami 03 bombírovaných čiel m2 

  15 obalenie pletivom 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

  18 doplnky 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

 05 potrubí 02 pásmi 01 pripevnená drôtom m2 

  11 rohožami 02 v pletive m2 

  12 skružami 03 v plechovom obale m2 

  13 trubicami 01 na potrubie m 

   02 na tvarovky ks 

   03 na armatúry ks 

  18 doplnky 04 na tmel m2 

   05 páskou m2 

04 akustické, protiotrasové 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 
01 voľne uložené, 
skrutkované 

m2 

  08 doskami, panelmi 02 lepené m2 

  11 rohožami 
03 prekrytie, fóliou, 
pletivom, drôtom 

m2 

  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 na hladko 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

 m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

 m2 

 02 tesársky viazané 03 fošne, hranoly, hranolky  m2 

 03 debnenie stien 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 
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  05 hobľované dosky 02 na zraz s olištovaním m2 

  06 hrubé fošne 03 s medzerami m2 

  07 hobľované fošne 04 pre rákosovú omietku m2 

  08 hrubé laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  09 hobľované laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  10 tyčovina 05 na záklopku, žalúziu m2 

  11 dielce 05 na záklopku, žalúziu m2 

03 schodiská 01 priamočiare 04 hrubé dosky 01 s podstupnicami m2 

 02 krivočiare 06 hrubé fošne 02 bez podstupníc m2 

  11 dielce 02 bez podstupníc m2 

04 strechy 02 konštrukcie krovov 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 pravidelného pôdorysu m3 

   02 nepravidelného 
pôdorysu 

m3 

   03 vlašských krokví m3 

 03 debnenie a laťovanie 04 hrubé dosky 01 striech rovných m2 

  06 hrubé fošne 02 striech oblúkových m2 

  08 hrubé laty 03 odkvapových ríms m2 

  15 dosky tvrdé 03 odkvapových ríms m2 

 04 nadstrešné konštrukcie 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 svetlíky m3 

  06 hrubé fošne 02 vikiere m2 

   03 komínové lavičky m2 

05 úpravy povrchov 01 lištovanie škár 04 hrubé dosky 02 stien m 

  05 hobľované dosky 02 stien m 

  12 lišty, laty 01 stropov m 

  13 pásky 02 stien m 

06 podlahy 01 podkladové 15 dosky tvrdé 01 na drevený podklad m2 

   02 na betón m2 

 02 tesárske 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na pero a drážku m2 

  06 hrubé fošne 02 na pero a drážku m2 

  07 hobľované fošne 02 na pero a drážku m2 

  11 dielce 02 na pero a drážku m2 

09 stropné konštrukcie 01 záklop 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 vrchný presahovaný m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

02 vrchný na zraz m2 

  04 hrubé dosky 03 vrchný na pero a drážku m2 

  05 hobľované dosky 04 zapustený na zraz m2 

   05 zapustený na pero a 
drážku 

m2 

 03 podbíjanie 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 s medzerou m2 

  

64 Klampiarske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytiny striech z plechov 01 z tabúľ 01 plech pozinkovaný 01 sklonu do 30° m2 

 02 zo šablón 02 plech hliníkový 02 sklonu nad 30° do 45° m2 

  03 plech medený 03 sklonu nad 45° m2 

  04 plech zinkový 03 sklonu nad 45° m2 
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  05 plech titánzinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  06 plech poplastovaný 03 sklonu nad 45° m2 

02 oplechovanie 02 odkvapov 02 plech hliníkový 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m2 

  03 plech medený 
02 na strechách s 
lepenkovou krytinou 

m 

 03 strešných okien 04 plech zinkový 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m2 

  05 plech titánzinkový 
02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

  06 plech poplastovaný 
03 na strechách sklonu nad 
45° 

m2 

03 lemovanie 01 múrov 01 plech pozinkovaný 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m 

  02 plech hliníkový 02 na plochých strechách m 

  03 plech medený 03 na oblých strechách m 

 04 rúr 06 plech poplastovaný 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m 

   02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

   03 na strechách sklonu nad 
45° 

m 

 06 komínov 06 plech poplastovaný 01 v ploche m 

   02 v hrebeni m2 

04 ostatné prvky 03 snehové zachytávače 03 plech medený 01 lopatkové ks 

  04 plech zinkový 02 tyčové ks 

  05 plech titánzinkový 03 plechová podložka m 

 06 dilatácie, strešné, 
stropov, múrov a podláh 

07 plastové 01 jednodielne ks 

   02 dvojdielne m 

   03 trojdielne m 

05 odvodňovacie žľaby 01 pododkvapové 01 plech pozinkovaný 01 štvorhranné m 

  02 plech hliníkový 02 polkruhové m 

 02 nadrímsové 03 plech medený 01 štvorhranné ks 

 03 nadstrešné 04 plech zinkový 03 oblé ks 

 07 doplnky 07 plastové 01 kotlík kónický ks 

   02 kotlík štvorhranný ks 

   03 ochranný kôš strešného 
vpustu 

ks 

   04 maska hladká k 
nadrímsovým žľabom 

m 

   05 rohy ks 

   06 háky ks 

   07 čelo ks 

   08 hrdlo ks 

06 odvodňovacie rúry 03 doplnky 03 plech medený 01 odpadové koleno horné ks 

  04 plech zinkový 02 odpadové koleno dolné ks 

  05 plech titánzinkový 03 objímka odpadovej rúry ks 

  06 plech poplastovaný 03 objímka odpadovej rúry ks 

  07 plastové 03 objímka odpadovej rúry ks 

  

65 Pokrývačské práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 
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01 krytina 01 zastrešenie 01 pálená 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  02 betonová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  03 prírodná bridlica 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  04 vláknocementová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  05 sklolaminátová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  06 z drevených šindľov 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  07 z umelých hmôt 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  08 šindľová-bitúmenová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

 02 obloženie stien 03 prírodná bridlica 01 na drevenú konštrukciu m2 

  04 vláknocementová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  05 sklolaminátová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  08 šindľová-bitúmenová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 pokrytie ríms, atík, 01 pálená 01 šírky do 15 cm m 

  02 betonová 02 šírky do 30 cm m 

  04 sklolaminátová 02 šírky do 30 cm m2 

  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 nekompletizované 01 dielce drevené 01 plné m2 

 02 kompletizované 01 dielce drevené 02 polozasklené m2 

   03 celozaslené m2 

03 úpravy povrchov 
01 obklady 
stien,stĺpov,pilierov 

01 dielce drevené 01 na pero a drážku m2 

 02 obklady podhľadov 02 dielce plastové 02 na zraz m2 

  04 dielce aglomerované 03 na ozub m2 

  05 palubovkami 03 na ozub m2 

04 okná 01 jednoduché 01 drevené 01 jednokrídlové ks 

 02 zdvojené 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

 03 dvojité 02 plastové 03 trojkrídlové ks 

   04 štvorkrídlové ks 

 04 strešné 02 plastové 01 kyvné ks 

05 dvere 02 dverné krídla 02 plastové 01 jednokrídlové ks 

 03 zárubne 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

   03 posuvné ks 

   04 zhrňovacie, skladacie ks 

  

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 pre zasklenie 01 z oceľových profilov  m2 

  02 z Al-profilov  m2 

 02 s výplňou z drôtenej 
siete 

11 skrutkovaním 01 do muriva m2 

 03 z plechu 12 zváraním 02 na konštrukciu m2 

 04 z vlnitých dosiek 11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

 05 zo sklolaminátových 
dosiek 

11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

02 zábradlie 01 rovné 01 z profilovej ocele 01 do muriva m2 

 02 schodiskové 03 z rúrok 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 oblúkové 04 z tenkostenných profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 
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03 schodisko 01 rovné 01 pevné 01 do muriva m2 

 02 točité 02 sklápacie 02 na oceľovú konštrukciu m2 

04 výplne otvorov 02 dvere 16 otváravé 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

   03 ochrannohermetické ks 

  18 kyvné 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

 03 vráta 19 otočné 01 do oceľovej zárubne ks 

  20 posuvné 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  21 skladacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  22 zdvíhacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  23 protipožiarne 02 do oceľovej konštrukcie ks 

09 podhľady 01 kazetové 01 z oceľových profilov 01 do muriva m2 

 02 lamelové 02 z hliníkových profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

11 oplotenie 01 drôtené pletivo 07 čierne 01 na stĺpiky betónové m2 

  08 pozinkované 02 na stĺpiky oceľové m2 

  09 poplastované 02 na stĺpiky oceľové m2 

 06 závory mechanické 01 oceľové 01 na stĺpiky betónové ks 

   02 na stĺpiky oceľové ks 

13 zatemňovacie a 
zvukotlmiace zariadenia 

02 žaluzie lamelové 45 textilné 01 vertikálne m2 

   02 horizontálne m2 

14 kovové obklady 01 stien 51 oceľ uhlíkatá 01 do 2 m2 m2 

 02 stropov 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

 03 podláh 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

16 presvetľovacie 
konštrukcie 

01 svetlíky 27 sedlové 01 bez zasklenia m 

  28 hrebeňové 02 so zasklením m 

  29 priečne 02 so zasklením m 

  30 pre bezväzníkové haly 02 so zasklením m 

  31 pilové 02 so zasklením m 

  32 pultové 01 bez zasklenia m 

   02 so zasklením m 

   03 akrylónové ks 

  

68 Montáž oceľových konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 budovy 02 budovy občianske 01 jednopodlažné  t 

  02 viacpodlažné  m2 

 03 strechy 
01 hmotnosť plášťa do 50 
kg/m2 

01 bez svetlíkov a so 
svetlíkmi 

m2 

  02 hmotnosť plášťa do100 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

  03 hmotnosť plášťa do150 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi t 

  04 hmotnosť plášťa do 230 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

06 ostatné doplnkové 
konštrukcie 

01 podlahy a plošiny 01 plech 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  02 rošty 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 
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 03 oplechovanie stien z 
vlnitého plechu 

02 nitovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  03 skrutkovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 04 krytina z tvarovaného 
plechu 

01 skrutkovaná 01 výšky do 15 m m2 

 05 oplechovanie stien z 02 zvarovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  03 nastrelovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  

69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 priečky 01 na konštrukciu drevenú 01 jednoducho opláštené 01 hr. 75 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 jednoducho opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  02 dvojito opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  03 trojito opláštené 04 hr. 150 mm m2 

   05 hr. 175 mm m2 

   06 hr. 200 mm m2 

02 steny 01 na konštrukciu drevenú 04 zdvojené 07 hr. 155 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 04 zdvojené 08 hr. 220 mm m2 

   09 hr. 255 mm m2 

  05 protipožiarna 10 hr.. 90 mm m2 

   11 hr. 115 mm m2 

   12 hr. 140 mm m2 

03 obklady 01 na konštrukciu drevenú 01 stien 01 jednostranne m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 stien 02 obojstanne m2 

04 podhľady 01 na konštrukciu drevenú 01 rovné 01 hr. dosky 12,5 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 02 šikmé 02 hr. dosky 15 mm m2 

  03 podkrovia 03 hr. dosky 25 mm m2 

  04 kazetové 03 hr. dosky 25 mm m2 

  

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

  04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 01 do malty m2 

  06 terazzové 01 do malty m2 

  07 mozaikové 01 do malty m2 

   02 do tmelu m2 

 02 schodiská (stupne) 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 



578 

 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

 03 soklíky 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švécké), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

02 obklady 01 steny 01 pórovinové, opakné 01 do malty m2 

 02 stĺpy 
02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

 03 ostenie 
03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

 04 parapety 04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

  

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 03 z 2 druhov kameňa 01 hr. do 30 mm vrátane m2 

  04 z 3 až 5 druhov kameňa 02 hr. 40 a 50 mm m2 

   03 hr. 60 a 70 mm m2 

  06 zo zlomkov dosiek 04 hr. 80 a 90 mm m2 

  07 z okrajových dosiek 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 02 schodiská (stupne) 08 dosky stupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  09 dosky podstupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 03 soklíky, lišty, hrany 10 rovné 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  11 kaskádovité (schodište) 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  12 šikmé 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

02 obklady 01 steny 01 z mäkkého kameňa 
01 hr. do 25 mm z 
remienkov 

m2 

 02 stĺpy 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 03 podhľady 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 04 ostenia 02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 05 parapety 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
03 hr. od 60 do 90 mm 
dosky 

m2 

   04 hr.od 100 do 120 mm 
dosky 

m2 

  

73 Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 liate terazzo 01 schodiská 01 drvina prírodná 01 stupne rovné m2 

  02 drvina farebná 02 stupne podkosené m2 

   03 stupne profilované m, m2 

   04 schodnice m2 

 02 sokle 02 drvina farebná 01 rovné m, m2 

   02 rovné s polžiabkom m2 
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   03 šikmé, schodiskové m, m2 

 03 podlahy jednoduché 02 drvina farebná 01 hr. 20 mm m, m2 

   02 hr. 30 mm m2 

   03 hr. nad 30 mm m, m2 

 04 obruby podláh 02 drvina farebná 01 šírky 100 mm m, m2 

   02 šírky 200 mm m2 

 05 kazetové podlahy 02 drvina farebná 
01 hr. 20 mm, cez 0,25 do 
2,0 m2 

m, m2 

   02 hr. nad 20 mm m2 

 06 obklady parapetov 02 drvina farebná 01 hr 20 mm m, m2 

 07 dilatačné škáry 03 farebné kovy 01 vložky m 

  04 PVC 01 vložky m 

  05 mozaika 01 keramická, sklenná m 

02 syntetické 01 liate 03 epoxidové 01 hr. do 3 mm m2 

  04 polyesterové 02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

 02 plastbetón 03 epoxidový 01 hr. 10 mm m2 

   02 h. nad 10 do 14 mm m2 

   03 hr. 14 mm m2 

   04 žľaby odtokové m2 

   05 soklíky m 

  04 polyesterový 01 hr. 23 mm m2 

 03 plastmalta 03 epoxidová 01 hr. 6 mm m2 

  04 polyesterová 01 hr. 6 mm m2 

 04 laminované 04 polyesterové 01 hr 4 mm m2 

 05 stierky 03 epoxidová 01 hr. do 4 mm m2 

  05 silikátové 02 hr. nad 4 do 12 mm m2 

  07 polyuretánové 03 hr. nad 12 mm m2 

 06 nátery 03 epoxidové 01 betónových m2 

  04 polyesterové 02 drevených m2 

  06 disperzné 02 drevených m2 

 07 polymérmalta 03 epoxidová 01 hr. do 3 mm m2 

   02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

   03 hr. nad 6 do 20 mm m2 

   04 hr. nad 20 mm m2 

  

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vlysové 01 podlahy 00  01 lepené m2 

   02 pribíjané m2 

02 parketové 01 podlahy 01 tabule parketové 01 lepené m2 

  02 tabule mozaikové 02 pribíjané m2 

  03 tabule laminátové 03 voľne položené m2 

  04 tabule parketové 
veľkoplošné 

03 voľne položené m2 

  05 kazetové 03 voľne položené m2 

 02 soklíky 01 lišty dubové 02 pribíjané m 

  02 lišty bukové 04 priskrutkované m 

  03 lišty z iných drevín 04 priskrutkované m 

03 povlakové 01 podlahy 01 z gumy 01 lepené m2 

 02 schodiská 05 z linolea 01 lepené m2 
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 03 soklíky, hrany, lišty 05 z linolea 04 priskrutkované m 

 04 steny 02 z plastov (PVC) 03 voľne položené m2 

  03 z textilu 03 voľne položené m2 

  04 z korku 03 voľne položené m2 

  05 z linolea 03 voľne položené m2 

  

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 nátery 01 oceľové konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  03 farba chlorkaučuková 03 dvojnásobné ks, m 

  04 farba vinylová 04 trojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 05 štvornásobné m2 

  06 farba polymerátová 06 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 06 reaktívny m2 

  08 farba epoxidechtová 06 reaktívny m2 

  09 farba epoxipolyesterová 06 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 06 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 06 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 06 reaktívny ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 reaktívny m2 

  17 silikónové 06 reaktívny m2 

 02 kovové doplnkové 
konštr. 

01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  04 farba vinylová 03 dvojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 04 trojnásobné m2 

  06 farba polymerátová 05 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 05 reaktívny m2 

  08 arba epoxidechtová 05 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 05 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 05 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 05 reaktívny m2 

  13 farba nitrocelulózová 05 reaktívny m2 

  14 lak asfaltový 05 reaktívny m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

05 reaktívny m2 

 03 vykurovacie telesá 01 farba olejová 01 rebrové rúry m2 

  02 farba syntetická 01 rebrové rúry m2 

  11 farba disperzná 03 oceľové doskové m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 liatinové m2 

 04 potrubie a armatúry 01 farba olejová 01 do DN 50 mm m2 

  02 farba syntetická 02 do DN 100 mm m2 

  03 farba chlórkaučuková 03 do DN 150 mm ks, m 

  07 farba epoxidová 04 do DN 200 mm m2 

  11 farba disperzná 05 do DN 300 mm m2 

  12 farba plumbinolová 06 nad DN 300 mm ks, m 

  14 lak asfaltový 06 nad DN 300 mm m2 
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  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 nad DN 300 mm m2 

 05 klampiarske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

   03 dvojnásobné ks, m 

 06 stolárske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  07 farba epoxidová 03 dvojnásobné m2 

  10 farba polyuretánová 06 napustením m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

07 lakovaním m2 

 07 tesárske konštrukcie 01 farba olejová 02 jednonásobné m2 

  02 farba syntetická 03 dvojnásobné ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 trojnásobné m2 

  16 farba fungicídna 06 napustením m2 

  17 farba emulzná 07 lakovaním m2 

 08 omietky a betónové 
povrchy 

01 farba olejová 01 stropov m2 

  02 farba syntetická 02 stien m2 

  03 farba chlórkaučuková 02 stien m2 

  04 farba vinylová 02 stien m2 

  05 farba polystyrénová 02 stien m2 

  07 farba epoxidová 02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  08 farba epoxidechtová 02 stien m2 

  10 impregnačný 
polyuretánový náter 

02 stien m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

01 stropov m2 

   02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  16 impregnačný cementový 
náter 

03 mostoviek m2 

02 maľby 01 úprava podkladu 21 mlieko vápenné 01 jednonásobné m2 

   02 dvojnásobné m2 

  22 stierka 
06 miestnost do 3,80 m 
výšky 

m2 

   07 miestnosť nad 4,80 m 
výšky 

m2 

 02 stien 21 farba vápenná 01 jednonásobné m2 

 03 stropov 23 farba glejová 02 dvojnásobné m2 

  24 farba latexová 05 viacfarebné m2 

  25 zmesi práškové 05 viacfarebné m2 

  26 zmesi tekuté 05 viacfarebné m2 

  28 štruktúrovaný povrch 
01 miestnosť do 3,80 m 
výšky 

m2 

   02 miestnosť nad 3,80 m 
výšky 

m2 

  29 bandážovanie 01 šírky do 0,10m m 

   02 šírky nad 0,10 do 0,25 m m 

 04 ostatné práce 30 valčekovanie 01 jednofarebné m2 

   02 dvojfarebné m2 

  32 šablónovanie 01 vlysov m2 
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   02 plošné m2 

03 tapetovanie 02 stropov 43 tapety lepené 01 papierové m2 

 03 stien 44 tapety samolepiace 02 vliesové m2 

   03 vinylové m2 

   04 sklotextilné m2 

   05 nálepky m2 

  

86 Zasklievacie práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny, priečky 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

02 zábradlia 
02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo profilované 01 výšky do 1 m m2 

   02 výšky do 2 m m2 

   03 výšky do 3 m m2 

  08 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

03 strechy, svetlíky 01 s podtmelením na lišty 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

04 okná, dvere 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 03 sklo plavené 03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 
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  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

06 podhľady 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kanalizácia 01 potrubie 01 rúry kameninové 01 normálne ks 

   02 kyselinovzdorné m 

  02 rúry plastové 01 novodurové ks 

   02 polyetylénové m 

   03 sklolaminátové m 

  03 rúry oceľové 01 normálne ks 

   02 nerezové m 

  04 rúry liatinové 01 hrdlové m 

   02 bezhrdlové m 

 02 príslušenstvo 01 vpuste podlahové 01 plastové ks 

   03 veľkokapacitné ks 

  02 uzávierky zápachové 01 vaňové, sprchové ks 

   02 podlahové m 

   03 pisoárové m 

   04 umývadlové ks 

   05 drezové ks 

  03 vtoky strešné, 
balkónové, terasové 

01 liatinové ks 

  04 lapače strešných 
splavenín 

02 novodurové m 

  05 posúvače kalové 01 liatinové ks 

  06 klapky 01 liatinové ks 

  07 hlavice ventilačné 01 liatinové ks 

   02 novodurové ks 

   03 kameninové ks 

  08 privzdušňovacie ventily 01 plastové ks 

02 vodovod 01 potrubie 02 rúry plastové 01 polyetylénové m 

   02 polypropylénové m 

   03 tvarovky ks 

  03 rúry oceľové 01 pozinkované m 

   02 asfaltované m 

  04 rúry liatinové 01 prírubové m 

   02 hrdlové m 

 02 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

  23 požiarna výbava 01 hydranty ks 

   02 prúdnice ks 

   03 hadicové spojky ks 
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   04 hydrantové skrine sub 

   05 hadice m 

  24 vodomery 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

03 plynovod 01 potrubie 03 rúry oceľové 01 závitové čierne m 

   02 závitové asfaltované a 
jutované 

m 

   03 poplastované m 

   04 presné m 

   05 hladké čierne m 

   06 redukcie ks 

   07 chráničky m 

 02 prípojky 25 k plynomerom 01 spájané na závit sub 

   02 spájané zváraním sub 

   03 rozpierky prípojok sub 

  26 k strojom a zariadeniam 
01 oceľové rúrky závitové 
čierne 

ks 

   02 vyvedenie a upevnenie 
plynovodných výpustiek 

ks 

 03 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

05 zariaďovacie predmety 01 záchody 41 záchody splachovacie 01 nízkopoložené ks 

   02 vysokopoložené súb. 

  42 pisoáre 01 záchodky ks 

   02 stojiská ks 

 02 kúpeľne 44 vane 01 liatinové ks 

   02 plechové ks 

   03 plastové ks 

 03 kuchyne 47 drezy 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

 05 príprava teplej vody 61 ohrievače plynové 01 prietokové ks 

   02 zásobníkové ks 

  62 zásobníky elektrické 01 akumulačné ks 

 07 zariaďovacie armatúry 71 ventily výtokové 01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

   03 rohové ks 

  72 batérie umývadlové, 
drezové 

01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

  73 batérie vanové 01 nástenné ks 

  74 batérie sprchové 01 s pevnou výškou ks 

   02 s nastaviteľnou výškou ks 

  76 uzávierky zápachové 01 umývadlové ks 

   02 drezové ks 

   03 vaňové ks 

07 revízie domových 
plynovodov 

01 opakované skúšky 
potrubia 

10 do 20 m 01 do DN 50 úsek 

  11 nad 20 do 50 m 02 do DN 80 úsek 

  12 nad 50 m 02 do DN 80 úsek 

  

89 Kurenársko-inštalačné práce 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kotolne 01 kotle teplovodné 01 na pevné palivo 01 liatinové sub 

  02 na kvapalné palivo 02 oceľové sub 

  03 na plynné palivo 02 oceľové sub 

  04 kombinované 02 oceľové sub 

  05 elektrické 02 oceľové sub 

 02 kotle horúcovodné 05 elektrické 02 oceľové sub 

 05 zariadenia 
zabezpečovacie 

11 pretlakové 01 s obsahom 30 l sub 

   02 s obsahom 60 l sub 

   03 s obsahom 120 l sub 

 06 doplňujúce zariadenia 12 hadice napúšťacie 01 gumené m 

   02 polyetylénové m 

  19 dymovody a komínové 
sady 

01 nerezové sub 

   02 plastové sub 

02 strojovne 02 ohrievače 03 kombinované 01 ležaté ks 

   02 stojaté ks 

  04 solárne 02 stojaté ks 

 03 výmenníky tepla 08 stavebnicové 01 DN 150/2,0 sub 

   02 DN 200/2,0 sub 

   03 DN 250/2,0 sub 

   04 DN 300/2,0 sub 

   05 DN 400 sub 

   06 DN 450 sub 

   07 DN 500 sub 

   08 DN 600 sub 

   09 DN 700 sub 

  09 jednochodové 01 PN 0,6/1,6 sub 

  10 dvojchodové 02 PN 2,5/2,5 sub 

 04 nádrže, nádoby 21 na kondenzát 01 štvorhranné sub 

   02 valcové sub 

  22 expanzné beztlakové 02 valcové sub 

  23 expanzné tlakové 02 stojaté sub 

  24 tlakové 01 ležaté sub 

   02 stojaté sub 

   03 veterníky sub 

   04 vzdušníky sub 

03 rozvodné potrubia 01 z rúrok oceľových 01 závitových 02 nízkotlakové m 

  02 hladkých 03 strednotlakové m 

 06 kompenzátory 09 osové vlnové 01 závitové ks 

   02 navarovacie ks 

04 armatúry 01 ventily 01 uzatváracie 01 prírubové sub 

  02 spätné 02 závitové sub 

  03 poistné 03 privarovacie sub 

  04 redukčné 03 privarovacie sub 

  05 odvzdušňovacie 03 privarovacie sub 

  06 horúcovodné 03 privarovacie sub 

  07 regulačné 03 privarovacie sub 

  08 zmiešavacie 03 privarovacie sub 

 07 meracie 35 teplomery 01 priame ks 
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   02 rohové ks 

   03 príložné ks 

   04 kondenzačné slučky ks 

   05 ďiaľkové ks 

   06 sumarizačné ks 

  36 tlakomery 01 deformačné ks 

   02 diferenčné ks 

   03 kontaktné ks 

  40 kapiláry 01 bez kompenzácie ks 

   02 s kompenzáciou ks 

05 vykurovacie telesá 01 radiátory 01 liatinové 01 článkové ks 

  02 oceľové 01 článkové ks 

   02 panelové ks 

  03 hliníkové 04 rúrkové ks 

 02 registre 05 z rúrok hladkých 01 jednopramenné ks 

  06 z rúrok rebrových 02 dvojpramenné ks 

   03 trojpramenné ks 

   04 štvorpramenné ks 

 03 sálavé zariadenia 07 trubkové infražiariče 01 jednostupňové sub 

   02 dvojstupňové sub 

  09 vyhrievacie panely 01 nástenné ks 

 04 konvekčné zariadenia 12 súpravy teplovzdušné 01 podokenné ks 

   02 nástenné ks 

07 revízie 01 tlakových nádob 01 prevádzkové 01 obsahu do 0,2 m3 sub 

  02 vnútorné 
02 obsahu nad 0,2 do 0,8 
m3 

sub 

  03 skúšky tesnosti 
03 obsahu nad 0,8 do 1,5 
m3 

ks 

  04 skúšky tlakové 
04 obsahu nad 1,5 do 5,0 
m3 

ks 

   05 obsahu nad 5,0 m3 ks 

 02 parných kotlov 04 skúšky tlakové 01 výhrev plochy do 30 m2 ks 

   02 výhrev plochy nad 30 do 
60 m2 

ks 

   03 výhrev plochy nad 60 do 
140 m2 

ks 

   04 výhrev plochy nad 140 
m2 

ks 

 03 nízkotlakých kotolní 04 skúšky tlakové 
01 inštal výkon nad 50 do 
250 kW 

ks 

   02 inštal výkon nad 250 do 
500 kW 

ks 

   03 inštal výkon nad 500 do 
2 MW 

ks 

   04 inštal výkon nad 2 MW ks 

 04 plynových kotlov 04 skúšky tlakové 01 do 50 kW ks 

   02 nad 50 do 250 kW ks 

   03 nad 250 do 1000 kW ks 

   04 nad 1000 kW ks 

  

93 Montáž vzduchotechnických zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 
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01 ventilátory 01 axiálne    

 02 radiálne    

 03 do potrubia    

 04 špeciálne    

02 potrubie 01 rúry a tvarovky 01 spiro  ks 

  02 štvorhranné  ks 

  03 ohybné  ks 

  04 Spojky, Spony  ks 

  05 tvarovky  ks 

  06 Príruby  ks 

 02 potrubné elementy 01 tlmiče hluku  ks 

  02 klapky  ks 

  03 regulátory  ks 
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452161 Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s právom a poriadkom 
alebo pohotovostnými službami 

  
45216100-5 Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s právom a poriadkom alebo pohotovostnými službami 
45216110-8 Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s právom a poriadkom 
45216111-5 Policajné stanice 
45216112-2 Budovy súdov 
45216113-9 Budovy väzení 
45216114-6 Budovy parlamentov a verejných zhromaždení 
45216120-1 Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s pohotovostnými službami 
45216121-8 Požiarna stanica 
45216122-5 Ošetrovne 
45216123-2 Budovy horskej služby 
45216124-9 Stanice záchranných člnov 
45216125-6 Budovy pre pohotovostné oddiely 
45216126-3 Budovy pobrežnej stráže 
45216127-0 Budovy záchrannej služby 
45216128-7 Majáky 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 múry 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 05 pod stroje 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 
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   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

   05 liaporový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  14 debnenie posuvné 01 drevené m3 
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   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 

   02 laná t 

   03 tyče t 

 02 výplňové, obkladné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 preklady 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 04 rímsy 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 05 klenbové pásy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 
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03 stĺpy, piliere, vzpery a 
rámové stojky (pozemné 
stavby) 

01 hranaté 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 oblé 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 členené 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr.C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

04 steny a priečky 01 nosné, výplňové, deliace 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 parapetné, atikové 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 plotové, zábradelné 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 
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   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

01 plošné, klenby, škrupiny 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 vence 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 nosníky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 strechy 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  17 obklad 01 doskami m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

09 schodiskové konštrukcie 01 kompletné 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 



593 

 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

  

12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 tehly pálené 01 plné m3 

 02 pätky 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

  15 betónové tvárnice 
(bloky) 

01 plné m3 

   02 duté m3 

02 múry 01 nosné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 výplňové 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

   03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 vápennocementové m3 

   02 plynosilikátové m3 

   03 pórobetónové m3 

   04 betónové m3 

   05 drevocementové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 04 obkladové 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

   02 dierované m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 
opracované 

01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 06 prekladov 13 valcované nosníky 01 tvaru I alebo U t 

 07 klenbových pásov 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

03 piliere, stĺpy 01 štvorhranné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 viachranné 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 oblé 01 tehly a tvarovky pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 vápennopieskové m3 

   04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

   06 betónové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

04 priečky, steny 01 výplňové, deliacie 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 



594 

 

   05 pórobetónové m2 

   06 drevocementové m2 

   07 betónové m2 

   08 hlinené m2 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

02 klenby 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 04 nosníky 13 valcovaný materiál 01 tvaru I alebo U t 

09 schodiská 01 stupne 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

  

13 Omietkárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vnútorné povrchy 
stropov a podhľadov 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

02 vnútorné povrchy 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

03 vnútorné povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

04 vnútorné povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 02 omietka hrubá zatrená 02 z malty vápennej 02 hr. dosky 15 mm m2 

 08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

08 vonkajšie povrchy 
schodiskových konštrukcií 

08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

 09 omietka šľachtená 
09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

01 škrabaná m2 

   02 nahadzovaná m2 

   03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  10 z tekutej omietkovej 
zmesi 

05 ryhovaná m2 

09 vonkajšie povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

10 vonkajšie povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 09 omietka šľachtená 
03 z malty 
vápennocementovej 

01 škrabaná m2 

  04 z malty cementovej 02 nahadzovaná m2 

  09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  

14 Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 mazanina 
01 krycia s povrchovou 
úpravou 

01 z betónu prostého 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 krycia bez povrchovej 
úpravy 

01 z betónu prostého 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 
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03 podkladná, 
vyrovnávacia, oddeľujúca, 
plávajúca 

01 z betónu prostého 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

02 poter 01 krycí 01 z malty cementovej 
01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 02 vyrovnávací 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 03 pálený 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 04 popolčekocementový 
41 malta 
popolčekovocementová 

01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 05 perlitovocementový 
42 malta 
perlitovovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 06 boxitovocementový 43 malta boxitocementová 
02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 07 barytovocementový 
44 malta 
barytovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 08 polystyréncementový 
45 malta 
polystyréncementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

03 násyp 
01 pod podlahy, mazaniny 
a dlažby 

58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

 02 pod základ. konštrukcie 
58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 proti vode a zemnej 
vlhkosti 

01 bežných konštrukcií 01 náterivami a tmelmi 01 na ploche vodorovnej m2 

  02 pásmi 02 na ploche zvislej m2 

  03 fóliami 03 podhľadov m2 

 05 mostoviek 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 na ploche vodorovnej m 

   02 na ploche zvislej m2 

   03 podhľadov m2 

 06 zhotovenie detailov 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 škár, dilatačných škár m 

   02 obrátených a spätných 
spojov 

m2 

   03 rúrových prestupov m2 

   04 kotviacich prestupov ks 

   05 oceľových pásnic m 

   06 hydroizolačná prepážka m2 

 07 oceľových potrubí 01 ručne 01 natavením m2 

   02 ovinutím za studena m2 

   03 náterom za tepla m2 

02 hydroizolácia striech 01 plochých do sklonu 10° 01 náterivami a tmelmi 01 za studena m2 

 02 šikmých do 30° 01 náterivami a tmelmi 02 za tepla m2 

 03 šikmých nad 30° 02 pásmi 01 na sucho m2 
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 04 oblých 02 pásmi 02 pritavením celoplošne m2 

 05 samostatné zosilenie 
striech a škár 

02 pásmi 03 pritavením bodovo m2 

 06 vytiahnutie izolačného 
povlaku 

02 pásmi 04 kotviacimi pásikmi m2 

 07 doplnky striech 02 pásmi 05 kotviacimi terčami m2 

   06 pribitím m2 

  03 fóliami 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 prilepenou bodovo m2 

   04 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   05 zosilnenie spojov 
pásikom 

m2 

   06 kotviacimi pásikmi m2 

   07 kotviacimi terčami m2 

  04 termoplastmi 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   04 kotviacimi pásikmi m2 

   05 kotviacimi terčami m2 

  05 ochrannými a 
podkladnými textíliami 

01 položenou voľne m2 

   03 kotviacimi pásikmi m2 

   04 kotviacimi terčami m2 

03 tepelná izolácia 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 01 stropov m2 

  08 doskami 02 podláh m2 

  09 dielcami 03 stien m2 

  10 blokmi 04 striech m2 

  11 rohožami 05 doplnkov m2 

  14 nástrekmi 05 doplnkov m2 

  19 celulózou 05 doplnkov m2 

  21 kabín 05 doplnkov m2 

 04 telies 02 pásmi 01 plôch rovných m2 

  08 doskami 02 plôch tvarovaných m2 

  11 rohožami 03 bombírovaných čiel m2 

  15 obalenie pletivom 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

  18 doplnky 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

 05 potrubí 02 pásmi 01 pripevnená drôtom m2 

  11 rohožami 02 v pletive m2 

  12 skružami 03 v plechovom obale m2 

  13 trubicami 01 na potrubie m 

   02 na tvarovky ks 

   03 na armatúry ks 

  18 doplnky 04 na tmel m2 

   05 páskou m2 

04 akustické, protiotrasové 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 
01 voľne uložené, 
skrutkované 

m2 

  08 doskami, panelmi 02 lepené m2 
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  11 rohožami 
03 prekrytie, fóliou, 
pletivom, drôtom 

m2 

  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 na hladko 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

 m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

 m2 

 02 tesársky viazané 03 fošne, hranoly, hranolky  m2 

 03 debnenie stien 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na zraz s olištovaním m2 

  06 hrubé fošne 03 s medzerami m2 

  07 hobľované fošne 04 pre rákosovú omietku m2 

  08 hrubé laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  09 hobľované laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  10 tyčovina 05 na záklopku, žalúziu m2 

  11 dielce 05 na záklopku, žalúziu m2 

03 schodiská 01 priamočiare 04 hrubé dosky 01 s podstupnicami m2 

 02 krivočiare 06 hrubé fošne 02 bez podstupníc m2 

  11 dielce 02 bez podstupníc m2 

04 strechy 02 konštrukcie krovov 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 pravidelného pôdorysu m3 

   02 nepravidelného 
pôdorysu 

m3 

   03 vlašských krokví m3 

 03 debnenie a laťovanie 04 hrubé dosky 01 striech rovných m2 

  06 hrubé fošne 02 striech oblúkových m2 

  08 hrubé laty 03 odkvapových ríms m2 

  15 dosky tvrdé 03 odkvapových ríms m2 

 04 nadstrešné konštrukcie 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 svetlíky m3 

  06 hrubé fošne 02 vikiere m2 

   03 komínové lavičky m2 

05 úpravy povrchov 01 lištovanie škár 04 hrubé dosky 02 stien m 

  05 hobľované dosky 02 stien m 

  12 lišty, laty 01 stropov m 

  13 pásky 02 stien m 

06 podlahy 01 podkladové 15 dosky tvrdé 01 na drevený podklad m2 

   02 na betón m2 

 02 tesárske 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na pero a drážku m2 

  06 hrubé fošne 02 na pero a drážku m2 

  07 hobľované fošne 02 na pero a drážku m2 

  11 dielce 02 na pero a drážku m2 

09 stropné konštrukcie 01 záklop 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 vrchný presahovaný m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

02 vrchný na zraz m2 

  04 hrubé dosky 03 vrchný na pero a drážku m2 

  05 hobľované dosky 04 zapustený na zraz m2 



598 

 

   05 zapustený na pero a 
drážku 

m2 

 03 podbíjanie 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 s medzerou m2 

  

64 Klampiarske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytiny striech z plechov 01 z tabúľ 01 plech pozinkovaný 01 sklonu do 30° m2 

 02 zo šablón 02 plech hliníkový 02 sklonu nad 30° do 45° m2 

  03 plech medený 03 sklonu nad 45° m2 

  04 plech zinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  05 plech titánzinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  06 plech poplastovaný 03 sklonu nad 45° m2 

02 oplechovanie 02 odkvapov 02 plech hliníkový 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m2 

  03 plech medený 
02 na strechách s 
lepenkovou krytinou 

m 

 03 strešných okien 04 plech zinkový 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m2 

  05 plech titánzinkový 
02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

  06 plech poplastovaný 
03 na strechách sklonu nad 
45° 

m2 

03 lemovanie 01 múrov 01 plech pozinkovaný 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m 

  02 plech hliníkový 02 na plochých strechách m 

  03 plech medený 03 na oblých strechách m 

 04 rúr 06 plech poplastovaný 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m 

   02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

   03 na strechách sklonu nad 
45° 

m 

 06 komínov 06 plech poplastovaný 01 v ploche m 

   02 v hrebeni m2 

04 ostatné prvky 03 snehové zachytávače 03 plech medený 01 lopatkové ks 

  04 plech zinkový 02 tyčové ks 

  05 plech titánzinkový 03 plechová podložka m 

 06 dilatácie, strešné, 
stropov, múrov a podláh 

07 plastové 01 jednodielne ks 

   02 dvojdielne m 

   03 trojdielne m 

05 odvodňovacie žľaby 01 pododkvapové 01 plech pozinkovaný 01 štvorhranné m 

  02 plech hliníkový 02 polkruhové m 

 02 nadrímsové 03 plech medený 01 štvorhranné ks 

 03 nadstrešné 04 plech zinkový 03 oblé ks 

 07 doplnky 07 plastové 01 kotlík kónický ks 

   02 kotlík štvorhranný ks 

   03 ochranný kôš strešného 
vpustu 

ks 

   04 maska hladká k 
nadrímsovým žľabom 

m 

   05 rohy ks 
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   06 háky ks 

   07 čelo ks 

   08 hrdlo ks 

06 odvodňovacie rúry 03 doplnky 03 plech medený 01 odpadové koleno horné ks 

  04 plech zinkový 02 odpadové koleno dolné ks 

  05 plech titánzinkový 03 objímka odpadovej rúry ks 

  06 plech poplastovaný 03 objímka odpadovej rúry ks 

  07 plastové 03 objímka odpadovej rúry ks 

  

65 Pokrývačské práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytina 01 zastrešenie 01 pálená 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  02 betonová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  03 prírodná bridlica 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  04 vláknocementová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  05 sklolaminátová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  06 z drevených šindľov 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  07 z umelých hmôt 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  08 šindľová-bitúmenová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

 02 obloženie stien 03 prírodná bridlica 01 na drevenú konštrukciu m2 

  04 vláknocementová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  05 sklolaminátová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  08 šindľová-bitúmenová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 pokrytie ríms, atík, 01 pálená 01 šírky do 15 cm m 

  02 betonová 02 šírky do 30 cm m 

  04 sklolaminátová 02 šírky do 30 cm m2 

  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 nekompletizované 01 dielce drevené 01 plné m2 

 02 kompletizované 01 dielce drevené 02 polozasklené m2 

   03 celozaslené m2 

03 úpravy povrchov 
01 obklady 
stien,stĺpov,pilierov 

01 dielce drevené 01 na pero a drážku m2 

 02 obklady podhľadov 02 dielce plastové 02 na zraz m2 

  04 dielce aglomerované 03 na ozub m2 

  05 palubovkami 03 na ozub m2 

04 okná 01 jednoduché 01 drevené 01 jednokrídlové ks 

 02 zdvojené 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

 03 dvojité 02 plastové 03 trojkrídlové ks 

   04 štvorkrídlové ks 

 04 strešné 02 plastové 01 kyvné ks 

05 dvere 02 dverné krídla 02 plastové 01 jednokrídlové ks 

 03 zárubne 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

   03 posuvné ks 

   04 zhrňovacie, skladacie ks 

  

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 pre zasklenie 01 z oceľových profilov  m2 

  02 z Al-profilov  m2 

 02 s výplňou z drôtenej 
siete 

11 skrutkovaním 01 do muriva m2 

 03 z plechu 12 zváraním 02 na konštrukciu m2 

 04 z vlnitých dosiek 11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

 05 zo sklolaminátových 
dosiek 

11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

02 zábradlie 01 rovné 01 z profilovej ocele 01 do muriva m2 

 02 schodiskové 03 z rúrok 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 oblúkové 04 z tenkostenných profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

03 schodisko 01 rovné 01 pevné 01 do muriva m2 

 02 točité 02 sklápacie 02 na oceľovú konštrukciu m2 

04 výplne otvorov 02 dvere 16 otváravé 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

   03 ochrannohermetické ks 

  18 kyvné 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

 03 vráta 19 otočné 01 do oceľovej zárubne ks 

  20 posuvné 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  21 skladacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  22 zdvíhacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  23 protipožiarne 02 do oceľovej konštrukcie ks 

09 podhľady 01 kazetové 01 z oceľových profilov 01 do muriva m2 

 02 lamelové 02 z hliníkových profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

11 oplotenie 01 drôtené pletivo 07 čierne 01 na stĺpiky betónové m2 

  08 pozinkované 02 na stĺpiky oceľové m2 

  09 poplastované 02 na stĺpiky oceľové m2 

 06 závory mechanické 01 oceľové 01 na stĺpiky betónové ks 

   02 na stĺpiky oceľové ks 

13 zatemňovacie a 
zvukotlmiace zariadenia 

02 žaluzie lamelové 45 textilné 01 vertikálne m2 

   02 horizontálne m2 

14 kovové obklady 01 stien 51 oceľ uhlíkatá 01 do 2 m2 m2 

 02 stropov 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

 03 podláh 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

16 presvetľovacie 
konštrukcie 

01 svetlíky 27 sedlové 01 bez zasklenia m 

  28 hrebeňové 02 so zasklením m 

  29 priečne 02 so zasklením m 

  30 pre bezväzníkové haly 02 so zasklením m 

  31 pilové 02 so zasklením m 

  32 pultové 01 bez zasklenia m 

   02 so zasklením m 

   03 akrylónové ks 

  

68 Montáž oceľových konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 
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04 budovy 02 budovy občianske 01 jednopodlažné  t 

  02 viacpodlažné  m2 

 03 strechy 
01 hmotnosť plášťa do 50 
kg/m2 

01 bez svetlíkov a so 
svetlíkmi 

m2 

  02 hmotnosť plášťa do100 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

  03 hmotnosť plášťa do150 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi t 

  04 hmotnosť plášťa do 230 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

06 ostatné doplnkové 
konštrukcie 

01 podlahy a plošiny 01 plech 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  02 rošty 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 03 oplechovanie stien z 
vlnitého plechu 

02 nitovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  03 skrutkovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 04 krytina z tvarovaného 
plechu 

01 skrutkovaná 01 výšky do 15 m m2 

 05 oplechovanie stien z 02 zvarovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  03 nastrelovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  

69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 priečky 01 na konštrukciu drevenú 01 jednoducho opláštené 01 hr. 75 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 jednoducho opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  02 dvojito opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  03 trojito opláštené 04 hr. 150 mm m2 

   05 hr. 175 mm m2 

   06 hr. 200 mm m2 

02 steny 01 na konštrukciu drevenú 04 zdvojené 07 hr. 155 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 04 zdvojené 08 hr. 220 mm m2 

   09 hr. 255 mm m2 

  05 protipožiarna 10 hr.. 90 mm m2 

   11 hr. 115 mm m2 

   12 hr. 140 mm m2 

03 obklady 01 na konštrukciu drevenú 01 stien 01 jednostranne m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 stien 02 obojstanne m2 

04 podhľady 01 na konštrukciu drevenú 01 rovné 01 hr. dosky 12,5 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 02 šikmé 02 hr. dosky 15 mm m2 

  03 podkrovia 03 hr. dosky 25 mm m2 

  04 kazetové 03 hr. dosky 25 mm m2 

  

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 
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  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

  04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 01 do malty m2 

  06 terazzové 01 do malty m2 

  07 mozaikové 01 do malty m2 

   02 do tmelu m2 

 02 schodiská (stupne) 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

 03 soklíky 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švécké), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

02 obklady 01 steny 01 pórovinové, opakné 01 do malty m2 

 02 stĺpy 
02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

 03 ostenie 
03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

 04 parapety 04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

  

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 03 z 2 druhov kameňa 01 hr. do 30 mm vrátane m2 

  04 z 3 až 5 druhov kameňa 02 hr. 40 a 50 mm m2 

   03 hr. 60 a 70 mm m2 

  06 zo zlomkov dosiek 04 hr. 80 a 90 mm m2 

  07 z okrajových dosiek 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 02 schodiská (stupne) 08 dosky stupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  09 dosky podstupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 03 soklíky, lišty, hrany 10 rovné 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  11 kaskádovité (schodište) 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  12 šikmé 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

02 obklady 01 steny 01 z mäkkého kameňa 
01 hr. do 25 mm z 
remienkov 

m2 

 02 stĺpy 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 03 podhľady 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 04 ostenia 02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 05 parapety 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
03 hr. od 60 do 90 mm 
dosky 

m2 
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   04 hr.od 100 do 120 mm 
dosky 

m2 

  

73 Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 liate terazzo 01 schodiská 01 drvina prírodná 01 stupne rovné m2 

  02 drvina farebná 02 stupne podkosené m2 

   03 stupne profilované m, m2 

   04 schodnice m2 

 02 sokle 02 drvina farebná 01 rovné m, m2 

   02 rovné s polžiabkom m2 

   03 šikmé, schodiskové m, m2 

 03 podlahy jednoduché 02 drvina farebná 01 hr. 20 mm m, m2 

   02 hr. 30 mm m2 

   03 hr. nad 30 mm m, m2 

 04 obruby podláh 02 drvina farebná 01 šírky 100 mm m, m2 

   02 šírky 200 mm m2 

 05 kazetové podlahy 02 drvina farebná 
01 hr. 20 mm, cez 0,25 do 
2,0 m2 

m, m2 

   02 hr. nad 20 mm m2 

 06 obklady parapetov 02 drvina farebná 01 hr 20 mm m, m2 

 07 dilatačné škáry 03 farebné kovy 01 vložky m 

  04 PVC 01 vložky m 

  05 mozaika 01 keramická, sklenná m 

02 syntetické 01 liate 03 epoxidové 01 hr. do 3 mm m2 

  04 polyesterové 02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

 02 plastbetón 03 epoxidový 01 hr. 10 mm m2 

   02 h. nad 10 do 14 mm m2 

   03 hr. 14 mm m2 

   04 žľaby odtokové m2 

   05 soklíky m 

  04 polyesterový 01 hr. 23 mm m2 

 03 plastmalta 03 epoxidová 01 hr. 6 mm m2 

  04 polyesterová 01 hr. 6 mm m2 

 04 laminované 04 polyesterové 01 hr 4 mm m2 

 05 stierky 03 epoxidová 01 hr. do 4 mm m2 

  05 silikátové 02 hr. nad 4 do 12 mm m2 

  07 polyuretánové 03 hr. nad 12 mm m2 

 06 nátery 03 epoxidové 01 betónových m2 

  04 polyesterové 02 drevených m2 

  06 disperzné 02 drevených m2 

 07 polymérmalta 03 epoxidová 01 hr. do 3 mm m2 

   02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

   03 hr. nad 6 do 20 mm m2 

   04 hr. nad 20 mm m2 

  

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vlysové 01 podlahy 00  01 lepené m2 
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   02 pribíjané m2 

02 parketové 01 podlahy 01 tabule parketové 01 lepené m2 

  02 tabule mozaikové 02 pribíjané m2 

  03 tabule laminátové 03 voľne položené m2 

  04 tabule parketové 
veľkoplošné 

03 voľne položené m2 

  05 kazetové 03 voľne položené m2 

 02 soklíky 01 lišty dubové 02 pribíjané m 

  02 lišty bukové 04 priskrutkované m 

  03 lišty z iných drevín 04 priskrutkované m 

03 povlakové 01 podlahy 01 z gumy 01 lepené m2 

 02 schodiská 05 z linolea 01 lepené m2 

 03 soklíky, hrany, lišty 05 z linolea 04 priskrutkované m 

 04 steny 02 z plastov (PVC) 03 voľne položené m2 

  03 z textilu 03 voľne položené m2 

  04 z korku 03 voľne položené m2 

  05 z linolea 03 voľne položené m2 

  

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 nátery 01 oceľové konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  03 farba chlorkaučuková 03 dvojnásobné ks, m 

  04 farba vinylová 04 trojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 05 štvornásobné m2 

  06 farba polymerátová 06 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 06 reaktívny m2 

  08 farba epoxidechtová 06 reaktívny m2 

  09 farba epoxipolyesterová 06 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 06 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 06 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 06 reaktívny ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 reaktívny m2 

  17 silikónové 06 reaktívny m2 

 02 kovové doplnkové 
konštr. 

01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  04 farba vinylová 03 dvojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 04 trojnásobné m2 

  06 farba polymerátová 05 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 05 reaktívny m2 

  08 arba epoxidechtová 05 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 05 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 05 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 05 reaktívny m2 

  13 farba nitrocelulózová 05 reaktívny m2 

  14 lak asfaltový 05 reaktívny m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

05 reaktívny m2 
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 03 vykurovacie telesá 01 farba olejová 01 rebrové rúry m2 

  02 farba syntetická 01 rebrové rúry m2 

  11 farba disperzná 03 oceľové doskové m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 liatinové m2 

 04 potrubie a armatúry 01 farba olejová 01 do DN 50 mm m2 

  02 farba syntetická 02 do DN 100 mm m2 

  03 farba chlórkaučuková 03 do DN 150 mm ks, m 

  07 farba epoxidová 04 do DN 200 mm m2 

  11 farba disperzná 05 do DN 300 mm m2 

  12 farba plumbinolová 06 nad DN 300 mm ks, m 

  14 lak asfaltový 06 nad DN 300 mm m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 nad DN 300 mm m2 

 05 klampiarske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

   03 dvojnásobné ks, m 

 06 stolárske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  07 farba epoxidová 03 dvojnásobné m2 

  10 farba polyuretánová 06 napustením m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

07 lakovaním m2 

 07 tesárske konštrukcie 01 farba olejová 02 jednonásobné m2 

  02 farba syntetická 03 dvojnásobné ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 trojnásobné m2 

  16 farba fungicídna 06 napustením m2 

  17 farba emulzná 07 lakovaním m2 

 08 omietky a betónové 
povrchy 

01 farba olejová 01 stropov m2 

  02 farba syntetická 02 stien m2 

  03 farba chlórkaučuková 02 stien m2 

  04 farba vinylová 02 stien m2 

  05 farba polystyrénová 02 stien m2 

  07 farba epoxidová 02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  08 farba epoxidechtová 02 stien m2 

  10 impregnačný 
polyuretánový náter 

02 stien m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

01 stropov m2 

   02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  16 impregnačný cementový 
náter 

03 mostoviek m2 

02 maľby 01 úprava podkladu 21 mlieko vápenné 01 jednonásobné m2 

   02 dvojnásobné m2 

  22 stierka 
06 miestnost do 3,80 m 
výšky 

m2 

   07 miestnosť nad 4,80 m 
výšky 

m2 

 02 stien 21 farba vápenná 01 jednonásobné m2 

 03 stropov 23 farba glejová 02 dvojnásobné m2 
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  24 farba latexová 05 viacfarebné m2 

  25 zmesi práškové 05 viacfarebné m2 

  26 zmesi tekuté 05 viacfarebné m2 

  28 štruktúrovaný povrch 
01 miestnosť do 3,80 m 
výšky 

m2 

   02 miestnosť nad 3,80 m 
výšky 

m2 

  29 bandážovanie 01 šírky do 0,10m m 

   02 šírky nad 0,10 do 0,25 m m 

 04 ostatné práce 30 valčekovanie 01 jednofarebné m2 

   02 dvojfarebné m2 

  32 šablónovanie 01 vlysov m2 

   02 plošné m2 

03 tapetovanie 02 stropov 43 tapety lepené 01 papierové m2 

 03 stien 44 tapety samolepiace 02 vliesové m2 

   03 vinylové m2 

   04 sklotextilné m2 

   05 nálepky m2 

  

86 Zasklievacie práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny, priečky 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

02 zábradlia 
02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo profilované 01 výšky do 1 m m2 

   02 výšky do 2 m m2 

   03 výšky do 3 m m2 

  08 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

03 strechy, svetlíky 01 s podtmelením na lišty 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

04 okná, dvere 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 
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 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 03 sklo plavené 03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

06 podhľady 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  

87 Montáž technického vybavenia stravovacích zariadení, práčovní a čistiarní 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

05 práčovne, čistiarne 01 práčky 01 elektrické  ks 

 02 odstredivky 04 parné  ks 

 03 sušiarne, sušiče 04 parné  ks 

 04 hladiace zariadenia 04 parné  ks 

 05 hladiace lisy 04 parné  ks 

 06 vyváracie kotly 04 parné  ks 

 07 zariadenia pre 
chem.čistenie 

04 parné  ks 

  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kanalizácia 01 potrubie 01 rúry kameninové 01 normálne ks 

   02 kyselinovzdorné m 

  02 rúry plastové 01 novodurové ks 

   02 polyetylénové m 

   03 sklolaminátové m 

  03 rúry oceľové 01 normálne ks 

   02 nerezové m 

  04 rúry liatinové 01 hrdlové m 

   02 bezhrdlové m 

 02 príslušenstvo 01 vpuste podlahové 01 plastové ks 

   03 veľkokapacitné ks 

  02 uzávierky zápachové 01 vaňové, sprchové ks 

   02 podlahové m 

   03 pisoárové m 

   04 umývadlové ks 
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   05 drezové ks 

  03 vtoky strešné, 
balkónové, terasové 

01 liatinové ks 

  04 lapače strešných 
splavenín 

02 novodurové m 

  05 posúvače kalové 01 liatinové ks 

  06 klapky 01 liatinové ks 

  07 hlavice ventilačné 01 liatinové ks 

   02 novodurové ks 

   03 kameninové ks 

  08 privzdušňovacie ventily 01 plastové ks 

02 vodovod 01 potrubie 02 rúry plastové 01 polyetylénové m 

   02 polypropylénové m 

   03 tvarovky ks 

  03 rúry oceľové 01 pozinkované m 

   02 asfaltované m 

  04 rúry liatinové 01 prírubové m 

   02 hrdlové m 

 02 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

  23 požiarna výbava 01 hydranty ks 

   02 prúdnice ks 

   03 hadicové spojky ks 

   04 hydrantové skrine sub 

   05 hadice m 

  24 vodomery 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

03 plynovod 01 potrubie 03 rúry oceľové 01 závitové čierne m 

   02 závitové asfaltované a 
jutované 

m 

   03 poplastované m 

   04 presné m 

   05 hladké čierne m 

   06 redukcie ks 

   07 chráničky m 

 02 prípojky 25 k plynomerom 01 spájané na závit sub 

   02 spájané zváraním sub 

   03 rozpierky prípojok sub 

  26 k strojom a zariadeniam 
01 oceľové rúrky závitové 
čierne 

ks 

   02 vyvedenie a upevnenie 
plynovodných výpustiek 

ks 

 03 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

05 zariaďovacie predmety 01 záchody 41 záchody splachovacie 01 nízkopoložené ks 

   02 vysokopoložené súb. 

  42 pisoáre 01 záchodky ks 

   02 stojiská ks 

 02 kúpeľne 44 vane 01 liatinové ks 

   02 plechové ks 

   03 plastové ks 

 03 kuchyne 47 drezy 01 jednoduché ks 
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   02 dvojité ks 

 05 príprava teplej vody 61 ohrievače plynové 01 prietokové ks 

   02 zásobníkové ks 

  62 zásobníky elektrické 01 akumulačné ks 

 07 zariaďovacie armatúry 71 ventily výtokové 01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

   03 rohové ks 

  72 batérie umývadlové, 
drezové 

01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

  73 batérie vanové 01 nástenné ks 

  74 batérie sprchové 01 s pevnou výškou ks 

   02 s nastaviteľnou výškou ks 

  76 uzávierky zápachové 01 umývadlové ks 

   02 drezové ks 

   03 vaňové ks 

07 revízie domových 
plynovodov 

01 opakované skúšky 
potrubia 

10 do 20 m 01 do DN 50 úsek 

  11 nad 20 do 50 m 02 do DN 80 úsek 

  12 nad 50 m 02 do DN 80 úsek 

  

89 Kurenársko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kotolne 01 kotle teplovodné 01 na pevné palivo 01 liatinové sub 

  02 na kvapalné palivo 02 oceľové sub 

  03 na plynné palivo 02 oceľové sub 

  04 kombinované 02 oceľové sub 

  05 elektrické 02 oceľové sub 

 02 kotle horúcovodné 05 elektrické 02 oceľové sub 

 05 zariadenia 
zabezpečovacie 

11 pretlakové 01 s obsahom 30 l sub 

   02 s obsahom 60 l sub 

   03 s obsahom 120 l sub 

 06 doplňujúce zariadenia 12 hadice napúšťacie 01 gumené m 

   02 polyetylénové m 

  19 dymovody a komínové 
sady 

01 nerezové sub 

   02 plastové sub 

02 strojovne 02 ohrievače 03 kombinované 01 ležaté ks 

   02 stojaté ks 

  04 solárne 02 stojaté ks 

 03 výmenníky tepla 08 stavebnicové 01 DN 150/2,0 sub 

   02 DN 200/2,0 sub 

   03 DN 250/2,0 sub 

   04 DN 300/2,0 sub 

   05 DN 400 sub 

   06 DN 450 sub 

   07 DN 500 sub 

   08 DN 600 sub 

   09 DN 700 sub 
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  09 jednochodové 01 PN 0,6/1,6 sub 

  10 dvojchodové 02 PN 2,5/2,5 sub 

 04 nádrže, nádoby 21 na kondenzát 01 štvorhranné sub 

   02 valcové sub 

  22 expanzné beztlakové 02 valcové sub 

  23 expanzné tlakové 02 stojaté sub 

  24 tlakové 01 ležaté sub 

   02 stojaté sub 

   03 veterníky sub 

   04 vzdušníky sub 

03 rozvodné potrubia 01 z rúrok oceľových 01 závitových 02 nízkotlakové m 

  02 hladkých 03 strednotlakové m 

 06 kompenzátory 09 osové vlnové 01 závitové ks 

   02 navarovacie ks 

04 armatúry 01 ventily 01 uzatváracie 01 prírubové sub 

  02 spätné 02 závitové sub 

  03 poistné 03 privarovacie sub 

  04 redukčné 03 privarovacie sub 

  05 odvzdušňovacie 03 privarovacie sub 

  06 horúcovodné 03 privarovacie sub 

  07 regulačné 03 privarovacie sub 

  08 zmiešavacie 03 privarovacie sub 

 07 meracie 35 teplomery 01 priame ks 

   02 rohové ks 

   03 príložné ks 

   04 kondenzačné slučky ks 

   05 ďiaľkové ks 

   06 sumarizačné ks 

  36 tlakomery 01 deformačné ks 

   02 diferenčné ks 

   03 kontaktné ks 

  40 kapiláry 01 bez kompenzácie ks 

   02 s kompenzáciou ks 

05 vykurovacie telesá 01 radiátory 01 liatinové 01 článkové ks 

  02 oceľové 01 článkové ks 

   02 panelové ks 

  03 hliníkové 04 rúrkové ks 

 02 registre 05 z rúrok hladkých 01 jednopramenné ks 

  06 z rúrok rebrových 02 dvojpramenné ks 

   03 trojpramenné ks 

   04 štvorpramenné ks 

 03 sálavé zariadenia 07 trubkové infražiariče 01 jednostupňové sub 

   02 dvojstupňové sub 

  09 vyhrievacie panely 01 nástenné ks 

 04 konvekčné zariadenia 12 súpravy teplovzdušné 01 podokenné ks 

   02 nástenné ks 

07 revízie 01 tlakových nádob 01 prevádzkové 01 obsahu do 0,2 m3 sub 

  02 vnútorné 
02 obsahu nad 0,2 do 0,8 
m3 

sub 

  03 skúšky tesnosti 
03 obsahu nad 0,8 do 1,5 
m3 

ks 
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  04 skúšky tlakové 
04 obsahu nad 1,5 do 5,0 
m3 

ks 

   05 obsahu nad 5,0 m3 ks 

 02 parných kotlov 04 skúšky tlakové 01 výhrev plochy do 30 m2 ks 

   02 výhrev plochy nad 30 do 
60 m2 

ks 

   03 výhrev plochy nad 60 do 
140 m2 

ks 

   04 výhrev plochy nad 140 
m2 

ks 

 03 nízkotlakých kotolní 04 skúšky tlakové 
01 inštal výkon nad 50 do 
250 kW 

ks 

   02 inštal výkon nad 250 do 
500 kW 

ks 

   03 inštal výkon nad 500 do 
2 MW 

ks 

   04 inštal výkon nad 2 MW ks 

 04 plynových kotlov 04 skúšky tlakové 01 do 50 kW ks 

   02 nad 50 do 250 kW ks 

   03 nad 250 do 1000 kW ks 

   04 nad 1000 kW ks 

  

93 Montáž vzduchotechnických zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 ventilátory 01 axiálne    

 02 radiálne    

 03 do potrubia    

 04 špeciálne    

02 potrubie 01 rúry a tvarovky 01 spiro  ks 

  02 štvorhranné  ks 

  03 ohybné  ks 

  04 Spojky, Spony  ks 

  05 tvarovky  ks 

  06 Príruby  ks 

 02 potrubné elementy 01 tlmiče hluku  ks 

  02 klapky  ks 

  03 regulátory  ks 
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452162 Stavebné práce na stavbe vojenských budov a zariadení 

  
45216200-6 Stavebné práce na stavbe vojenských budov a zariadení 
45216210-9 Vojenské jedálne 
45216220-2 Vojenské bunkre 
45216230-5 Vojenské kryty 
45216240-8 Kasárne 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 múry 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 05 pod stroje 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 
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   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

   05 liaporový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  14 debnenie posuvné 01 drevené m3 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 
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  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 

   02 laná t 

   03 tyče t 

 02 výplňové, obkladné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 preklady 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 04 rímsy 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 05 klenbové pásy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

03 stĺpy, piliere, vzpery a 
rámové stojky (pozemné 
stavby) 

01 hranaté 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 oblé 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 členené 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr.C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 
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  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

04 steny a priečky 01 nosné, výplňové, deliace 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 parapetné, atikové 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 plotové, zábradelné 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

01 plošné, klenby, škrupiny 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 vence 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 nosníky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 strechy 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 
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   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  17 obklad 01 doskami m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

09 schodiskové konštrukcie 01 kompletné 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

  

12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 tehly pálené 01 plné m3 



617 

 

 02 pätky 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

  15 betónové tvárnice 
(bloky) 

01 plné m3 

   02 duté m3 

02 múry 01 nosné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 výplňové 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

   03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 vápennocementové m3 

   02 plynosilikátové m3 

   03 pórobetónové m3 

   04 betónové m3 

   05 drevocementové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 04 obkladové 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

   02 dierované m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 
opracované 

01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 06 prekladov 13 valcované nosníky 01 tvaru I alebo U t 

 07 klenbových pásov 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

03 piliere, stĺpy 01 štvorhranné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 viachranné 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 oblé 01 tehly a tvarovky pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 vápennopieskové m3 

   04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

   06 betónové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

04 priečky, steny 01 výplňové, deliacie 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 

   05 pórobetónové m2 

   06 drevocementové m2 

   07 betónové m2 

   08 hlinené m2 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

02 klenby 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 04 nosníky 13 valcovaný materiál 01 tvaru I alebo U t 

09 schodiská 01 stupne 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 
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13 Omietkárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vnútorné povrchy 
stropov a podhľadov 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

02 vnútorné povrchy 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

03 vnútorné povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

04 vnútorné povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 02 omietka hrubá zatrená 02 z malty vápennej 02 hr. dosky 15 mm m2 

 08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

08 vonkajšie povrchy 
schodiskových konštrukcií 

08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

 09 omietka šľachtená 
09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

01 škrabaná m2 

   02 nahadzovaná m2 

   03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  10 z tekutej omietkovej 
zmesi 

05 ryhovaná m2 

09 vonkajšie povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

10 vonkajšie povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

 09 omietka šľachtená 
03 z malty 
vápennocementovej 

01 škrabaná m2 

  04 z malty cementovej 02 nahadzovaná m2 

  09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  

14 Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 mazanina 
01 krycia s povrchovou 
úpravou 

01 z betónu prostého 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 krycia bez povrchovej 
úpravy 

01 z betónu prostého 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 
03 podkladná, 
vyrovnávacia, oddeľujúca, 
plávajúca 

01 z betónu prostého 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

02 poter 01 krycí 01 z malty cementovej 
01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 02 vyrovnávací 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 03 pálený 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 
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 04 popolčekocementový 
41 malta 
popolčekovocementová 

01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 05 perlitovocementový 
42 malta 
perlitovovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 06 boxitovocementový 43 malta boxitocementová 
02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 07 barytovocementový 
44 malta 
barytovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 08 polystyréncementový 
45 malta 
polystyréncementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

03 násyp 
01 pod podlahy, mazaniny 
a dlažby 

58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

 02 pod základ. konštrukcie 
58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 proti vode a zemnej 
vlhkosti 

01 bežných konštrukcií 01 náterivami a tmelmi 01 na ploche vodorovnej m2 

  02 pásmi 02 na ploche zvislej m2 

  03 fóliami 03 podhľadov m2 

 05 mostoviek 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 na ploche vodorovnej m 

   02 na ploche zvislej m2 

   03 podhľadov m2 

 06 zhotovenie detailov 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 škár, dilatačných škár m 

   02 obrátených a spätných 
spojov 

m2 

   03 rúrových prestupov m2 

   04 kotviacich prestupov ks 

   05 oceľových pásnic m 

   06 hydroizolačná prepážka m2 

 07 oceľových potrubí 01 ručne 01 natavením m2 

   02 ovinutím za studena m2 

   03 náterom za tepla m2 

02 hydroizolácia striech 01 plochých do sklonu 10° 01 náterivami a tmelmi 01 za studena m2 

 02 šikmých do 30° 01 náterivami a tmelmi 02 za tepla m2 

 03 šikmých nad 30° 02 pásmi 01 na sucho m2 

 04 oblých 02 pásmi 02 pritavením celoplošne m2 

 05 samostatné zosilenie 
striech a škár 

02 pásmi 03 pritavením bodovo m2 

 06 vytiahnutie izolačného 
povlaku 

02 pásmi 04 kotviacimi pásikmi m2 

 07 doplnky striech 02 pásmi 05 kotviacimi terčami m2 

   06 pribitím m2 

  03 fóliami 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 prilepenou bodovo m2 
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   04 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   05 zosilnenie spojov 
pásikom 

m2 

   06 kotviacimi pásikmi m2 

   07 kotviacimi terčami m2 

  04 termoplastmi 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   04 kotviacimi pásikmi m2 

   05 kotviacimi terčami m2 

  05 ochrannými a 
podkladnými textíliami 

01 položenou voľne m2 

   03 kotviacimi pásikmi m2 

   04 kotviacimi terčami m2 

03 tepelná izolácia 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 01 stropov m2 

  08 doskami 02 podláh m2 

  09 dielcami 03 stien m2 

  10 blokmi 04 striech m2 

  11 rohožami 05 doplnkov m2 

  14 nástrekmi 05 doplnkov m2 

  19 celulózou 05 doplnkov m2 

  21 kabín 05 doplnkov m2 

 04 telies 02 pásmi 01 plôch rovných m2 

  08 doskami 02 plôch tvarovaných m2 

  11 rohožami 03 bombírovaných čiel m2 

  15 obalenie pletivom 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

  18 doplnky 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

 05 potrubí 02 pásmi 01 pripevnená drôtom m2 

  11 rohožami 02 v pletive m2 

  12 skružami 03 v plechovom obale m2 

  13 trubicami 01 na potrubie m 

   02 na tvarovky ks 

   03 na armatúry ks 

  18 doplnky 04 na tmel m2 

   05 páskou m2 

04 akustické, protiotrasové 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 
01 voľne uložené, 
skrutkované 

m2 

  08 doskami, panelmi 02 lepené m2 

  11 rohožami 
03 prekrytie, fóliou, 
pletivom, drôtom 

m2 

  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 na hladko 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

 m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

 m2 

 02 tesársky viazané 03 fošne, hranoly, hranolky  m2 
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 03 debnenie stien 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na zraz s olištovaním m2 

  06 hrubé fošne 03 s medzerami m2 

  07 hobľované fošne 04 pre rákosovú omietku m2 

  08 hrubé laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  09 hobľované laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  10 tyčovina 05 na záklopku, žalúziu m2 

  11 dielce 05 na záklopku, žalúziu m2 

03 schodiská 01 priamočiare 04 hrubé dosky 01 s podstupnicami m2 

 02 krivočiare 06 hrubé fošne 02 bez podstupníc m2 

  11 dielce 02 bez podstupníc m2 

04 strechy 02 konštrukcie krovov 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 pravidelného pôdorysu m3 

   02 nepravidelného 
pôdorysu 

m3 

   03 vlašských krokví m3 

 03 debnenie a laťovanie 04 hrubé dosky 01 striech rovných m2 

  06 hrubé fošne 02 striech oblúkových m2 

  08 hrubé laty 03 odkvapových ríms m2 

  15 dosky tvrdé 03 odkvapových ríms m2 

 04 nadstrešné konštrukcie 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 svetlíky m3 

  06 hrubé fošne 02 vikiere m2 

   03 komínové lavičky m2 

05 úpravy povrchov 01 lištovanie škár 04 hrubé dosky 02 stien m 

  05 hobľované dosky 02 stien m 

  12 lišty, laty 01 stropov m 

  13 pásky 02 stien m 

06 podlahy 01 podkladové 15 dosky tvrdé 01 na drevený podklad m2 

   02 na betón m2 

 02 tesárske 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na pero a drážku m2 

  06 hrubé fošne 02 na pero a drážku m2 

  07 hobľované fošne 02 na pero a drážku m2 

  11 dielce 02 na pero a drážku m2 

09 stropné konštrukcie 01 záklop 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 vrchný presahovaný m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

02 vrchný na zraz m2 

  04 hrubé dosky 03 vrchný na pero a drážku m2 

  05 hobľované dosky 04 zapustený na zraz m2 

   05 zapustený na pero a 
drážku 

m2 

 03 podbíjanie 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 s medzerou m2 

  

64 Klampiarske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytiny striech z plechov 01 z tabúľ 01 plech pozinkovaný 01 sklonu do 30° m2 

 02 zo šablón 02 plech hliníkový 02 sklonu nad 30° do 45° m2 

  03 plech medený 03 sklonu nad 45° m2 
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  04 plech zinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  05 plech titánzinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  06 plech poplastovaný 03 sklonu nad 45° m2 

02 oplechovanie 02 odkvapov 02 plech hliníkový 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m2 

  03 plech medený 
02 na strechách s 
lepenkovou krytinou 

m 

 03 strešných okien 04 plech zinkový 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m2 

  05 plech titánzinkový 
02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

  06 plech poplastovaný 
03 na strechách sklonu nad 
45° 

m2 

03 lemovanie 01 múrov 01 plech pozinkovaný 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m 

  02 plech hliníkový 02 na plochých strechách m 

  03 plech medený 03 na oblých strechách m 

 04 rúr 06 plech poplastovaný 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m 

   02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

   03 na strechách sklonu nad 
45° 

m 

 06 komínov 06 plech poplastovaný 01 v ploche m 

   02 v hrebeni m2 

04 ostatné prvky 03 snehové zachytávače 03 plech medený 01 lopatkové ks 

  04 plech zinkový 02 tyčové ks 

  05 plech titánzinkový 03 plechová podložka m 

 06 dilatácie, strešné, 
stropov, múrov a podláh 

07 plastové 01 jednodielne ks 

   02 dvojdielne m 

   03 trojdielne m 

05 odvodňovacie žľaby 01 pododkvapové 01 plech pozinkovaný 01 štvorhranné m 

  02 plech hliníkový 02 polkruhové m 

 02 nadrímsové 03 plech medený 01 štvorhranné ks 

 03 nadstrešné 04 plech zinkový 03 oblé ks 

 07 doplnky 07 plastové 01 kotlík kónický ks 

   02 kotlík štvorhranný ks 

   03 ochranný kôš strešného 
vpustu 

ks 

   04 maska hladká k 
nadrímsovým žľabom 

m 

   05 rohy ks 

   06 háky ks 

   07 čelo ks 

   08 hrdlo ks 

06 odvodňovacie rúry 03 doplnky 03 plech medený 01 odpadové koleno horné ks 

  04 plech zinkový 02 odpadové koleno dolné ks 

  05 plech titánzinkový 03 objímka odpadovej rúry ks 

  06 plech poplastovaný 03 objímka odpadovej rúry ks 

  07 plastové 03 objímka odpadovej rúry ks 

  

65 Pokrývačské práce 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytina 01 zastrešenie 01 pálená 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  02 betonová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  03 prírodná bridlica 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  04 vláknocementová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  05 sklolaminátová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  06 z drevených šindľov 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  07 z umelých hmôt 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  08 šindľová-bitúmenová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

 02 obloženie stien 03 prírodná bridlica 01 na drevenú konštrukciu m2 

  04 vláknocementová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  05 sklolaminátová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  08 šindľová-bitúmenová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 pokrytie ríms, atík, 01 pálená 01 šírky do 15 cm m 

  02 betonová 02 šírky do 30 cm m 

  04 sklolaminátová 02 šírky do 30 cm m2 

  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 nekompletizované 01 dielce drevené 01 plné m2 

 02 kompletizované 01 dielce drevené 02 polozasklené m2 

   03 celozaslené m2 

03 úpravy povrchov 
01 obklady 
stien,stĺpov,pilierov 

01 dielce drevené 01 na pero a drážku m2 

 02 obklady podhľadov 02 dielce plastové 02 na zraz m2 

  04 dielce aglomerované 03 na ozub m2 

  05 palubovkami 03 na ozub m2 

04 okná 01 jednoduché 01 drevené 01 jednokrídlové ks 

 02 zdvojené 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

 03 dvojité 02 plastové 03 trojkrídlové ks 

   04 štvorkrídlové ks 

 04 strešné 02 plastové 01 kyvné ks 

05 dvere 02 dverné krídla 02 plastové 01 jednokrídlové ks 

 03 zárubne 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

   03 posuvné ks 

   04 zhrňovacie, skladacie ks 

  

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 pre zasklenie 01 z oceľových profilov  m2 

  02 z Al-profilov  m2 

 02 s výplňou z drôtenej 
siete 

11 skrutkovaním 01 do muriva m2 

 03 z plechu 12 zváraním 02 na konštrukciu m2 

 04 z vlnitých dosiek 11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

 05 zo sklolaminátových 
dosiek 

11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

02 zábradlie 01 rovné 01 z profilovej ocele 01 do muriva m2 
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 02 schodiskové 03 z rúrok 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 oblúkové 04 z tenkostenných profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

03 schodisko 01 rovné 01 pevné 01 do muriva m2 

 02 točité 02 sklápacie 02 na oceľovú konštrukciu m2 

04 výplne otvorov 02 dvere 16 otváravé 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

   03 ochrannohermetické ks 

  18 kyvné 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

 03 vráta 19 otočné 01 do oceľovej zárubne ks 

  20 posuvné 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  21 skladacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  22 zdvíhacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  23 protipožiarne 02 do oceľovej konštrukcie ks 

09 podhľady 01 kazetové 01 z oceľových profilov 01 do muriva m2 

 02 lamelové 02 z hliníkových profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

11 oplotenie 01 drôtené pletivo 07 čierne 01 na stĺpiky betónové m2 

  08 pozinkované 02 na stĺpiky oceľové m2 

  09 poplastované 02 na stĺpiky oceľové m2 

 06 závory mechanické 01 oceľové 01 na stĺpiky betónové ks 

   02 na stĺpiky oceľové ks 

13 zatemňovacie a 
zvukotlmiace zariadenia 

02 žaluzie lamelové 45 textilné 01 vertikálne m2 

   02 horizontálne m2 

14 kovové obklady 01 stien 51 oceľ uhlíkatá 01 do 2 m2 m2 

 02 stropov 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

 03 podláh 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

16 presvetľovacie 
konštrukcie 

01 svetlíky 27 sedlové 01 bez zasklenia m 

  28 hrebeňové 02 so zasklením m 

  29 priečne 02 so zasklením m 

  30 pre bezväzníkové haly 02 so zasklením m 

  31 pilové 02 so zasklením m 

  32 pultové 01 bez zasklenia m 

   02 so zasklením m 

   03 akrylónové ks 

  

68 Montáž oceľových konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 budovy 02 budovy občianske 01 jednopodlažné  t 

  02 viacpodlažné  m2 

 03 strechy 
01 hmotnosť plášťa do 50 
kg/m2 

01 bez svetlíkov a so 
svetlíkmi 

m2 

  02 hmotnosť plášťa do100 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

  03 hmotnosť plášťa do150 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi t 

  04 hmotnosť plášťa do 230 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

06 ostatné doplnkové 
konštrukcie 

01 podlahy a plošiny 01 plech 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 
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  02 rošty 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 03 oplechovanie stien z 
vlnitého plechu 

02 nitovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  03 skrutkovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 04 krytina z tvarovaného 
plechu 

01 skrutkovaná 01 výšky do 15 m m2 

 05 oplechovanie stien z 02 zvarovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  03 nastrelovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  

69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 priečky 01 na konštrukciu drevenú 01 jednoducho opláštené 01 hr. 75 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 jednoducho opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  02 dvojito opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  03 trojito opláštené 04 hr. 150 mm m2 

   05 hr. 175 mm m2 

   06 hr. 200 mm m2 

02 steny 01 na konštrukciu drevenú 04 zdvojené 07 hr. 155 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 04 zdvojené 08 hr. 220 mm m2 

   09 hr. 255 mm m2 

  05 protipožiarna 10 hr.. 90 mm m2 

   11 hr. 115 mm m2 

   12 hr. 140 mm m2 

03 obklady 01 na konštrukciu drevenú 01 stien 01 jednostranne m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 stien 02 obojstanne m2 

04 podhľady 01 na konštrukciu drevenú 01 rovné 01 hr. dosky 12,5 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 02 šikmé 02 hr. dosky 15 mm m2 

  03 podkrovia 03 hr. dosky 25 mm m2 

  04 kazetové 03 hr. dosky 25 mm m2 

  

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

  04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 01 do malty m2 

  06 terazzové 01 do malty m2 

  07 mozaikové 01 do malty m2 

   02 do tmelu m2 

 02 schodiská (stupne) 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 
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  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

 03 soklíky 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švécké), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

02 obklady 01 steny 01 pórovinové, opakné 01 do malty m2 

 02 stĺpy 
02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

 03 ostenie 
03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

 04 parapety 04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

  

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 03 z 2 druhov kameňa 01 hr. do 30 mm vrátane m2 

  04 z 3 až 5 druhov kameňa 02 hr. 40 a 50 mm m2 

   03 hr. 60 a 70 mm m2 

  06 zo zlomkov dosiek 04 hr. 80 a 90 mm m2 

  07 z okrajových dosiek 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 02 schodiská (stupne) 08 dosky stupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  09 dosky podstupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 03 soklíky, lišty, hrany 10 rovné 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  11 kaskádovité (schodište) 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  12 šikmé 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

02 obklady 01 steny 01 z mäkkého kameňa 
01 hr. do 25 mm z 
remienkov 

m2 

 02 stĺpy 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 03 podhľady 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 04 ostenia 02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 05 parapety 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
03 hr. od 60 do 90 mm 
dosky 

m2 

   04 hr.od 100 do 120 mm 
dosky 

m2 

  

73 Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 liate terazzo 01 schodiská 01 drvina prírodná 01 stupne rovné m2 

  02 drvina farebná 02 stupne podkosené m2 

   03 stupne profilované m, m2 
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   04 schodnice m2 

 02 sokle 02 drvina farebná 01 rovné m, m2 

   02 rovné s polžiabkom m2 

   03 šikmé, schodiskové m, m2 

 03 podlahy jednoduché 02 drvina farebná 01 hr. 20 mm m, m2 

   02 hr. 30 mm m2 

   03 hr. nad 30 mm m, m2 

 04 obruby podláh 02 drvina farebná 01 šírky 100 mm m, m2 

   02 šírky 200 mm m2 

 05 kazetové podlahy 02 drvina farebná 
01 hr. 20 mm, cez 0,25 do 
2,0 m2 

m, m2 

   02 hr. nad 20 mm m2 

 06 obklady parapetov 02 drvina farebná 01 hr 20 mm m, m2 

 07 dilatačné škáry 03 farebné kovy 01 vložky m 

  04 PVC 01 vložky m 

  05 mozaika 01 keramická, sklenná m 

02 syntetické 01 liate 03 epoxidové 01 hr. do 3 mm m2 

  04 polyesterové 02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

 02 plastbetón 03 epoxidový 01 hr. 10 mm m2 

   02 h. nad 10 do 14 mm m2 

   03 hr. 14 mm m2 

   04 žľaby odtokové m2 

   05 soklíky m 

  04 polyesterový 01 hr. 23 mm m2 

 03 plastmalta 03 epoxidová 01 hr. 6 mm m2 

  04 polyesterová 01 hr. 6 mm m2 

 04 laminované 04 polyesterové 01 hr 4 mm m2 

 05 stierky 03 epoxidová 01 hr. do 4 mm m2 

  05 silikátové 02 hr. nad 4 do 12 mm m2 

  07 polyuretánové 03 hr. nad 12 mm m2 

 06 nátery 03 epoxidové 01 betónových m2 

  04 polyesterové 02 drevených m2 

  06 disperzné 02 drevených m2 

 07 polymérmalta 03 epoxidová 01 hr. do 3 mm m2 

   02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

   03 hr. nad 6 do 20 mm m2 

   04 hr. nad 20 mm m2 

  

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vlysové 01 podlahy 00  01 lepené m2 

   02 pribíjané m2 

02 parketové 01 podlahy 01 tabule parketové 01 lepené m2 

  02 tabule mozaikové 02 pribíjané m2 

  03 tabule laminátové 03 voľne položené m2 

  04 tabule parketové 
veľkoplošné 

03 voľne položené m2 

  05 kazetové 03 voľne položené m2 

 02 soklíky 01 lišty dubové 02 pribíjané m 

  02 lišty bukové 04 priskrutkované m 
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  03 lišty z iných drevín 04 priskrutkované m 

03 povlakové 01 podlahy 01 z gumy 01 lepené m2 

 02 schodiská 05 z linolea 01 lepené m2 

 03 soklíky, hrany, lišty 05 z linolea 04 priskrutkované m 

 04 steny 02 z plastov (PVC) 03 voľne položené m2 

  03 z textilu 03 voľne položené m2 

  04 z korku 03 voľne položené m2 

  05 z linolea 03 voľne položené m2 

  

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 nátery 01 oceľové konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  03 farba chlorkaučuková 03 dvojnásobné ks, m 

  04 farba vinylová 04 trojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 05 štvornásobné m2 

  06 farba polymerátová 06 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 06 reaktívny m2 

  08 farba epoxidechtová 06 reaktívny m2 

  09 farba epoxipolyesterová 06 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 06 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 06 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 06 reaktívny ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 reaktívny m2 

  17 silikónové 06 reaktívny m2 

 02 kovové doplnkové 
konštr. 

01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  04 farba vinylová 03 dvojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 04 trojnásobné m2 

  06 farba polymerátová 05 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 05 reaktívny m2 

  08 arba epoxidechtová 05 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 05 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 05 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 05 reaktívny m2 

  13 farba nitrocelulózová 05 reaktívny m2 

  14 lak asfaltový 05 reaktívny m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

05 reaktívny m2 

 03 vykurovacie telesá 01 farba olejová 01 rebrové rúry m2 

  02 farba syntetická 01 rebrové rúry m2 

  11 farba disperzná 03 oceľové doskové m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 liatinové m2 

 04 potrubie a armatúry 01 farba olejová 01 do DN 50 mm m2 

  02 farba syntetická 02 do DN 100 mm m2 

  03 farba chlórkaučuková 03 do DN 150 mm ks, m 

  07 farba epoxidová 04 do DN 200 mm m2 
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  11 farba disperzná 05 do DN 300 mm m2 

  12 farba plumbinolová 06 nad DN 300 mm ks, m 

  14 lak asfaltový 06 nad DN 300 mm m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 nad DN 300 mm m2 

 05 klampiarske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

   03 dvojnásobné ks, m 

 06 stolárske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  07 farba epoxidová 03 dvojnásobné m2 

  10 farba polyuretánová 06 napustením m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

07 lakovaním m2 

 07 tesárske konštrukcie 01 farba olejová 02 jednonásobné m2 

  02 farba syntetická 03 dvojnásobné ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 trojnásobné m2 

  16 farba fungicídna 06 napustením m2 

  17 farba emulzná 07 lakovaním m2 

 08 omietky a betónové 
povrchy 

01 farba olejová 01 stropov m2 

  02 farba syntetická 02 stien m2 

  03 farba chlórkaučuková 02 stien m2 

  04 farba vinylová 02 stien m2 

  05 farba polystyrénová 02 stien m2 

  07 farba epoxidová 02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  08 farba epoxidechtová 02 stien m2 

  10 impregnačný 
polyuretánový náter 

02 stien m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

01 stropov m2 

   02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  16 impregnačný cementový 
náter 

03 mostoviek m2 

02 maľby 01 úprava podkladu 21 mlieko vápenné 01 jednonásobné m2 

   02 dvojnásobné m2 

  22 stierka 
06 miestnost do 3,80 m 
výšky 

m2 

   07 miestnosť nad 4,80 m 
výšky 

m2 

 02 stien 21 farba vápenná 01 jednonásobné m2 

 03 stropov 23 farba glejová 02 dvojnásobné m2 

  24 farba latexová 05 viacfarebné m2 

  25 zmesi práškové 05 viacfarebné m2 

  26 zmesi tekuté 05 viacfarebné m2 

  28 štruktúrovaný povrch 
01 miestnosť do 3,80 m 
výšky 

m2 

   02 miestnosť nad 3,80 m 
výšky 

m2 

  29 bandážovanie 01 šírky do 0,10m m 

   02 šírky nad 0,10 do 0,25 m m 
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 04 ostatné práce 30 valčekovanie 01 jednofarebné m2 

   02 dvojfarebné m2 

  32 šablónovanie 01 vlysov m2 

   02 plošné m2 

03 tapetovanie 02 stropov 43 tapety lepené 01 papierové m2 

 03 stien 44 tapety samolepiace 02 vliesové m2 

   03 vinylové m2 

   04 sklotextilné m2 

   05 nálepky m2 

  

86 Zasklievacie práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny, priečky 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

02 zábradlia 
02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo profilované 01 výšky do 1 m m2 

   02 výšky do 2 m m2 

   03 výšky do 3 m m2 

  08 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

03 strechy, svetlíky 01 s podtmelením na lišty 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

04 okná, dvere 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 03 sklo plavené 03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 
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  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

06 podhľady 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  

87 Montáž technického vybavenia stravovacích zariadení, práčovní a čistiarní 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

05 práčovne, čistiarne 01 práčky 01 elektrické  ks 

 02 odstredivky 04 parné  ks 

 03 sušiarne, sušiče 04 parné  ks 

 04 hladiace zariadenia 04 parné  ks 

 05 hladiace lisy 04 parné  ks 

 06 vyváracie kotly 04 parné  ks 

 07 zariadenia pre 
chem.čistenie 

04 parné  ks 

  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kanalizácia 01 potrubie 01 rúry kameninové 01 normálne ks 

   02 kyselinovzdorné m 

  02 rúry plastové 01 novodurové ks 

   02 polyetylénové m 

   03 sklolaminátové m 

  03 rúry oceľové 01 normálne ks 

   02 nerezové m 

  04 rúry liatinové 01 hrdlové m 

   02 bezhrdlové m 

 02 príslušenstvo 01 vpuste podlahové 01 plastové ks 

   03 veľkokapacitné ks 

  02 uzávierky zápachové 01 vaňové, sprchové ks 

   02 podlahové m 

   03 pisoárové m 

   04 umývadlové ks 

   05 drezové ks 

  03 vtoky strešné, 
balkónové, terasové 

01 liatinové ks 

  04 lapače strešných 
splavenín 

02 novodurové m 

  05 posúvače kalové 01 liatinové ks 

  06 klapky 01 liatinové ks 

  07 hlavice ventilačné 01 liatinové ks 
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   02 novodurové ks 

   03 kameninové ks 

  08 privzdušňovacie ventily 01 plastové ks 

02 vodovod 01 potrubie 02 rúry plastové 01 polyetylénové m 

   02 polypropylénové m 

   03 tvarovky ks 

  03 rúry oceľové 01 pozinkované m 

   02 asfaltované m 

  04 rúry liatinové 01 prírubové m 

   02 hrdlové m 

 02 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

  23 požiarna výbava 01 hydranty ks 

   02 prúdnice ks 

   03 hadicové spojky ks 

   04 hydrantové skrine sub 

   05 hadice m 

  24 vodomery 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

03 plynovod 01 potrubie 03 rúry oceľové 01 závitové čierne m 

   02 závitové asfaltované a 
jutované 

m 

   03 poplastované m 

   04 presné m 

   05 hladké čierne m 

   06 redukcie ks 

   07 chráničky m 

 02 prípojky 25 k plynomerom 01 spájané na závit sub 

   02 spájané zváraním sub 

   03 rozpierky prípojok sub 

  26 k strojom a zariadeniam 
01 oceľové rúrky závitové 
čierne 

ks 

   02 vyvedenie a upevnenie 
plynovodných výpustiek 

ks 

 03 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

05 zariaďovacie predmety 01 záchody 41 záchody splachovacie 01 nízkopoložené ks 

   02 vysokopoložené súb. 

  42 pisoáre 01 záchodky ks 

   02 stojiská ks 

 02 kúpeľne 44 vane 01 liatinové ks 

   02 plechové ks 

   03 plastové ks 

 03 kuchyne 47 drezy 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

 05 príprava teplej vody 61 ohrievače plynové 01 prietokové ks 

   02 zásobníkové ks 

  62 zásobníky elektrické 01 akumulačné ks 

 07 zariaďovacie armatúry 71 ventily výtokové 01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

   03 rohové ks 
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  72 batérie umývadlové, 
drezové 

01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

  73 batérie vanové 01 nástenné ks 

  74 batérie sprchové 01 s pevnou výškou ks 

   02 s nastaviteľnou výškou ks 

  76 uzávierky zápachové 01 umývadlové ks 

   02 drezové ks 

   03 vaňové ks 

07 revízie domových 
plynovodov 

01 opakované skúšky 
potrubia 

10 do 20 m 01 do DN 50 úsek 

  11 nad 20 do 50 m 02 do DN 80 úsek 

  12 nad 50 m 02 do DN 80 úsek 

  

89 Kurenársko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kotolne 01 kotle teplovodné 01 na pevné palivo 01 liatinové sub 

  02 na kvapalné palivo 02 oceľové sub 

  03 na plynné palivo 02 oceľové sub 

  04 kombinované 02 oceľové sub 

  05 elektrické 02 oceľové sub 

 02 kotle horúcovodné 05 elektrické 02 oceľové sub 

 05 zariadenia 
zabezpečovacie 

11 pretlakové 01 s obsahom 30 l sub 

   02 s obsahom 60 l sub 

   03 s obsahom 120 l sub 

 06 doplňujúce zariadenia 12 hadice napúšťacie 01 gumené m 

   02 polyetylénové m 

  19 dymovody a komínové 
sady 

01 nerezové sub 

   02 plastové sub 

02 strojovne 02 ohrievače 03 kombinované 01 ležaté ks 

   02 stojaté ks 

  04 solárne 02 stojaté ks 

 03 výmenníky tepla 08 stavebnicové 01 DN 150/2,0 sub 

   02 DN 200/2,0 sub 

   03 DN 250/2,0 sub 

   04 DN 300/2,0 sub 

   05 DN 400 sub 

   06 DN 450 sub 

   07 DN 500 sub 

   08 DN 600 sub 

   09 DN 700 sub 

  09 jednochodové 01 PN 0,6/1,6 sub 

  10 dvojchodové 02 PN 2,5/2,5 sub 

 04 nádrže, nádoby 21 na kondenzát 01 štvorhranné sub 

   02 valcové sub 

  22 expanzné beztlakové 02 valcové sub 

  23 expanzné tlakové 02 stojaté sub 

  24 tlakové 01 ležaté sub 
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   02 stojaté sub 

   03 veterníky sub 

   04 vzdušníky sub 

03 rozvodné potrubia 01 z rúrok oceľových 01 závitových 02 nízkotlakové m 

  02 hladkých 03 strednotlakové m 

 06 kompenzátory 09 osové vlnové 01 závitové ks 

   02 navarovacie ks 

04 armatúry 01 ventily 01 uzatváracie 01 prírubové sub 

  02 spätné 02 závitové sub 

  03 poistné 03 privarovacie sub 

  04 redukčné 03 privarovacie sub 

  05 odvzdušňovacie 03 privarovacie sub 

  06 horúcovodné 03 privarovacie sub 

  07 regulačné 03 privarovacie sub 

  08 zmiešavacie 03 privarovacie sub 

 07 meracie 35 teplomery 01 priame ks 

   02 rohové ks 

   03 príložné ks 

   04 kondenzačné slučky ks 

   05 ďiaľkové ks 

   06 sumarizačné ks 

  36 tlakomery 01 deformačné ks 

   02 diferenčné ks 

   03 kontaktné ks 

  40 kapiláry 01 bez kompenzácie ks 

   02 s kompenzáciou ks 

05 vykurovacie telesá 01 radiátory 01 liatinové 01 článkové ks 

  02 oceľové 01 článkové ks 

   02 panelové ks 

  03 hliníkové 04 rúrkové ks 

 02 registre 05 z rúrok hladkých 01 jednopramenné ks 

  06 z rúrok rebrových 02 dvojpramenné ks 

   03 trojpramenné ks 

   04 štvorpramenné ks 

 03 sálavé zariadenia 07 trubkové infražiariče 01 jednostupňové sub 

   02 dvojstupňové sub 

  09 vyhrievacie panely 01 nástenné ks 

 04 konvekčné zariadenia 12 súpravy teplovzdušné 01 podokenné ks 

   02 nástenné ks 

07 revízie 01 tlakových nádob 01 prevádzkové 01 obsahu do 0,2 m3 sub 

  02 vnútorné 
02 obsahu nad 0,2 do 0,8 
m3 

sub 

  03 skúšky tesnosti 
03 obsahu nad 0,8 do 1,5 
m3 

ks 

  04 skúšky tlakové 
04 obsahu nad 1,5 do 5,0 
m3 

ks 

   05 obsahu nad 5,0 m3 ks 

 02 parných kotlov 04 skúšky tlakové 01 výhrev plochy do 30 m2 ks 

   02 výhrev plochy nad 30 do 
60 m2 

ks 

   03 výhrev plochy nad 60 do 
140 m2 

ks 
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   04 výhrev plochy nad 140 
m2 

ks 

 03 nízkotlakých kotolní 04 skúšky tlakové 
01 inštal výkon nad 50 do 
250 kW 

ks 

   02 inštal výkon nad 250 do 
500 kW 

ks 

   03 inštal výkon nad 500 do 
2 MW 

ks 

   04 inštal výkon nad 2 MW ks 

 04 plynových kotlov 04 skúšky tlakové 01 do 50 kW ks 

   02 nad 50 do 250 kW ks 

   03 nad 250 do 1000 kW ks 

   04 nad 1000 kW ks 

  

93 Montáž vzduchotechnických zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 ventilátory 01 axiálne    

 02 radiálne    

 03 do potrubia    

 04 špeciálne    

02 potrubie 01 rúry a tvarovky 01 spiro  ks 

  02 štvorhranné  ks 

  03 ohybné  ks 

  04 Spojky, Spony  ks 

  05 tvarovky  ks 

  06 Príruby  ks 

 02 potrubné elementy 01 tlmiče hluku  ks 

  02 klapky  ks 

  03 regulátory  ks 
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452211 Stavebné práce na mostoch 

  
45221100-3 Stavebné práce na mostoch 
45221110-6 Mosty 
45221111-3 Cestné mosty 
45221112-0 Železničné mosty 
45221113-7 Mosty pre peších 
45221114-4 Stavebné práce pre železné mosty 
45221115-1 Stavebné práce pre oceľové mosty 
45221117-5 Mostné váhy 
45221118-2 Potrubné mosty 
45221119-9 Obnova mostov 
45221120-9 Viadukty 
45221121-6 Cestné viadukty 
45221122-3 Železničné viadukty 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

05 zvislé konštrukcie 
inžinierskych stavieb 

01 piliere 01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 opory 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 krídla, steny 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 stĺpy,podpery 01 betón prostý 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

 05 úložné prahy 01 betón prostý 06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

 06 rímsy 01 betón prostý 07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 
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   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  03 betón predpätý 06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

   10 tr. C 45/55 (B 55) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové, 
železobetónové 

m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 

   02 laná t 

   03 tyče t 

08 vodorovné nosné 
konštrukcie inžinierskych 
stavieb 

01 prechodové dosky 02 betón železový 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 mostné dosky 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 mostné trámy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 mostné nosníky 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

 05 mostné komorové 02 betón železový 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  03 betón predpätý 06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

   10 tr. C 45/55 (B 55) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 
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   03 betónové, 
železobetónové 

m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 

   02 laná t 

   03 tyče t 

   04 voľné káble t 

 06 klenby 02 betón železový 06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  03 betón predpätý 06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

   10 tr. C 45/55 (B 55) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové, 
železobetónové 

m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 

   02 laná t 

   03 tyče t 

  

12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

 02 pätky 05 lomový kameň 02 lícovaný m3 

02 múry 02 výplňové 05 lomový kameň 02 lícovaný m3 

 04 obkladové 05 lomový kameň 02 lícovaný m3 

03 piliere, stĺpy 01 štvorhranné 05 lomový kameň 02 lícovaný m3 

 02 viachranné 05 lomový kameň 02 lícovaný m3 

 03 oblé 05 lomový kameň 02 lícovaný m3 

  

15 Montáže prefabrikovaných konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 dosky 01 dielce betonové  m3 

 02 pásy, prahy 02 dielce železobetonové  m3 
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 03 pätky 02 dielce železobetonové  m3 

02 múry 04 rímsy 02 dielce železobetonové  m3 

03 stĺpy, piliere,podpery 05 mostné 02 dielce železobetonové  m3 

08 vodorovné nosné 
konštr.pre mostné stavby 

01 konštrukcie plošné 02 dielce železobetonové  m3 

 02 nosníky 02 dielce železobetonové  m3 

 03 komôrkové 
08 dielce žel. betónové 
predpäté 

 m3 

 04 klenbové 02 dielce železobetonové  m3 

19 kompletné konštrukcie 06 rámy 02 dielce železobetónové  m3 

  

21 Špeciálne práce pri výstavbe mostov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 hranice 01 dielce drevené 01 plné m3 

   02 s medzerami m3 

 02 bárky 02 z dreva mäkkého 01 z guľatiny m3 

03 stĺpy, piliere 01 mostné podpery 02 z dreva mäkkého 01 na drevených pilótach m3 

08 vodorovné nosné 
konštrukcie 

01 mostovka 02 z dreva mäkkého 01 cestného mostu m2 

   02 podlaha lávky m3 

  03 z dreva tvrdého 
03 dočasná drevená 
podlaha 

m2 

  06 z oceľového plechu 01 železničného mostu m2 

 02 drevený most 01 kolmý 01 trámový m3 

  02 šikmý 02 roštový m3 

 04 kĺby a ložiská 04 z lepenky a plastov 
01 zvislé zaťaženie do 1 
MN 

ks 

  05 z valcovaných nosníkov 
02 zvislé zaťaženie do 2,5 
MN 

ks 

  06 z ocele 
03 zvislé zaťaženie do 5 
MN 

ks 

  07 elastomerové a gumené 
04 zvislé zaťaženie nad 5 
MN 

ks 

  08 hrncové 
04 zvislé zaťaženie nad 5 
MN 

ks 

  09 kĺb zo železobetónu 
04 zvislé zaťaženie nad 5 
MN 

ks 

 06 odskružovacie 
zariadenie 

14 skrutkovej stoličky 01 do 500 kN ks 

  15 hydraulických zdvihákov 01 do 250 kN ks 

   02 nad 250 do 1 000 kN ks 

   03 nad 1 000 do 2 000 kN ks 

25 doplňujúce konštrukcie 01 zvodidlá 06 oceľové 01 jednoduché m3 

   02 zábradeľné m 

 04 dilatačné zariadenia 22 výplň dilatačných škár 01 z dreva m2 

   02 z heraklitu m2 

   03 z minerálnych vlákien m2 

   04 z polysterénu m2 

  23 vložka dilatačných škár 01 z asfaltových pásov m 

   02 z fólií m 

   03 z gum. pásov š. do 200 
mm 

m 



640 

 

   04 z gum. pásov š. do 400 
mm 

m 

   05 z gum. pásov š. nad 400 
mm 

m 

  24 tesnenie dilatačných 
škár 

01 asfaltovou zálievkou m 

   02 asf. zálievkou 
modifikovanou 

m 

   03 polyuretánovým tmelom m 

   04 asfaltovým pásikom m 

   05 gumovým pásikom m 

   06 silikónovým tmelom m 

  26 mostné závery 
povrchové 

01 posun do 60 mm m 

   02 posun do 100 mm m 

   03 posun do 160 mm m 

   04 posun do 260 mm m 

   05 posun do 400 mm m 

   06 posun do 560 mm m 

   07 posun do 720 mm m 

   08 posun nad 720 mm m 

  27 mostné závery elastické 01 D do 0,015 m2 m 

   02 D do 0,020 m2 m 

   03 D do 0,026 m2 m 

   04 D do 0,034 m2 m 

   05 D do 0,044 m2 m 

   06 D do 0,058 m2 m 

   07 D do 0,076 m2 m 

   08 D do 0,100 m2 m 

 05 mostné zábrany a 
ochrany 

28 protidotykové zábrany 01 štít m2 

  29 ochrana proti účinkom 
výfukových plynov 

02 sieť m2 

  30 izolačné zábrany 02 sieť m2 

  31 krycie zábrany 02 sieť m2 

  32 protinárazové zábrany 01 pevné ks 

   02 signalizačné ks 

   03 mechanicko-zvukové 
kontrolné 

ks 

 08 zaťažovacie skúšky 33 statické 01 1.pole do 300 m2 ks 

  34 dynamické 02 1.pole do 500 m2 ks 

   03 1.pole do 800 m2 ks 

   04 1.pole nad 800 m2 ks 

   05 2. a ďalšie pole do 300 
m2 

ks 

   06 2. a ďalšie pole do 500 
m2 

ks 

   07 2. a ďalšie pole do 800 
m2 

ks 

   08 2. a ďalšie pole nad 800 
m2 

ks 

 10 podperné konštrukcie 
mostov 

06 oceľové 01 ľahké m3 

   02 ťažké m 
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  37 vozíky pre letmú 
betonáž 

01 priamopásové ks 

   02 klenbové ks 

  

68 Montáž oceľových konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 železničné mosty 01 plnostenné 
01 mostovka horná s 
priebežným 

01 zvárané t 

  02 mostovka horná s 
oceľovou 

02 skrutkované t 

  03 mostovka horná 
otvorená 

03 kombinované (zvárané, t 

  04 mostovka medziľahlá 03 kombinované (zvárané, t 

  05 mostovka medziľahlá 
otvorená 

03 kombinované (zvárané, t 

  06 mostovka dolná s 
oceľovou 

03 kombinované (zvárané, t 

  07 mostovka dolná 
otvorená 

03 kombinované (zvárané, t 

 02 komorové 01 mostovka zapustená 03 kombinované (zvárané, t 

  02 mostovka horná 03 kombinované (zvárané, t 

 03 priehradové 
01 mostovka medziľahlá 
otvorená 

03 kombinované (zvárané, t 

  02 mostovka dolná s 
priamo 

03 kombinované (zvárané, t 

  03 mostovka dolná 
otvorená 

03 kombinované (zvárané, t 

 04 provizoriá 01 zo zdvojených nosníkov 02 skrutkované t 

  02 z nosníkov I P 02 skrutkované t 

  03 skriňové MP I a MP II 02 skrutkované t 

  04 železničného vojska 02 skrutkované t 

  05 mostné piliere PIŽMO 02 skrutkované t 

05 technologické zariadenia 01 transportné mosty 01 úplne zostavené 01 výška do +15 m t 

   02 výška do +30 m t 

  02 rozobrané 01 čiastočne t 

   02 úplne t 

  03 podpery 01 kyvné a pevné t 

 02 potrubné mosty 03 podpery 01 pevné t 

   02 kyvné t 

06 ostatné doplnkové 
konštrukcie 

01 podlahy a plošiny 01 plech 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  02 rošty 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 03 oplechovanie stien z 
vlnitého plechu 

02 nitovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  03 skrutkovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 04 krytina z tvarovaného 
plechu 

01 skrutkovaná 01 výšky do 15 m m2 

 05 oplechovanie stien z 02 zvarovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  03 nastrelovaná 02 výšky nad 15 m m2 
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452212 Stavebné práce na tuneloch, šachtách a podzemných dráhach 

  
45221200-4 Stavebné práce na tuneloch, šachtách a podzemných dráhach 
45221210-7 Zakryté alebo čiastočne zakryté výkopy 
45221211-4 Podjazdy/podchody 
45221213-8 Zakryté alebo čiastočne zakryté železničné výkopy 
45221214-5 Zakryté alebo čiastočne zakryté cestné výkopy 
45221220-0 Priepusty 
45221230-3 Šachty 
45221240-6 Stavebné práce na tuneloch 
45221241-3 Cestné tunely 
45221242-0 Železničné tunely 
45221243-7 Tunely pre peších 
45221244-4 Kanalizačné tunely 
45221245-1 Tunely popod rieku 
45221246-8 Podmorské tunely 
45221247-5 Práce na razení tunelov 
45221248-2 Paženie tunelov 
  
  

01 Zemné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

05 razenie tunelárske 01 plný profil 
11 nová rakúska 
tunelovacia metóda 
(NRTM) 

01 technologická tr. výrubu 
I 

m3 

 02 kalota 12 Lombardiho metóda 
02 vystrojovacia tr. výrubu 
B 

m3 

 03 jadro 
13 metóda razenia štítom 
(TBM) 

03 vystrojovacia tr. výrubu 
C 

m3 

 04 dno 
13 metóda razenia štítom 
(TBM) 

04 vystrojovacia tr. výrubu 
D 

m3 

 05 bočný výrub 
13 metóda razenia štítom 
(TBM) 

05 vystrojovacia tr. výrubu 
E 

m3 

 06 štôlní 01 v hornine suchej 01 I. stupeň raziteľnosti m3 

  13 metóda razenia štítom 
(TBM) 

05 technologická tr. výrubu 
V 

m3 

 07 šachiet 02 v hornine mokrej 02 II. stupeň raziteľnosti m3 

 08 tunelov 03 silne zavodnenej 03 III. stupeň raziteľnosti m3 

   04 liata skala m3 

06 premiestnenie 03 vodorovné pod zemou 01 do 100 m 01 bez rozdielu triedy m3 

  02 do 1 000 m 01 bez rozdielu triedy m3 

  03 do 3 000 m 01 bez rozdielu triedy m3 

  04 nad 3 000 m 01 bez rozdielu triedy m3 

07 paženie resp.zaistenie 
výrubu v podzemí 

02 tunelov 01 striekaným betónom 01 v hornine suchej m2 

  

02 Práce špeciálneho zakladania 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 zlepšovanie základovej 
pôdy 

17 injektovanie 
nízkotlakové v podzemí 

18 kamenivom ťaženým, 
spojivom cementovým, 
ílovým, chemickým, 
bitúmenovým, plynnoem 

 m3 

 19 injektovanie 
vysokotlakové v podzemí 

18 kamenivom ťaženým, 
spojivom cementovým, 
ílovým, chemickým, 
bitúmenovým, plynnoem 

 m3 

02 vrty 
02 pre injektáž a monitoring 
v podzemí 

71 tr.horniny I 01 D do 16 mm m 
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 03 pre svorníky a kotvy v 
podzemí 

72 tr.horniny II 02 D do 25 mm m 

 04 pre odvodnenie v 
podzemí 

73 tr.horniny III 03 D do 35 mm m 

 05 pre mikropilóty v 
podzemí 

74 tr.horniny IV 04 D do 50 mm m 

  75 tr.horniny V 05 D do 80 mm m 

  76 tr.horniny VI 06 D do 100 mm m 

  77 bez rozdielu triedy 07 D do 160 mm m 

   08 D do 200 mm m 

   09 D do 250 mm m 

06 spevňovanie hornín a 
konštrukcií 

01 svorníky v podzemí 41 mechanicky upínané 01 dĺ. do 0,5 m ks 

  42 hydraulicky upínané 02 dĺ. do 1,0 m ks 

  43 samozávrtné 03 dĺ. do 1,5 m ks 

  44 lepené 04 dĺ. do 2,0 m ks 

  45 oceľové injektované 05 dĺ. do 2,5 m ks 

  46 oceľové maltované 06 dĺ. do 3,0 m ks 

  48 laminátové 06 dĺ. do 3,0 m ks 

 03 kotvy v podzemí 41 mechanicky upínané 01 dĺ. do 3 m ks 

  42 hydraulicky upínané 02 dĺ. do 4 m ks 

  43 samozávrtné 03 dĺ. do 5 m ks 

  44 lepené 04 dĺ. do 6 m ks 

  45 oceľové injektované 05 dĺ. do 7 m ks 

  46 oceľové maltované 06 dĺ. do 8 m ks 

  47 oceľ.tyčové PG 
injektované 

07 dĺ. do 9 m ks 

  48 laminátové 08 dĺ. do 10 m ks 

  49 špeciálne 08 dĺ. do 10 m ks 

  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

11 štôlne 01 primárne ostenie 07 betón striekaný 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

  08 betón striekaný s 
oceľovými vláknami 

05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

  09 betón striekaný s 
umelohmotnými vláknami 

06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 sekundárne ostenie 01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

  14 debnenie posuvné 02 oceľové m2 
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  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 dno 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

  02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 výplň technolog. 
nadvýlomu 

01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 05 výplň geologicky 
podmieneného nadvýlomu 

01 betón prostý 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

 
06 výplň nevzniknutých 
predpoklad. deformácíí 
výrubu 

01 betón prostý 06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

12 tunely 01 primárne ostenie 07 betón striekaný 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

  08 betón striekaný s 
oceľovými vláknami 

05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

  09 betón striekaný s 
umelohmotnými vláknami 

06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

03 10335 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 sekundárne ostenie 01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 dno 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

  02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 
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   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 výplň technologického 
nadvýlomu 

01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 05 výplň geologicky 
podmieneného nadvýlomu 

07 betón striekaný 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 
06 výplň nevzniknutých 
predpokladaných 
deformácíí výrubu 

07 betón striekaný 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 07 výplň za rubom 
obmurovky 

07 betón striekaný 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

 08 čelné múry portálu 07 betón striekaný 06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

 09 opory tunelov a portálov 07 betón striekaný 07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

 10 tunelový výklenok 07 betón striekaný 07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

 11 klenba 07 betón striekaný 07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

 12 tunelová stoka 07 betón striekaný 07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

 13 pätkový prah 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

06 10505 t 

13 šachty podzemné 01 primárne ostenie 07 betón striekaný 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

  08 betón striekaný s 
oceľovými vláknami 

05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

  09 betón striekaný s 
umelohmotnými vláknami 

06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 sekundárne ostenie 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 výplň technologického 
nadvýlomu 

01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 05 výplň geologicky 
podmieneného nadvýlomu 

01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 
06 výplň nevzniknutých 
predpokladaných 
deformácíí výrubu 

01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 07 výplň za rubom 
obmurovky 

01 betón prostý 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 
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   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

 08 na tunelovej stoke-dno 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 09 na tunelovej stoke-steny 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  

26 Tunelárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

11 štôlne 01 ostenie 01 zo železobetónových rúr  m 

  02 prefabrikované 
segmenty 

 m 

 02 vnútorná obmurovka 
03 keramickými 
segmentami 

 m 

  04 laminátovými 
segmentami 

 m2 

 03 trvalá výstroj 
02 prefabrikované 
segmenty 

 m 

 04 prechodová berma 
03 obklad keramickými 
pásikmi 

 m 

 05 koľaj 05 na oceľových podvaloch  m 

 06 odvodnenie stokami, 
kanálmi 

02 prefabrikované dielce  m 

 11 očistenie plôch 11 vodou  m2 

12 tunely 01 podkladné vrstvy 21 štrk, štrkopiesok  m3 

  22 drevený prah  m3 

  23 rovnanina z lomového 
kameňa 

 m3 

 02 vnútorná obmurovka 24 z kopákov  m3,m 

  25 z lomového kameňa  m3,m 

 06 odvodnenie 
31 zvodnicami z 
polystyrénu 

01 rovnými m 

   02 rohovými m 

  32 zvislými zvodnicami 01 I. stupeň raziteľnosti m 

  33 rubu obmurovky z 
betónových rúr 

02 II. stupeň raziteľnosti m 

  34 rubu obmurovky z rúr 
PVC 

03 III. stupeň raziteľnosti m 

  35 rubu obmurovky 
flexibilnou drenážkou 

04 liata skala m 

 07 tunelová stoka 41 doplnky 02 liatinové mreže ks 

   03 poklopy ks 

   04 stúpadlá do šachiet ks 

 11 očistenie plôch 11 vodou 01 líca obmurovky, skaly m2 

  21 pieskom 01 líca obmurovky m2 

   02 líca skaly m2 

   03 škár obmurovky m2 

 13 škárovanie 43 vysekanie škár 
01 hĺbkového tunelového 
muriva 

m,m2 
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  51 cementovou maltou 
01 hĺbkového tunelového 
muriva 

m,m2 

  52 aktivovanou maltou, 
suspenziou 

01 hĺbkového tunelového 
muriva 

m,m2 

  53 rozpínavou zmesou 
01 hĺbkového tunelového 
muriva 

m,m2 

 14 doplňujúce práce a 
konštrukcie 

44 pojazdnými 
prostriedkami 

01 motorový vozík hod 

   02 vozík koľajový prívesný hod 

   03 železničný voz hod 

   04 špeciálny voz hod 

  47 skruže priehradové 01 z betonárskej ocele t 

 21 špeciálne inžinierske 
práce 

61 geotechnický monitoring 
01 merací bod 
konvergenčný 

ks 

   02 extenzometre jenoduché ks 

   03 extenzometre trojité ks 

   04 zariadenie na meranie 
horninového tlaku 

ks 

   
05 zariadenie na meranie 
pretvorenia striekaného 
betónu 

ks 

   06 vykonávanie a 
vyhodnocovanie meraní 

etapa 
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452221 Stavebné práce na stavbách zariadení na spracovanie odpadu 

  
45222100-0 Zariadenia na spracovanie odpadu 
45222110-3 Skládky odpadu 
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452231 Montáž kovových konštrukcií 

  
45223100-7 Montáž kovových konštrukcií 
45223110-0 Inštalácia kovových konštrukcií 
  
  

68 Montáž oceľových konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 budovy 01 priemyselné 01 jednopodlažné 01 bez žeriavových dráh m2 

   02 so žeriavovými dráhami m2 

  02 viacpodlažné 01 výšky do 15 m m2 

   02 výšky nad 15 m m2 

  03 obilné silá 01 bunková časť t 

   02 strojovňa t 

  04 skleníky 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 03 strechy 
01 hmotnosť plášťa do 50 
kg/m2 

01 bez svetlíkov a so 
svetlíkmi 

m2 

  02 hmotnosť plášťa do100 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

  03 hmotnosť plášťa do150 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi t 

  04 hmotnosť plášťa do 230 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

06 ostatné doplnkové 
konštrukcie 

01 podlahy a plošiny 01 plech 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  02 rošty 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 03 oplechovanie stien z 
vlnitého plechu 

02 nitovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  03 skrutkovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 04 krytina z tvarovaného 
plechu 

01 skrutkovaná 01 výšky do 15 m m2 

 05 oplechovanie stien z 02 zvarovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  03 nastrelovaná 02 výšky nad 15 m m2 
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452238 Kompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií 

  
45223810-7 Prefabrikované konštrukcie 
45223820-0 Prefabrikované diely a ich súčasti 
45223821-7 Prefabrikované diely 
45223822-4 Prefabrikované súčasti 
  
  

15 Montáže prefabrikovaných konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 dosky 01 dielce betonové  m3 

 02 pásy, prahy 02 dielce železobetonové  m3 

 03 pätky 02 dielce železobetonové  m3 

02 múry 01 nosné 02 dielce železobetonové  m3 

 02 výplňové 01 dielce betonové  m3 

 03 obkladové 02 dielce železobetonové  m3 

 04 rímsy 03 dielce keramické  m3 

 05 preklady 04 dielce metaloplastické  m3 

  05 dielce nepálené  m3 

  08 dielce žel. betónové 
predpäté 

 m3 

03 stĺpy, piliere,podpery 01 nárožné 02 dielce železobetonové  m3 

 02 lodžiové 06 dielce kovové  m3 

 03 dilatačné 06 dielce kovové  m3 

 04 skeletové 06 dielce kovové  m3 

04 steny a priečky 01 nosné 02 dielce železobetonové  m3 

 02 výplňové 01 dielce betonové  m3 

 03 oddeľovacie 02 dielce železobetonové  m3 

  03 dielce keramické  m3 

  04 dielce metaloplastické  m3 

  05 dielce nepálené  m3 

  06 dielce kovové  m3 

  07 dielce drevené  m3 

 04 parapety 02 dielce železobetónové  m3 

  05 dielce nepálené  m3 

 05 atiky 02 dielce železobetónové  m3 

 06 zábradlia 02 dielce železobetonové  m3 

  03 dielce keramické  m3 

  04 dielce metaloplastické  m3 

  05 dielce nepálené  m3 

  06 dielce kovové  m3 

  07 dielce drevené  m3 

07 stropy a stropné 
konštr.pre pozemné stavby 

01 konštrukcie plošné 02 dielce železobetonové  m3 

 02 nosníky 03 dielce keramické  m3 

  08 dielce žel. betónové 
predpäté 

 m3 

09 schodiská 01 konštrukcie plošné 02 dielce železobetonové  m3 

 02 celé ramená 02 dielce železobetonové  m3 

10 zastrešenie 01 väzníky 02 dielce železobetonové  m3 

 02 trámy 05 dielce z ľahkých betónov  m3 
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  06 dielce kovové  m3 

  07 dielce drevené  m3 

 03 plášť 02 dielce železobetonové  m3 

20 mestský mobiliár 01 lavičky 02 dielce železobetonové  ks 

 02 nádoby na odpad 04 dielce metaloplastické  ks 

 03 kvetináče 06 dielce kovové  ks 

 04 telefónne búdky 07 dielce drevené  ks 

 05 prístrešky MHD 07 dielce drevené  ks 

 06 verejné toalety 07 dielce drevené  ks 
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452311 Všeobecné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení 

  
45231100-6 Všeobecné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení 
45231110-9 Kladenie potrubných vedení 
45231111-6 Dvíhanie a prekládka potrubných vedení 
45231112-3 Inštalácia potrubného systému 
45231113-0 Prekládka potrubných vedení 
  
  

27 Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovod., produkt. a 
rozvod. medi. plynov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 plynovody 01 rúry oceľové 01 trieda 11-13 01 od D 14 do D 18 mm m 

  02 trieda 15 02 nad D 18 do D 28 mm m 

   03 nad D 28 do D 45,5 mm m 

   04 nad D 45,5 do D 60,3 
mm 

m 

   05 nad D 60,3 do D 89 mm m 

   06 nad D 89 do D 159 mm m 

   07 nad D 159 do D 377 mm m 

   08 nad D 377 do D 530 mm m 

   09 nad D 530 do D 820 mm m 

   10 nad D 820 do D 1220 
mm 

m 

   11 nad D 1220 mm m 

  03 závitové 01 od DN 1/8" do DN 1" m 

   02 nad DN 1" do DN 2" m 

   03 nad DN 2" do DN 3" m 

   04 nad DN 3" do DN 4" m 

   05 nad DN 4" do DN 6" m 

  09 rúrové diely privarovacie 01 do D 18 mm ks 

   02 nad D 18 do D 28 mm ks 

   03 nad D 28 do D 45,5 mm ks 

   04 nad D 45,5 do D 60,3 
mm 

ks 

   05 nad D 60,3 do D 89 mm ks 

   06 nad D 89 do D 159 mm ks 

   07 nad D 159 do D 377 mm ks 

   08 nad D 377 do D 530 mm ks 

   09 nad D 530 do D 820 mm ks 

   10 nad D 820 do D 1220 
mm 

ks 

   11 nad D 1220 mm ks 

  10 rúrové diely prírubové 01 do 50 kg ks 

   02 nad 50 do 250 kg ks 

   03 nad 250 do 500 kg ks 

   04 nad 500 do 1 000 kg ks 

   05 nad 1 000 do 5 000 kg ks 

   06 nad 5 000 do 15 000 kg ks 

   10 prírubové spoje spoj 

  11 rúrové diely závitové 01 od DN 1/8" do DN 1" ks 

   02 nad DN 1" do DN 2" ks 
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   03 nad DN 2" do DN 3" ks 

   04 nad DN 3" do DN 4" ks 

   05 nad DN 4" do DN 6" ks 

 04 rúry plastové 21 PE, PP 01 do D 10 mm m 

   02 nad D 10 do D 50 mm m 

   03 nad D 50 do D 110 mm m 

   04 nad D 110 do D 160 mm m 

   05 nad D 160 do D 250 mm m 

   06 nad D 250 do D 315 mm m 

   07 nad D 315 do 400 mm m 

   08 nad 400 mm m 

  23 rúrové diely PE, PP 01 do D 10 mm ks 

   02 nad D 10 do D 50 mm ks 

   03 nad D 50 do D 110 mm ks 

   04 nad D 110 do D 160 mm ks 

   05 nad D 160 do D 250 mm ks 

   06 nad D 250 do D 315 mm ks 

   07 nad D 315 do 400 mm ks 

   08 nad 400 mm ks 

 12 ostatné montážne práce 
81 uloženie a 
dopln.konštrukcie 

01 preskrutkovaním kg 

   02 privarením kg 

   03 montáž nádrže,osadenie 
zaťažovacích dielcov 

ks 

  82 revízia a repasia armatúr 01 zosúvadlové uzávery ks 

   02 uzatváracie a regulačné 
ventily 

ks 

   03 spätné ventily a klapky ks 

   04 odvádzače kondenzátu ks 

   05 odmastenie armatúr ks 

  83 doplňujúce činnosti 01 zemná súprava m2 

   02 čuchačky ks 

   03 hydropneumatické 
ovládanie 

ks 

   04 regulačné stanice ks 

   
05 kontrolné meranie z 
hľadiska ochrany pred 
koróziou 

ks 

   06 ostrý prepoj ks 

   07 prepojovacie objekty ks 

  84 nedeštruktívne skúšky 
01 prežiarenie zvarov 
irídiom 

ks 

   02 prežiarenie zvarov 
cobaltom 

ks 

   03 prežiarenie zvarov 
yterbiom 

ks 

   04 prežiarenie zvarov rtg 
aparatúrou 

ks 

   05 kontrola zvarov 
ultrazvukom 

ks 

   06 skúšanie magnetickou 
kontrolou 

ks 

   07 skúšanie austentických 
materiálov 

ks 

   08 skúška tesnosti zvaru ks 
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  85 tlak. skúšky tesnosti 
potrubia 

01 vodou m 

   02 vzduchom m 

   03 čistenie m 

  86 katodická ochrana 
porubia 

01 kontrolné vývody ks 

   02 uzemnenie ks 

   03 spojovacie a 
prepojovacie objekty 

ks 

   04 regulačné objekty ks 

02 vodovody 01 rúry oceľové 01 trieda 11-13 01 od D 14 do D 18 mm m 

  02 trieda 15 02 nad D 18 do D 28 mm m 

   03 nad D 28 do D 45,5 mm m 

   04 nad D 45,5 do D 60,3 
mm 

m 

   05 nad D 60,3 do D 89 mm m 

   06 nad D 89 do D 159 mm m 

   07 nad D 159 do D 377 mm m 

   08 nad D 377 do D 530 mm m 

   09 nad D 530 do D 820 mm m 

   10 nad D 820 do D 1220 
mm 

m 

   11 nad D 1220 mm m 

  03 závitové 01 od DN 1/8" do DN 1" m 

   02 nad DN 1" do DN 2" m 

   03 nad DN 2" do DN 3" m 

   04 nad DN 3" do DN 4" m 

   05 nad DN 4" do DN 6" m 

  09 rúrové diely privarovacie 01 do D 18 mm ks 

   02 nad D 18 do D 28 mm ks 

   03 nad D 28 do D 45,5 mm ks 

   04 nad D 45,5 do D 60,3 
mm 

ks 

   05 nad D 60,3 do D 89 mm ks 

   06 nad D 89 do D 159 mm ks 

   07 nad D 159 do D 377 mm ks 

   08 nad D 377 do D 530 mm ks 

   09 nad D 530 do D 820 mm ks 

   10 nad D 820 do D 1220 
mm 

ks 

   11 nad D 1220 mm ks 

  10 rúrové diely prírubové 01 do 50 kg ks 

   02 nad 50 do 250 kg ks 

   03 nad 250 do 500 kg ks 

   04 nad 500 do 1 000 kg ks 

   05 nad 1 000 do 5 000 kg ks 

   06 nad 5 000 do 15 000 kg ks 

   10 prírubové spoje spoj 

  11 rúrové diely závitové 01 od DN 1/8" do DN 1" ks 

   02 nad DN 1" do DN 2" ks 

   03 nad DN 2" do DN 3" ks 

   04 nad DN 3" do DN 4" ks 

   05 nad DN 4" do DN 6" ks 
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 04 rúry plastové 21 PE, PP 01 do D 10 mm m 

   02 nad D 10 do D 50 mm m 

   03 nad D 50 do D 110 mm m 

   04 nad D 110 do D 160 mm m 

   05 nad D 160 do D 250 mm m 

   06 nad D 250 do D 315 mm m 

  22 PVC 01 D 15-25 mm m 

   02 D 32-50 mm m 

   03 D 90 mm m 

   04 D 110 mm m 

   05 D 160 mm m 

   06 D 225 mm m 

   07 D 315 mm m 

   08 D 400 mm m 

  23 rúrové diely PE, PP 01 do D 10 mm ks 

   02 nad D 10 do D 50 mm ks 

   03 nad D 50 do D 110 mm ks 

   04 nad D 110 do D 160 mm ks 

   05 nad D 160 do D 250 mm ks 

   06 nad D 250 do D 315 mm ks 

  24 rúrové diely PVC 01 DN 15-25 mm ks 

   02 DN 32-50 mm ks 

   03 D 90 mm ks 

   04 D 110 mm ks 

   05 D 160 mm ks 

   06 D 225 mm ks 

   07 D 315 mm ks 

 05 rúry liatinové 31 tlakové hrdlové 01 DN 80 mm m 

  32 tlakové prírubové 02 DN 100 mm m 

  33 tvarovky 03 DN 150 mm m 

  34 výsek alebo výrez 04 DN 200 mm m 

   05 DN 250 mm m 

   06 DN 300 mm m 

   07 DN 350 mm m 

   08 DN 400 mm m 

   09 DN 500 mm m 

   10 DN 600 mm m 

   11 DN 800 mm m 

   12 DN 1 000 mm m 

   13 DN 1 200 mm m 

 11 ostatné konštrukcie 74 armatúry 01 posúvače ks 

   02 ventily ks 

   03 kompenzátory, 
montážne vložky 

ks 

   04 koncové klapky ks 

   05 spätné klapky ks 

   06 hydranty ks 

   07 navrtávacie pásy ks 

   08 nasávacie koše ks 

   09 vtokové koše ks 

   10 zemné súpravy ks 
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  76 doplnky 01 poklopy ks 

   03 krycie hrnce posúvačov ks 

   04 stúpadla ks 

 12 ostatné montážne práce 
81 uloženie a 
dopln.konštrukcie 

01 preskrutkovaním kg 

   02 privarením kg 

   03 montáž nádrže ks 

  82 revízia a repasia armatúr 01 zosúvadlové uzávery ks 

   02 uzatváracie a regulačné 
ventily 

ks 

   03 spätné ventily a klapky ks 

   04 odvádzače kondenzátu ks 

   05 odmastenie armatúr ks 

  83 doplňujúce činnosti 
01 meracia a čerpacia 
technika kvapalných palív a 
olejov 

ks 

   02 centrálne tukové 
mazanie 

ks, m 

  85 tlak. skúšky tesnosti 
potrubia 

01 vodou m 

   02 vzduchom m 

   03 čistenie m 

03 kanalizácie 02 ostatné konštrukcie 14 vpusty kanalizačné 01 z betónových dielcov ks 

   02 plastové ks 

  18 doplnky 03 mreže ks 

 04 rúry plastové 21 PE, PP 01 DN 125 m, ks 

  22 PVC 01 DN 100 m,ks 

  23 tvarovky z PE, PP 02 DN 200 m, ks 

   03 DN 250 m, ks 

   04 DN 300 m, ks 

   05 DN 400 m, ks 

   06 DN 500 m, ks 

   07 DN 600 m, ks 

   08 DN 800 m, ks 

   09 DN 1 000 m, ks 

   10 DN 1 200 m, ks 

  24 tvarovky z PVC 02 DN 125 m,ks 

   03 DN 150 m,ks 

   04 DN 200 m,ks 

   05 DN 300 m,ks 

   06 DN 400 m,ks 

   07 DN 600 m,ks 

   08 DN 800 m,ks 

   09 DN 1 000 m,ks 

  25 sklolaminátové 01 DN 150 m,ks 

  26 tvarovky sklolaminátové 02 DN 200 m,ks 

   03 DN 250 m,ks 

   04 DN 300 m,ks 

   05 DN 350 m,ks 

   06 DN 400 m,ks 

   07 DN 500 m,ks 

   08 DN 600 m,ks 
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   09 DN 700 m,ks 

   10 DN 800 m,ks 

   11 DN 900 m,ks 

   12 DN 1 000 m,ks 

   13 DN 1 100 m,ks 

   14 DN 1 200 m,ks 

   15 DN 1 400 m,ks 

   16 DN 1 500 m,ks 

   17 DN 1 600 m,ks 

   18 DN 1 800 m,ks 

   19 DN 2 000 m,ks 

   20 DN 2 200 m,ks 

   21 DN 2 400 m,ks 

 06 rúry betónové 41 s polodrážkou 01 DN 100 m,ks 

  42 hrdlové 02 DN 150 m,ks 

  43 tvarovky 03 DN 200 m,ks 

  44 útesy 04 DN 250 m,ks 

   05 DN 300 m,ks 

   06 DN 400 m,ks 

   07 DN 500 m,ks 

   08 DN 600 m,ks 

   09 DN 800 m,ks 

   10 DN 1 000 m,ks 

   11 DN 1 200 m,ks 

 07 rúry železobetonové 46 tlakové 01 DN 300 m 

   02 DN 400 m 

   03 DN 500 m 

   04 DN 600 m 

   05 DN 800 m 

   06 DN 1 000 m 

   07 DN 1 100 m 

   08 DN 1 200 m 

   09 DN 1 500 m 

   10 DN 1 650 m 

   11 DN 2 200 m 

 08 rúry kameninové 51 splaškové 01 DN 100 m,ks 

  52 chemická 02 DN 125 m,ks 

  53 tvarovky 03 DN 150 m,ks 

  54 útesy 04 DN 200 m,ks 

  55 výsek 05 DN 250 m,ks 

   06 DN 300 m,ks 

   07 DN 350 m,ks 

   08 DN 400 m,ks 

   09 DN 500 m,ks 

   10 DN 600 m,ks 

   11 DN 700 m,ks 

   12 DN 800 m,ks 

   13 DN 1 000 m,ks 

 11 ostatné konštrukcie 69 vstupný komín 01 z betónových dielcov ks 

  70 šachty armatúrne 02 plastové ks 
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  71 šachty a spádoviská 
kanalizačné 

02 plastové ks 

  72 vpusty kanalizačné 02 plastové ks 

  73 odlučovače, žumpy, 
ČOV 

02 plastové ks 

  74 armatúry 01 posúvače ks 

   02 zemná súpravy ks 

  75 skúšky tesnosti 01 potrubia m 

   02 nádrží m3 

  76 doplnky 01 poklopy ks 

   02 mreže ks 

   03 krycie hrnce posúvačov ks 

   04 stúpadla ks 

   05 merné žľaby ks 

  77 vsakovacie bloky 02 plastové ks 

  78 domové ČOV 02 plastové ks 

04 teplovody 01 rúry oceľové 01 trieda 11-13 01 od D 14 do D 18 mm m 

  02 trieda 15 02 nad D 18 do D 28 mm m 

   03 nad D 28 do D 45,5 mm m 

   04 nad D 45,5 do D 60,3 
mm 

m 

   05 nad D 60,3 do D 89 mm m 

   06 nad D 89 do D 159 mm m 

   07 nad D 159 do D 377 mm m 

   08 nad D 377 do D 530 mm m 

   09 nad D 530 do D 820 mm m 

   10 nad D 820 do D 1220 
mm 

m 

   11 nad D 1220 mm m 

  03 závitové 01 od DN 1/8" do DN 1" m 

   02 nad DN 1" do DN 2" m 

   03 nad DN 2" do DN 3" m 

   04 nad DN 3" do DN 4" m 

   05 nad DN 4" do DN 6" m 

  09 rúrové diely privarovacie 01 do D 18 mm ks 

   02 nad D 18 do D 28 mm ks 

   03 nad D 28 do D 45,5 mm ks 

   04 nad D 45,5 do D 60,3 
mm 

ks 

   05 nad D 60,3 do D 89 mm ks 

   06 nad D 89 do D 159 mm ks 

   07 nad D 159 do D 377 mm ks 

   08 nad D 377 do D 530 mm ks 

   09 nad D 530 do D 820 mm ks 

   10 nad D 820 do D 1220 
mm 

ks 

   11 nad D 1220 mm ks 

  10 rúrové diely prírubové 01 do 50 kg ks 

   02 nad 50 do 250 kg ks 

   03 nad 250 do 500 kg ks 

   04 nad 500 do 1 000 kg ks 

   05 nad 1 000 do 5 000 kg ks 
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   06 nad 5 000 do 15 000 kg ks 

   10 prírubové spoje spoj 

  11 rúrové diely závitové 01 od DN 1/8" do DN 1" ks 

   02 nad DN 1" do DN 2" ks 

   03 nad DN 2" do DN 3" ks 

   04 nad DN 3" do DN 4" ks 

   05 nad DN 4" do DN 6" ks 

 12 ostatné montážne práce 
81 uloženie a 
dopln.konštrukcie 

01 preskrutkovaním kg 

   02 privarením kg 

   03 montáž nádrže ks 

  82 revízia a repasia armatúr 01 zosúvadlové uzávery ks 

   02 uzatváracie a regulačné 
ventily 

ks 

   03 spätné ventily a klapky ks 

   04 odvádzače kondenzátu ks 

   05 odmastenie armatúr ks 

  85 tlak. skúšky tesnosti 
potrubia 

01 vodou m 

   02 vzduchom m 

   03 čistenie m 

05 produktovody 01 rúry oceľové 01 trieda 11-13 01 od D 14 do D 18 mm m 

  02 trieda 15 02 nad D 18 do D 28 mm m 

   03 nad D 28 do D 45,5 mm m 

   04 nad D 45,5 do D 60,3 
mm 

m 

   05 nad D 60,3 do D 89 mm m 

   06 nad D 89 do D 159 mm m 

   07 nad D 159 do D 377 mm m 

   08 nad D 377 do D 530 mm m 

   09 nad D 530 do D 820 mm m 

   10 nad D 820 do D 1220 
mm 

m 

   11 nad D 1220 mm m 

  03 závitové 01 od DN 1/8" do DN 1" m 

   02 nad DN 1" do DN 2" m 

   03 nad DN 2" do DN 3" m 

   04 nad DN 3" do DN 4" m 

   05 nad DN 4" do DN 6" m 

  04 z nehrdzav. ocele tr.17 01 od D 14 do D 18 mm ks,m 

  05 tr.17 RENA 02 nad D 18 do D 28 mm ks,m 

  06 zhotovenie odbočky 03 nad D 28 do D 45,5 mm ks,m 

  07 zhotovenie segmentu 
04 nad D 45,5 do D 60,3 
mm 

ks,m 

   05 nad D 60,3 do D 89 mm ks,m 

   06 nad D 89 do D 159 mm ks,m 

   07 nad D 159 do D 377 mm ks,m 

   08 nad D 377 do D 530 mm ks,m 

  08 chráničky,pozdĺžne 
delené chráničky 

01 do D 219 mm m 

   02 nad D 219 do D 820 mm m 

   03 nad D 820 do 1 020 mm m 
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   04 nad D 1 020 do D 1 220 
mm 

m 

   05 nad D 1 020 do D 1 620 
mm 

m 

   06 nad D 1 620 do D 2 200 
mm 

m 

   07 nad D 2 200 mm m 

  09 rúrové diely privarovacie 01 do D 18 mm ks 

   02 nad D 18 do D 28 mm ks 

   03 nad D 28 do D 45,5 mm ks 

   04 nad D 45,5 do D 60,3 
mm 

ks 

   05 nad D 60,3 do D 89 mm ks 

   06 nad D 89 do D 159 mm ks 

   07 nad D 159 do D 377 mm ks 

   08 nad D 377 do D 530 mm ks 

   09 nad D 530 do D 820 mm ks 

   10 nad D 820 do D 1220 
mm 

ks 

   11 nad D 1220 mm ks 

  10 rúrové diely prírubové 01 do 50 kg ks 

   02 nad 50 do 250 kg ks 

   03 nad 250 do 500 kg ks 

   04 nad 500 do 1 000 kg ks 

   05 nad 1 000 do 5 000 kg ks 

   06 nad 5 000 do 15 000 kg ks 

   10 prírubové spoje spoj 

  11 rúrové diely závitové 01 od DN 1/8" do DN 1" ks 

   02 nad DN 1" do DN 2" ks 

   03 nad DN 2" do DN 3" ks 

   04 nad DN 3" do DN 4" ks 

   05 nad DN 4" do DN 6" ks 

 04 rúry plastové 21 PE, PP 01 do D 10 mm m 

   02 nad D 10 do D 50 mm m 

   03 nad D 50 do D 110 mm m 

   04 nad D 110 do D 160 mm m 

   05 nad D 160 do D 250 mm m 

   06 nad D 250 do D 315 mm m 

  23 rúrové diely PE, PP 01 do D 10 mm ks 

   02 nad D 10 do D 50 mm ks 

   03 nad D 50 do D 110 mm ks 

   04 nad D 110 do D 160 mm ks 

   05 nad D 160 do D 250 mm ks 

 09 rúry sklenené 
61 s kuželovite rozšírenými 
koncami 

01 I.skupina DN 15 do DN 
80 

m 

   02 II.skupina DN 15 do DN 
80 

m 

  62 s guľovite zabrúsenými 
koncami 

01 I.skupina DN 15 do DN 
80 

m 

   02 I.skupina nad DN 80 do 
DN 150 

m 

   03 II.skupina DN 15 do DN 
80 

m 
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   04 II.skupina nad DN 80 do 
DN 150 

m 

  63 tvarovky 01 dvojkoncové ks 

   02 trojkoncové ks 

   03 štvorkoncové ks 

  64 kohúty 01 priechodné ks 

   02 trojcestné ks 

 12 ostatné montážne práce 
81 uloženie a 
dopln.konštrukcie 

01 preskrutkovaním kg 

   02 privarením kg 

   03 montáž nádrže ks 

  82 revízia a repasia armatúr 01 zosúvadlové uzávery ks 

   02 uzatváracie a regulačné 
ventily 

ks 

   03 spätné ventily a klapky ks 

   04 odvádzače kondenzátu ks 

   05 odmastenie armatúr ks 

  83 doplňujúce činnosti 
01 meracia a čerpacia 
technika kvapalných palív a 
olejov 

ks 

   02 centrálne tukové 
mazanie 

ks, m 

  85 tlak. skúšky tesnosti 
potrubia 

01 vodou m 

   02 vzduchom m 

   03 čistenie m 

06 rozvody medicinálnych 
plynov 

10 rúrky medené, 
mosadzné 

71 bezošvá 01 D do 20 mm m 

  72 medzikus 02 D nad 20 do D 32 mm m 

   03 D nad 32 do D 50 mm m 

   04 D nad 50 do D 80 mm m 

 12 ostatné montážne práce 83 doplňujúce činnosti 01 zaslepenie zvodu ks 

   02 fľašové batérie ks 

   03 pomocné redukčné 
skrine 

ks 

   04 ventily ks 

   05 odvodňovače ks 

   06 panel ukončenia 
rozvodu 

ks 

   07 manometre ks 

   08 pripojovacie špirály ks 

   09 tlakové kohúty ks 

   10 rozdeľovač ks 

   11 záverečné tlakové 
skúšky 

ks 

07 chráničky 01 rúry oceľové 01 nedelená 01 do D 219 mm m 

 04 rúry plastové 02 delená 02 nad D 219 do D 820 mm m 

   03 nad D 820 do 1 020 mm m 

   04 nad D 1 020 do D 1 220 
mm 

m 

   05 nad D 1 020 do D 1 620 
mm 

m 

   06 nad D 1 620 do D 2 200 
mm 

m 

   07 nad D 2 200 mm m 
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31 sanácie potrubí 01 rúry oceľové 
01 bezvýkopová 
technológia 

01 vyvložkovanie m 

 04 rúry plastové 
01 bezvýkopová 
technológia 

02 cementácia m 

 05 rúry liatinové 
01 bezvýkopová 
technológia 

02 cementácia m 

 06 rúry betónové 
01 bezvýkopová 
technológia 

02 cementácia m 

 07 rúry železobetonové 
01 bezvýkopová 
technológia 

02 cementácia m 

 08 rúry kameninové 
01 bezvýkopová 
technológia 

02 cementácia m 
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452312 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení nafty a plynu 

  
45231200-7 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení nafty a plynu 
45231210-0 Stavebné práce pre ropovody 
45231220-3 Stavebné práce pre plynovody 
45231221-0 Hlavné prívodné plynové potrubie 
45231222-7 Práce na plynojemoch 
45231223-4 Doplnkové práce na rozvode plynu 
  
  

27 Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovod., produkt. a 
rozvod. medi. plynov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 plynovody 01 rúry oceľové 01 trieda 11-13 01 od D 14 do D 18 mm m 

  02 trieda 15 02 nad D 18 do D 28 mm m 

   03 nad D 28 do D 45,5 mm m 

   04 nad D 45,5 do D 60,3 
mm 

m 

   05 nad D 60,3 do D 89 mm m 

   06 nad D 89 do D 159 mm m 

   07 nad D 159 do D 377 mm m 

   08 nad D 377 do D 530 mm m 

   09 nad D 530 do D 820 mm m 

   10 nad D 820 do D 1220 
mm 

m 

   11 nad D 1220 mm m 

  03 závitové 01 od DN 1/8" do DN 1" m 

   02 nad DN 1" do DN 2" m 

   03 nad DN 2" do DN 3" m 

   04 nad DN 3" do DN 4" m 

   05 nad DN 4" do DN 6" m 

  09 rúrové diely privarovacie 01 do D 18 mm ks 

   02 nad D 18 do D 28 mm ks 

   03 nad D 28 do D 45,5 mm ks 

   04 nad D 45,5 do D 60,3 
mm 

ks 

   05 nad D 60,3 do D 89 mm ks 

   06 nad D 89 do D 159 mm ks 

   07 nad D 159 do D 377 mm ks 

   08 nad D 377 do D 530 mm ks 

   09 nad D 530 do D 820 mm ks 

   10 nad D 820 do D 1220 
mm 

ks 

   11 nad D 1220 mm ks 

  10 rúrové diely prírubové 01 do 50 kg ks 

   02 nad 50 do 250 kg ks 

   03 nad 250 do 500 kg ks 

   04 nad 500 do 1 000 kg ks 

   05 nad 1 000 do 5 000 kg ks 

   06 nad 5 000 do 15 000 kg ks 

   10 prírubové spoje spoj 

  11 rúrové diely závitové 01 od DN 1/8" do DN 1" ks 
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   02 nad DN 1" do DN 2" ks 

   03 nad DN 2" do DN 3" ks 

   04 nad DN 3" do DN 4" ks 

   05 nad DN 4" do DN 6" ks 

 04 rúry plastové 21 PE, PP 01 do D 10 mm m 

   02 nad D 10 do D 50 mm m 

   03 nad D 50 do D 110 mm m 

   04 nad D 110 do D 160 mm m 

   05 nad D 160 do D 250 mm m 

   06 nad D 250 do D 315 mm m 

   07 nad D 315 do 400 mm m 

   08 nad 400 mm m 

  23 rúrové diely PE, PP 01 do D 10 mm ks 

   02 nad D 10 do D 50 mm ks 

   03 nad D 50 do D 110 mm ks 

   04 nad D 110 do D 160 mm ks 

   05 nad D 160 do D 250 mm ks 

   06 nad D 250 do D 315 mm ks 

   07 nad D 315 do 400 mm ks 

   08 nad 400 mm ks 

 12 ostatné montážne práce 
81 uloženie a 
dopln.konštrukcie 

01 preskrutkovaním kg 

   02 privarením kg 

   03 montáž nádrže,osadenie 
zaťažovacích dielcov 

ks 

  82 revízia a repasia armatúr 01 zosúvadlové uzávery ks 

   02 uzatváracie a regulačné 
ventily 

ks 

   03 spätné ventily a klapky ks 

   04 odvádzače kondenzátu ks 

   05 odmastenie armatúr ks 

  83 doplňujúce činnosti 01 zemná súprava m2 

   02 čuchačky ks 

   03 hydropneumatické 
ovládanie 

ks 

   04 regulačné stanice ks 

   
05 kontrolné meranie z 
hľadiska ochrany pred 
koróziou 

ks 

   06 ostrý prepoj ks 

   07 prepojovacie objekty ks 

  84 nedeštruktívne skúšky 
01 prežiarenie zvarov 
irídiom 

ks 

   02 prežiarenie zvarov 
cobaltom 

ks 

   03 prežiarenie zvarov 
yterbiom 

ks 

   04 prežiarenie zvarov rtg 
aparatúrou 

ks 

   05 kontrola zvarov 
ultrazvukom 

ks 

   06 skúšanie magnetickou 
kontrolou 

ks 

   07 skúšanie austentických 
materiálov 

ks 
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   08 skúška tesnosti zvaru ks 

  85 tlak. skúšky tesnosti 
potrubia 

01 vodou m 

   02 vzduchom m 

   03 čistenie m 

  86 katodická ochrana 
porubia 

01 kontrolné vývody ks 

   02 uzemnenie ks 

   03 spojovacie a 
prepojovacie objekty 

ks 

   04 regulačné objekty ks 

05 produktovody 01 rúry oceľové 01 trieda 11-13 01 od D 14 do D 18 mm m 

  02 trieda 15 02 nad D 18 do D 28 mm m 

   03 nad D 28 do D 45,5 mm m 

   04 nad D 45,5 do D 60,3 
mm 

m 

   05 nad D 60,3 do D 89 mm m 

   06 nad D 89 do D 159 mm m 

   07 nad D 159 do D 377 mm m 

   08 nad D 377 do D 530 mm m 

   09 nad D 530 do D 820 mm m 

   10 nad D 820 do D 1220 
mm 

m 

   11 nad D 1220 mm m 

  03 závitové 01 od DN 1/8" do DN 1" m 

   02 nad DN 1" do DN 2" m 

   03 nad DN 2" do DN 3" m 

   04 nad DN 3" do DN 4" m 

   05 nad DN 4" do DN 6" m 

  04 z nehrdzav. ocele tr.17 01 od D 14 do D 18 mm ks,m 

  05 tr.17 RENA 02 nad D 18 do D 28 mm ks,m 

  06 zhotovenie odbočky 03 nad D 28 do D 45,5 mm ks,m 

  07 zhotovenie segmentu 
04 nad D 45,5 do D 60,3 
mm 

ks,m 

   05 nad D 60,3 do D 89 mm ks,m 

   06 nad D 89 do D 159 mm ks,m 

   07 nad D 159 do D 377 mm ks,m 

   08 nad D 377 do D 530 mm ks,m 

  08 chráničky,pozdĺžne 
delené chráničky 

01 do D 219 mm m 

   02 nad D 219 do D 820 mm m 

   03 nad D 820 do 1 020 mm m 

   04 nad D 1 020 do D 1 220 
mm 

m 

   05 nad D 1 020 do D 1 620 
mm 

m 

   06 nad D 1 620 do D 2 200 
mm 

m 

   07 nad D 2 200 mm m 

  09 rúrové diely privarovacie 01 do D 18 mm ks 

   02 nad D 18 do D 28 mm ks 

   03 nad D 28 do D 45,5 mm ks 

   04 nad D 45,5 do D 60,3 
mm 

ks 
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   05 nad D 60,3 do D 89 mm ks 

   06 nad D 89 do D 159 mm ks 

   07 nad D 159 do D 377 mm ks 

   08 nad D 377 do D 530 mm ks 

   09 nad D 530 do D 820 mm ks 

   10 nad D 820 do D 1220 
mm 

ks 

   11 nad D 1220 mm ks 

  10 rúrové diely prírubové 01 do 50 kg ks 

   02 nad 50 do 250 kg ks 

   03 nad 250 do 500 kg ks 

   04 nad 500 do 1 000 kg ks 

   05 nad 1 000 do 5 000 kg ks 

   06 nad 5 000 do 15 000 kg ks 

   10 prírubové spoje spoj 

  11 rúrové diely závitové 01 od DN 1/8" do DN 1" ks 

   02 nad DN 1" do DN 2" ks 

   03 nad DN 2" do DN 3" ks 

   04 nad DN 3" do DN 4" ks 

   05 nad DN 4" do DN 6" ks 

 12 ostatné montážne práce 
81 uloženie a 
dopln.konštrukcie 

01 preskrutkovaním kg 

   02 privarením kg 

   03 montáž nádrže ks 

  82 revízia a repasia armatúr 01 zosúvadlové uzávery ks 

   02 uzatváracie a regulačné 
ventily 

ks 

   03 spätné ventily a klapky ks 

   04 odvádzače kondenzátu ks 

   05 odmastenie armatúr ks 

  83 doplňujúce činnosti 
01 meracia a čerpacia 
technika kvapalných palív a 
olejov 

ks 

   02 centrálne tukové 
mazanie 

ks, m 

  85 tlak. skúšky tesnosti 
potrubia 

01 vodou m 

   02 vzduchom m 

   03 čistenie m 

07 chráničky 01 rúry oceľové 01 nedelená 01 do D 219 mm m 

 04 rúry plastové 02 delená 02 nad D 219 do D 820 mm m 

   03 nad D 820 do 1 020 mm m 

   04 nad D 1 020 do D 1 220 
mm 

m 

   05 nad D 1 020 do D 1 620 
mm 

m 

   06 nad D 1 620 do D 2 200 
mm 

m 

   07 nad D 2 200 mm m 
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452313 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie 

  
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

10 stoky 01 spodná časť 01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 horná časť 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 žľaby a vložky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 kompletné stoky kruhové 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

 05 kompletné stoky 
elipsovité 

02 betón železový 06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

20 podkladné konštrukcie 01 podkladné vrstvy 01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 tesniace vrstvy, prahy 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky, bloky, sedlá, 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 vyrovnávacie 
konštrukcie 

01 betón prostý 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

25 doplňujúce konštrukcie 01 šachty domové 01 betón prostý 07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

 02 šachty armatúrne 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 šachty kanalizačné 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3,ks 

 04 spádoviská kanalizačné 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3,ks 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3,ks 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 
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  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

 08 vpusty kanalizačné 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3,ks 

  02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3,ks 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3,ks 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3,ks 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

 09 obetónovanie potrubia 01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3,ks 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3,ks 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3,ks 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3,ks 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3,ks 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B40) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3,ks 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3,ks 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3,ks 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B40) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

  

12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

10 stoky 01 spodná alebo horná časť 10 tehly kanalizačné  m2 

 02 žľaby 
11 tehly z kyselinovzdornej 
kameniny 

 m2 

  12 tehly vápennopieskové 
kyselinovzdorné 

 m2 

20 podkladné konštr. pre 
inž. stavby 

01 prstence 10 tehly kanalizačné  m3 

 02 rámy 
11 tehly z kyselinovzdornej 
kameniny 

 m3 

 03 pilieriky 
12 tehly vápennopieskové 
kyselinovzdorné 

 m3 

 04 bloky 16 prefabrikované dielce  m3 

  

27 Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovod., produkt. a 
rozvod. medi. plynov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

02 vodovody 01 rúry oceľové 01 trieda 11-13 01 od D 14 do D 18 mm m 

  02 trieda 15 02 nad D 18 do D 28 mm m 

   03 nad D 28 do D 45,5 mm m 

   04 nad D 45,5 do D 60,3 
mm 

m 
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   05 nad D 60,3 do D 89 mm m 

   06 nad D 89 do D 159 mm m 

   07 nad D 159 do D 377 mm m 

   08 nad D 377 do D 530 mm m 

   09 nad D 530 do D 820 mm m 

   10 nad D 820 do D 1220 
mm 

m 

   11 nad D 1220 mm m 

  03 závitové 01 od DN 1/8" do DN 1" m 

   02 nad DN 1" do DN 2" m 

   03 nad DN 2" do DN 3" m 

   04 nad DN 3" do DN 4" m 

   05 nad DN 4" do DN 6" m 

  04 z nehrdzav. ocele tr.17 01 od D 14 do D 18 mm ks,m 

  05 tr.17 RENA 02 nad D 18 do D 28 mm ks,m 

  06 zhotovenie odbočky 03 nad D 28 do D 45,5 mm ks,m 

  07 zhotovenie segmentu 
04 nad D 45,5 do D 60,3 
mm 

ks,m 

   05 nad D 60,3 do D 89 mm ks,m 

   06 nad D 89 do D 159 mm ks,m 

   07 nad D 159 do D 377 mm ks,m 

   08 nad D 377 do D 530 mm ks,m 

  09 rúrové diely privarovacie 01 do D 18 mm ks 

   02 nad D 18 do D 28 mm ks 

   03 nad D 28 do D 45,5 mm ks 

   04 nad D 45,5 do D 60,3 
mm 

ks 

   05 nad D 60,3 do D 89 mm ks 

   06 nad D 89 do D 159 mm ks 

   07 nad D 159 do D 377 mm ks 

   08 nad D 377 do D 530 mm ks 

   09 nad D 530 do D 820 mm ks 

   10 nad D 820 do D 1220 
mm 

ks 

   11 nad D 1220 mm ks 

  10 rúrové diely prírubové 01 do 50 kg ks 

   02 nad 50 do 250 kg ks 

   03 nad 250 do 500 kg ks 

   04 nad 500 do 1 000 kg ks 

   05 nad 1 000 do 5 000 kg ks 

   06 nad 5 000 do 15 000 kg ks 

   10 prírubové spoje spoj 

  11 rúrové diely závitové 01 od DN 1/8" do DN 1" ks 

   02 nad DN 1" do DN 2" ks 

   03 nad DN 2" do DN 3" ks 

   04 nad DN 3" do DN 4" ks 

   05 nad DN 4" do DN 6" ks 

 04 rúry plastové 21 PE, PP 01 do D 10 mm m 

   02 nad D 10 do D 50 mm m 

   03 nad D 50 do D 110 mm m 

   04 nad D 110 do D 160 mm m 

   05 nad D 160 do D 250 mm m 
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   06 nad D 250 do D 315 mm m 

   07 nad D 315 do D 400 mm m 

   08 nad D 400 do D 500 mm m 

   09 nad D 500 do D 600 mm m 

  22 PVC 01 D 15-25 mm m 

   02 D 32-50 mm m 

   03 D 90 mm m 

   04 D 110 mm m 

   05 D 160 mm m 

   06 D 225 mm m 

   07 D 315 mm m 

   08 D 400 mm m 

   09 nad D 400 mm do D 450 
mm 

m 

   10 nad D 450 mm do D 500 
mm 

m 

  23 rúrové diely PE, PP 01 do D 10 mm ks 

   02 nad D 10 do D 50 mm ks 

   03 nad D 50 do D 110 mm ks 

   04 nad D 110 do D 160 mm ks 

   05 nad D 160 do D 250 mm ks 

   06 nad D 250 do D 315 mm ks 

  24 rúrové diely PVC 01 DN 15-25 mm ks 

   02 DN 32-50 mm ks 

   03 D 90 mm ks 

   04 D 110 mm ks 

   05 D 160 mm ks 

   06 D 225 mm ks 

   07 D 315 mm ks 

   08 nad D 315 mm do D 400 
mm 

ks 

   09 nad D 400 mm do D 450 
mm 

ks 

   10 nad D 450 mm do D 500 
mm 

ks 

  25 sklolaminátové 01 DN 150 m,ks 

  26 tvarovky sklolaminátové 02 DN 200 m,ks 

   03 DN 250 m,ks 

   04 DN 300 m,ks 

   05 DN 350 m,ks 

   06 DN 400 m,ks 

   07 DN 500 m,ks 

   08 DN 600 m,ks 

   09 DN 700 m,ks 

   10 DN 800 m,ks 

   11 DN 900 m,ks 

   12 DN 1 000 m,ks 

   13 DN 1 100 m,ks 

   14 DN 1 200 m,ks 

   15 DN 1 400 m,ks 

   16 DN 1 500 m,ks 

   17 DN 1 600 m,ks 
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   18 DN 1 800 m,ks 

   19 DN 2 000 m,ks 

   20 DN 2200 m,ks 

   21 DN 2400 m,ks 

 05 rúry liatinové 31 tlakové hrdlové 01 DN 80 mm m 

  32 tlakové prírubové 02 DN 100 mm m 

  33 tvarovky 03 DN 150 mm m 

  34 výsek alebo výrez 04 DN 200 mm m 

   05 DN 250 mm m 

   06 DN 300 mm m 

   07 DN 350 mm m 

   08 DN 400 mm m 

   09 DN 500 mm m 

   10 DN 600 mm m 

   11 DN 800 mm m 

   12 DN 1 000 mm m 

   13 DN 1 200 mm m 

 11 ostatné konštrukcie 74 armatúry 01 posúvače ks 

   02 ventily ks 

   03 kompenzátory, 
montážne vložky 

ks 

   04 koncové klapky ks 

   05 spätné klapky ks 

   06 hydranty ks 

   07 navrtávacie pásy ks 

   08 nasávacie koše ks 

   09 vtokové koše ks 

   10 zemné súpravy ks 

  76 doplnky 01 poklopy ks 

   03 krycie hrnce posúvačov ks 

   04 stúpadla ks 

 12 ostatné montážne práce 
81 uloženie a 
dopln.konštrukcie 

01 preskrutkovaním kg 

   02 privarením kg 

   03 montáž nádrže ks 

  82 revízia a repasia armatúr 01 zosúvadlové uzávery ks 

   02 uzatváracie a regulačné 
ventily 

ks 

   03 spätné ventily a klapky ks 

   04 odvádzače kondenzátu ks 

   05 odmastenie armatúr ks 

  85 tlak. skúšky tesnosti 
potrubia 

01 vodou m 

   02 vzduchom m 

   03 čistenie m 

03 kanalizácie 04 rúry plastové 21 PE, PP 01 DN 125 m, ks 

  22 PVC 01 DN 100 m,ks 

  23 tvarovky z PE, PP 02 DN 200 m, ks 

   03 DN 250 m, ks 

   04 DN 300 m, ks 

   05 DN 400 m, ks 

   06 DN 500 m, ks 
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   07 DN 600 m, ks 

   08 DN 800 m, ks 

   09 DN 1 000 m, ks 

   10 DN 1 200 m, ks 

  24 tvarovky z PVC 02 DN 125 m,ks 

   03 DN 150 m,ks 

   04 DN 200 m,ks 

   05 DN 300 m,ks 

   06 DN 400 m,ks 

   07 DN 600 m,ks 

   08 DN 800 m,ks 

   09 DN 1 000 m,ks 

   10 DN 1 200 m,ks 

   11 DN 1 400 m,ks 

   12 DN 1 600 m,ks 

   13 DN 1 800 m,ks 

   14 DN 2 000 m,ks 

   15 DN 2 200 m,ks 

  25 sklolaminátové 01 DN 150 m,ks 

  26 tvarovky sklolaminátové 02 DN 200 m,ks 

   03 DN 250 m,ks 

   04 DN 300 m,ks 

   05 DN 350 m,ks 

   06 DN 400 m,ks 

   07 DN 500 m,ks 

   08 DN 600 m,ks 

   09 DN 700 m,ks 

   10 DN 800 m,ks 

   11 DN 900 m,ks 

   12 DN 1 000 m,ks 

   13 DN 1 100 m,ks 

   14 DN 1 200 m,ks 

   15 DN 1 400 m,ks 

   16 DN 1 500 m,ks 

   17 DN 1 600 m,ks 

   18 DN 1 800 m,ks 

   19 DN 2 000 m,ks 

   20 DN 2 200 m,ks 

   21 DN 2 400 m,ks 

 06 rúry betónové 41 s polodrážkou 01 DN 100 m,ks 

  42 hrdlové 02 DN 150 m,ks 

  43 tvarovky 03 DN 200 m,ks 

  44 útesy 04 DN 250 m,ks 

   05 DN 300 m,ks 

   06 DN 400 m,ks 

   07 DN 500 m,ks 

   08 DN 600 m,ks 

 07 rúry železobetonové 46 tlakové 01 DN 300 m 

   02 DN 400 m 

   03 DN 500 m 

   04 DN 600 m 
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   05 DN 800 m 

   06 DN 1 000 m 

   07 DN 1 100 m 

   08 DN 1 200 m 

   09 DN 1 500 m 

 08 rúry kameninové 51 splaškové 01 DN 100 m,ks 

  52 chemická 02 DN 125 m,ks 

  53 tvarovky 03 DN 150 m,ks 

  54 útesy 04 DN 200 m,ks 

  55 výsek 05 DN 250 m,ks 

   06 DN 300 m,ks 

   07 DN 350 m,ks 

   08 DN 400 m,ks 

   09 DN 500 m,ks 

   10 DN 600 m,ks 

   11 DN 700 m,ks 

   12 DN 800 m,ks 

   13 DN 1 000 m,ks 

 11 ostatné konštrukcie 69 vstupný komín 01 z betónových dielcov ks 

  70 šachty armatúrne 02 plastové ks 

  71 šachty a spádoviská 
kanalizačné 

02 plastové ks 

  72 vpusty kanalizačné 02 plastové ks 

  73 odlučovače, žumpy, 
ČOV 

02 plastové ks 

  74 armatúry 01 posúvače ks 

   02 zemná súpravy ks 

   03 koncové klapky ks 

   04 stavidlá ks 

  75 skúšky tesnosti 01 potrubia m 

   02 nádrží m3 

  76 doplnky 01 poklopy ks 

   02 mreže ks 

   03 krycie hrnce posúvačov ks 

   04 stúpadla ks 

   05 merné žľaby ks 

  77 vsakovacie bloky 02 plastové ks 

  78 domové ČOV 02 plastové ks 

07 chráničky 01 rúry oceľové 01 nedelená 01 do D 219 mm m 

 04 rúry plastové 02 delená 02 nad D 219 do D 820 mm m 

   03 nad D 820 do 1 020 mm m 

   04 nad D 1 020 do D 1 220 
mm 

m 

   05 nad D 1 020 do D 1 620 
mm 

m 

   06 nad D 1 620 do D 2 200 
mm 

m 

   07 nad D 2 200 mm m 

31 sanácie potrubí 01 rúry oceľové 
01 bezvýkopová 
technológia 

01 vyvložkovanie m 

 04 rúry plastové 
01 bezvýkopová 
technológia 

02 cementácia m 
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 05 rúry liatinové 
01 bezvýkopová 
technológia 

02 cementácia m 

 06 rúry betónové 
01 bezvýkopová 
technológia 

02 cementácia m 

 07 rúry železobetonové 
01 bezvýkopová 
technológia 

02 cementácia m 

 08 rúry kameninové 
01 bezvýkopová 
technológia 

02 cementácia m 
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452314 Stavebné práce na stavbe elektrických vedení 

  
45231400-9 Stavebné práce na stavbe elektrických vedení 
  
  

01 Zemné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

02 odkopávky a prekopávky 01 humóznej vrstvy 01 ornice 01 tr.horniny 1-2 m3 

  02 lesnej pôdy 01 tr.horniny 1-2 m3 

 10 ťažba a rozpojenie 01 veľkosti nad 0,5 m 05 tr.horniny 6 m3 

   06 tr.horniny 7 m2 

 11 vrty pre odstrel 01 dĺ. do 12 m 04 tr.horniny 5 m 

 12 odstrel vrtov 02 dĺ. nad 12 m 05 tr.horniny 6 m 

 13 dočistenie a urovnanie 01 steny 06 tr.horniny 7 m2 

  02 dna 06 tr.horniny 7 m2 

03 hĺbené vykopávky 01 jám 01 zapažených 01 tr.horniny 1-2 m3 

  02 nezapažených 02 tr.horniny 3 m3 

 02 rýh 01 š. do 600 mm 03 tr.horniny 4 m3 

  02 š nad 600 mm 04 tr.horniny 5 m 

04 konštrukcie z hornín 02 násypy 01 bez zhutnenia 01 zo zemín súdržných m3 

 03 prechodové vrstvy 02 so zhutnením 02 zo zemín nesúdržných m3 

   04 zo zemín 
nepriepustných 

m3 

   05 zo sypanín kamenistých 
a balvanitých 

m3 

 04 zásypy 02 so zhutnením 01 tr.horniny 1-2 m3 

 05 obsypy 02 so zhutnením 02 tr.horniny 3 m3 

 06 tesniace jadro 02 so zhutnením 03 tr.horniny 4 m3 

   04 tr.horniny 5 m3 

   07 tr. horniny 1-4 m3 

  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 
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  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 
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452316 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení 

  
45231600-1 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení 
  
  

01 Zemné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

02 odkopávky a prekopávky 01 humóznej vrstvy 01 ornice 01 tr.horniny 1-2 m3 

  02 lesnej pôdy 01 tr.horniny 1-2 m3 

 10 ťažba a rozpojenie 01 veľkosti nad 0,5 m 05 tr.horniny 6 m3 

   06 tr.horniny 7 m2 

 11 vrty pre odstrel 01 dĺ. do 12 m 04 tr.horniny 5 m 

 12 odstrel vrtov 02 dĺ. nad 12 m 05 tr.horniny 6 m 

 13 dočistenie a urovnanie 01 steny 06 tr.horniny 7 m2 

  02 dna 06 tr.horniny 7 m2 

03 hĺbené vykopávky 01 jám 01 zapažených 01 tr.horniny 1-2 m3 

  02 nezapažených 02 tr.horniny 3 m3 

 02 rýh 01 š. do 600 mm 03 tr.horniny 4 m3 

  02 š nad 600 mm 04 tr.horniny 5 m 

04 konštrukcie z hornín 02 násypy 01 bez zhutnenia 01 zo zemín súdržných m3 

 03 prechodové vrstvy 02 so zhutnením 02 zo zemín nesúdržných m3 

   04 zo zemín 
nepriepustných 

m3 

   05 zo sypanín kamenistých 
a balvanitých 

m3 

 04 zásypy 02 so zhutnením 01 tr.horniny 1-2 m3 

 05 obsypy 02 so zhutnením 02 tr.horniny 3 m3 

 06 tesniace jadro 02 so zhutnením 03 tr.horniny 4 m3 

   04 tr.horniny 5 m3 

   07 tr. horniny 1-4 m3 

  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 
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  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

10 stoky 01 spodná časť 01 betón prostý 01 zariadenia vysielačov ks 

  02 betón železový 02 tr. C 8/10 (B 10) ks 

  03 súkromná 03 zariadenia štúdií ks 

  04 priemyselná 01 kamery ks 

   02 monitory ks 

   03 zosilňovače ks 

   04 transfokátory ks 

   05 videoústredne ks 

   06 prehliadacie zariadenia ks 

 02 horná časť 01 betón prostý 01 miestne ks 

   02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 03 žľaby a vložky 01 betón prostý 01 na strechy ks 

  02 betón železový 02 tr. C 8/10 (B 10) ks 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

 04 kompletné stoky kruhové 01 betón prostý 01 GSM ks 

  02 betón železový 02 tr. C 8/10 (B 10) ks 

  03 bytové, vonkajšie 03 TV, R ks 

   04 GSM, TV, R ks 

  04 bytové, vnútorné 04 GSM, TV, R ks 

  05 drôtové napájače 01 vzdušné ks 

 05 kompletné stoky 
elipsovité 

01 betón prostý 01 ulož. pod omietkou ks 

 06 káble TV a R 01 koaxiálne 
02 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m3 

   03 ulož. pevne m3 

   04 ulož. voľne ks 

   05 v lištách, na povrchu m3 

   06 v podlahe m3 

   07 na rošt m 

  02 dvojvodičové 
02 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

ks 

   03 ulož. pevne m3 

   04 ulož. voľne m3 

   05 v lištách, na povrchu m3 

   07 na rošt m 

 07 rozvodnice 01 slaboprúdové 01 STA ks 

  02 silnoprúdové 02 káblovej TV ks 

 08 súpravy 01 STA 01 zosilňovacie ks 

  02 káblovej TV 02 dekódovacie ks 
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   03 prevádzače m3 

   04 odlaďovače m3 

 09 zásuvky 01 STA 01 pod omietku ks 

  02 káblovej TV 02 na omietku ks 

   03 voľne na kábel m3 

 10 škatule 01 STA 01 pod omietku ks 

  02 káblovej TV 02 na omietku ks 

 11 skúšky 01 merania 01 signálov ks 

  02 revízie 02 el. zariadení ks 
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452324 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 

  
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 
45232410-9 Kanalizačné práce 
45232411-6 Potrubie na znečistenú vodu 
45232420-2 Práce s odpadovými vodami 
45232421-9 Práce na úprave odpadových vôd 
45232422-6 Práce na úprave kalu 
45232423-3 Čerpacia stanica odpadových vôd 
45232424-0 Kanalizačný odtok odpadových vôd 
45232430-5 Úpravňa vody 
45232431-2 Čerpacia stanica odpadovej vody 
45232440-8 Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení 
45232450-1 Odvodňovacie stavebné práce 
45232451-8 Odvodňovacie a povrchové práce 
45232452-5 Odvodňovacie práce 
45232453-2 Drenáž 
45232460-4 Sanitárne práce 
45232470-7 Stanica odpadovej vody 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 múry 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 05 pod stroje 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 
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   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  03 betón predpätý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

   05 liaporový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  14 debnenie posuvné 01 drevené m3 



682 

 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 

   02 laná t 

   03 tyče t 

 02 výplňové, obkladné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 preklady 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 04 rímsy 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 05 klenbové pásy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 
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 07 oddeľovacie, ohrád, 
plotov 

01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

01 plošné, klenby, škrupiny 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 vence 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 nosníky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 strechy 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  17 obklad 01 doskami m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

09 schodiskové konštrukcie 01 kompletné 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 
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  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

19 kompletné konštrukcie 
01 kanály a žľaby 
vodohospodárskych 
zariadení 

01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 kompletné čistiace a 
zachytávacie objekty 

01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 hydroglobusy 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 kanály inžinierskych 
sietí, nádržky 

01 betón prostý 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

  14 debnenie posuvné 02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

  

12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

02 múry 01 nosné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 výplňové 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 ukončujúce vrstvy 01 tehly pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 vápennocementové m3 

   02 plynosilikátové m3 

   03 pórobetónové m3 
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   04 betónové m3 

   05 drevocementové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 06 prekladov 13 valcované nosníky 01 tvaru I alebo U t 

 07 klenbových pásov 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

04 priečky, steny 01 výplňové, deliacie 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 

   05 pórobetónové m2 

   06 drevocementové m2 

 02 izolačné 
primurovky,obklady 

01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 

   05 pórobetónové m2 

  

15 Montáže prefabrikovaných konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

19 kompletné konštrukcie 01 krabicové 02 dielce železobetónové  m3 

 02 zásobníky 02 dielce železobetónové  m3 

 03 nádrže 02 dielce železobetónové  m3 

 04 kanály 02 dielce železobetónové  m3 

 05 žľaby 02 dielce železobetónové  m3 

 06 rámy 02 dielce železobetónové  m3 
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452331 Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a nekrytých 
parkovísk 

  
45233100-0 Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest 
45233110-3 Stavebné práce na výstavbe rýchlostných komunikácií 
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 
45233121-3 Stavebné práce na výstavbe hlavných ciest 
45233122-0 Okružné komunikácie/cesty 
45233123-7 Cesty druhej triedy 
45233124-4 Hlavné dopravné cesty 
45233125-1 Cestné križovatky 
45233126-8 Mimoúrovňové križovatky 
45233127-5 Križovatky v tvare T 
45233128-2 Kruhové objazdy 
45233129-9 Križovatky 
45233130-9 Stavebné práce na výstavbe diaľnic 
45233131-6 Stavebné práce na výstavbe visutých diaľnic 
45233139-3 Práce na údržbe diaľnic 
45233140-2 Práce na ceste 
45233141-9 Práce na údržbe ciest 
45233142-6 Práce na oprave ciest 
45233144-0 Nadjazdy 
45233150-5 Práce na spomaľovacích jazdných úsekoch 
45233160-8 Cestičky a iné spevnené povrchy 
45233161-5 Chodníky 
45233162-2 Cyklistické cestičky 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

25 doplňujúce konštrukcie 05 komory káblových tratí 01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3,ks 

 06 čelá priepustov 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 07 vtokové nádržky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3,ks 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3,ks 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3,ks 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 09 obetónovanie potrubia 01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3,ks 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3,ks 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3,ks 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3,ks 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3,ks 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B40) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3,ks 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3,ks 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3,ks 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B40) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 
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  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

  

12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

25 doplňujúce konštrukcie 01 čelá priepustov 05 lomový kameň  m3 

 02 vtoková nádržka 05 lomový kameň  m3 

  

22 Práce na pozemných komunikáciach a letiskách 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 podkladné a krycie 
vrstvy bez spojiva 

01 nestmelené (bez 
spojiva) 

01 mechanicky spevnená 
zemina 

 m2,m3 

  02 štrkopiesok  m2,m3 

  03 kamenivo drvené 01 frakcia 8-63 mm m2,m3 

   02 frakcia 63-125 mm m2,m3 

  06 vibrovaný štrk 01 frakcia 32-63 mm m2,m3 

 02 spevnenie krajníc 01 zo zeminy 01 so zhutnením m2,m3 

   02 bez zhutnenia m2,m3 

 03 pre obnovu a údržbu 03 kamenivo drvené 01 frakcia 8-63 mm m2,m3 

   02 frakcia 63-125 mm m2,m3 

  06 vibrovaný štrk 01 frakcia 32-63 mm m2,m3 

02 -podkladné a krycie 
vrstvy s hydraulickým 
spojivom 

04 cementobetónové 
jednovrstvové 

17 beton prostý 01 tr. I C 8/10 (B 10) m2,m3 

 05 cementobetónové 
dvojvrstvové 

18 beton železový 02 tr. II C 12/15 (B 15) m2,m3 

  19 SPOVYCED 03 tr. III C 16/20 (B 20) m2,m3 

   04 tr. III C 20/25 (B 25) m2,m3 

   05 tr. III C 25/30 (B 30) m2,m3 

   06 tr. IV C 30/37 (B 35) m2,m3 

  20 TEVYCED 05 tr. L m2,m3 

  21 kamenivo spevnené 
cementom 

01 KZC I m2,m3 

   02 KZC II m2,m3 

 07 úprava škár pri opravách 52 elastická zálievka 01 s predtesnením m 

   02 bez predtesnenia m 

03 podkladné a krycie 
vrstvy z asfaltových zmesí 

01 prelievané 25 makadam 01 penetračný m2,m3 

   02 asfaltový penetračný m2,m3 

   03 asfaltový vsypný m2,m3 

 03 bitúmenové postreky, 
nátery, posypy 

29 infiltračný postrek 01 z asfaltu m2 

  30 spojovací postrek 02 z modifikovaného asfaltu m2 

  31 regeneračný postrek 03 z emulzie m2 

  32 jednovrstvový náter 04 z modifikovanej emulzie m2 

  33 dvojvrstvový náter 04 z modifikovanej emulzie m2 

  34 posyp podkladu alebo 
krytu 

01 drvou m2 
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   02 predobalenou drvou m2 

 05 s bitúmenovým spojivom 
39 kamenivo obaľované 
asfaltom 

01 triedy I m2,m3 

   02 triedy II m2,m3 

   03 triedy III m2,m3 

   04 typ OM m2,m3 

 06 bitúmenové vrstvy 40 asfaltový betón 01 triedy I m2,m3 

   02 triedy II m2,m3 

   03 triedy III m2,m3 

   04 triedy I modifikovaný m2,m3 

   05 triedy II modifikovaný m2,m3 

  41 asfaltový koberec 
mastixový 

01 triedy I m2,m3 

   02 triedy II m2,m3 

   03 triedy III m2,m3 

  42 asfaltový koberec 
otvorený 

01 z kameniva drveného 
obaleného asfaltom 

m2,m3 

   02 z kameniva drobného 
ťaženého 

m2,m3 

   03 zo štrkopiesku m2,m3 

  43 koberec drenážny 
01 z kameniva drveného 
obaleného asfaltom 

m2,m3 

   02 z plastbetónu m2,m3 

 07 liate asfalty 44 cestný 01 jemnozrnný m2,m3 

  45 s výstužnou textíliou 02 strednozrnný m2,m3 

   03 hrubozrnný m2,m3 

   04 jemnozrnný 
modifikovaný 

m2,m3 

   05 strednozrnný 
modifikovaný 

m2,m3 

   06 hrubozrnný 
modifikovaný 

m2,m3 

 09 úprava škár pri opravách 52 elastická zálievka 01 s predtesnením m 

   02 bez predtesnenia m 

04 kryty dláždené 
chodníkov 
komunikácií,rigolov 

01 prefabrikované panely 45 cestné 01 zo železobetónu m2 

   02 z predpätého betónu m2 

 02 z kociek 47 prírodných 01 veľkých m2 

   02 drobných m2 

   03 mozaikových m2 

 04 zámkovej dlažby 17 betónovej 01 hr. 6 cm m2 

  55 plastickej, gumovej 02 hr. 8 cm m2 

   03 hr. 10 cm m2 

 05 z kameňa 49 lomového 01 upravený m2 

  50 konglomerovaného 02 neupravený m2 

 06 z tvárnic 17 betónových 01 melioračných m2 

  55 plastických, gumových 02 vegetačných m2 

 08 úprava škár pri opravách 52 elastická zálievka 01 s predtesnením m 

   02 bez predtesnenia m 

25 doplňujúce konštrukcie 01 zábradlie 18 železobetónové 01 na mostoch a múroch m,m2 

 02 protihlukové steny 61 z betónových tvárnic 02 cestné m,m2 

  62 kovové 02 cestné m,m2 

  63 drevené 02 cestné m,m2 
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  65 kovové so sklom, 
akrylátom 

02 cestné m,m2 

  84 plastové 02 cestné m,m2 

 03 zvodidlá 56 prefabrikované 01 spriahnuté m 

   02 s ozubom-zámkom m 

  62 oceľové 01 s jednou zvodnicou m,m2 

   02 s dvomi zvodnicami m,m2 

   03 s tromi zvodnicami ks 

 06 zvislé dopravné značky 
71 normálny alebo 
zväčšený rozmer 

01 oceľové ks 

  72 veľkorozmerné 02 oceľové s fóliou ks 

   03 oceľové reflexné ks 

   04 hliníkové ks 

   05 hliníkové s fóliou ks 

   06 hliníkové reflexné ks 

  73 nosné konštrukcie - 
rámy 

01 oceľové ks 

  74 stĺpiky 02 hliníkové ks 

  75 portály 03 drevené ks 

 07 vodorovné dopravné 
značenie 

57 z kociek,dosiek 01 vodiacich pruhov m 

  62 kovové 01 vodiace prahy m,m2 

   02 spomaľovacie prahy m,m2 

   03 dočasné smerové 
značenie 

ks 

  76 striekané a náterové 01 vodiacich pruhov m,m2 

  77 z fólie 02 deliacich čiar m,m2 

   03 stopčiary, zebry, šipky, 
atď. 

m2 

  78 vodiace prahy 01 kovové m 

  79 spomaľovacie prahy 02 plastové m 

  84 plastové 01 vodiace prahy m 

   03 dočasné smerové 
značenie 

m 

 08 cestné obruby, krajníky 57 z kociek 01 veľkých m 

   02 drobných m 

 09 obrubníky 80 chodníkové 01 betónové ks 

  81 záhonové 02 kamenné ks 

 10 dilatačné škáry 82 vkladané 01 priečne ks 

  83 rezané 02 pozdĺžne ks 

 11 otvorené žľaby 49 z lomového kameňa 01 š. do 500 mm m 

  58 z dlaždíc 02 š. nad 500 mm m 

  61 z betónových tvárnic 02 š. nad 500 mm m,m2 

 12 kábelovody 
84 z rúr alebo dielcov 
plastových 

01 z polyetylénu m 

   02 z polystyrénu m,m2 

   03 z PVC m 

   04 z polypropylénu m 

 13 priepusty, hospodárske 
prejazdy 

84 z rúr plastových 01 DN do 800 mm m 

  85 z rúr betónových 
02 DN nad 800 mm do 
1600 mm 

m 

  86 z rúr železobetónových 
02 DN nad 800 mm do 
1600 mm 

m 
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  87 z rúr oceľových 
02 DN nad 800 mm do 
1600 mm 

m 

 14 pri stavbe krytov 
komunikácií 

45 výstužná vložka 01 geomreža m2 

  89 brúsenie,zdrsnenie 
01 cementobetónového 
krytu 

m2 

   02 asfaltového krytu m2 

  90 ošetrenie postrekom, 
kropením 

01 vodou m2 

   02 ochrannou emulziou m2 

  91 výšková úprava 01 uličného vstupu ks 

   02 krycieho hrnca posúvača 
alebo hydrantu 

ks 

 16 uzavreté žľabové 
systémy 

61 z betónu 01 tr.zaťaženia do 250 kN m,m2 

  84 plastové 02 tr. zaťaženia do 600 kN m,m2 

   03 tr.zaťaženia nad 600 kN m 

 17 kábelové komory 84 plastové 01 plocha do 1 m2 m 

   02 pl. nad 1 do 1.5 m2 m,m2 

   03 pl. nad 1.5 do 2 m2 m 
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452332 Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých 
parkovísk 

  
45233200-1 Rôzne práce vrchnej stavby 
45233210-4 Práce vrchnej stavby diaľnic 
45233220-7 Práce vrchnej stavby ciest 
45233221-4 Natieračské práce povrchu vozoviek 
45233222-1 Dláždenie 
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 
45233224-5 Vozovka s dvoma jazdnými pruhmi 
45233225-2 Vozovka s jedným jazdným pruhom 
45233226-9 Príjazdová cesta 
45233227-6 Príjazdová komunikácia (na/z diaľnice) 
45233228-3 Zošľachtenie povrchu 
45233229-0 Práce na údržbe krajníc 
45233250-6 Práce na úprave povrchu okrem ciest 
45233251-3 Práce na obnove povrchu 
45233252-0 Práce vrchnej stavby ulíc 
45233253-7 Práce vrchnej stavby chodníkov 
45233260-9 Cesty pre chodcov 
45233261-6 Nadchody 
45233262-3 Pešie zóny 
45233270-2 Natieračské práce parkovacích plôch 
45233280-5 Montáž cestných bariér 
45233290-8 Inštalácia dopravných značiek 
45233291-5 Inštalácia dopravných majákov 
45233292-2 Inštalácia bezpečnostného zariadenia 
45233293-9 Inštalácia vybavenia ulíc 
45233294-6 Inštalácia cestnej signalizácie 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

02 múry 09 oporné a zárubné 01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

25 doplňujúce konštrukcie 08 vpusty kanalizačné 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3,ks 

  02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3,ks 
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   05 tr. C 20/25 (B 25) m3,ks 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3,ks 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

 10 priekopové žľaby 01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3,ks 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3,ks 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3,ks 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3,ks 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3,ks 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  

15 Montáže prefabrikovaných konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

02 múry 06 oporné, zárubné 01 dielce železobetónové  m3 

 07 ohradné 02 tvárnice betónové  m3 

  

22 Práce na pozemných komunikáciach a letiskách 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

02 -podkladné a krycie 
vrstvy s hydraulickým 
spojivom 

04 cementobetónové 
jednovrstvové 

17 beton prostý 01 tr. I C 8/10 (B 10) m2,m3 

 05 cementobetónové 
dvojvrstvové 

18 beton železový 02 tr. II C 12/15 (B 15) m2,m3 

  19 SPOVYCED 03 tr. III C 16/20 (B 20) m2,m3 

   04 tr. III C 20/25 (B 25) m2,m3 

   05 tr. III C 25/30 (B 30) m2,m3 

   06 tr. IV C 30/37 (B 35) m2,m3 

 07 úprava škár pri opravách 52 elastická zálievka 01 s predtesnením m 

   02 bez predtesnenia m 

03 podkladné a krycie 
vrstvy z asfaltových zmesí 

01 prelievané 25 makadam 01 penetračný m2,m3 

   02 asfaltový penetračný m2,m3 

   03 asfaltový vsypný m2,m3 

 03 bitúmenové postreky, 
nátery, posypy 

29 infiltračný postrek 01 z asfaltu m2 

  30 spojovací postrek 02 z modifikovaného asfaltu m2 

  31 regeneračný postrek 03 z emulzie m2 

  32 jednovrstvový náter 04 z modifikovanej emulzie m2 

  33 dvojvrstvový náter 04 z modifikovanej emulzie m2 

  34 posyp podkladu alebo 
krytu 

01 drvou m2 

   02 predobalenou drvou m2 

 06 bitúmenové vrstvy 40 asfaltový betón 01 triedy I m2,m3 

   02 triedy II m2,m3 

   03 triedy III m2,m3 

   04 triedy I modifikovaný m2,m3 

   05 triedy II modifikovaný m2,m3 

  41 asfaltový koberec 
mastixový 

01 triedy I m2,m3 

   02 triedy II m2,m3 

   03 triedy III m2,m3 
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  42 asfaltový koberec 
otvorený 

01 z kameniva drveného 
obaleného asfaltom 

m2,m3 

   02 z kameniva drobného 
ťaženého 

m2,m3 

   03 zo štrkopiesku m2,m3 

  43 koberec drenážny 
01 z kameniva drveného 
obaleného asfaltom 

m2,m3 

   02 z plastbetónu m2,m3 

  46 asfaltový koberec veľmi 
tenký 

01 triedy I m2,m3 

   02 triedy II m2,m3 

 07 liate asfalty 44 cestný 01 jemnozrnný m2,m3 

  45 s výstužnou textíliou 02 strednozrnný m2,m3 

   03 hrubozrnný m2,m3 

   04 jemnozrnný 
modifikovaný 

m2,m3 

   05 strednozrnný 
modifikovaný 

m2,m3 

   06 hrubozrnný 
modifikovaný 

m2,m3 

 09 úprava škár pri opravách 52 elastická zálievka 01 s predtesnením m 

   02 bez predtesnenia m 

04 kryty dláždené 
chodníkov 
komunikácií,rigolov 

01 prefabrikované panely 45 cestné 01 zo železobetónu m2 

   02 z predpätého betónu m2 

 02 z kociek 47 prírodných 01 veľkých m2 

   02 drobných m2 

   03 mozaikových m2 

 04 zámkovej dlažby 17 betónovej 01 hr. 6 cm m2 

  55 plastickej, gumovej 02 hr. 8 cm m2 

   03 hr. 10 cm m2 

 05 z kameňa 49 lomového 01 upravený m2 

  50 konglomerovaného 02 neupravený m2 

 06 z tvárnic 17 betónových 01 melioračných m2 

  55 plastických, gumových 02 vegetačných m2 

 08 úprava škár pri opravách 52 elastická zálievka 01 s predtesnením m 

   02 bez predtesnenia m 

25 doplňujúce konštrukcie 01 zábradlie 18 železobetónové 01 na mostoch a múroch m,m2 

 02 protihlukové steny 61 z betónových tvárnic 02 cestné m,m2 

  62 kovové 02 cestné m,m2 

  63 drevené 02 cestné m,m2 

  65 kovové so sklom, 
akrylátom 

02 cestné m,m2 

  84 plastové 02 cestné m,m2 

 03 zvodidlá 56 prefabrikované 01 spriahnuté m 

   02 s ozubom-zámkom m 

  61 z betónu 01 s jednou zvodnicou m,m2 

   02 s dvomi zvodnicami m,m2 

   03 s tromi zvodnicami m 

  62 oceľové 01 s jednou zvodnicou m,m2 

   02 s dvomi zvodnicami m,m2 

 06 zvislé dopravné značky 
71 normálny alebo 
zväčšený rozmer 

01 oceľové ks 
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  72 veľkorozmerné 02 oceľové s fóliou ks 

   03 oceľové reflexné ks 

   04 hliníkové ks 

   05 hliníkové s fóliou ks 

   06 hliníkové reflexné ks 

  73 nosné konštrukcie - 
rámy 

01 oceľové ks 

  74 stĺpiky 02 hliníkové ks 

  75 portály 03 drevené ks 

 08 cestné obruby, krajníky 57 z kociek 01 veľkých m 

   02 drobných m 

 09 obrubníky 80 chodníkové 01 betónové ks 

  81 záhonové 02 kamenné ks 

   03 plastové, gumenné m 

 10 dilatačné škáry 82 vkladané 01 priečne ks 

  83 rezané 02 pozdĺžne ks 

 11 otvorené žľaby 49 z lomového kameňa 01 š. do 500 mm m 

  58 z dlaždíc 02 š. nad 500 mm m 

  61 z betónových tvárnic 02 š. nad 500 mm m,m2 

 14 pri stavbe krytov 
komunikácií 

45 výstužná vložka 01 geomreža m2 

  89 brúsenie,zdrsnenie 
01 cementobetónového 
krytu 

m2 

   02 asfaltového krytu m2 

  90 ošetrenie postrekom, 
kropením 

01 vodou m2 

   02 ochrannou emulziou m2 

  91 výšková úprava 01 uličného vstupu ks 

   02 krycieho hrnca posúvača 
alebo hydrantu 

ks 

  95 povrchová úprava 
betónového krytu 

01 pigmentová úprava 
vsypom 

m2 

   02 uzatvárací náter m2 

 16 uzavreté žľabové 
systémy 

61 z betónu 01 tr.zaťaženia do 250 kN m,m2 

  84 plastové 02 tr. zaťaženia do 600 kN m,m2 

   03 tr.zaťaženia nad 600 kN m 

  

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

20 svietidlá a osvetľovacie 
zariadenia 

03 dopravné značky 01 svetelné 01 malé ks 

   02 stredné ks 

   03 veľké ks 

 04 signalizačné zariadenia 01 svetelné 01 cestné ks 
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452333 Práce spodnej stavby spodnej stavby diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov 

  
45233300-2 Práce spodnej stavby diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov 
45233310-5 Práce spodnej stavby diaľnic 
45233320-8 Práce spodnej stavby ciest 
45233330-1 Práce spodnej stavby ulíc 
45233340-4 Práce spodnej stavby chodníkov 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

25 doplňujúce konštrukcie 05 komory káblových tratí 01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3,ks 

 06 čelá priepustov 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 07 vtokové nádržky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3,ks 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3,ks 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3,ks 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 09 obetónovanie potrubia 01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3,ks 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3,ks 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3,ks 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3,ks 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3,ks 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B40) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3,ks 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3,ks 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3,ks 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B40) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

  

12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

25 doplňujúce konštrukcie 01 čelá priepustov 05 lomový kameň  m3 

 02 vtoková nádržka 05 lomový kameň  m3 

  

22 Práce na pozemných komunikáciach a letiskách 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 podkladné a krycie 
vrstvy bez spojiva 

01 nestmelené (bez 
spojiva) 

01 mechanicky spevnená 
zemina 

 m2,m3 

  02 štrkopiesok  m2,m3 

  03 kamenivo drvené 01 frakcia 8-63 mm m2,m3 

   02 frakcia 63-125 mm m2,m3 

  06 vibrovaný štrk 01 frakcia 32-63 mm m2,m3 

  11 recyklovaný materiál 01 betónový m2,m3 

   02 asfaltový m2,m3 

   03 tehlový m2,m3 

 02 spevnenie krajníc 01 zo zeminy 01 so zhutnením m2,m3 

   02 bez zhutnenia m2,m3 

  11 recyklovaný materiál 01 betónový m2,m3 

   02 asfaltový m2,m3 

   03 tehlový m2,m3 

 03 pre obnovu a údržbu 03 kamenivo drvené 01 frakcia 8-63 mm m2,m3 

   02 frakcia 63-125 mm m2,m3 

  06 vibrovaný štrk 01 frakcia 32-63 mm m2,m3 

02 -podkladné a krycie 
vrstvy s hydraulickým 
spojivom 

04 cementobetónové 
jednovrstvové 

17 beton prostý 01 tr. I C 8/10 (B 10) m2,m3 

   02 tr. II C 12/15 (B 15) m2,m3 

   03 tr. III C 16/20 (B 20) m2,m3 

   04 tr. III C 20/25 (B 25) m2,m3 

   05 tr. III C 25/30 (B 30) m2,m3 

   06 tr. IV C 30/37 (B 35) m2,m3 

  21 kamenivo spevnené 
cementom 

01 KZC I m2,m3 

   02 KZC II m2,m3 

03 podkladné a krycie 
vrstvy z asfaltových zmesí 

03 bitúmenové postreky, 
nátery, posypy 

29 infiltračný postrek 01 z asfaltu m2 

  30 spojovací postrek 02 z modifikovaného asfaltu m2 

  31 regeneračný postrek 03 z emulzie m2 

  32 jednovrstvový náter 04 z modifikovanej emulzie m2 

  33 dvojvrstvový náter 04 z modifikovanej emulzie m2 

  34 posyp podkladu alebo 
krytu 

04 z modifikovanej emulzie m2 

 05 s bitúmenovým spojivom 
39 kamenivo obaľované 
asfaltom 

01 triedy I m2,m3 

   02 triedy II m2,m3 

   03 triedy III m2,m3 

   04 typ OM m2,m3 

25 doplňujúce konštrukcie 12 kábelovody 
84 z rúr alebo dielcov 
plastových 

01 z polyetylénu m 

   02 z polystyrénu m,m2 

   03 z PVC m 

   04 z polypropylénu m 

 13 priepusty, hospodárske 
prejazdy 

84 z rúr plastových 01 DN do 800 mm m 

  85 z rúr betónových 
02 DN nad 800 mm do 
1600 mm 

m 

  86 z rúr železobetónových 
03 DN nad 1 600 do 2 400 
mm 

m 
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  87 z rúr oceľových 
03 DN nad 1 600 do 2 400 
mm 

m 

 17 kábelové komory 84 plastové 01 plocha do 1 m2 m 

  86 železobetónové 
prefabrikáty 

02 pl. nad 1 do 1.5 m2 m 

   03 pl. nad 1.5 do 2 m2 m 
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452341 Stavebné práce na stavbe železníc 

  
45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc 
45234110-0 Práce na stavbe medzimestských železníc 
45234111-7 Mestská železnica 
45234112-4 Železničné depo 
45234113-1 Demolácia tratí 
45234114-8 Železničné násypy 
45234115-5 Práce na stavbe železničnej signalizácie 
45234116-2 Stavebné práce na výstavbe železničnej trate 
45234120-3 Práce na stavbe mestskej železnice 
45234121-0 Práce na stavbe električkovej trate 
45234122-7 Práce na stavbe podzemnej železničnej trate 
45234123-4 Práce na stavbe čiastočne podzemnej železničnej trate 
45234124-1 Podzemná osobná železničná doprava 
45234125-8 Podzemná železničná stanica 
45234126-5 Stavebné práce na výstavbe električkových koľajníc 
45234127-2 Električkové depo 
45234128-9 Nástupištia elekričiek 
45234129-6 Stavebné práce na výstavbe mestskej železničnej trate 
  
  

24 Špeciálne práce pri výstavbe železníc 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 podkladné vrstvy 01 pre koľaj 01 štrkopiesok  t, m3 

  02 kamenivo drvené  t, m3 

  03 štrkodrva  t, m3 

02 koľajové lôžko 01 zriadenie 01 štrkopiesok  t 

  02 kamenivo drvené  t, m3 

  04 koľajové panely  t, m3 

 02 prečistenie 01 štrkopiesok  t 

  02 kamenivo drvené  t, m3 

  03 štrkodrva  t 

 03 úprava 01 v doterajšej koľaji  t 

03 koľaj 
01 zriadenie koľaje 
železničnej 

05 R 65 01 na podvaloch drevených m 

  06 S 49 
02 na podvaloch z 
predpätého betónu 

m 

  07 UIC 
02 na podvaloch z 
predpätého betónu 

m 

  08 NT1 
02 na podvaloch z 
predpätého betónu 

m 

  09 NT3 
02 na podvaloch z 
predpätého betónu 

m 

  10 Ri59 
02 na podvaloch z 
predpätého betónu 

m 

  11 S180 
02 na podvaloch z 
predpätého betónu 

m 

  12 bloková B1 
02 na podvaloch z 
predpätého betónu 

m 

  13 prechodová koľajnica 01 na podvaloch drevených m 

   02 na podvaloch z 
predpätého betónu 

m 

   03 kombinovaním podvalov m 

04 koľajové rozvetvenia 
01 zriadenie rozvetvetvenia 
železničného 

14 výhybka tvaru R 65 01 na podvaloch drevených ks 

  15 koľajová križovatka R 65 
02 na podvaloch z 
predpätého betónu 

ks 
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  16 dvojitá koľajová spojka 
R 65 

03 na podvaloch oceľových ks 

  17 výhybka tvaru S 49 03 na podvaloch oceľových ks 

  18 koľajová križovatka S 49 03 na podvaloch oceľových ks 

  19 dvojitá koľajová spojka S 
49 

03 na podvaloch oceľových ks 

  20 výhybka tvaru UIC 60 03 na podvaloch oceľových ks 

05 ostatné úpravy zvršku 03 premiestnenie 23 koľajové rozvetvenie 01 pracovným vlakom t 

 04 priečny posun 23 koľajové rozvetvenie 01 na podvaloch drevených m 

 05 smerové a výškové 
vyrovnanie 

23 koľajové rozvetvenie 
02 na podvaloch z 
predpätého alebo 
železového betónu 

m 

 06 zdvíhanie 23 koľajové rozvetvenie 03 na podvaloch oceľových ks 

 07 výmena 24 drobného koľajiva 01 mostíkových dosiek ks 

   02 podkladníc ks 

   03 izolovaného styku ks 

  25 podvalov 01 drevených ks 

   02 z predpätého betónu ks 

   09 posun ks 

  26 koľajníc, koľaje, 
koľajového rozvetvenia 

01 ojedinelá m 

   02 súvislá m 

   09 dilatačné škáry m 

 08 doplnenie 27 izolovaný styk 
01 koľajnicový s izolačnými 
doskami 

ks 

   02 lepený ks 

  29 prechodový styk 01 spojkami ks 

 09 zváranie 26 koľajníc 01 stykové m 

   02 tavné m 

25 doplňujúce konštrukcie 01 úrovňové prejazdy 25 podvaly 01 v stanici m 

  27 panely 02 cestné m 

  28 fošne 02 cestné m 

  29 dlažba 02 cestné m 

  30 guma 02 cestné m 

  31 bitúmenový koberec 02 cestné m 

 02 priepusty 41 železobetónové 01 DN do 800 mm m 

  42 betónové 02 DN nad 800 mm m 

  43 oceľové 02 DN nad 800 mm m 

 06 dočasné žeriavové 
dráhy 

38 kolesový tlak do 20 t 01 rozchod do 4 m m 

  39 kolesový tlak do 60 t 01 rozchod nad 4 do 5 m m 

   02 rozchod nad 5 do 6 m m 

  40 kolesový tlak nad 180 do 
210 t 

01 rozchod nad 6 do 10 m m 

  

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

25 elektrizácia železníc - 
trakčné vedenie 

01 stožiare TV trubkové do 
dutín 

01 typ T 168 01 dĺžky 8-10m ks 

  02 typ T, TB 219 02 dĺžky 10,5-12m ks 

  03 typ T, TB 245 03 dĺžky 12,5-14m ks 

  04 typ T 324 01 dĺžky 6,5-9,5m ks 
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   02 dĺžky 10-12m ks 

   03 dĺžky 12,5-14m ks 

 02 stožiare TV trubkové na 
svorníky 

11 typ TS, TSI 168 01 dĺžky 8-10m ks 

  12 typ TS, TSI 219 02 dĺžky 10,5-12m ks 

  13 typ TS, TSI 245 03 dĺžky 12,5-14m ks 

  14 typ TS, TSI 324 01 dĺžky 6,5-9,5m ks 

   02 dĺžky 10-12m ks 

   03 dĺžky 12,5-14m ks 

  15 typ TBS, TBSI 219 01 dĺžky 8-10m ks 

  16 typ TBS, TBSI 245 02 dĺžky 10,5-12m ks 

   03 dĺžky 12,5-14m ks 

 03 stožiare TV profilové na 
svorníky 

21 typ DS 12 01 dĺžky 6-8m ks 

  22 typ DS 14 02 dĺžky 8,5-10m ks 

  23 typ DS 16 03 dĺžky 10,5-12m ks 

 04 stožiare TV trubkové na 
svorníky dvojité 

26 typ 2TS 245 01 dĺžky 6,5-9,5m ks 

   02 dĺžky 10-12m ks 

   03 dĺžky 12,5-14m ks 

  27 typ 2TBS, 2TBSI 219 01 dĺžky 6-8m ks 

  28 typ 2TBS, 2TBSI 245 02 dĺžky 8,5-10m ks 

   03 dĺžky 10,5-12m ks 

 05 stožiare TV betónové 31 typ PS, PSI 3 01 dĺžka 9m ks 

  32 typ PS, PSI 6 02 dĺžka 10,5m ks 

  33 typ PS, PSI 9 03 dĺžka 12m ks 

 06 stožiare TV priehradové 36 typ BP 01 dĺžka 9m ks 

   02 dĺžka 10m ks 

   03 dĺžka 11m ks 

   04 dĺžka 12,5m ks 

   05 dĺžka 14m ks 

   06 dĺžka 16m ks 

 07 stožiare TV osvetľovacie 41 typ OST 01 dĺžka 20m ks 

   02 dĺžka 22m ks 

 08 brány 01 brvno ŽSR 01 typ ŽSR 23 ks 

   02 typ ŽSR 34 hod 

  02 pripevnenie brvna ŽSR 
23 

01 s ukončením A na 1T ks 

  03 pripevnenie brvna ŽSR 
34 

02 s ukončením B na 2T ks 

   03 s ukončením C na BP ks 

  06 uloženie brvna ŽSR 23 01 klzné D na BP ks 

  07 uloženie brvna ŽSR 34 01 klzné D na BP ks 

  11 pripevnenie závesu 
brvna 

01 brvno 23, 34 na 1T ks 

   02 brvno 23, 34 na 2T ks 

   03 brvno 23, 34 na BP ks 

  12 spojenie dvojice T 
stožiarov 

01 brvnom ks 

 09 vodiče TV 
01 funkčný súbor 1 zostavy 
TV (konzoly) 

01 konzoly vr. upevnení ks 

   02 konzoly pre šikmé TV vr. 
upevnení 

hod 
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   03 konzoly pre prosté TV 
vr. upevnení 

ks 

  02 funkčný súbor 2 zostavy 
TV (závesy) 

01 závesy na bráne ks 

   02 závesy na bráne s 
rozperkou 

ks 

   03 závesy na prevese ks 

   04 závesy na zvislej 
izolovanej konzole 

ks 

  03 funkčný súbor 3 zostavy 
TV 

01 vešiaky ks 

   02 kríženia ks 

   03 vodivé prepojenia ks 

   04 spojky lán a trolejových 
drôtov 

ks 

   05 deliče ks 

   06 pevné body ks 

   07 kotvenia pevných bodov ks 

   08 rozperné tyče ks 

   09 odťahy ks 

   10 vodiče pevných bodov a 
odťahov 

m 

  04 funkčný súbor 4 zostavy 
TV (priečne polia) 

01 kotvenia lán ks 

   02 kotvenia dvoch lán ks 

   03 izolácie a prepojenia ks 

   04 vodiče smerových lán ks 

  05 funkčný súbor 5 zostavy 
TV (kotvenia zostáv) 

01 kotvenie zostavy TV na 
BP 

ks 

   02 kotvenie TR alebo NL na 
BP 

ks 

   03 kotvenie 2 zostáv TV na 
BP 

ks 

   04 kotvenie zostavy TV na 
T 

ks 

   05 kotvenie TR alebo NL na 
T 

ks 

   06 pevné kotvenia vodičov ks 

   07 zakotvenie stožiara ks 

   08 ochranné koše ks 

   09 regulácia kotvení 
zostavy TV 

ks 

  
06 funkčný súbor 6 zostavy 
TV (zosilňovacie a 
obchádzacie vedenie) 

01 pripevnenia líšt ZV, NV, 
OV 

ks 

   02 kotvenia ZV, NV, OV ks 

   03 konzoly ZV, NV, OV ks 

   04 závesy ZV, NV, OV ks 

   05 prepojenia a spojky ZV, 
NV, OV 

ks 

   06 vložené izolácie ZV, NV, 
OV 

ks 

   07 vodiče ZV, NV, OV 
(120Cu) 

m 

   08 vodiče ZV, NV, OV 
(240AlFe) 

m 
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  07 funkčný súbor 7 zostavy 
TV (napájacie vedenia) 

01 pohony ručné ks 

   02 pohony motorové kg 

   03 odpojovače, odpínače ks 

   04 kotvenia zvodov z 
odpojovačov 

ks 

   05 vložené izolácie, 
prepojenia, zvody 

m 

   06 kotvenia lán ks 

   07 podperné izolátory ks 

   08 ukončenia a pripojenia 
káblov (zostava S) 

ks 

   09 ukončenia a pripojenia 
káblov (zostava J) 

ks 

   10 kryty a upevnenia káblov ks 

   11 rozvádzač spätného 
vedenia 

ks 

   
12 pripojenie spätného 
vedenia na 
kolajnicu/stykový TR 

ks 

   13 lávky a rebríky ks 

   14 vodiče napájacích 
prevesov 

m 

  

08 funkčný súbor 9 zostavy 
TV (bleskoistky, 
ukoľajnenia, ostatné 
konštrukcie) 

01 bleskoistky ks 

   02 izolované zvody ks 

   03 priame ukoľajnenie ks 

   04 ukoľajnenie s prierazkou ks 

   05 uzemňovacia doska ks 

   06 ochranná sieť ks 

   07 návestné štíty ks 

   08 číslovanie stožiarov a 
odpojovačov 

ks 

   09 tabuľky ks 

   10 ochrany stožiarov ks 

   11 svetelné návesti ks 

   12 koľajová prúdová spojka ks 

   13 kotvenie ochranného 
lana 

ks 

   14 záves ochranného lana ks 

   15 vodiče ochranné lano m 

  09 trolejové drôty 01 80Cu m 

   02 100Cu ks 

   03 150Cu m 

   04 regulácia zostavy TV m 

  10 nosné laná 01 50Bz m 

   02 50Fe m 

   03 70Bz ks 

   04 70Fe m 

   05 120Cu m 

 10 doplňujúce konštrukcie a 
činnosti 

01 žlaby a chráničky 01 betónové žľaby ks 

   02 chráničky hod 
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   03 betónové dosky ks 

  02 káble 01 0,6/1kV ks 

   02 3,6/6kV ks 

   03 6/10kV ks 

   04 12,7/22kV ks 

   05 28/50kV ks 

  03 ukončenie vodičov 01 koncovka alebo oko ks 

   02 ukončenie vodičov a 
uzemnenie vedení 

ks 

  04 poistka 01 spodok ks 

   02 vložka ks 

  05 kotevný stĺpik 01 krátky ks 

   02 dlhý ks 

  06 zaistenie svahu 
01 prefabrikovaný krabicový 
diel 

ks 

   02 betonážou ks 

  07 prídavné konštrukcie 01 oceľové štandartné ks 

   02 oceľové neštandartné kg 

   03 kované svorníky ks 

   04 svorníkové koše ks 

   05 korugované rúry m 

  08 nátery 
01 jedna číslica na stožiar 
TV 

ks 

   02 bezpečnostný pruh na 
stožiar TV 

ks 

   03 vrchný náter stožiarov a 
brán 

ks 

   04 náter svorníkov základu 
TV 

ks 

  09 úpravy TV 
01 úprava káblov pri 
základoch 

m 

   02 hlavička základu ks 

   03 posunutie konzoly alebo 
závesu 

m 

 11 osvetlenie na podperách 
trakčného vedenia 

01 obvod osvetlenia 
01 pripevnenie svietidla na 
podpery TV 

ks 

   02 svorkovnicová skriňa na 
stožiari TV 

hod 

   03 uchytenie káblov ks 

   04 vedenie káblov ks 

   05 káblové vedenie ks 

  02 nosné lanko 01 záves lanka ks 

   02 uchytenie kábla na lanko ks 

   03 kotvenie lanka ks 

   04 lanko ks 

 
12 závesný kábel na 
podperách trakčného 
vedenia 

01 závesný optický kábel 
(ZOK) 

01 pripevnenie konzoly 
ZOK 

ks 

   02 nástavec na stožiar TV hod 

   03 konzola ZOK ks 

   04 kotvenie a zvody ZOK ks 

   05 záves ZOK ks 

   06 záves ZOK na kladke ks 

   07 špirálová rozperka ZOK ks 
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   08 kotevná špirála ZOK ks 

   09 optokábel m 

  02 demontáž ZOK 01 konzoly ZOK ks 

   02 kotvenia ZOK ks 

   03 nástavce ZOK na 
stožiaroch 

ks 

   04 zvody ZOK ks 

   05 spojky a rezervy ZOK ks 

   06 optokábel m 

  10 závesný kábel 22kV 01 pripevnenie kábla m 

   02 upevnenie konzoly m 

   03 záves kábla ks 

   04 kotvenie lana pre kábel m 

   05 pripojenie nosného lana m 

   06 ťahanie a regulácia 
kábla 

m 

  11 demontáž závesného 
kábla 22kV 

01 pripevnenie kábla ks 

   02 upevnenie konzoly ks 

   03 záves kábla ks 

   04 kotvenie lana pre kábel ks 

   05 pripojenie nosného lana ks 

   06 kábel m 

 13 demontáž TV 01 základ, stožiar, brvno 01 betónový základ ks 

   02 stožiar D, T, TB hod 

   03 stožiar TS, TBS ks 

   04 stožiar 2TBS ks 

   05 stožiar P ks 

   06 stožiar AP, BP ks 

   07 brána ŽSR ks 

   08 kotevný stĺpik ks 

  02 závesy 01 šikmé konzoly TV ks 

   02 zvislé konzoly TV ks 

   03 závesy na bránach ks 

   04 závesy na prevesoch ks 

   05 závesy ZV, NV, OV ks 

   06 odťahy TV m 

  03 pozdĺžne polia 01 vešiaky ks 

   02 prúdové prepojky ks 

   03 spojky ks 

   04 vložené izolácie ks 

   05 kotvenia pevné ks 

   06 kotvenia pohyblivé ks 

   07 pevné body vr. 
zakotvení 

ks 

   08 priečne smerové laná ks 

   09 vodiče TV (TR) ks 

   10 vodiče TV (NL) m 

  04 napájacie vedenia 01 odpojovače, odpínače ks 

   02 deliče ks 

   03 bleskoistky ks 

   04 zvody ks 
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   05 kotvenie ZV, NV, OV ks 

   06 lávky a rebríky ks 

   07 žľaby m 

  05 ostatné konštrukcie 01 brvienko ks 

   02 ukoľajnenie ks 

   03 ochranné lano ks 

   04 návesti ks 

   05 neštandartná kovová 
konštrukcia 

ks 

  06 ZOK 01 konzoly ZOK ks 

   02 kotevenia ZOK ks 

   03 nástavce ZOK na 
stožiaroch 

ks 

   04 zvody ZOK ks 

   05 spojky a rezervy ZOK ks 

   06 optokábel ks 

 14 revízie a skúšky TV 01 meranie parametrov TV 01 dynamické ks 

   02 statické hod 

   03 elektrické ks 

   04 meranie dotykového 
napätia 

ks 

   
05 merania krokového a 
dotykového napätia v areáli 
ES 

ks 

   06 technická kontrola TV ks 

   07 protokol spôsobilosti ks 

  

92 Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

11 zariadenia železničné 01 zabezpečovacie 01 zámky 01 výmenové ks 

   02 stojanové ks 

   03 pákové ks 

   04 ústredné m 

   05 elektromagnetické, 
vonkajšie 

ks 

   06 elektromagnetické, 
vnútorné 

ks 

  02 výkoľajky 01 stavané ústredne ks 

   02 stavané miestne ks 

   
03 s elektromotorickým 
prestavníkom bez 
návestného telesa 

ks 

   
04 s elektromotorickým 
prestavníkom s návestným 
telesom 

ks 

  03 drôtovody 01 kladky odbočné ks 

   02 kladky výstupné ks 

   03 stĺpiky pre drôtovodné 
kladky 

ks 

   04 kladky drôtovodné ks 

   05 dvojité, do žľabu m 

   06 dvojité, na stĺpikoch m 

   07 žľab oceľový s poklopom ks 
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  04 prestavníky 01 mechanické ks 

   
02 elektromotorické s 
pevnou upevňovacou 
sústavou 

ks 

   03 elektromotorické so 
žľabovým uložením 

ks 

   04 elektromotorické 
prírubové 

ks 

  05 návestidlá 01 upozorňovadlo ks 

   02 jednostranné, stožiarové ks 

   03 obojstranné, stožiarové ks 

   04 trpasličie ks 

   05 krakorcové ks 

   06 pre Metro ks 

  06 skrine 01 reléové ks 

  07 transformovne 01 6 kV (TS 3) ks 

  08 studne 01 batériové ks 

  09 zariadenia koľajových 
obvodov 

01 koľajový dotyk ks 

   02 stykový transformátor 
(ŽSR) 

ks 

   03 stykový transformátor 
(Metro) 

ks 

   04 autostop Metro ks 

   05 prepojky tlmiviek ks 

   06 prepojky koľajnicové ks 

   07 prepojky výmenové ks 

   08 skrine pre EOV ks 

   09 závery káblové ks 

   10 sľučky kódovacie ks 

  10 zariadenia prejazdové 01 domček sklolaminátový ks 

   02 objekt reléový ks 

   03 mobilná bunka ks 

   04 ovl. skrinka prejazd. 
zariadenia 

ks 

   05 výstražník ks 

  11 prístroje stavadlové 01 skriňa hradlová ks 

   02 číselník koľajový ks 

   03 prístroj riadiaci ks 

   04 prístroj stavadlový ks 

   05 prístroj kľúčový, 
bubnový 

ks 

   06 pult riadiaci ks 

   07 pult ovládací ks 

   08 kozlík vonkajší ks 

   09 stavadlo pomocné ks 

  12 ústredne 01 stojan zabezpečovací ks 

   02 skriňa reléová ks 

   03 stojanový rad ks 

   04 panel reléový ks 

   05 menič ks 

   06 stabilizátor napätia ks 

  13 rádiodispečérske 
vlakové okruhy 

01 rádiostanica základňová ks 
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   02 pult ovládací ks 

   03 skrinka prípojná ks 

   04 riadiaca stanica vlak. 
dispečéra 

ks 

   05 účastnícka stanica 
výpravcu 

ks 

   06 traťový rozvádzač ks 

   07 zariadenie MESA na 
lokomotívu 

ks 

   08 zariadenie MESA na 
vozidlo 

ks 

  14 signalizačné zariadenia 
pre cestné križovatky 

01 návestidlá na stožiaroch ks 

   02 návestidlá pre električky ks 

   03 blikače ks 

   04 tlačidlá pre chodcov na 
stožiar 

ks 

   05 električkové spínače ks 

   06 radiče ks 

  15 regulácia a skúšanie 
zabezpečovacích zariadení 

01 regulácia signálnej 
skupiny 

ks 

   02 programovanie radiča ks 
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452342 Lanové dopravné systémy 

  
45234200-8 Lanové dopravné systémy 
45234210-1 Lanové dopravné systémy s kabínkami 
45234220-4 Stavebné práce pre lyžiarske vleky 
45234230-7 Stavebné práce pre sedačkové lanovky 
45234240-0 Pozemné lanovky 
45234250-3 Lanovka/lanová visutá dráha 
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452350 Stavebné práce na stavbe letísk 

  
45235000-3 Stavebné práce na stavbe letísk, vzletových a pristávacích dráh a prevádzkových plôch 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

25 doplňujúce konštrukcie 08 vpusty kanalizačné 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3,ks 

  02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3,ks 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3,ks 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3,ks 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  

22 Práce na pozemných komunikáciach a letiskách 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 podkladné a krycie 
vrstvy bez spojiva 

01 nestmelené (bez 
spojiva) 

01 mechanicky spevnená 
zemina 

 m2,m3 

  02 štrkopiesok  m2,m3 

  03 kamenivo drvené 01 frakcia 8-63 mm m2,m3 

   02 frakcia 63-125 mm m2,m3 

  06 vibrovaný štrk 01 frakcia 32-63 mm m2,m3 

 02 spevnenie krajníc 01 zo zeminy 01 so zhutnením m2,m3 

   02 bez zhutnenia m2,m3 

 03 pre obnovu a údržbu 03 kamenivo drvené 01 frakcia 8-63 mm m2,m3 

   02 frakcia 63-125 mm m2,m3 

  06 vibrovaný štrk 01 frakcia 32-63 mm m2,m3 

02 -podkladné a krycie 
vrstvy s hydraulickým 
spojivom 

04 cementobetónové 
jednovrstvové 

17 beton prostý 01 tr. I C 8/10 (B 10) m2,m3 

 05 cementobetónové 
dvojvrstvové 

18 beton železový 02 tr. II C 12/15 (B 15) m2,m3 

  19 SPOVYCED 03 tr. III C 16/20 (B 20) m2,m3 

   04 tr. III C 20/25 (B 25) m2,m3 

   05 tr. III C 25/30 (B 30) m2,m3 

   06 tr. IV C 30/37 (B 35) m2,m3 

  20 TEVYCED 05 tr. L m2,m3 

  21 kamenivo spevnené 
cementom 

01 KZC I m2,m3 

   02 KZC II m2,m3 

04 kryty dláždené 
chodníkov 
komunikácií,rigolov 

01 prefabrikované panely 45 cestné 01 zo železobetónu m2 

   02 z predpätého betónu m2 

 02 z kociek 47 prírodných 01 veľkých m2 

   02 drobných m2 

   03 mozaikových m2 

 04 zámkovej dlažby 17 betónovej 01 hr. 6 cm m2 

   02 hr. 8 cm m2 

   03 hr. 10 cm m2 

 05 z kameňa 49 lomového 01 upravený m2 
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  50 konglomerovaného 02 neupravený m2 

 06 z tvárnic 17 betónových 01 melioračných m2 

   02 vegetačných m2 

 07 obnova dlažieb 52 elastická zálievka 02 bez predtesnenia m 

25 doplňujúce konštrukcie 01 zábradlie 18 železobetónové 01 na mostoch a múroch m,m2 

 02 protihlukové steny 61 z betónových tvárnic 02 cestné m,m2 

  62 kovové 02 cestné m,m2 

  63 drevené 02 cestné m,m2 

  65 kovové so sklom, 
akrylátom 

02 cestné m,m2 

  84 plastové 02 cestné m,m2 

 03 zvodidlá 56 prefabrikované 01 spriahnuté m 

   02 s ozubom-zámkom m 

  62 oceľové 01 s jednou zvodnicou m,m2 

   02 s dvomi zvodnicami m,m2 

   03 s tromi zvodnicami ks 

 06 zvislé dopravné značky 
71 normálny alebo 
zväčšený rozmer 

01 oceľové ks 

  72 veľkorozmerné 02 oceľové s fóliou ks 

   03 oceľové reflexné ks 

   04 hliníkové ks 

   05 hliníkové s fóliou ks 

   06 hliníkové reflexné ks 

  73 nosné konštrukcie - 
rámy 

01 oceľové ks 

  74 stĺpiky 02 hliníkové ks 

  75 portály 03 drevené ks 

 08 cestné obruby, krajníky 57 z kociek 01 veľkých m 

   02 drobných m 

 09 obrubníky 80 chodníkové 01 betónové ks 

  81 záhonové 02 kamenné ks 

 10 dilatačné škáry 82 vkladané 01 priečne ks 

  83 rezané 02 pozdĺžne ks 

 11 otvorené žľaby 58 z dlaždíc 01 š. do 500 mm m 

  61 z betónových tvárnic 02 š. nad 500 mm m,m2 

 12 kábelovody 
84 z rúr alebo dielcov 
plastových 

01 z polyetylénu m 

   02 z polystyrénu m,m2 

   03 z PVC m 

 13 priepusty, hospodárske 
prejazdy 

85 z rúr betónových 01 DN do 800 mm m 

  86 z rúr železobetónových 
02 DN nad 800 mm do 
1600 mm 

m 

  87 z rúr oceľových 
02 DN nad 800 mm do 
1600 mm 

m 

 14 pri stavbe krytov 
komunikácií 

45 výstužná vložka 01 geomreža m2 

  89 brúsenie,zdrsnenie 
01 cementobetónového 
krytu 

m2 

   02 asfaltového krytu m2 

  90 ošetrenie postrekom, 
kropením 

01 vodou m2 

   02 ochrannou emulziou m2 

  91 výšková úprava 01 uličného vstupu ks 
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   02 krycieho hrnca posúvača 
alebo hydrantu 

ks 

  

27 Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovod., produkt. a 
rozvod. medi. plynov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

03 kanalizácie 02 ostatné konštrukcie 14 vpusty kanalizačné 01 z betónových dielcov ks 

   02 plastové ks 

  18 doplnky 03 mreže ks 
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452361 Stavebné práce na stavbe plôch pre rôzne športové zariadenia 

  
45236100-1 Stavebné práce na stavbe plôch pre rôzne športové zariadenia 
45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská 
45236111-1 Stavebné práce na stavbe plôch pre golfové ihriská 
45236112-8 Stavebné práce na stavbe plôch pre tenisové kurty 
45236113-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre závodiská 
45236114-2 Stavebné práce na stavbe plôch pre bežecké dráhy 
45236119-7 Opravárske práce na športových ihriskách 
  
  

01 Zemné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

08 povrchové úpravy terénu 05 úpravy povrchov 01 rozprestretím ornice 01 na rovine m2 

   02 na svahu m2 

  02 založením trávnika 
ručne 

01 letiskového m2 

   02 lúčneho m2 

   03 parkového m2 

   04 parterového m2 

   05 vo vegetačných 
prefabrikátoch 

m2 

  03 založením trávnika 01 na ornicu m2 

   02 na hlušinu m2 

   03 na piesky m2 

  04 založením trávnika 01 na rovine m2 

  05 mulčovaním 02 na svahu m2 

  06 mačinou 02 na svahu m2 

  

22 Práce na pozemných komunikáciach a letiskách 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 podkladné a krycie 
vrstvy bez spojiva 

01 nestmelené (bez 
spojiva) 

01 mechanicky spevnená 
zemina 

 m2,m3 

  02 štrkopiesok  m2,m3 

  03 kamenivo drvené 01 frakcia 8-63 mm m2,m3 

   02 frakcia 63-125 mm m2,m3 

  06 vibrovaný štrk 01 frakcia 32-63 mm m2,m3 

 02 spevnenie krajníc 01 zo zeminy 01 so zhutnením m2,m3 

   02 bez zhutnenia m2,m3 

 03 pre obnovu a údržbu 03 kamenivo drvené 01 frakcia 8-63 mm m2,m3 

   02 frakcia 63-125 mm m2,m3 

  06 vibrovaný štrk 01 frakcia 32-63 mm m2,m3 

02 -podkladné a krycie 
vrstvy s hydraulickým 
spojivom 

04 cementobetónové 
jednovrstvové 

17 beton prostý 01 tr. I C 8/10 (B 10) m2,m3 

 05 cementobetónové 
dvojvrstvové 

18 beton železový 02 tr. II C 12/15 (B 15) m2,m3 

  19 SPOVYCED 03 tr. III C 16/20 (B 20) m2,m3 

   04 tr. III C 20/25 (B 25) m2,m3 

   05 tr. III C 25/30 (B 30) m2,m3 

   06 tr. IV C 30/37 (B 35) m2,m3 

  20 TEVYCED 05 tr. L m2,m3 
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  21 kamenivo spevnené 
cementom 

01 KZC I m2,m3 

   02 KZC II m2,m3 

03 podkladné a krycie 
vrstvy z asfaltových zmesí 

01 prelievané 25 makadam 01 penetračný m2,m3 

   02 asfaltový penetračný m2,m3 

   03 asfaltový vsypný m2,m3 

 03 bitúmenové postreky, 
nátery, posypy 

29 infiltračný postrek 01 z asfaltu m2 

  30 spojovací postrek 02 z modifikovaného asfaltu m2 

  31 regeneračný postrek 03 z emulzie m2 

  32 jednovrstvový náter 04 z modifikovanej emulzie m2 

  33 dvojvrstvový náter 04 z modifikovanej emulzie m2 

  34 posyp podkladu alebo 
krytu 

04 z modifikovanej emulzie m2 

 05 s bitúmenovým spojivom 
39 kamenivo obaľované 
asfaltom 

01 triedy I m2,m3 

   02 triedy II m2,m3 

   03 triedy III m2,m3 

   04 typ OM m2,m3 

 06 bitúmenové vrstvy 40 asfaltový betón 01 triedy I m2,m3 

   02 triedy II m2,m3 

   03 triedy III m2,m3 

   04 triedy I modifikovaný m2,m3 

   05 triedy II modifikovaný m2,m3 

  41 asfaltový koberec 
mastixový 

01 triedy I m2,m3 

   02 triedy II m2,m3 

   03 triedy III m2,m3 

  42 asfaltový koberec 
otvorený 

01 z kameniva drveného 
obaleného asfaltom 

m2,m3 

   02 z kameniva drobného 
ťaženého 

m2,m3 

   03 zo štrkopiesku m2,m3 

  43 koberec drenážny 
01 z kameniva drveného 
obaleného asfaltom 

m2,m3 

   02 z plastbetónu m2,m3 

 07 liate asfalty 44 cestný 01 jemnozrnný m2,m3 

  45 s výstužnou textíliou 02 strednozrnný m2,m3 

   03 hrubozrnný m2,m3 

   04 jemnozrnný 
modifikovaný 

m2,m3 

   05 strednozrnný 
modifikovaný 

m2,m3 

   06 hrubozrnný 
modifikovaný 

m2,m3 

04 kryty dláždené 
chodníkov 
komunikácií,rigolov 

01 prefabrikované panely 45 cestné 01 zo železobetónu m2 

   02 z predpätého betónu m2 

 02 z kociek 47 prírodných 01 veľkých m2 

   02 drobných m2 

   03 mozaikových m2 

 04 zámkovej dlažby 17 betónovej 01 hr. 6 cm m2 

   02 hr. 8 cm m2 
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 05 z kameňa 49 lomového 01 upravený m2 

  50 konglomerovaného 02 neupravený m2 

 06 z tvárnic 17 betónových 01 melioračných m2 

   02 vegetačných m2 

 07 obnova dlažieb 52 elastická zálievka 01 s predtesnením m 

   02 bez predtesnenia m 

25 doplňujúce konštrukcie 01 zábradlie 18 železobetónové 01 na mostoch a múroch m,m2 

 02 protihlukové steny 61 z betónových tvárnic 02 cestné m,m2 

  62 kovové 02 cestné m,m2 

  63 drevené 02 cestné m,m2 

  65 kovové so sklom, 
akrylátom 

02 cestné m,m2 

  84 plastové 02 cestné m,m2 

 08 cestné obruby, krajníky 57 z kociek 01 veľkých m 

   02 drobných m 

 09 obrubníky 80 chodníkové 01 betónové ks 

  81 záhonové 02 kamenné ks 

 10 dilatačné škáry 82 vkladané 01 priečne ks 

  83 rezané 02 pozdĺžne ks 

 11 otvorené žľaby 49 z lomového kameňa 01 š. do 500 mm m 

  58 z dlaždíc 02 š. nad 500 mm m 

  61 z betónových tvárnic 02 š. nad 500 mm m,m2 

 12 kábelovody 
84 z rúr alebo dielcov 
plastových 

01 z polyetylénu m 

   02 z polystyrénu m,m2 

   03 z PVC m 

 13 priepusty, hospodárske 
prejazdy 

85 z rúr betónových 01 DN do 800 mm m 

  86 z rúr železobetónových 
02 DN nad 800 mm do 
1600 mm 

m 

  87 z rúr oceľových 
02 DN nad 800 mm do 
1600 mm 

m 

 14 pri stavbe krytov 
komunikácií 

89 brúsenie,zdrsnenie 
01 cementobetónového 
krytu 

m2 

   02 asfaltového krytu m2 

  90 ošetrenie postrekom, 
kropením 

01 vodou m2 

   02 ochrannou emulziou m2 
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452362 Stavebné práce na stavbe plôch pre rekreačné zariadenia 

  
45236220-8 Stavebné práce na stavbe plôch pre zoologické záhrady 
45236230-1 Stavebné práce na stavbe plôch pre záhrady 
45236250-7 Stavebné práce na stavbe plôch pre parky 
45236290-9 Opravárske práce na rekreačných zariadeniach 
  
  

01 Zemné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

08 povrchové úpravy terénu 05 úpravy povrchov 01 rozprestretím ornice 01 na rovine m2 

   02 na svahu m2 

  02 založením trávnika 
ručne 

01 letiskového m2 

   02 lúčneho m2 

   03 parkového m2 

   04 parterového m2 

   05 vo vegetačných 
prefabrikátoch 

m2 

  03 založením trávnika 01 na ornicu m2 

   02 na hlušinu m2 

   03 na piesky m2 

  04 založením trávnika 01 na rovine m2 

  05 mulčovaním 02 na svahu m2 

  06 mačinou 02 na svahu m2 

  

22 Práce na pozemných komunikáciach a letiskách 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 podkladné a krycie 
vrstvy bez spojiva 

01 nestmelené (bez 
spojiva) 

01 mechanicky spevnená 
zemina 

 m2,m3 

  02 štrkopiesok  m2,m3 

  03 kamenivo drvené 01 frakcia 8-63 mm m2,m3 

   02 frakcia 63-125 mm m2,m3 

  06 vibrovaný štrk 01 frakcia 32-63 mm m2,m3 

 02 spevnenie krajníc 01 zo zeminy 01 so zhutnením m2,m3 

   02 bez zhutnenia m2,m3 

 03 pre obnovu a údržbu 03 kamenivo drvené 01 frakcia 8-63 mm m2,m3 

   02 frakcia 63-125 mm m2,m3 

  06 vibrovaný štrk 01 frakcia 32-63 mm m2,m3 

02 -podkladné a krycie 
vrstvy s hydraulickým 
spojivom 

04 cementobetónové 
jednovrstvové 

17 beton prostý 01 tr. I C 8/10 (B 10) m2,m3 

 05 cementobetónové 
dvojvrstvové 

18 beton železový 02 tr. II C 12/15 (B 15) m2,m3 

  19 SPOVYCED 03 tr. III C 16/20 (B 20) m2,m3 

   04 tr. III C 20/25 (B 25) m2,m3 

   05 tr. III C 25/30 (B 30) m2,m3 

   06 tr. IV C 30/37 (B 35) m2,m3 

  20 TEVYCED 05 tr. L m2,m3 

  21 kamenivo spevnené 
cementom 

01 KZC I m2,m3 
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   02 KZC II m2,m3 

03 podkladné a krycie 
vrstvy z asfaltových zmesí 

01 prelievané 25 makadam 01 penetračný m2,m3 

   02 asfaltový penetračný m2,m3 

   03 asfaltový vsypný m2,m3 

 03 bitúmenové postreky, 
nátery, posypy 

29 infiltračný postrek 01 z asfaltu m2 

  30 spojovací postrek 02 z modifikovaného asfaltu m2 

  31 regeneračný postrek 03 z emulzie m2 

  32 jednovrstvový náter 04 z modifikovanej emulzie m2 

  33 dvojvrstvový náter 04 z modifikovanej emulzie m2 

  34 posyp podkladu alebo 
krytu 

04 z modifikovanej emulzie m2 

 05 s bitúmenovým spojivom 
39 kamenivo obaľované 
asfaltom 

01 triedy I m2,m3 

   02 triedy II m2,m3 

   03 triedy III m2,m3 

   04 typ OM m2,m3 

 06 bitúmenové vrstvy 40 asfaltový betón 01 triedy I m2,m3 

   02 triedy II m2,m3 

   03 triedy III m2,m3 

   04 triedy I modifikovaný m2,m3 

   05 triedy II modifikovaný m2,m3 

  41 asfaltový koberec 
mastixový 

01 triedy I m2,m3 

   02 triedy II m2,m3 

   03 triedy III m2,m3 

  42 asfaltový koberec 
otvorený 

01 z kameniva drveného 
obaleného asfaltom 

m2,m3 

   02 z kameniva drobného 
ťaženého 

m2,m3 

   03 zo štrkopiesku m2,m3 

  43 koberec drenážny 
01 z kameniva drveného 
obaleného asfaltom 

m2,m3 

   02 z plastbetónu m2,m3 

 07 liate asfalty 44 cestný 01 jemnozrnný m2,m3 

  45 s výstužnou textíliou 02 strednozrnný m2,m3 

   03 hrubozrnný m2,m3 

   04 jemnozrnný 
modifikovaný 

m2,m3 

   05 strednozrnný 
modifikovaný 

m2,m3 

   06 hrubozrnný 
modifikovaný 

m2,m3 

04 kryty dláždené 
chodníkov 
komunikácií,rigolov 

01 prefabrikované panely 45 cestné 01 zo železobetónu m2 

   02 z predpätého betónu m2 

 02 z kociek 47 prírodných 01 veľkých m2 

   02 drobných m2 

   03 mozaikových m2 

 04 zámkovej dlažby 17 betónovej 01 hr. 6 cm m2 

   02 hr. 8 cm m2 

 05 z kameňa 49 lomového 01 upravený m2 

  50 konglomerovaného 02 neupravený m2 
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 06 z tvárnic 17 betónových 01 melioračných m2 

   02 vegetačných m2 

 07 obnova dlažieb 52 elastická zálievka 01 s predtesnením m 

   02 bez predtesnenia m 

25 doplňujúce konštrukcie 01 zábradlie 18 železobetónové 01 na mostoch a múroch m,m2 

 02 protihlukové steny 61 z betónových tvárnic 02 cestné m,m2 

  62 kovové 02 cestné m,m2 

  63 drevené 02 cestné m,m2 

  65 kovové so sklom, 
akrylátom 

02 cestné m,m2 

  84 plastové 02 cestné m,m2 

 08 cestné obruby, krajníky 57 z kociek 01 veľkých m 

   02 drobných m 

 09 obrubníky 80 chodníkové 01 betónové ks 

  81 záhonové 02 kamenné ks 

 10 dilatačné škáry 82 vkladané 01 priečne ks 

  83 rezané 02 pozdĺžne ks 

 11 otvorené žľaby 49 z lomového kameňa 01 š. do 500 mm m 

  58 z dlaždíc 02 š. nad 500 mm m 

  61 z betónových tvárnic 02 š. nad 500 mm m,m2 

 12 kábelovody 
84 z rúr alebo dielcov 
plastových 

01 z polyetylénu m 

   02 z polystyrénu m,m2 

   03 z PVC m 

 13 priepusty, hospodárske 
prejazdy 

85 z rúr betónových 01 DN do 800 mm m 

  86 z rúr železobetónových 
02 DN nad 800 mm do 
1600 mm 

m 

  87 z rúr oceľových 
02 DN nad 800 mm do 
1600 mm 

m 

 14 pri stavbe krytov 
komunikácií 

89 brúsenie,zdrsnenie 
01 cementobetónového 
krytu 

m2 

   02 asfaltového krytu m2 

  90 ošetrenie postrekom, 
kropením 

01 vodou m2 

   02 ochrannou emulziou m2 
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452411 Výstavba prístavov a vodných diel 

  
45241100-9 Pobrežné hrádze 
  
  

02 Práce špeciálneho zakladania 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

02 vrty 06 pre pilóty 71 tr.horniny I 01 D nad 245 do 380 mm m 

  72 tr.horniny II 02 D nad 380 do 450 mm m 

  73 tr.horniny III 03 D nad 450 do 550 mm m 

  74 tr.horniny IV 04 D nad 550 do 650 mm m 

  75 tr.horniny V 05 D nad 650 do 850 mm m 

  76 tr.horniny VI 06 D nad 850 do 1050 mm m 

03 ryhy 01 pre podzemné steny 76 tr.horniny VI 01 hr. do 400 mm m2 

   02 hr. do 600 mm m2 

   03 hr. do 800 mm m2 

   04 hr. do 1200 mm m2 

   05 hr. do 1600 mm m2 

04 pilóty 01 baranené 31 železobetónové 01 zvislé ks 

  32 kovové 02 šikmé ks 

  33 drevené 02 šikmé ks 

 02 betónované na mieste s 
vytiahnutím pažnice 

21 betón prostý 01 C 16/20 m3 

 03 betónované na mieste s 
ponechaním pažnice 

22 beton železový 02 C 25/30 m3 

   03 C 30/37 m3 

   04 C 40/50 m3 

  23 betonárska výstuž 01 10 216 t 

   02 10 335 t 

   03 10 425 t 

   04 10 505 t 

   05 11 373 t 

 04 štrkové 01 kamenivo 01 triedené m3 

  03 kamenivo drvené 01 fr. 4-16 mm m3 

   02 fr. 16-125 mm m3 

  04 kamenivo ťažené 01 drobné m3 

05 steny 01 štetovnicové baranené 32 kovové dielce 01 hĺ. do 10 m m2 

   02 hĺ. nad 10 m t 

 03 tabuľové 32 kovové dielce 01 panely m2 

  33 drevené dielce 02 pomocná konštrukcia t,m3 

 06 podzemné konštrukčné 21 betón prostý 01 hr. 0,40 m m2 

  22 betón železový 02 hr. 0,60 m m2 

   03 hr. 0,80 m m2 

   04 hr. 1,00 m m2 

   05 hr. 1,20 m m2 

  23 betonárska výstuž 01 oceľ 10 425 t 

   02 oceľ 10 505 t 

  25 pažiaca suspenzia 01 ílocementová m3 

   02 bentonitová m3 

   03 betovetová m3 
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  31 železobetónové dielce 01 do 15 t ks 

   02 nad 15 do 35 t ks 

  32 kovové dielce 01 panely m2 

  33 drevené dielce 02 pomocná konštrukcia t,m3 

 07 hĺbkové vibračné 
bezvýkopové 

24 tesniaca suspenzia 01 ílocementová m3 

 08 zo stĺpov prúdovej 
injektáže 

16 cement 01 D stĺpu do 400 mm m3 

  17 bentonit 02 D stĺpu do 600 mm m3 

   03 D stĺpu do 800 mm m3 

 10 podzemné tesniace 
kopané 

24 tesniaca suspenzia 01 ílocementová m3 

 11 vodiace 22 beton železový 01 tr. B 12,5 m2 

  32 kovové dielce 01 tr. B 12,5 m2 

  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 múry 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 05 pod stroje 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 
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   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

   05 liaporový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  14 debnenie posuvné 01 drevené m3 

   02 oceľové m2 
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  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

 02 výplňové, obkladné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  05 betón ťažký 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 preklady 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 04 rímsy 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 05 klenbové pásy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 
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   07 zo zváraných sietí t 

 07 oddeľovacie, ohrád, 
plotov 

01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

03 stĺpy, piliere, vzpery a 
rámové stojky (pozemné 
stavby) 

01 hranaté 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 oblé 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 členené 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr.C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

04 steny a priečky 01 nosné, výplňové, deliace 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 parapetné, atikové 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 plotové, zábradelné 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 



723 

 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

09 schodiskové konštrukcie 01 kompletné 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 
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20 podkladné konštrukcie 01 podkladné vrstvy 01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 tesniace vrstvy, prahy 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky, bloky, sedlá, 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 vyrovnávacie 
konštrukcie 

01 betón prostý 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

  

32 Špeciálne práce na stavbách vodných diel 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 steny 01 drevené 61 z polguláčov  m 

  62 z hranolov  m 

 02 oceľové 66 zo štetovníc  m 

21 spevnené plochy 01 pätky 07 prefabrikát  ks 

  08 lomový kameň 01 upravený m3 

   02 neupravený m2 

 02 drôtokamenné 
opevnenie 

08 lomový kameň 01 upravený m3 

 03 zahádzka 08 lomový kameň 01 z terénu m3 

  09 betónové bloky 02 z plavidla m3 

 04 rovnanina 08 lomový kameň 01 upravený m3 

 05 úpravy dna vodných 
korýt 

02 kamenivo ťažené, 
štrkopiesok 

01 z terénu m3 

  03 kamenivo drvené, 
štrkodrva 

02 z plavidla m3 

  08 lomový kameň 02 z plavidla m2 

 06 schody 08 lomový kameň 01 na sucho m3 

   02 na cementovú maltu m2 

 07 dlažba 08 lomový kameň 01 na sucho m3 

   02 na cementovú maltu m2 

  09 betónové dosky 01 na sucho m2 

 08 balvanitý sklz 08 lomový kameň 01 nad 300 do 3 000 kg m3 

 09 brehové opevnenie 06 perforovaná fólia 01 sklon 1:1 m2 

 10 spevnenie dna 
03 kamenivo drvené, 
štrkodrva 

01 bez zhutnenia m3 

  10 kamenivo prelievané 
cementovou maltou 

02 so zhutnrním m2m3 

  11 preliatie vrstvy z kameňa 
živičnou maltou 

01 sklon do 1:10 m2, t 

  12 stabilizované zeminy 02 sklon nad 1:10 do 1:2,5 m2, t 
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452450 Bagrovacie a čerpacie práce na stavbe zariadení na úpravu vody 

  
  

01 Zemné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 prípravné práce 03 čerpanie vody 01 gravitačnými studňami 01 do 500 l/min m 

  02 vákuovými ihlofiltrami 02 do 1 000 l/min m2 

  03 vákuovými studňami 03 do 2 000 l/min hod 

  04 horizontálnymi vrtmi 04 do 4 000 l/min hod 

  05 potrubím 04 do 4 000 l/min hod 

 04 odvedenie vody 01 potrubím alebo žľabmi 01 do 100 mm m 

  02 potrubím alebo žľabmi 02 do 300 mm m2 

   03 do 500 mm ks 

   04 do 1 000 mm hod 

04 konštrukcie z hornín 02 násypy 01 bez zhutnenia 01 zo zemín súdržných m3 

 03 prechodové vrstvy 02 so zhutnením 02 zo zemín nesúdržných m3 

   04 zo zemín 
nepriepustných 

m3 

   05 zo sypanín kamenistých 
a balvanitých 

m3 

 04 zásypy 02 so zhutnením 01 tr.horniny 1-2 m3 

 05 obsypy 02 so zhutnením 02 tr.horniny 3 m3 

 06 tesniace jadro 02 so zhutnením 03 tr.horniny 4 m3 

   04 tr.horniny 5 m3 

   07 tr. horniny 1-4 m3 

 07 hrádze 02 so zhutnením 07 tr.horniny 1-4 m3 

   08 tr horniny 5-7 m3 

  

02 Práce špeciálneho zakladania 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

05 steny 01 štetovnicové baranené 32 kovové dielce 01 hĺ. do 10 m m2 

   02 hĺ. nad 10 m t 

 02 nasadené 32 kovové dielce 01 panely m2 

  33 drevené dielce 02 pomocná konštrukcia t,m3 

 03 tabuľové 32 kovové dielce 01 panely m2 

  33 drevené dielce 02 pomocná konštrukcia t,m3 

 04 odstránenie štetovníc 32 kovové dielce 01 vytiahnutím m2 

 05 odstránenie nasadených 
a tabuľových stien 

31 železobetónové dielce 01 vytiahnutím ks 

   02 odbúraním ks 

  32 kovové dielce 01 vytiahnutím m2 

  33 drevené dielce 02 odrezaním t,m3 
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452470 Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a 
akvaduktov 

  
45247000-0 Výstavba priehrad, kanálov, zavlažovacích kanálov a akvaduktov 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

09 schodiskové konštrukcie 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

20 podkladné konštrukcie 01 podkladné vrstvy 01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 tesniace vrstvy, prahy 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky, bloky, sedlá, 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 vyrovnávacie 
konštrukcie 

01 betón prostý 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 
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21 spevnené plochy 01 rigol 01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 pätky, opevnenie 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

25 doplňujúce konštrukcie 06 čelá priepustov 01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3,ks 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3,ks 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3,ks 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3,ks 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 09 obetónovanie potrubia 01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3,ks 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3,ks 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3,ks 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3,ks 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3,ks 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B40) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  

12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

 02 pätky 05 lomový kameň 02 lícovaný m3 

02 múry 01 nosné 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

 02 výplňové 05 lomový kameň 02 lícovaný m3 

 04 obkladové 05 lomový kameň 02 lícovaný m3 

21 spevnené plochy 01 pätky, opevnenie 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

25 doplňujúce konštrukcie 01 čelá priepustov 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

  

31 Hydromelioračné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 drenáž 01 filter 05 rohož z tŕstia  m3 

 02 výplň ryhy 01 zo štrkopiesku 01 výšky do 550 mm m3 

   02 výšky nad 550 mm m3 

02 melioračné hradiace 
konštrukcie 

03 prepážka 06 z raždia 01 šírka dna do 3 m m3 
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   02 šírka dna nad 3 m do 6 
m 

m 

 04 zábrana v strži 07 z oceľových tyčí, rúrok 01 výšky do 1 m m 

 05 zábradlie 07 z oceľových tyčí, rúrok 01 z dvomi madlami m 

   02 z tromi madlami m 

 06 oplotenie 06 drevené materiály 01 výšky do 1,2 m m3 

   02 výšky nad 1,2 m m 

05 potrubie 01 betónové 13 netesné 01 DN do 400 mm m 

   02 DN nad 400 do 800 mm m 

   03 DN nad 800 do 1 200 
mm 

m 

   04 DN nad 1 200 mm m 

 02 plastové 11 drenážne 01 do DN 90 mm m 

  12 závlahy 
02 nad DN 90 mm do 150 
mm 

m 

   03 nad DN 150 mm do 250 
mm 

m 

   04 nad 250 mm do 350 mm m 

 03 z pálenej hliny 12 závlahy 01 do DN 100 mm m 

   02 nad DN 100 mm m 

08 objekty melioračné 01 zberná nádrž 08 z betónových dielcov 01 hĺ. do 4 m ks 

  09 plastové 02 hĺ. nad 4 m ks 

20 podkladné konštrukcie 01 pod dlažbu 01 štrkopiesok 01 hr. do 200 mm m3 

   02 hr. nad 200 mm m3 

  09 geotextília 01 v rovine m2 

   02 vo svahu m2 

 02 pod potrubie 01 štrkopiesok 01 do 150 mm m3 

   02 nad 150 do 250 mm m3 

  02 štrk drvený 01 do 150 mm m,m3 

   02 nad 150 do 200 mm m,m3 

   03 nad 200 do 250 mm m,m3 

  06 drevené materiály 01 krajnice m 

   02 dosky m 

   03 laty m 

 03 zaisťovací prah, pätka 03 lomový kameň 01 na sucho m3 

  08 betónové dielce 02 na cementovú maltu m3 

21 spevnené plochy 01 zahádzky 03 lomový kameň 01 do 200 kg m3 

   02 nad 200 kg m3 

 02 rovnaniny 03 lomový kameň 01 do 80 kg m3 

   02 do 200 kg m3 

 03 dlažby 03 lomový kameň 01 na sucho m3 

  04 kopáky 02 na cementovú maltu m2 

  08 betónové dielce, tvárnice 01 hmotnosť do 60 kg m2 

   02 hmotnosť nad 60 do 200 
kg 

m2 

   03 hmotnosť nad 200 do 1 
000 kg 

m2 

   04 hmotnosť nad 1 000 kg m2 

 04 kyneta 03 lomový kameň 01 hr. do 300 mm m3 

 05 plôtik 06 raždie 01 jednoradový m,m2 

   02 dvojradový m,m2 

 06 hrádzka 06 drevené materiály 01 jednoduchá m,m2 
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 07 odhánka 06 drevené materiály 02 dvojitá m,m2 

 08 vegetačné spevnenie 06 drevené materiály 01 plošné m,m2 

 09 prah drevený 06 drevené materiály 01 jednoduchý m,m2 

   02 dvojitý m,m2 

25 doplňujúce konštrukcie 01 rúrové priepusty 09 rúry plastové 01 DN 400 mm m 

  10 rúry betónové 02 DN 600 mm m 

   03 DN 800 mm m 

   04 DN 1000 mm m 

   05 DN 1200 mm m 

   06 DN 1400 mm m 

   07 DN 1600 mm m 

26 dokončovacie práce 01 drobné prvky 01 kovové 01 do 1 kg kg 

   02 nad 1 do 100 kg kg 

   03 nad 100 do 1 000 kg kg 
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452472 Stavebné práce na priehradách 

  
45247200-2 Výstavba priehrad a podobných pevných (nepohyblivých) stavieb 
45247210-5 Priehrada 
45247211-2 Priehradná stena 
45247212-9 Práce na vystužovaní hrádze 
45247220-8 Prepadová hať/priepad 
45247230-1 Val, ochranný múr 
45247240-4 Statická hrádza/priehrada 
45247270-3 Výstavba nádrží 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

06 konštrukcie priehradné 01 priehrady 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 02 hate a plavebné komory 01 betón prostý 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

 03 spodná stavba vodných 
elektrární 

01 betón prostý 06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

 04 jadrá priehrad 01 betón prostý 07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

 05 odberné veže, výpuste 01 betón prostý 08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

  

12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

 02 pätky 05 lomový kameň 02 lícovaný m3 

  

32 Špeciálne práce na stavbách vodných diel 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 múry 01 ukončujúce vrstvy 01 kamenná doska 01 hr. do 300 mm m2 

20 podkladné a vedľajšie 
konštrukcie 

01 lôžko pod dlažby 
02 kamenivo ťažené, 
štrkopiesok 

01 hr. do 100 mm m3 
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  03 kamenivo drvené, 
štrkodrva 

02 hr. nad 100 do 150 mm m3 

 02 filtračná vrstva 
02 kamenivo ťažené, 
štrkopiesok 

01 bez zhutnenia m3 

  03 kamenivo drvené, 
štrkodrva 

02 so zhutnrním m3 

 03 plášťové tesnenie 
05 vodostavebný 
asfaltobetón 

01 sklon do 1:10 m2, t 

   02 sklon nad 1:10 do 1:2,5 m2, t 

   03 sklon nad 1:2,5 m2, t 

  06 geotextília 01 sklon do 1:5 m2 

   02 sklon nad 1:5 do 1:1,5 m2 

21 spevnené plochy 01 pätky 08 lomový kameň 01 upravený m3 

   02 neupravený m2 

 02 drôtokamenné 
opevnenie 

08 lomový kameň 01 upravený m3 

 03 zahádzka 08 lomový kameň 01 z terénu m3 

  09 betónové bloky 02 z plavidla m3 

 04 rovnanina 08 lomový kameň 01 upravený m3 

 05 úpravy dna vodných 
korýt 

02 kamenivo ťažené, 
štrkopiesok 

01 z terénu m3 

  03 kamenivo drvené, 
štrkodrva 

02 z plavidla m3 

  08 lomový kameň 02 z plavidla m2 

 06 schody 08 lomový kameň 01 na sucho m3 

   02 na cementovú maltu m2 

 07 dlažba 08 lomový kameň 01 na sucho m3 

   02 na cementovú maltu m2 

  09 betónové dosky 01 na sucho m2 

 08 balvanitý sklz 08 lomový kameň 01 nad 300 do 3 000 kg m3 

 09 brehové opevnenie 06 perforovaná fólia 01 sklon 1:1 m2 

 10 spevnenie dna 
03 kamenivo drvené, 
štrkodrva 

01 bez zhutnenia m3 

  10 kamenivo prelievané 
cementovou maltou 

02 so zhutnrním m2m3 

  11 preliatie vrstvy z kameňa 
živičnou maltou 

01 sklon do 1:10 m2, t 

  12 stabilizované zeminy 02 sklon nad 1:10 do 1:2,5 m2, t 

26 dokončovacie práce 
01 drenáže a rúrky pre 
meracie zariadenia 

31 rúry betónové 01 DN 150 až 300 mm m 

  32 rúry kameninové 01 DN 150 až 300 mm m 

  33 rúrky oceľové 01 DN 32 až 150 mm m 

  34 rúrky novodurové 01 DN do 25 mm m 

   02 DN nad 25 mm m 

  35 rúrky drenážne pálené 01 DN 80 až 210 mm m 

 02 úprava dilatačnej škáry 47 gumený pás 01 hladký m2 

   02 profilový m2 
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452511 Výstavba elektrární 

  
45251100-2 Výstavba elektrární 
45251110-5 Jadrové elektrárne 
45251111-2 Stavebné práce pre jadrové reaktory 
45251120-8 Vodné elektrárne 
45251130-1 Zariadenia na získavanie energie z vĺn 
45251140-4 Tepelná elektráreň 
45251141-1 Geotermálna elektráreň 
45251142-8 Tepelná elektráreň používajúca ako palivo drevo 
45251143-5 Energetický závod na generovanie stlačeného vzduchu 
45251150-7 Stavebné práce pre chladiace veže 
45251160-0 Práce na veterných elektrárňach 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 múry 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 05 pod stroje 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 
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   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

   05 liaporový m3 

  05 betón ťažký 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 
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   05 polystyrénové m2 

  14 debnenie posuvné 01 drevené m3 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 

   02 laná t 

   03 tyče t 

  23 uhlíkové kompozity 01 lamely m 

   02 tkaniny m2 

   03 rohože m2 

 02 výplňové, obkladné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 preklady 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 04 rímsy 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 05 klenbové pásy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 
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  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

03 stĺpy, piliere, vzpery a 
rámové stojky (pozemné 
stavby) 

01 hranaté 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 oblé 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 členené 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr.C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

04 steny a priečky 01 nosné, výplňové, deliace 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 parapetné, atikové 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 plotové, zábradelné 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 



736 

 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

01 plošné, klenby, škrupiny 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 vence 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 nosníky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 strechy 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  17 obklad 01 doskami m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

09 schodiskové konštrukcie 01 kompletné 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 
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   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

  

12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 tehly pálené 01 plné m3 

 02 pätky 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

  15 betónové tvárnice 
(bloky) 

01 plné m3 

   02 duté m3 

02 múry 01 nosné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 výplňové 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

   03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 vápennocementové m3 

   02 plynosilikátové m3 

   03 pórobetónové m3 

   04 betónové m3 

   05 drevocementové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 04 obkladové 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

   02 dierované m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 
opracované 

01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 06 prekladov 13 valcované nosníky 01 tvaru I alebo U t 

 07 klenbových pásov 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

03 piliere, stĺpy 01 štvorhranné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 viachranné 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 oblé 01 tehly a tvarovky pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 vápennopieskové m3 

   04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

   06 betónové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

04 priečky, steny 01 výplňové, deliacie 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 



738 

 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 

   05 pórobetónové m2 

   06 drevocementové m2 

   07 betónové m2 

   08 hlinené m2 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

02 klenby 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 04 nosníky 13 valcovaný materiál 01 tvaru I alebo U t 

09 schodiská 01 stupne 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 proti vode a zemnej 
vlhkosti 

01 bežných konštrukcií 01 náterivami a tmelmi 01 na ploche vodorovnej m2 

  02 pásmi 02 na ploche zvislej m2 

  03 fóliami 03 podhľadov m2 

 05 mostoviek 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 na ploche vodorovnej m 

   02 na ploche zvislej m2 

   03 podhľadov m2 

 06 zhotovenie detailov 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 škár, dilatačných škár m 

   02 obrátených a spätných 
spojov 

m2 

   03 rúrových prestupov m2 

   04 kotviacich prestupov ks 

   05 oceľových pásnic m 

   06 hydroizolačná prepážka m2 

 07 oceľových potrubí 01 ručne 01 natavením m2 

   02 ovinutím za studena m2 

   03 náterom za tepla m2 

02 hydroizolácia striech 01 plochých do sklonu 10° 01 náterivami a tmelmi 01 za studena m2 

 02 šikmých do 30° 01 náterivami a tmelmi 02 za tepla m2 

 03 šikmých nad 30° 02 pásmi 01 na sucho m2 

 04 oblých 02 pásmi 02 pritavením celoplošne m2 

 05 samostatné zosilenie 
striech a škár 

02 pásmi 03 pritavením bodovo m2 

 06 vytiahnutie izolačného 
povlaku 

02 pásmi 04 kotviacimi pásikmi m2 

 07 doplnky striech 02 pásmi 05 kotviacimi terčami m2 

   06 pribitím m2 

  03 fóliami 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 prilepenou bodovo m2 

   04 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   05 zosilnenie spojov 
pásikom 

m2 
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   06 kotviacimi pásikmi m2 

   07 kotviacimi terčami m2 

  04 termoplastmi 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   04 kotviacimi pásikmi m2 

   05 kotviacimi terčami m2 

  05 ochrannými a 
podkladnými textíliami 

01 položenou voľne m2 

   03 kotviacimi pásikmi m2 

   04 kotviacimi terčami m2 

03 tepelná izolácia 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 01 stropov m2 

  08 doskami 02 podláh m2 

  09 dielcami 03 stien m2 

  10 blokmi 04 striech m2 

  11 rohožami 05 doplnkov m2 

  14 nástrekmi 05 doplnkov m2 

  19 celulózou 05 doplnkov m2 

  21 kabín 05 doplnkov m2 

 04 telies 02 pásmi 01 plôch rovných m2 

  08 doskami 02 plôch tvarovaných m2 

  11 rohožami 03 bombírovaných čiel m2 

  15 obalenie pletivom 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

  18 doplnky 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

 05 potrubí 02 pásmi 01 pripevnená drôtom m2 

  11 rohožami 02 v pletive m2 

  12 skružami 03 v plechovom obale m2 

  13 trubicami 01 na potrubie m 

   02 na tvarovky ks 

   03 na armatúry ks 

  18 doplnky 04 na tmel m2 

   05 páskou m2 

04 akustické, protiotrasové 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 
01 voľne uložené, 
skrutkované 

m2 

  08 doskami, panelmi 02 lepené m2 

  11 rohožami 
03 prekrytie, fóliou, 
pletivom, drôtom 

m2 

  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 na hladko 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

 m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

 m2 

 02 tesársky viazané 03 fošne, hranoly, hranolky  m2 

 03 debnenie stien 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na zraz s olištovaním m2 

  06 hrubé fošne 03 s medzerami m2 
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  07 hobľované fošne 04 pre rákosovú omietku m2 

  08 hrubé laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  09 hobľované laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  10 tyčovina 05 na záklopku, žalúziu m2 

  11 dielce 05 na záklopku, žalúziu m2 

03 schodiská 01 priamočiare 04 hrubé dosky 01 s podstupnicami m2 

 02 krivočiare 06 hrubé fošne 02 bez podstupníc m2 

  11 dielce 02 bez podstupníc m2 

04 strechy 02 konštrukcie krovov 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 pravidelného pôdorysu m3 

   02 nepravidelného 
pôdorysu 

m3 

   03 vlašských krokví m3 

 03 debnenie a laťovanie 04 hrubé dosky 01 striech rovných m2 

  06 hrubé fošne 02 striech oblúkových m2 

  08 hrubé laty 03 odkvapových ríms m2 

  15 dosky tvrdé 03 odkvapových ríms m2 

 04 nadstrešné konštrukcie 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 svetlíky m3 

  06 hrubé fošne 02 vikiere m2 

   03 komínové lavičky m2 

05 úpravy povrchov 01 lištovanie škár 04 hrubé dosky 02 stien m 

  05 hobľované dosky 02 stien m 

  12 lišty, laty 01 stropov m 

  13 pásky 02 stien m 

06 podlahy 01 podkladové 15 dosky tvrdé 01 na drevený podklad m2 

   02 na betón m2 

 02 tesárske 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na pero a drážku m2 

  06 hrubé fošne 02 na pero a drážku m2 

  07 hobľované fošne 02 na pero a drážku m2 

  11 dielce 02 na pero a drážku m2 

09 stropné konštrukcie 01 záklop 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 vrchný presahovaný m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

02 vrchný na zraz m2 

  04 hrubé dosky 03 vrchný na pero a drážku m2 

  05 hobľované dosky 04 zapustený na zraz m2 

   05 zapustený na pero a 
drážku 

m2 

 03 podbíjanie 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 s medzerou m2 

  

64 Klampiarske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytiny striech z plechov 01 z tabúľ 01 plech pozinkovaný 01 sklonu do 30° m2 

 02 zo šablón 02 plech hliníkový 02 sklonu nad 30° do 45° m2 

  03 plech medený 03 sklonu nad 45° m2 

  04 plech zinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  05 plech titánzinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  06 plech poplastovaný 03 sklonu nad 45° m2 
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02 oplechovanie 02 odkvapov 02 plech hliníkový 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m2 

  03 plech medený 
02 na strechách s 
lepenkovou krytinou 

m 

 03 strešných okien 04 plech zinkový 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m2 

  05 plech titánzinkový 
02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

  06 plech poplastovaný 
03 na strechách sklonu nad 
45° 

m2 

03 lemovanie 01 múrov 01 plech pozinkovaný 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m 

  02 plech hliníkový 02 na plochých strechách m 

  03 plech medený 03 na oblých strechách m 

 04 rúr 06 plech poplastovaný 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m 

   02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

   03 na strechách sklonu nad 
45° 

m 

 06 komínov 06 plech poplastovaný 01 v ploche m 

   02 v hrebeni m2 

04 ostatné prvky 03 snehové zachytávače 03 plech medený 01 lopatkové ks 

  04 plech zinkový 02 tyčové ks 

  05 plech titánzinkový 03 plechová podložka m 

 06 dilatácie, strešné, 
stropov, múrov a podláh 

07 plastové 01 jednodielne ks 

   02 dvojdielne m 

   03 trojdielne m 

05 odvodňovacie žľaby 01 pododkvapové 01 plech pozinkovaný 01 štvorhranné m 

  02 plech hliníkový 02 polkruhové m 

 02 nadrímsové 03 plech medený 01 štvorhranné ks 

 03 nadstrešné 04 plech zinkový 03 oblé ks 

 07 doplnky 07 plastové 01 kotlík kónický ks 

   02 kotlík štvorhranný ks 

   03 ochranný kôš strešného 
vpustu 

ks 

   04 maska hladká k 
nadrímsovým žľabom 

m 

   05 rohy ks 

   06 háky ks 

   07 čelo ks 

   08 hrdlo ks 

06 odvodňovacie rúry 03 doplnky 03 plech medený 01 odpadové koleno horné ks 

  04 plech zinkový 02 odpadové koleno dolné ks 

  05 plech titánzinkový 03 objímka odpadovej rúry ks 

  06 plech poplastovaný 03 objímka odpadovej rúry ks 

  07 plastové 03 objímka odpadovej rúry ks 

  

65 Pokrývačské práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytina 01 zastrešenie 01 pálená 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  02 betonová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 
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  03 prírodná bridlica 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  04 vláknocementová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  05 sklolaminátová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  06 z drevených šindľov 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  07 z umelých hmôt 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  08 šindľová-bitúmenová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

 02 obloženie stien 03 prírodná bridlica 01 na drevenú konštrukciu m2 

  04 vláknocementová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  05 sklolaminátová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  08 šindľová-bitúmenová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 pokrytie ríms, atík, 01 pálená 01 šírky do 15 cm m 

  02 betonová 02 šírky do 30 cm m 

  04 sklolaminátová 02 šírky do 30 cm m2 

  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 nekompletizované 01 dielce drevené 01 plné m2 

 02 kompletizované 01 dielce drevené 02 polozasklené m2 

   03 celozaslené m2 

03 úpravy povrchov 
01 obklady 
stien,stĺpov,pilierov 

01 dielce drevené 01 na pero a drážku m2 

 02 obklady podhľadov 02 dielce plastové 02 na zraz m2 

  04 dielce aglomerované 03 na ozub m2 

  05 palubovkami 03 na ozub m2 

04 okná 01 jednoduché 01 drevené 01 jednokrídlové ks 

 02 zdvojené 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

 03 dvojité 02 plastové 03 trojkrídlové ks 

   04 štvorkrídlové ks 

 04 strešné 02 plastové 01 kyvné ks 

05 dvere 02 dverné krídla 02 plastové 01 jednokrídlové ks 

 03 zárubne 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

   03 posuvné ks 

   04 zhrňovacie, skladacie ks 

  

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 pre zasklenie 01 z oceľových profilov  m2 

  02 z Al-profilov  m2 

 02 s výplňou z drôtenej 
siete 

11 skrutkovaním 01 do muriva m2 

 03 z plechu 12 zváraním 02 na konštrukciu m2 

 04 z vlnitých dosiek 11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

 05 zo sklolaminátových 
dosiek 

11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

02 zábradlie 01 rovné 01 z profilovej ocele 01 do muriva m2 

 02 schodiskové 03 z rúrok 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 oblúkové 04 z tenkostenných profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

03 schodisko 01 rovné 01 pevné 01 do muriva m2 

 02 točité 02 sklápacie 02 na oceľovú konštrukciu m2 
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04 výplne otvorov 02 dvere 16 otváravé 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

   03 ochrannohermetické ks 

  18 kyvné 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

 03 vráta 19 otočné 01 do oceľovej zárubne ks 

  20 posuvné 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  21 skladacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  22 zdvíhacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  23 protipožiarne 02 do oceľovej konštrukcie ks 

09 podhľady 01 kazetové 01 z oceľových profilov 01 do muriva m2 

 02 lamelové 02 z hliníkových profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

11 oplotenie 01 drôtené pletivo 07 čierne 01 na stĺpiky betónové m2 

  08 pozinkované 02 na stĺpiky oceľové m2 

  09 poplastované 02 na stĺpiky oceľové m2 

 06 závory mechanické 01 oceľové 01 na stĺpiky betónové ks 

   02 na stĺpiky oceľové ks 

13 zatemňovacie a 
zvukotlmiace zariadenia 

02 žaluzie lamelové 45 textilné 01 vertikálne m2 

   02 horizontálne m2 

14 kovové obklady 01 stien 51 oceľ uhlíkatá 01 do 2 m2 m2 

 02 stropov 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

 03 podláh 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

16 presvetľovacie 
konštrukcie 

01 svetlíky 27 sedlové 01 bez zasklenia m 

  28 hrebeňové 02 so zasklením m 

  29 priečne 02 so zasklením m 

  30 pre bezväzníkové haly 02 so zasklením m 

  31 pilové 02 so zasklením m 

  32 pultové 01 bez zasklenia m 

   02 so zasklením m 

   03 akrylónové ks 

  

68 Montáž oceľových konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 budovy 02 budovy občianske 01 jednopodlažné  t 

  02 viacpodlažné  m2 

 03 strechy 
01 hmotnosť plášťa do 50 
kg/m2 

01 bez svetlíkov a so 
svetlíkmi 

m2 

  02 hmotnosť plášťa do100 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

  03 hmotnosť plášťa do150 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi t 

  04 hmotnosť plášťa do 230 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

06 ostatné doplnkové 
konštrukcie 

01 podlahy a plošiny 01 plech 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  02 rošty 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 03 oplechovanie stien z 
vlnitého plechu 

02 nitovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 
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  03 skrutkovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 04 krytina z tvarovaného 
plechu 

01 skrutkovaná 01 výšky do 15 m m2 

 05 oplechovanie stien z 02 zvarovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  03 nastrelovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  

69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 priečky 01 na konštrukciu drevenú 01 jednoducho opláštené 01 hr. 75 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 jednoducho opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  02 dvojito opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  03 trojito opláštené 04 hr. 150 mm m2 

   05 hr. 175 mm m2 

   06 hr. 200 mm m2 

02 steny 01 na konštrukciu drevenú 04 zdvojené 07 hr. 155 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 04 zdvojené 08 hr. 220 mm m2 

   09 hr. 255 mm m2 

  05 protipožiarna 10 hr.. 90 mm m2 

   11 hr. 115 mm m2 

   12 hr. 140 mm m2 

03 obklady 01 na konštrukciu drevenú 01 stien 01 jednostranne m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 stien 02 obojstanne m2 

04 podhľady 01 na konštrukciu drevenú 01 rovné 01 hr. dosky 12,5 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 02 šikmé 02 hr. dosky 15 mm m2 

  03 podkrovia 03 hr. dosky 25 mm m2 

  04 kazetové 03 hr. dosky 25 mm m2 

  

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

  04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 01 do malty m2 

  06 terazzové 01 do malty m2 

  07 mozaikové 01 do malty m2 

   02 do tmelu m2 

 02 schodiská (stupne) 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

 03 soklíky 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 
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  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švécké), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

02 obklady 01 steny 01 pórovinové, opakné 01 do malty m2 

 02 stĺpy 
02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

 03 ostenie 
03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

 04 parapety 04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

  

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 03 z 2 druhov kameňa 01 hr. do 30 mm vrátane m2 

  04 z 3 až 5 druhov kameňa 02 hr. 40 a 50 mm m2 

   03 hr. 60 a 70 mm m2 

  06 zo zlomkov dosiek 04 hr. 80 a 90 mm m2 

  07 z okrajových dosiek 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 02 schodiská (stupne) 08 dosky stupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  09 dosky podstupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 03 soklíky, lišty, hrany 10 rovné 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  11 kaskádovité (schodište) 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  12 šikmé 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

02 obklady 01 steny 01 z mäkkého kameňa 
01 hr. do 25 mm z 
remienkov 

m2 

 02 stĺpy 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 03 podhľady 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 04 ostenia 02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 05 parapety 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
03 hr. od 60 do 90 mm 
dosky 

m2 

   04 hr.od 100 do 120 mm 
dosky 

m2 

  

73 Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 liate terazzo 01 schodiská 01 drvina prírodná 01 stupne rovné m2 

  02 drvina farebná 02 stupne podkosené m2 

   03 stupne profilované m, m2 

   04 schodnice m2 

 02 sokle 02 drvina farebná 01 rovné m, m2 

   02 rovné s polžiabkom m2 

   03 šikmé, schodiskové m, m2 

 03 podlahy jednoduché 02 drvina farebná 01 hr. 20 mm m, m2 
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   02 hr. 30 mm m2 

   03 hr. nad 30 mm m, m2 

 04 obruby podláh 02 drvina farebná 01 šírky 100 mm m, m2 

   02 šírky 200 mm m2 

 05 kazetové podlahy 02 drvina farebná 
01 hr. 20 mm, cez 0,25 do 
2,0 m2 

m, m2 

   02 hr. nad 20 mm m2 

 06 obklady parapetov 02 drvina farebná 01 hr 20 mm m, m2 

 07 dilatačné škáry 03 farebné kovy 01 vložky m 

  04 PVC 01 vložky m 

  05 mozaika 01 keramická, sklenná m 

02 syntetické 01 liate 03 epoxidové 01 hr. do 3 mm m2 

  04 polyesterové 02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

 02 plastbetón 03 epoxidový 01 hr. 10 mm m2 

   02 h. nad 10 do 14 mm m2 

   03 hr. 14 mm m2 

   04 žľaby odtokové m2 

   05 soklíky m 

  04 polyesterový 01 hr. 23 mm m2 

 03 plastmalta 03 epoxidová 01 hr. 6 mm m2 

  04 polyesterová 01 hr. 6 mm m2 

 04 laminované 04 polyesterové 01 hr 4 mm m2 

 05 stierky 03 epoxidová 01 hr. do 4 mm m2 

  05 silikátové 02 hr. nad 4 do 12 mm m2 

  07 polyuretánové 03 hr. nad 12 mm m2 

 06 nátery 03 epoxidové 01 betónových m2 

  04 polyesterové 02 drevených m2 

  06 disperzné 02 drevených m2 

 07 polymérmalta 03 epoxidová 01 hr. do 3 mm m2 

   02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

   03 hr. nad 6 do 20 mm m2 

   04 hr. nad 20 mm m2 

  

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vlysové 01 podlahy 00  01 lepené m2 

   02 pribíjané m2 

02 parketové 01 podlahy 01 tabule parketové 01 lepené m2 

  02 tabule mozaikové 02 pribíjané m2 

  03 tabule laminátové 03 voľne položené m2 

  04 tabule parketové 
veľkoplošné 

03 voľne položené m2 

  05 kazetové 03 voľne položené m2 

 02 soklíky 01 lišty dubové 02 pribíjané m 

  02 lišty bukové 04 priskrutkované m 

  03 lišty z iných drevín 04 priskrutkované m 

03 povlakové 01 podlahy 01 z gumy 01 lepené m2 

 02 schodiská 05 z linolea 01 lepené m2 

 03 soklíky, hrany, lišty 05 z linolea 04 priskrutkované m 

 04 steny 02 z plastov (PVC) 03 voľne položené m2 
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  03 z textilu 03 voľne položené m2 

  04 z korku 03 voľne položené m2 

  05 z linolea 03 voľne položené m2 

  

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 nátery 01 oceľové konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  03 farba chlorkaučuková 03 dvojnásobné ks, m 

  04 farba vinylová 04 trojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 05 štvornásobné m2 

  06 farba polymerátová 06 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 06 reaktívny m2 

  08 farba epoxidechtová 06 reaktívny m2 

  09 farba epoxipolyesterová 06 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 06 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 06 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 06 reaktívny ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 reaktívny m2 

  17 silikónové 06 reaktívny m2 

 02 kovové doplnkové 
konštr. 

01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  04 farba vinylová 03 dvojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 04 trojnásobné m2 

  06 farba polymerátová 05 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 05 reaktívny m2 

  08 arba epoxidechtová 05 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 05 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 05 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 05 reaktívny m2 

  13 farba nitrocelulózová 05 reaktívny m2 

  14 lak asfaltový 05 reaktívny m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

05 reaktívny m2 

 03 vykurovacie telesá 01 farba olejová 01 rebrové rúry m2 

  02 farba syntetická 01 rebrové rúry m2 

  11 farba disperzná 03 oceľové doskové m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 liatinové m2 

 04 potrubie a armatúry 01 farba olejová 01 do DN 50 mm m2 

  02 farba syntetická 02 do DN 100 mm m2 

  03 farba chlórkaučuková 03 do DN 150 mm ks, m 

  07 farba epoxidová 04 do DN 200 mm m2 

  11 farba disperzná 05 do DN 300 mm m2 

  12 farba plumbinolová 06 nad DN 300 mm ks, m 

  14 lak asfaltový 06 nad DN 300 mm m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 nad DN 300 mm m2 

 05 klampiarske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 
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  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

   03 dvojnásobné ks, m 

 06 stolárske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  07 farba epoxidová 03 dvojnásobné m2 

  10 farba polyuretánová 06 napustením m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

07 lakovaním m2 

 07 tesárske konštrukcie 01 farba olejová 02 jednonásobné m2 

  02 farba syntetická 03 dvojnásobné ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 trojnásobné m2 

  16 farba fungicídna 06 napustením m2 

  17 farba emulzná 07 lakovaním m2 

 08 omietky a betónové 
povrchy 

01 farba olejová 01 stropov m2 

  02 farba syntetická 02 stien m2 

  03 farba chlórkaučuková 02 stien m2 

  04 farba vinylová 02 stien m2 

  05 farba polystyrénová 02 stien m2 

  07 farba epoxidová 02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  08 farba epoxidechtová 02 stien m2 

  10 impregnačný 
polyuretánový náter 

02 stien m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

01 stropov m2 

   02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  16 impregnačný cementový 
náter 

03 mostoviek m2 

02 maľby 01 úprava podkladu 21 mlieko vápenné 01 jednonásobné m2 

   02 dvojnásobné m2 

  22 stierka 
06 miestnost do 3,80 m 
výšky 

m2 

   07 miestnosť nad 4,80 m 
výšky 

m2 

 02 stien 21 farba vápenná 01 jednonásobné m2 

 03 stropov 23 farba glejová 02 dvojnásobné m2 

  24 farba latexová 05 viacfarebné m2 

  25 zmesi práškové 05 viacfarebné m2 

  26 zmesi tekuté 05 viacfarebné m2 

  28 štruktúrovaný povrch 
01 miestnosť do 3,80 m 
výšky 

m2 

   02 miestnosť nad 3,80 m 
výšky 

m2 

  29 bandážovanie 01 šírky do 0,10m m 

   02 šírky nad 0,10 do 0,25 m m 

 04 ostatné práce 30 valčekovanie 01 jednofarebné m2 

   02 dvojfarebné m2 

  32 šablónovanie 01 vlysov m2 

   02 plošné m2 

03 tapetovanie 02 stropov 43 tapety lepené 01 papierové m2 

 03 stien 44 tapety samolepiace 02 vliesové m2 
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   03 vinylové m2 

   04 sklotextilné m2 

   05 nálepky m2 

  

86 Zasklievacie práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny, priečky 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

02 zábradlia 
02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo profilované 01 výšky do 1 m m2 

   02 výšky do 2 m m2 

   03 výšky do 3 m m2 

  08 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

03 strechy, svetlíky 01 s podtmelením na lišty 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

04 okná, dvere 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 03 sklo plavené 03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

06 podhľady 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 
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 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kanalizácia 01 potrubie 01 rúry kameninové 01 normálne ks 

   02 kyselinovzdorné m 

  02 rúry plastové 01 novodurové ks 

   02 polyetylénové m 

   03 sklolaminátové m 

  03 rúry oceľové 01 normálne ks 

   02 nerezové m 

  04 rúry liatinové 01 hrdlové m 

   02 bezhrdlové m 

 02 príslušenstvo 01 vpuste podlahové 01 plastové ks 

   03 veľkokapacitné ks 

  02 uzávierky zápachové 01 vaňové, sprchové ks 

   02 podlahové m 

   03 pisoárové m 

   04 umývadlové ks 

   05 drezové ks 

  03 vtoky strešné, 
balkónové, terasové 

01 liatinové ks 

  04 lapače strešných 
splavenín 

02 novodurové m 

  05 posúvače kalové 01 liatinové ks 

  06 klapky 01 liatinové ks 

  07 hlavice ventilačné 01 liatinové ks 

   02 novodurové ks 

   03 kameninové ks 

  08 privzdušňovacie ventily 01 plastové ks 

02 vodovod 01 potrubie 02 rúry plastové 01 polyetylénové m 

   02 polypropylénové m 

   03 tvarovky ks 

  03 rúry oceľové 01 pozinkované m 

   02 asfaltované m 

  04 rúry liatinové 01 prírubové m 

   02 hrdlové m 

 02 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

  23 požiarna výbava 01 hydranty ks 

   02 prúdnice ks 

   03 hadicové spojky ks 

   04 hydrantové skrine sub 

   05 hadice m 

  24 vodomery 01 prírubové ks 
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   02 závitové ks 

03 plynovod 01 potrubie 03 rúry oceľové 01 závitové čierne m 

   02 závitové asfaltované a 
jutované 

m 

   03 poplastované m 

   04 presné m 

   05 hladké čierne m 

   06 redukcie ks 

   07 chráničky m 

 02 prípojky 25 k plynomerom 01 spájané na závit sub 

   02 spájané zváraním sub 

   03 rozpierky prípojok sub 

  26 k strojom a zariadeniam 
01 oceľové rúrky závitové 
čierne 

ks 

   02 vyvedenie a upevnenie 
plynovodných výpustiek 

ks 

 03 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

05 zariaďovacie predmety 01 záchody 41 záchody splachovacie 01 nízkopoložené ks 

   02 vysokopoložené súb. 

  42 pisoáre 01 záchodky ks 

   02 stojiská ks 

 02 kúpeľne 44 vane 01 liatinové ks 

   02 plechové ks 

   03 plastové ks 

 03 kuchyne 47 drezy 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

 05 príprava teplej vody 61 ohrievače plynové 01 prietokové ks 

   02 zásobníkové ks 

  62 zásobníky elektrické 01 akumulačné ks 

 07 zariaďovacie armatúry 71 ventily výtokové 01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

   03 rohové ks 

  72 batérie umývadlové, 
drezové 

01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

  73 batérie vanové 01 nástenné ks 

  74 batérie sprchové 01 s pevnou výškou ks 

   02 s nastaviteľnou výškou ks 

  76 uzávierky zápachové 01 umývadlové ks 

   02 drezové ks 

   03 vaňové ks 

07 revízie domových 
plynovodov 

01 opakované skúšky 
potrubia 

10 do 20 m 01 do DN 50 úsek 

  11 nad 20 do 50 m 02 do DN 80 úsek 

  12 nad 50 m 02 do DN 80 úsek 

  

89 Kurenársko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kotolne 01 kotle teplovodné 01 na pevné palivo 01 liatinové sub 

  02 na kvapalné palivo 02 oceľové sub 
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  03 na plynné palivo 02 oceľové sub 

  04 kombinované 02 oceľové sub 

  05 elektrické 02 oceľové sub 

 02 kotle horúcovodné 05 elektrické 02 oceľové sub 

 05 zariadenia 
zabezpečovacie 

11 pretlakové 01 s obsahom 30 l sub 

   02 s obsahom 60 l sub 

   03 s obsahom 120 l sub 

 06 doplňujúce zariadenia 12 hadice napúšťacie 01 gumené m 

   02 polyetylénové m 

  19 dymovody a komínové 
sady 

01 nerezové sub 

   02 plastové sub 

02 strojovne 02 ohrievače 03 kombinované 01 ležaté ks 

   02 stojaté ks 

  04 solárne 02 stojaté ks 

 03 výmenníky tepla 08 stavebnicové 01 DN 150/2,0 sub 

   02 DN 200/2,0 sub 

   03 DN 250/2,0 sub 

   04 DN 300/2,0 sub 

   05 DN 400 sub 

   06 DN 450 sub 

   07 DN 500 sub 

   08 DN 600 sub 

   09 DN 700 sub 

  09 jednochodové 01 PN 0,6/1,6 sub 

  10 dvojchodové 02 PN 2,5/2,5 sub 

 04 nádrže, nádoby 21 na kondenzát 01 štvorhranné sub 

   02 valcové sub 

  22 expanzné beztlakové 02 valcové sub 

  23 expanzné tlakové 02 stojaté sub 

  24 tlakové 01 ležaté sub 

   02 stojaté sub 

   03 veterníky sub 

   04 vzdušníky sub 

03 rozvodné potrubia 01 z rúrok oceľových 01 závitových 02 nízkotlakové m 

  02 hladkých 03 strednotlakové m 

 06 kompenzátory 09 osové vlnové 01 závitové ks 

   02 navarovacie ks 

04 armatúry 01 ventily 01 uzatváracie 01 prírubové sub 

  02 spätné 02 závitové sub 

  03 poistné 03 privarovacie sub 

  04 redukčné 03 privarovacie sub 

  05 odvzdušňovacie 03 privarovacie sub 

  06 horúcovodné 03 privarovacie sub 

  07 regulačné 03 privarovacie sub 

  08 zmiešavacie 03 privarovacie sub 

 07 meracie 35 teplomery 01 priame ks 

   02 rohové ks 

   03 príložné ks 

   04 kondenzačné slučky ks 
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   05 ďiaľkové ks 

   06 sumarizačné ks 

  36 tlakomery 01 deformačné ks 

   02 diferenčné ks 

   03 kontaktné ks 

  40 kapiláry 01 bez kompenzácie ks 

   02 s kompenzáciou ks 

05 vykurovacie telesá 01 radiátory 01 liatinové 01 článkové ks 

  02 oceľové 01 článkové ks 

   02 panelové ks 

  03 hliníkové 04 rúrkové ks 

 02 registre 05 z rúrok hladkých 01 jednopramenné ks 

  06 z rúrok rebrových 02 dvojpramenné ks 

   03 trojpramenné ks 

   04 štvorpramenné ks 

 03 sálavé zariadenia 07 trubkové infražiariče 01 jednostupňové sub 

   02 dvojstupňové sub 

  09 vyhrievacie panely 01 nástenné ks 

 04 konvekčné zariadenia 12 súpravy teplovzdušné 01 podokenné ks 

   02 nástenné ks 

07 revízie 01 tlakových nádob 01 prevádzkové 01 obsahu do 0,2 m3 sub 

  02 vnútorné 
02 obsahu nad 0,2 do 0,8 
m3 

sub 

  03 skúšky tesnosti 
03 obsahu nad 0,8 do 1,5 
m3 

ks 

  04 skúšky tlakové 
04 obsahu nad 1,5 do 5,0 
m3 

ks 

   05 obsahu nad 5,0 m3 ks 

 02 parných kotlov 04 skúšky tlakové 01 výhrev plochy do 30 m2 ks 

   02 výhrev plochy nad 30 do 
60 m2 

ks 

   03 výhrev plochy nad 60 do 
140 m2 

ks 

   04 výhrev plochy nad 140 
m2 

ks 

 03 nízkotlakých kotolní 04 skúšky tlakové 
01 inštal výkon nad 50 do 
250 kW 

ks 

   02 inštal výkon nad 250 do 
500 kW 

ks 

   03 inštal výkon nad 500 do 
2 MW 

ks 

   04 inštal výkon nad 2 MW ks 

 04 plynových kotlov 04 skúšky tlakové 01 do 50 kW ks 

   02 nad 50 do 250 kW ks 

   03 nad 250 do 1000 kW ks 

   04 nad 1000 kW ks 

  

93 Montáž vzduchotechnických zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 ventilátory 01 axiálne    

 02 radiálne    

 03 do potrubia    
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 04 špeciálne    

02 potrubie 01 rúry a tvarovky 01 spiro  ks 

  02 štvorhranné  ks 

  03 ohybné  ks 

  04 Spojky, Spony  ks 

  05 tvarovky  ks 

  06 Príruby  ks 

 02 potrubné elementy 01 tlmiče hluku  ks 

  02 klapky  ks 

  03 regulátory  ks 

  



755 

 

  

452521 Stavebné práce na čističkách splaškov 

  
45252100-9 Čistička odpadových vôd 
45252110-2 Mobilné zariadenia 
45252120-5 Úpravňa vody 
45252121-2 Sedimentačné zariadenia 
45252122-9 Autoklávy na odpadové vody 
45252123-6 Triediace zariadenia 
45252124-3 Bagrovacie a čerpacie práce 
45252125-0 Práce pri skládkovaní hornín 
45252126-7 Úpravňa pitnej vody 
45252127-4 Čistiareň odpadovej vody 
45252130-8 Zariadenie čističiek odpadovej vody 
45252140-1 Zariadenie na odvodňovanie kalu 
45252150-4 Zariadenie na manipuláciu s uhlím 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 múry 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 05 pod stroje 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 
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   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

   05 liaporový m3 

  05 betón ťažký 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 



757 

 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  14 debnenie posuvné 01 drevené m3 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 

   02 laná t 

   03 tyče t 

  23 uhlíkové kompozity 01 lamely m 

   02 tkaniny m2 

   03 rohože m2 

 02 výplňové, obkladné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 preklady 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 04 rímsy 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 05 klenbové pásy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 
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   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

03 stĺpy, piliere, vzpery a 
rámové stojky (pozemné 
stavby) 

01 hranaté 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 oblé 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 členené 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr.C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

04 steny a priečky 01 nosné, výplňové, deliace 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 parapetné, atikové 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 plotové, zábradelné 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 
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   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

01 plošné, klenby, škrupiny 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 vence 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 nosníky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 strechy 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  17 obklad 01 doskami m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

09 schodiskové konštrukcie 01 kompletné 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 



760 

 

 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

  

12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 tehly pálené 01 plné m3 

 02 pätky 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

  15 betónové tvárnice 
(bloky) 

01 plné m3 

   02 duté m3 

02 múry 01 nosné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 výplňové 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

   03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 vápennocementové m3 

   02 plynosilikátové m3 

   03 pórobetónové m3 

   04 betónové m3 

   05 drevocementové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 04 obkladové 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

   02 dierované m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 
opracované 

01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 06 prekladov 13 valcované nosníky 01 tvaru I alebo U t 

 07 klenbových pásov 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

03 piliere, stĺpy 01 štvorhranné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 viachranné 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 oblé 01 tehly a tvarovky pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 vápennopieskové m3 

   04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

   06 betónové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 
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   02 lícovaný m3 

04 priečky, steny 01 výplňové, deliacie 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 

   05 pórobetónové m2 

   06 drevocementové m2 

   07 betónové m2 

   08 hlinené m2 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

02 klenby 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 04 nosníky 13 valcovaný materiál 01 tvaru I alebo U t 

09 schodiská 01 stupne 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 proti vode a zemnej 
vlhkosti 

01 bežných konštrukcií 01 náterivami a tmelmi 01 na ploche vodorovnej m2 

  02 pásmi 02 na ploche zvislej m2 

  03 fóliami 03 podhľadov m2 

 05 mostoviek 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 na ploche vodorovnej m 

   02 na ploche zvislej m2 

   03 podhľadov m2 

 06 zhotovenie detailov 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 škár, dilatačných škár m 

   02 obrátených a spätných 
spojov 

m2 

   03 rúrových prestupov m2 

   04 kotviacich prestupov ks 

   05 oceľových pásnic m 

   06 hydroizolačná prepážka m2 

 07 oceľových potrubí 01 ručne 01 natavením m2 

   02 ovinutím za studena m2 

   03 náterom za tepla m2 

02 hydroizolácia striech 01 plochých do sklonu 10° 01 náterivami a tmelmi 01 za studena m2 

 02 šikmých do 30° 01 náterivami a tmelmi 02 za tepla m2 

 03 šikmých nad 30° 02 pásmi 01 na sucho m2 

 04 oblých 02 pásmi 02 pritavením celoplošne m2 

 05 samostatné zosilenie 
striech a škár 

02 pásmi 03 pritavením bodovo m2 

 06 vytiahnutie izolačného 
povlaku 

02 pásmi 04 kotviacimi pásikmi m2 

 07 doplnky striech 02 pásmi 05 kotviacimi terčami m2 

   06 pribitím m2 

  03 fóliami 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 prilepenou bodovo m2 
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   04 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   05 zosilnenie spojov 
pásikom 

m2 

   06 kotviacimi pásikmi m2 

   07 kotviacimi terčami m2 

  04 termoplastmi 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   04 kotviacimi pásikmi m2 

   05 kotviacimi terčami m2 

  05 ochrannými a 
podkladnými textíliami 

01 položenou voľne m2 

   03 kotviacimi pásikmi m2 

   04 kotviacimi terčami m2 

03 tepelná izolácia 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 01 stropov m2 

  08 doskami 02 podláh m2 

  09 dielcami 03 stien m2 

  10 blokmi 04 striech m2 

  11 rohožami 05 doplnkov m2 

  14 nástrekmi 05 doplnkov m2 

  19 celulózou 05 doplnkov m2 

  21 kabín 05 doplnkov m2 

 04 telies 02 pásmi 01 plôch rovných m2 

  08 doskami 02 plôch tvarovaných m2 

  11 rohožami 03 bombírovaných čiel m2 

  15 obalenie pletivom 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

  18 doplnky 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

 05 potrubí 02 pásmi 01 pripevnená drôtom m2 

  11 rohožami 02 v pletive m2 

  12 skružami 03 v plechovom obale m2 

  13 trubicami 01 na potrubie m 

   02 na tvarovky ks 

   03 na armatúry ks 

  18 doplnky 04 na tmel m2 

   05 páskou m2 

04 akustické, protiotrasové 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 
01 voľne uložené, 
skrutkované 

m2 

  08 doskami, panelmi 02 lepené m2 

  11 rohožami 
03 prekrytie, fóliou, 
pletivom, drôtom 

m2 

  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 na hladko 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

 m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

 m2 

 02 tesársky viazané 03 fošne, hranoly, hranolky  m2 
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 03 debnenie stien 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na zraz s olištovaním m2 

  06 hrubé fošne 03 s medzerami m2 

  07 hobľované fošne 04 pre rákosovú omietku m2 

  08 hrubé laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  09 hobľované laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  10 tyčovina 05 na záklopku, žalúziu m2 

  11 dielce 05 na záklopku, žalúziu m2 

03 schodiská 01 priamočiare 04 hrubé dosky 01 s podstupnicami m2 

 02 krivočiare 06 hrubé fošne 02 bez podstupníc m2 

  11 dielce 02 bez podstupníc m2 

04 strechy 02 konštrukcie krovov 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 pravidelného pôdorysu m3 

   02 nepravidelného 
pôdorysu 

m3 

   03 vlašských krokví m3 

 03 debnenie a laťovanie 04 hrubé dosky 01 striech rovných m2 

  06 hrubé fošne 02 striech oblúkových m2 

  08 hrubé laty 03 odkvapových ríms m2 

  15 dosky tvrdé 03 odkvapových ríms m2 

 04 nadstrešné konštrukcie 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 svetlíky m3 

  06 hrubé fošne 02 vikiere m2 

   03 komínové lavičky m2 

05 úpravy povrchov 01 lištovanie škár 04 hrubé dosky 02 stien m 

  05 hobľované dosky 02 stien m 

  12 lišty, laty 01 stropov m 

  13 pásky 02 stien m 

06 podlahy 01 podkladové 15 dosky tvrdé 01 na drevený podklad m2 

   02 na betón m2 

 02 tesárske 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na pero a drážku m2 

  06 hrubé fošne 02 na pero a drážku m2 

  07 hobľované fošne 02 na pero a drážku m2 

  11 dielce 02 na pero a drážku m2 

09 stropné konštrukcie 01 záklop 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 vrchný presahovaný m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

02 vrchný na zraz m2 

  04 hrubé dosky 03 vrchný na pero a drážku m2 

  05 hobľované dosky 04 zapustený na zraz m2 

   05 zapustený na pero a 
drážku 

m2 

 03 podbíjanie 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 s medzerou m2 

  

64 Klampiarske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytiny striech z plechov 01 z tabúľ 01 plech pozinkovaný 01 sklonu do 30° m2 

 02 zo šablón 02 plech hliníkový 02 sklonu nad 30° do 45° m2 

  03 plech medený 03 sklonu nad 45° m2 
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  04 plech zinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  05 plech titánzinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  06 plech poplastovaný 03 sklonu nad 45° m2 

02 oplechovanie 02 odkvapov 02 plech hliníkový 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m2 

  03 plech medený 
02 na strechách s 
lepenkovou krytinou 

m 

 03 strešných okien 04 plech zinkový 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m2 

  05 plech titánzinkový 
02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

  06 plech poplastovaný 
03 na strechách sklonu nad 
45° 

m2 

03 lemovanie 01 múrov 01 plech pozinkovaný 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m 

  02 plech hliníkový 02 na plochých strechách m 

  03 plech medený 03 na oblých strechách m 

 04 rúr 06 plech poplastovaný 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m 

   02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

   03 na strechách sklonu nad 
45° 

m 

 06 komínov 06 plech poplastovaný 01 v ploche m 

   02 v hrebeni m2 

04 ostatné prvky 03 snehové zachytávače 03 plech medený 01 lopatkové ks 

  04 plech zinkový 02 tyčové ks 

  05 plech titánzinkový 03 plechová podložka m 

 06 dilatácie, strešné, 
stropov, múrov a podláh 

07 plastové 01 jednodielne ks 

   02 dvojdielne m 

   03 trojdielne m 

05 odvodňovacie žľaby 01 pododkvapové 01 plech pozinkovaný 01 štvorhranné m 

  02 plech hliníkový 02 polkruhové m 

 02 nadrímsové 03 plech medený 01 štvorhranné ks 

 03 nadstrešné 04 plech zinkový 03 oblé ks 

 07 doplnky 07 plastové 01 kotlík kónický ks 

   02 kotlík štvorhranný ks 

   03 ochranný kôš strešného 
vpustu 

ks 

   04 maska hladká k 
nadrímsovým žľabom 

m 

   05 rohy ks 

   06 háky ks 

   07 čelo ks 

   08 hrdlo ks 

06 odvodňovacie rúry 03 doplnky 03 plech medený 01 odpadové koleno horné ks 

  04 plech zinkový 02 odpadové koleno dolné ks 

  05 plech titánzinkový 03 objímka odpadovej rúry ks 

  06 plech poplastovaný 03 objímka odpadovej rúry ks 

  07 plastové 03 objímka odpadovej rúry ks 

  

65 Pokrývačské práce 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytina 01 zastrešenie 01 pálená 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  02 betonová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  03 prírodná bridlica 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  04 vláknocementová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  05 sklolaminátová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  06 z drevených šindľov 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  07 z umelých hmôt 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  08 šindľová-bitúmenová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

 02 obloženie stien 03 prírodná bridlica 01 na drevenú konštrukciu m2 

  04 vláknocementová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  05 sklolaminátová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  08 šindľová-bitúmenová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 pokrytie ríms, atík, 01 pálená 01 šírky do 15 cm m 

  02 betonová 02 šírky do 30 cm m 

  04 sklolaminátová 02 šírky do 30 cm m2 

  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 nekompletizované 01 dielce drevené 01 plné m2 

 02 kompletizované 01 dielce drevené 02 polozasklené m2 

   03 celozaslené m2 

03 úpravy povrchov 
01 obklady 
stien,stĺpov,pilierov 

01 dielce drevené 01 na pero a drážku m2 

 02 obklady podhľadov 02 dielce plastové 02 na zraz m2 

  04 dielce aglomerované 03 na ozub m2 

  05 palubovkami 03 na ozub m2 

04 okná 01 jednoduché 01 drevené 01 jednokrídlové ks 

 02 zdvojené 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

 03 dvojité 02 plastové 03 trojkrídlové ks 

   04 štvorkrídlové ks 

 04 strešné 02 plastové 01 kyvné ks 

05 dvere 02 dverné krídla 02 plastové 01 jednokrídlové ks 

 03 zárubne 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

   03 posuvné ks 

   04 zhrňovacie, skladacie ks 

  

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 pre zasklenie 01 z oceľových profilov  m2 

  02 z Al-profilov  m2 

 02 s výplňou z drôtenej 
siete 

11 skrutkovaním 01 do muriva m2 

 03 z plechu 12 zváraním 02 na konštrukciu m2 

 04 z vlnitých dosiek 11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

 05 zo sklolaminátových 
dosiek 

11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

02 zábradlie 01 rovné 01 z profilovej ocele 01 do muriva m2 
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 02 schodiskové 03 z rúrok 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 oblúkové 04 z tenkostenných profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

03 schodisko 01 rovné 01 pevné 01 do muriva m2 

 02 točité 02 sklápacie 02 na oceľovú konštrukciu m2 

04 výplne otvorov 02 dvere 16 otváravé 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

   03 ochrannohermetické ks 

  18 kyvné 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

 03 vráta 19 otočné 01 do oceľovej zárubne ks 

  20 posuvné 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  21 skladacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  22 zdvíhacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  23 protipožiarne 02 do oceľovej konštrukcie ks 

09 podhľady 01 kazetové 01 z oceľových profilov 01 do muriva m2 

 02 lamelové 02 z hliníkových profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

11 oplotenie 01 drôtené pletivo 07 čierne 01 na stĺpiky betónové m2 

  08 pozinkované 02 na stĺpiky oceľové m2 

  09 poplastované 02 na stĺpiky oceľové m2 

 06 závory mechanické 01 oceľové 01 na stĺpiky betónové ks 

   02 na stĺpiky oceľové ks 

13 zatemňovacie a 
zvukotlmiace zariadenia 

02 žaluzie lamelové 45 textilné 01 vertikálne m2 

   02 horizontálne m2 

14 kovové obklady 01 stien 51 oceľ uhlíkatá 01 do 2 m2 m2 

 02 stropov 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

 03 podláh 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

16 presvetľovacie 
konštrukcie 

01 svetlíky 27 sedlové 01 bez zasklenia m 

  28 hrebeňové 02 so zasklením m 

  29 priečne 02 so zasklením m 

  30 pre bezväzníkové haly 02 so zasklením m 

  31 pilové 02 so zasklením m 

  32 pultové 01 bez zasklenia m 

   02 so zasklením m 

   03 akrylónové ks 

  

68 Montáž oceľových konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 budovy 02 budovy občianske 01 jednopodlažné  t 

  02 viacpodlažné  m2 

 03 strechy 
01 hmotnosť plášťa do 50 
kg/m2 

01 bez svetlíkov a so 
svetlíkmi 

m2 

  02 hmotnosť plášťa do100 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

  03 hmotnosť plášťa do150 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi t 

  04 hmotnosť plášťa do 230 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

06 ostatné doplnkové 
konštrukcie 

01 podlahy a plošiny 01 plech 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 
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  02 rošty 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 03 oplechovanie stien z 
vlnitého plechu 

02 nitovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  03 skrutkovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 04 krytina z tvarovaného 
plechu 

01 skrutkovaná 01 výšky do 15 m m2 

 05 oplechovanie stien z 02 zvarovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  03 nastrelovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  

69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 priečky 01 na konštrukciu drevenú 01 jednoducho opláštené 01 hr. 75 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 jednoducho opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  02 dvojito opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  03 trojito opláštené 04 hr. 150 mm m2 

   05 hr. 175 mm m2 

   06 hr. 200 mm m2 

02 steny 01 na konštrukciu drevenú 04 zdvojené 07 hr. 155 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 04 zdvojené 08 hr. 220 mm m2 

   09 hr. 255 mm m2 

  05 protipožiarna 10 hr.. 90 mm m2 

   11 hr. 115 mm m2 

   12 hr. 140 mm m2 

03 obklady 01 na konštrukciu drevenú 01 stien 01 jednostranne m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 stien 02 obojstanne m2 

04 podhľady 01 na konštrukciu drevenú 01 rovné 01 hr. dosky 12,5 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 02 šikmé 02 hr. dosky 15 mm m2 

  03 podkrovia 03 hr. dosky 25 mm m2 

  04 kazetové 03 hr. dosky 25 mm m2 

  

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

  04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 01 do malty m2 

  06 terazzové 01 do malty m2 

  07 mozaikové 01 do malty m2 

   02 do tmelu m2 

 02 schodiská (stupne) 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 
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  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

 03 soklíky 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švécké), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

02 obklady 01 steny 01 pórovinové, opakné 01 do malty m2 

 02 stĺpy 
02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

 03 ostenie 
03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

 04 parapety 04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

  

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 03 z 2 druhov kameňa 01 hr. do 30 mm vrátane m2 

  04 z 3 až 5 druhov kameňa 02 hr. 40 a 50 mm m2 

   03 hr. 60 a 70 mm m2 

  06 zo zlomkov dosiek 04 hr. 80 a 90 mm m2 

  07 z okrajových dosiek 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 02 schodiská (stupne) 08 dosky stupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  09 dosky podstupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 03 soklíky, lišty, hrany 10 rovné 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  11 kaskádovité (schodište) 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  12 šikmé 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

02 obklady 01 steny 01 z mäkkého kameňa 
01 hr. do 25 mm z 
remienkov 

m2 

 02 stĺpy 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 03 podhľady 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 04 ostenia 02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 05 parapety 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
03 hr. od 60 do 90 mm 
dosky 

m2 

   04 hr.od 100 do 120 mm 
dosky 

m2 

  

73 Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 liate terazzo 01 schodiská 01 drvina prírodná 01 stupne rovné m2 

  02 drvina farebná 02 stupne podkosené m2 

   03 stupne profilované m, m2 
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   04 schodnice m2 

 02 sokle 02 drvina farebná 01 rovné m, m2 

   02 rovné s polžiabkom m2 

   03 šikmé, schodiskové m, m2 

 03 podlahy jednoduché 02 drvina farebná 01 hr. 20 mm m, m2 

   02 hr. 30 mm m2 

   03 hr. nad 30 mm m, m2 

 04 obruby podláh 02 drvina farebná 01 šírky 100 mm m, m2 

   02 šírky 200 mm m2 

 05 kazetové podlahy 02 drvina farebná 
01 hr. 20 mm, cez 0,25 do 
2,0 m2 

m, m2 

   02 hr. nad 20 mm m2 

 06 obklady parapetov 02 drvina farebná 01 hr 20 mm m, m2 

 07 dilatačné škáry 03 farebné kovy 01 vložky m 

  04 PVC 01 vložky m 

  05 mozaika 01 keramická, sklenná m 

02 syntetické 01 liate 03 epoxidové 01 hr. do 3 mm m2 

  04 polyesterové 02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

 02 plastbetón 03 epoxidový 01 hr. 10 mm m2 

   02 h. nad 10 do 14 mm m2 

   03 hr. 14 mm m2 

   04 žľaby odtokové m2 

   05 soklíky m 

  04 polyesterový 01 hr. 23 mm m2 

 03 plastmalta 03 epoxidová 01 hr. 6 mm m2 

  04 polyesterová 01 hr. 6 mm m2 

 04 laminované 04 polyesterové 01 hr 4 mm m2 

 05 stierky 03 epoxidová 01 hr. do 4 mm m2 

  05 silikátové 02 hr. nad 4 do 12 mm m2 

  07 polyuretánové 03 hr. nad 12 mm m2 

 06 nátery 03 epoxidové 01 betónových m2 

  04 polyesterové 02 drevených m2 

  06 disperzné 02 drevených m2 

 07 polymérmalta 03 epoxidová 01 hr. do 3 mm m2 

   02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

   03 hr. nad 6 do 20 mm m2 

   04 hr. nad 20 mm m2 

  

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vlysové 01 podlahy 00  01 lepené m2 

   02 pribíjané m2 

02 parketové 01 podlahy 01 tabule parketové 01 lepené m2 

  02 tabule mozaikové 02 pribíjané m2 

  03 tabule laminátové 03 voľne položené m2 

  04 tabule parketové 
veľkoplošné 

03 voľne položené m2 

  05 kazetové 03 voľne položené m2 

 02 soklíky 01 lišty dubové 02 pribíjané m 

  02 lišty bukové 04 priskrutkované m 
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  03 lišty z iných drevín 04 priskrutkované m 

03 povlakové 01 podlahy 01 z gumy 01 lepené m2 

 02 schodiská 05 z linolea 01 lepené m2 

 03 soklíky, hrany, lišty 05 z linolea 04 priskrutkované m 

 04 steny 02 z plastov (PVC) 03 voľne položené m2 

  03 z textilu 03 voľne položené m2 

  04 z korku 03 voľne položené m2 

  05 z linolea 03 voľne položené m2 

  

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 nátery 01 oceľové konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  03 farba chlorkaučuková 03 dvojnásobné ks, m 

  04 farba vinylová 04 trojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 05 štvornásobné m2 

  06 farba polymerátová 06 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 06 reaktívny m2 

  08 farba epoxidechtová 06 reaktívny m2 

  09 farba epoxipolyesterová 06 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 06 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 06 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 06 reaktívny ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 reaktívny m2 

  17 silikónové 06 reaktívny m2 

 02 kovové doplnkové 
konštr. 

01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  04 farba vinylová 03 dvojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 04 trojnásobné m2 

  06 farba polymerátová 05 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 05 reaktívny m2 

  08 arba epoxidechtová 05 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 05 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 05 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 05 reaktívny m2 

  13 farba nitrocelulózová 05 reaktívny m2 

  14 lak asfaltový 05 reaktívny m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

05 reaktívny m2 

 03 vykurovacie telesá 01 farba olejová 01 rebrové rúry m2 

  02 farba syntetická 01 rebrové rúry m2 

  11 farba disperzná 03 oceľové doskové m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 liatinové m2 

 04 potrubie a armatúry 01 farba olejová 01 do DN 50 mm m2 

  02 farba syntetická 02 do DN 100 mm m2 

  03 farba chlórkaučuková 03 do DN 150 mm ks, m 

  07 farba epoxidová 04 do DN 200 mm m2 
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  11 farba disperzná 05 do DN 300 mm m2 

  12 farba plumbinolová 06 nad DN 300 mm ks, m 

  14 lak asfaltový 06 nad DN 300 mm m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 nad DN 300 mm m2 

 05 klampiarske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

   03 dvojnásobné ks, m 

 06 stolárske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  07 farba epoxidová 03 dvojnásobné m2 

  10 farba polyuretánová 06 napustením m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

07 lakovaním m2 

 07 tesárske konštrukcie 01 farba olejová 02 jednonásobné m2 

  02 farba syntetická 03 dvojnásobné ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 trojnásobné m2 

  16 farba fungicídna 06 napustením m2 

  17 farba emulzná 07 lakovaním m2 

 08 omietky a betónové 
povrchy 

01 farba olejová 01 stropov m2 

  02 farba syntetická 02 stien m2 

  03 farba chlórkaučuková 02 stien m2 

  04 farba vinylová 02 stien m2 

  05 farba polystyrénová 02 stien m2 

  07 farba epoxidová 02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  08 farba epoxidechtová 02 stien m2 

  10 impregnačný 
polyuretánový náter 

02 stien m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

01 stropov m2 

   02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  16 impregnačný cementový 
náter 

03 mostoviek m2 

02 maľby 01 úprava podkladu 21 mlieko vápenné 01 jednonásobné m2 

   02 dvojnásobné m2 

  22 stierka 
06 miestnost do 3,80 m 
výšky 

m2 

   07 miestnosť nad 4,80 m 
výšky 

m2 

 02 stien 21 farba vápenná 01 jednonásobné m2 

 03 stropov 23 farba glejová 02 dvojnásobné m2 

  24 farba latexová 05 viacfarebné m2 

  25 zmesi práškové 05 viacfarebné m2 

  26 zmesi tekuté 05 viacfarebné m2 

  28 štruktúrovaný povrch 
01 miestnosť do 3,80 m 
výšky 

m2 

   02 miestnosť nad 3,80 m 
výšky 

m2 

  29 bandážovanie 01 šírky do 0,10m m 

   02 šírky nad 0,10 do 0,25 m m 
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 04 ostatné práce 30 valčekovanie 01 jednofarebné m2 

   02 dvojfarebné m2 

  32 šablónovanie 01 vlysov m2 

   02 plošné m2 

03 tapetovanie 02 stropov 43 tapety lepené 01 papierové m2 

 03 stien 44 tapety samolepiace 02 vliesové m2 

   03 vinylové m2 

   04 sklotextilné m2 

   05 nálepky m2 

  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kanalizácia 01 potrubie 01 rúry kameninové 01 normálne ks 

   02 kyselinovzdorné m 

  02 rúry plastové 01 novodurové ks 

   02 polyetylénové m 

   03 sklolaminátové m 

  03 rúry oceľové 01 normálne ks 

   02 nerezové m 

  04 rúry liatinové 01 hrdlové m 

   02 bezhrdlové m 

 02 príslušenstvo 01 vpuste podlahové 01 plastové ks 

   03 veľkokapacitné ks 

  02 uzávierky zápachové 01 vaňové, sprchové ks 

   02 podlahové m 

   03 pisoárové m 

   04 umývadlové ks 

   05 drezové ks 

  03 vtoky strešné, 
balkónové, terasové 

01 liatinové ks 

  04 lapače strešných 
splavenín 

02 novodurové m 

  05 posúvače kalové 01 liatinové ks 

  06 klapky 01 liatinové ks 

  07 hlavice ventilačné 01 liatinové ks 

   02 novodurové ks 

   03 kameninové ks 

  08 privzdušňovacie ventily 01 plastové ks 

02 vodovod 01 potrubie 02 rúry plastové 01 polyetylénové m 

   02 polypropylénové m 

   03 tvarovky ks 

  03 rúry oceľové 01 pozinkované m 

   02 asfaltované m 

  04 rúry liatinové 01 prírubové m 

   02 hrdlové m 

 02 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

  23 požiarna výbava 01 hydranty ks 

   02 prúdnice ks 

   03 hadicové spojky ks 
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   04 hydrantové skrine sub 

   05 hadice m 

  24 vodomery 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

03 plynovod 01 potrubie 03 rúry oceľové 01 závitové čierne m 

   02 závitové asfaltované a 
jutované 

m 

   03 poplastované m 

   04 presné m 

   05 hladké čierne m 

   06 redukcie ks 

   07 chráničky m 

 02 prípojky 25 k plynomerom 01 spájané na závit sub 

   02 spájané zváraním sub 

   03 rozpierky prípojok sub 

  26 k strojom a zariadeniam 
01 oceľové rúrky závitové 
čierne 

ks 

   02 vyvedenie a upevnenie 
plynovodných výpustiek 

ks 

 03 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

05 zariaďovacie predmety 01 záchody 41 záchody splachovacie 01 nízkopoložené ks 

   02 vysokopoložené súb. 

  42 pisoáre 01 záchodky ks 

   02 stojiská ks 

 02 kúpeľne 44 vane 01 liatinové ks 

   02 plechové ks 

   03 plastové ks 

 03 kuchyne 47 drezy 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

 05 príprava teplej vody 61 ohrievače plynové 01 prietokové ks 

   02 zásobníkové ks 

  62 zásobníky elektrické 01 akumulačné ks 

 07 zariaďovacie armatúry 71 ventily výtokové 01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

   03 rohové ks 

  72 batérie umývadlové, 
drezové 

01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

  73 batérie vanové 01 nástenné ks 

  74 batérie sprchové 01 s pevnou výškou ks 

   02 s nastaviteľnou výškou ks 

  76 uzávierky zápachové 01 umývadlové ks 

   02 drezové ks 

   03 vaňové ks 

07 revízie domových 
plynovodov 

01 opakované skúšky 
potrubia 

10 do 20 m 01 do DN 50 úsek 

  11 nad 20 do 50 m 02 do DN 80 úsek 

  12 nad 50 m 02 do DN 80 úsek 

  

89 Kurenársko-inštalačné práce 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kotolne 01 kotle teplovodné 01 na pevné palivo 01 liatinové sub 

  02 na kvapalné palivo 02 oceľové sub 

  03 na plynné palivo 02 oceľové sub 

  04 kombinované 02 oceľové sub 

  05 elektrické 02 oceľové sub 

 02 kotle horúcovodné 05 elektrické 02 oceľové sub 

 05 zariadenia 
zabezpečovacie 

11 pretlakové 01 s obsahom 30 l sub 

   02 s obsahom 60 l sub 

   03 s obsahom 120 l sub 

 06 doplňujúce zariadenia 12 hadice napúšťacie 01 gumené m 

   02 polyetylénové m 

  19 dymovody a komínové 
sady 

01 nerezové sub 

   02 plastové sub 

02 strojovne 02 ohrievače 03 kombinované 01 ležaté ks 

   02 stojaté ks 

  04 solárne 02 stojaté ks 

 03 výmenníky tepla 08 stavebnicové 01 DN 150/2,0 sub 

   02 DN 200/2,0 sub 

   03 DN 250/2,0 sub 

   04 DN 300/2,0 sub 

   05 DN 400 sub 

   06 DN 450 sub 

   07 DN 500 sub 

   08 DN 600 sub 

   09 DN 700 sub 

  09 jednochodové 01 PN 0,6/1,6 sub 

  10 dvojchodové 02 PN 2,5/2,5 sub 

 04 nádrže, nádoby 21 na kondenzát 01 štvorhranné sub 

   02 valcové sub 

  22 expanzné beztlakové 02 valcové sub 

  23 expanzné tlakové 02 stojaté sub 

  24 tlakové 01 ležaté sub 

   02 stojaté sub 

   03 veterníky sub 

   04 vzdušníky sub 

03 rozvodné potrubia 01 z rúrok oceľových 01 závitových 02 nízkotlakové m 

  02 hladkých 03 strednotlakové m 

 06 kompenzátory 09 osové vlnové 01 závitové ks 

   02 navarovacie ks 

04 armatúry 01 ventily 01 uzatváracie 01 prírubové sub 

  02 spätné 02 závitové sub 

  03 poistné 03 privarovacie sub 

  04 redukčné 03 privarovacie sub 

  05 odvzdušňovacie 03 privarovacie sub 

  06 horúcovodné 03 privarovacie sub 

  07 regulačné 03 privarovacie sub 

  08 zmiešavacie 03 privarovacie sub 

 07 meracie 35 teplomery 01 priame ks 
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   02 rohové ks 

   03 príložné ks 

   04 kondenzačné slučky ks 

   05 ďiaľkové ks 

   06 sumarizačné ks 

  36 tlakomery 01 deformačné ks 

   02 diferenčné ks 

   03 kontaktné ks 

  40 kapiláry 01 bez kompenzácie ks 

   02 s kompenzáciou ks 

05 vykurovacie telesá 01 radiátory 01 liatinové 01 článkové ks 

  02 oceľové 01 článkové ks 

   02 panelové ks 

  03 hliníkové 04 rúrkové ks 

 02 registre 05 z rúrok hladkých 01 jednopramenné ks 

  06 z rúrok rebrových 02 dvojpramenné ks 

   03 trojpramenné ks 

   04 štvorpramenné ks 

 03 sálavé zariadenia 07 trubkové infražiariče 01 jednostupňové sub 

   02 dvojstupňové sub 

  09 vyhrievacie panely 01 nástenné ks 

 04 konvekčné zariadenia 12 súpravy teplovzdušné 01 podokenné ks 

   02 nástenné ks 

07 revízie 01 tlakových nádob 01 prevádzkové 01 obsahu do 0,2 m3 sub 

  02 vnútorné 
02 obsahu nad 0,2 do 0,8 
m3 

sub 

  03 skúšky tesnosti 
03 obsahu nad 0,8 do 1,5 
m3 

ks 

  04 skúšky tlakové 
04 obsahu nad 1,5 do 5,0 
m3 

ks 

   05 obsahu nad 5,0 m3 ks 

 02 parných kotlov 04 skúšky tlakové 01 výhrev plochy do 30 m2 ks 

   02 výhrev plochy nad 30 do 
60 m2 

ks 

   03 výhrev plochy nad 60 do 
140 m2 

ks 

   04 výhrev plochy nad 140 
m2 

ks 

 03 nízkotlakých kotolní 04 skúšky tlakové 
01 inštal výkon nad 50 do 
250 kW 

ks 

   02 inštal výkon nad 250 do 
500 kW 

ks 

   03 inštal výkon nad 500 do 
2 MW 

ks 

   04 inštal výkon nad 2 MW ks 

 04 plynových kotlov 04 skúšky tlakové 01 do 50 kW ks 

   02 nad 50 do 250 kW ks 

   03 nad 250 do 1000 kW ks 

   04 nad 1000 kW ks 

  

93 Montáž vzduchotechnických zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 
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01 ventilátory 01 axiálne    

 02 radiálne    

 03 do potrubia    

 04 špeciálne    

02 potrubie 01 rúry a tvarovky 01 spiro  ks 

  02 štvorhranné  ks 

  03 ohybné  ks 

  04 Spojky, Spony  ks 

  05 tvarovky  ks 

  06 Príruby  ks 

 02 potrubné elementy 01 tlmiče hluku  ks 

  02 klapky  ks 

  03 regulátory  ks 
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452523 Stavebné práce na spaľovniach odpadu 

  
45252300-1 Spaľovňa odpadu 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 múry 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 05 pod stroje 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 
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   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

   05 liaporový m3 

  05 betón ťažký 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  14 debnenie posuvné 01 drevené m3 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 
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   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 

   02 laná t 

   03 tyče t 

  23 uhlíkové kompozity 01 lamely m 

   02 tkaniny m2 

   03 rohože m2 

 02 výplňové, obkladné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 preklady 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 04 rímsy 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 05 klenbové pásy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 



780 

 

03 stĺpy, piliere, vzpery a 
rámové stojky (pozemné 
stavby) 

01 hranaté 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 oblé 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 členené 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr.C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

04 steny a priečky 01 nosné, výplňové, deliace 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 parapetné, atikové 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 plotové, zábradelné 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 
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   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

01 plošné, klenby, škrupiny 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 vence 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 nosníky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 strechy 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  17 obklad 01 doskami m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

09 schodiskové konštrukcie 01 kompletné 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 
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  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

  

12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 tehly pálené 01 plné m3 

 02 pätky 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

  15 betónové tvárnice 
(bloky) 

01 plné m3 

   02 duté m3 

02 múry 01 nosné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 výplňové 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

   03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 vápennocementové m3 

   02 plynosilikátové m3 

   03 pórobetónové m3 

   04 betónové m3 

   05 drevocementové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 04 obkladové 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

   02 dierované m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 
opracované 

01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 06 prekladov 13 valcované nosníky 01 tvaru I alebo U t 

 07 klenbových pásov 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

03 piliere, stĺpy 01 štvorhranné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 viachranné 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 oblé 01 tehly a tvarovky pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 vápennopieskové m3 

   04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

   06 betónové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

04 priečky, steny 01 výplňové, deliacie 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 
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   05 pórobetónové m2 

   06 drevocementové m2 

   07 betónové m2 

   08 hlinené m2 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

02 klenby 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 04 nosníky 13 valcovaný materiál 01 tvaru I alebo U t 

09 schodiská 01 stupne 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 proti vode a zemnej 
vlhkosti 

01 bežných konštrukcií 01 náterivami a tmelmi 01 na ploche vodorovnej m2 

  02 pásmi 02 na ploche zvislej m2 

  03 fóliami 03 podhľadov m2 

 05 mostoviek 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 na ploche vodorovnej m 

   02 na ploche zvislej m2 

   03 podhľadov m2 

 06 zhotovenie detailov 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 škár, dilatačných škár m 

   02 obrátených a spätných 
spojov 

m2 

   03 rúrových prestupov m2 

   04 kotviacich prestupov ks 

   05 oceľových pásnic m 

   06 hydroizolačná prepážka m2 

 07 oceľových potrubí 01 ručne 01 natavením m2 

   02 ovinutím za studena m2 

   03 náterom za tepla m2 

02 hydroizolácia striech 01 plochých do sklonu 10° 01 náterivami a tmelmi 01 za studena m2 

 02 šikmých do 30° 01 náterivami a tmelmi 02 za tepla m2 

 03 šikmých nad 30° 02 pásmi 01 na sucho m2 

 04 oblých 02 pásmi 02 pritavením celoplošne m2 

 05 samostatné zosilenie 
striech a škár 

02 pásmi 03 pritavením bodovo m2 

 06 vytiahnutie izolačného 
povlaku 

02 pásmi 04 kotviacimi pásikmi m2 

 07 doplnky striech 02 pásmi 05 kotviacimi terčami m2 

   06 pribitím m2 

  03 fóliami 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 prilepenou bodovo m2 

   04 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   05 zosilnenie spojov 
pásikom 

m2 

   06 kotviacimi pásikmi m2 

   07 kotviacimi terčami m2 

  04 termoplastmi 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 
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   03 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   04 kotviacimi pásikmi m2 

   05 kotviacimi terčami m2 

  05 ochrannými a 
podkladnými textíliami 

01 položenou voľne m2 

   03 kotviacimi pásikmi m2 

   04 kotviacimi terčami m2 

03 tepelná izolácia 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 01 stropov m2 

  08 doskami 02 podláh m2 

  09 dielcami 03 stien m2 

  10 blokmi 04 striech m2 

  11 rohožami 05 doplnkov m2 

  14 nástrekmi 05 doplnkov m2 

  19 celulózou 05 doplnkov m2 

  21 kabín 05 doplnkov m2 

 04 telies 02 pásmi 01 plôch rovných m2 

  08 doskami 02 plôch tvarovaných m2 

  11 rohožami 03 bombírovaných čiel m2 

  15 obalenie pletivom 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

  18 doplnky 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

 05 potrubí 02 pásmi 01 pripevnená drôtom m2 

  11 rohožami 02 v pletive m2 

  12 skružami 03 v plechovom obale m2 

  13 trubicami 01 na potrubie m 

   02 na tvarovky ks 

   03 na armatúry ks 

  18 doplnky 04 na tmel m2 

   05 páskou m2 

04 akustické, protiotrasové 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 
01 voľne uložené, 
skrutkované 

m2 

  08 doskami, panelmi 02 lepené m2 

  11 rohožami 
03 prekrytie, fóliou, 
pletivom, drôtom 

m2 

  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 na hladko 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

 m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

 m2 

 02 tesársky viazané 03 fošne, hranoly, hranolky  m2 

 03 debnenie stien 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na zraz s olištovaním m2 

  06 hrubé fošne 03 s medzerami m2 

  07 hobľované fošne 04 pre rákosovú omietku m2 

  08 hrubé laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  09 hobľované laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  10 tyčovina 05 na záklopku, žalúziu m2 
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  11 dielce 05 na záklopku, žalúziu m2 

03 schodiská 01 priamočiare 04 hrubé dosky 01 s podstupnicami m2 

 02 krivočiare 06 hrubé fošne 02 bez podstupníc m2 

  11 dielce 02 bez podstupníc m2 

04 strechy 02 konštrukcie krovov 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 pravidelného pôdorysu m3 

   02 nepravidelného 
pôdorysu 

m3 

   03 vlašských krokví m3 

 03 debnenie a laťovanie 04 hrubé dosky 01 striech rovných m2 

  06 hrubé fošne 02 striech oblúkových m2 

  08 hrubé laty 03 odkvapových ríms m2 

  15 dosky tvrdé 03 odkvapových ríms m2 

 04 nadstrešné konštrukcie 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 svetlíky m3 

  06 hrubé fošne 02 vikiere m2 

   03 komínové lavičky m2 

05 úpravy povrchov 01 lištovanie škár 04 hrubé dosky 02 stien m 

  05 hobľované dosky 02 stien m 

  12 lišty, laty 01 stropov m 

  13 pásky 02 stien m 

06 podlahy 01 podkladové 15 dosky tvrdé 01 na drevený podklad m2 

   02 na betón m2 

 02 tesárske 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na pero a drážku m2 

  06 hrubé fošne 02 na pero a drážku m2 

  07 hobľované fošne 02 na pero a drážku m2 

  11 dielce 02 na pero a drážku m2 

09 stropné konštrukcie 01 záklop 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 vrchný presahovaný m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

02 vrchný na zraz m2 

  04 hrubé dosky 03 vrchný na pero a drážku m2 

  05 hobľované dosky 04 zapustený na zraz m2 

   05 zapustený na pero a 
drážku 

m2 

 03 podbíjanie 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 s medzerou m2 

  

64 Klampiarske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytiny striech z plechov 01 z tabúľ 01 plech pozinkovaný 01 sklonu do 30° m2 

 02 zo šablón 02 plech hliníkový 02 sklonu nad 30° do 45° m2 

  03 plech medený 03 sklonu nad 45° m2 

  04 plech zinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  05 plech titánzinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  06 plech poplastovaný 03 sklonu nad 45° m2 

02 oplechovanie 02 odkvapov 02 plech hliníkový 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m2 

  03 plech medený 
02 na strechách s 
lepenkovou krytinou 

m 
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 03 strešných okien 04 plech zinkový 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m2 

  05 plech titánzinkový 
02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

  06 plech poplastovaný 
03 na strechách sklonu nad 
45° 

m2 

03 lemovanie 01 múrov 01 plech pozinkovaný 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m 

  02 plech hliníkový 02 na plochých strechách m 

  03 plech medený 03 na oblých strechách m 

 04 rúr 06 plech poplastovaný 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m 

   02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

   03 na strechách sklonu nad 
45° 

m 

 06 komínov 06 plech poplastovaný 01 v ploche m 

   02 v hrebeni m2 

04 ostatné prvky 03 snehové zachytávače 03 plech medený 01 lopatkové ks 

  04 plech zinkový 02 tyčové ks 

  05 plech titánzinkový 03 plechová podložka m 

 06 dilatácie, strešné, 
stropov, múrov a podláh 

07 plastové 01 jednodielne ks 

   02 dvojdielne m 

   03 trojdielne m 

05 odvodňovacie žľaby 01 pododkvapové 01 plech pozinkovaný 01 štvorhranné m 

  02 plech hliníkový 02 polkruhové m 

 02 nadrímsové 03 plech medený 01 štvorhranné ks 

 03 nadstrešné 04 plech zinkový 03 oblé ks 

 07 doplnky 07 plastové 01 kotlík kónický ks 

   02 kotlík štvorhranný ks 

   03 ochranný kôš strešného 
vpustu 

ks 

   04 maska hladká k 
nadrímsovým žľabom 

m 

   05 rohy ks 

   06 háky ks 

   07 čelo ks 

   08 hrdlo ks 

06 odvodňovacie rúry 03 doplnky 03 plech medený 01 odpadové koleno horné ks 

  04 plech zinkový 02 odpadové koleno dolné ks 

  05 plech titánzinkový 03 objímka odpadovej rúry ks 

  06 plech poplastovaný 03 objímka odpadovej rúry ks 

  07 plastové 03 objímka odpadovej rúry ks 

  

65 Pokrývačské práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytina 01 zastrešenie 01 pálená 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  02 betonová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  03 prírodná bridlica 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  04 vláknocementová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  05 sklolaminátová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 
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  06 z drevených šindľov 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  07 z umelých hmôt 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  08 šindľová-bitúmenová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

 02 obloženie stien 03 prírodná bridlica 01 na drevenú konštrukciu m2 

  04 vláknocementová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  05 sklolaminátová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  08 šindľová-bitúmenová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 pokrytie ríms, atík, 01 pálená 01 šírky do 15 cm m 

  02 betonová 02 šírky do 30 cm m 

  04 sklolaminátová 02 šírky do 30 cm m2 

  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 nekompletizované 01 dielce drevené 01 plné m2 

 02 kompletizované 01 dielce drevené 02 polozasklené m2 

   03 celozaslené m2 

03 úpravy povrchov 
01 obklady 
stien,stĺpov,pilierov 

01 dielce drevené 01 na pero a drážku m2 

 02 obklady podhľadov 02 dielce plastové 02 na zraz m2 

  04 dielce aglomerované 03 na ozub m2 

  05 palubovkami 03 na ozub m2 

04 okná 01 jednoduché 01 drevené 01 jednokrídlové ks 

 02 zdvojené 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

 03 dvojité 02 plastové 03 trojkrídlové ks 

   04 štvorkrídlové ks 

 04 strešné 02 plastové 01 kyvné ks 

05 dvere 02 dverné krídla 02 plastové 01 jednokrídlové ks 

 03 zárubne 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

   03 posuvné ks 

   04 zhrňovacie, skladacie ks 

  

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 pre zasklenie 01 z oceľových profilov  m2 

  02 z Al-profilov  m2 

 02 s výplňou z drôtenej 
siete 

11 skrutkovaním 01 do muriva m2 

 03 z plechu 12 zváraním 02 na konštrukciu m2 

 04 z vlnitých dosiek 11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

 05 zo sklolaminátových 
dosiek 

11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

02 zábradlie 01 rovné 01 z profilovej ocele 01 do muriva m2 

 02 schodiskové 03 z rúrok 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 oblúkové 04 z tenkostenných profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

03 schodisko 01 rovné 01 pevné 01 do muriva m2 

 02 točité 02 sklápacie 02 na oceľovú konštrukciu m2 

04 výplne otvorov 02 dvere 16 otváravé 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

   03 ochrannohermetické ks 
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  18 kyvné 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

 03 vráta 19 otočné 01 do oceľovej zárubne ks 

  20 posuvné 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  21 skladacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  22 zdvíhacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  23 protipožiarne 02 do oceľovej konštrukcie ks 

09 podhľady 01 kazetové 01 z oceľových profilov 01 do muriva m2 

 02 lamelové 02 z hliníkových profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

11 oplotenie 01 drôtené pletivo 07 čierne 01 na stĺpiky betónové m2 

  08 pozinkované 02 na stĺpiky oceľové m2 

  09 poplastované 02 na stĺpiky oceľové m2 

 06 závory mechanické 01 oceľové 01 na stĺpiky betónové ks 

   02 na stĺpiky oceľové ks 

13 zatemňovacie a 
zvukotlmiace zariadenia 

02 žaluzie lamelové 45 textilné 01 vertikálne m2 

   02 horizontálne m2 

14 kovové obklady 01 stien 51 oceľ uhlíkatá 01 do 2 m2 m2 

 02 stropov 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

 03 podláh 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

16 presvetľovacie 
konštrukcie 

01 svetlíky 27 sedlové 01 bez zasklenia m 

  28 hrebeňové 02 so zasklením m 

  29 priečne 02 so zasklením m 

  30 pre bezväzníkové haly 02 so zasklením m 

  31 pilové 02 so zasklením m 

  32 pultové 01 bez zasklenia m 

   02 so zasklením m 

   03 akrylónové ks 

  

68 Montáž oceľových konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 budovy 02 budovy občianske 01 jednopodlažné  t 

  02 viacpodlažné  m2 

 03 strechy 
01 hmotnosť plášťa do 50 
kg/m2 

01 bez svetlíkov a so 
svetlíkmi 

m2 

  02 hmotnosť plášťa do100 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

  03 hmotnosť plášťa do150 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi t 

  04 hmotnosť plášťa do 230 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

06 ostatné doplnkové 
konštrukcie 

01 podlahy a plošiny 01 plech 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  02 rošty 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 03 oplechovanie stien z 
vlnitého plechu 

02 nitovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  03 skrutkovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 04 krytina z tvarovaného 
plechu 

01 skrutkovaná 01 výšky do 15 m m2 

 05 oplechovanie stien z 02 zvarovaná 02 výšky nad 15 m m2 
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  03 nastrelovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  

69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 priečky 01 na konštrukciu drevenú 01 jednoducho opláštené 01 hr. 75 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 jednoducho opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  02 dvojito opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  03 trojito opláštené 04 hr. 150 mm m2 

   05 hr. 175 mm m2 

   06 hr. 200 mm m2 

02 steny 01 na konštrukciu drevenú 04 zdvojené 07 hr. 155 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 04 zdvojené 08 hr. 220 mm m2 

   09 hr. 255 mm m2 

  05 protipožiarna 10 hr.. 90 mm m2 

   11 hr. 115 mm m2 

   12 hr. 140 mm m2 

03 obklady 01 na konštrukciu drevenú 01 stien 01 jednostranne m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 stien 02 obojstanne m2 

04 podhľady 01 na konštrukciu drevenú 01 rovné 01 hr. dosky 12,5 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 02 šikmé 02 hr. dosky 15 mm m2 

  03 podkrovia 03 hr. dosky 25 mm m2 

  04 kazetové 03 hr. dosky 25 mm m2 

  

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

  04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 01 do malty m2 

  06 terazzové 01 do malty m2 

  07 mozaikové 01 do malty m2 

   02 do tmelu m2 

 02 schodiská (stupne) 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

 03 soklíky 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švécké), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

02 obklady 01 steny 01 pórovinové, opakné 01 do malty m2 
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 02 stĺpy 
02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

 03 ostenie 
03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

 04 parapety 04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

  

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 03 z 2 druhov kameňa 01 hr. do 30 mm vrátane m2 

  04 z 3 až 5 druhov kameňa 02 hr. 40 a 50 mm m2 

   03 hr. 60 a 70 mm m2 

  06 zo zlomkov dosiek 04 hr. 80 a 90 mm m2 

  07 z okrajových dosiek 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 02 schodiská (stupne) 08 dosky stupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  09 dosky podstupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 03 soklíky, lišty, hrany 10 rovné 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  11 kaskádovité (schodište) 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  12 šikmé 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

02 obklady 01 steny 01 z mäkkého kameňa 
01 hr. do 25 mm z 
remienkov 

m2 

 02 stĺpy 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 03 podhľady 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 04 ostenia 02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 05 parapety 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
03 hr. od 60 do 90 mm 
dosky 

m2 

   04 hr.od 100 do 120 mm 
dosky 

m2 

  

73 Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 liate terazzo 01 schodiská 01 drvina prírodná 01 stupne rovné m2 

  02 drvina farebná 02 stupne podkosené m2 

   03 stupne profilované m, m2 

   04 schodnice m2 

 02 sokle 02 drvina farebná 01 rovné m, m2 

   02 rovné s polžiabkom m2 

   03 šikmé, schodiskové m, m2 

 03 podlahy jednoduché 02 drvina farebná 01 hr. 20 mm m, m2 

   02 hr. 30 mm m2 

   03 hr. nad 30 mm m, m2 

 04 obruby podláh 02 drvina farebná 01 šírky 100 mm m, m2 

   02 šírky 200 mm m2 
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 05 kazetové podlahy 02 drvina farebná 
01 hr. 20 mm, cez 0,25 do 
2,0 m2 

m, m2 

   02 hr. nad 20 mm m2 

 06 obklady parapetov 02 drvina farebná 01 hr 20 mm m, m2 

 07 dilatačné škáry 03 farebné kovy 01 vložky m 

  04 PVC 01 vložky m 

  05 mozaika 01 keramická, sklenná m 

02 syntetické 01 liate 03 epoxidové 01 hr. do 3 mm m2 

  04 polyesterové 02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

 02 plastbetón 03 epoxidový 01 hr. 10 mm m2 

   02 h. nad 10 do 14 mm m2 

   03 hr. 14 mm m2 

   04 žľaby odtokové m2 

   05 soklíky m 

  04 polyesterový 01 hr. 23 mm m2 

 03 plastmalta 03 epoxidová 01 hr. 6 mm m2 

  04 polyesterová 01 hr. 6 mm m2 

 04 laminované 04 polyesterové 01 hr 4 mm m2 

 05 stierky 03 epoxidová 01 hr. do 4 mm m2 

  05 silikátové 02 hr. nad 4 do 12 mm m2 

  07 polyuretánové 03 hr. nad 12 mm m2 

 06 nátery 03 epoxidové 01 betónových m2 

  04 polyesterové 02 drevených m2 

  06 disperzné 02 drevených m2 

 07 polymérmalta 03 epoxidová 01 hr. do 3 mm m2 

   02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

   03 hr. nad 6 do 20 mm m2 

   04 hr. nad 20 mm m2 

  

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vlysové 01 podlahy 00  01 lepené m2 

   02 pribíjané m2 

02 parketové 01 podlahy 01 tabule parketové 01 lepené m2 

  02 tabule mozaikové 02 pribíjané m2 

  03 tabule laminátové 03 voľne položené m2 

  04 tabule parketové 
veľkoplošné 

03 voľne položené m2 

  05 kazetové 03 voľne položené m2 

 02 soklíky 01 lišty dubové 02 pribíjané m 

  02 lišty bukové 04 priskrutkované m 

  03 lišty z iných drevín 04 priskrutkované m 

03 povlakové 01 podlahy 01 z gumy 01 lepené m2 

 02 schodiská 05 z linolea 01 lepené m2 

 03 soklíky, hrany, lišty 05 z linolea 04 priskrutkované m 

 04 steny 02 z plastov (PVC) 03 voľne položené m2 

  03 z textilu 03 voľne položené m2 

  04 z korku 03 voľne položené m2 

  05 z linolea 03 voľne položené m2 
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84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 nátery 01 oceľové konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  03 farba chlorkaučuková 03 dvojnásobné ks, m 

  04 farba vinylová 04 trojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 05 štvornásobné m2 

  06 farba polymerátová 06 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 06 reaktívny m2 

  08 farba epoxidechtová 06 reaktívny m2 

  09 farba epoxipolyesterová 06 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 06 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 06 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 06 reaktívny ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 reaktívny m2 

  17 silikónové 06 reaktívny m2 

 02 kovové doplnkové 
konštr. 

01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  04 farba vinylová 03 dvojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 04 trojnásobné m2 

  06 farba polymerátová 05 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 05 reaktívny m2 

  08 arba epoxidechtová 05 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 05 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 05 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 05 reaktívny m2 

  13 farba nitrocelulózová 05 reaktívny m2 

  14 lak asfaltový 05 reaktívny m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

05 reaktívny m2 

 03 vykurovacie telesá 01 farba olejová 01 rebrové rúry m2 

  02 farba syntetická 01 rebrové rúry m2 

  11 farba disperzná 03 oceľové doskové m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 liatinové m2 

 04 potrubie a armatúry 01 farba olejová 01 do DN 50 mm m2 

  02 farba syntetická 02 do DN 100 mm m2 

  03 farba chlórkaučuková 03 do DN 150 mm ks, m 

  07 farba epoxidová 04 do DN 200 mm m2 

  11 farba disperzná 05 do DN 300 mm m2 

  12 farba plumbinolová 06 nad DN 300 mm ks, m 

  14 lak asfaltový 06 nad DN 300 mm m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 nad DN 300 mm m2 

 05 klampiarske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

   03 dvojnásobné ks, m 

 06 stolárske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 
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  07 farba epoxidová 03 dvojnásobné m2 

  10 farba polyuretánová 06 napustením m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

07 lakovaním m2 

 07 tesárske konštrukcie 01 farba olejová 02 jednonásobné m2 

  02 farba syntetická 03 dvojnásobné ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 trojnásobné m2 

  16 farba fungicídna 06 napustením m2 

  17 farba emulzná 07 lakovaním m2 

 08 omietky a betónové 
povrchy 

01 farba olejová 01 stropov m2 

  02 farba syntetická 02 stien m2 

  03 farba chlórkaučuková 02 stien m2 

  04 farba vinylová 02 stien m2 

  05 farba polystyrénová 02 stien m2 

  07 farba epoxidová 02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  08 farba epoxidechtová 02 stien m2 

  10 impregnačný 
polyuretánový náter 

02 stien m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

01 stropov m2 

   02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  16 impregnačný cementový 
náter 

03 mostoviek m2 

02 maľby 01 úprava podkladu 21 mlieko vápenné 01 jednonásobné m2 

   02 dvojnásobné m2 

  22 stierka 
06 miestnost do 3,80 m 
výšky 

m2 

   07 miestnosť nad 4,80 m 
výšky 

m2 

 02 stien 21 farba vápenná 01 jednonásobné m2 

 03 stropov 23 farba glejová 02 dvojnásobné m2 

  24 farba latexová 05 viacfarebné m2 

  25 zmesi práškové 05 viacfarebné m2 

  26 zmesi tekuté 05 viacfarebné m2 

  28 štruktúrovaný povrch 
01 miestnosť do 3,80 m 
výšky 

m2 

   02 miestnosť nad 3,80 m 
výšky 

m2 

  29 bandážovanie 01 šírky do 0,10m m 

   02 šírky nad 0,10 do 0,25 m m 

 04 ostatné práce 30 valčekovanie 01 jednofarebné m2 

   02 dvojfarebné m2 

  32 šablónovanie 01 vlysov m2 

   02 plošné m2 

03 tapetovanie 02 stropov 43 tapety lepené 01 papierové m2 

 03 stien 44 tapety samolepiace 02 vliesové m2 

   03 vinylové m2 

   04 sklotextilné m2 

   05 nálepky m2 
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86 Zasklievacie práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny, priečky 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

02 zábradlia 
02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo profilované 01 výšky do 1 m m2 

   02 výšky do 2 m m2 

   03 výšky do 3 m m2 

  08 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

03 strechy, svetlíky 01 s podtmelením na lišty 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

04 okná, dvere 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 03 sklo plavené 03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

06 podhľady 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 
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   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kanalizácia 01 potrubie 01 rúry kameninové 01 normálne ks 

   02 kyselinovzdorné m 

  02 rúry plastové 01 novodurové ks 

   02 polyetylénové m 

   03 sklolaminátové m 

  03 rúry oceľové 01 normálne ks 

   02 nerezové m 

  04 rúry liatinové 01 hrdlové m 

   02 bezhrdlové m 

 02 príslušenstvo 01 vpuste podlahové 01 plastové ks 

   03 veľkokapacitné ks 

  02 uzávierky zápachové 01 vaňové, sprchové ks 

   02 podlahové m 

   03 pisoárové m 

   04 umývadlové ks 

   05 drezové ks 

  03 vtoky strešné, 
balkónové, terasové 

01 liatinové ks 

  04 lapače strešných 
splavenín 

02 novodurové m 

  05 posúvače kalové 01 liatinové ks 

  06 klapky 01 liatinové ks 

  07 hlavice ventilačné 01 liatinové ks 

   02 novodurové ks 

   03 kameninové ks 

  08 privzdušňovacie ventily 01 plastové ks 

02 vodovod 01 potrubie 02 rúry plastové 01 polyetylénové m 

   02 polypropylénové m 

   03 tvarovky ks 

  03 rúry oceľové 01 pozinkované m 

   02 asfaltované m 

  04 rúry liatinové 01 prírubové m 

   02 hrdlové m 

 02 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

  23 požiarna výbava 01 hydranty ks 

   02 prúdnice ks 

   03 hadicové spojky ks 

   04 hydrantové skrine sub 

   05 hadice m 

  24 vodomery 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

03 plynovod 01 potrubie 03 rúry oceľové 01 závitové čierne m 

   02 závitové asfaltované a 
jutované 

m 

   03 poplastované m 



796 

 

   04 presné m 

   05 hladké čierne m 

   06 redukcie ks 

   07 chráničky m 

 02 prípojky 25 k plynomerom 01 spájané na závit sub 

   02 spájané zváraním sub 

   03 rozpierky prípojok sub 

  26 k strojom a zariadeniam 
01 oceľové rúrky závitové 
čierne 

ks 

   02 vyvedenie a upevnenie 
plynovodných výpustiek 

ks 

 03 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

05 zariaďovacie predmety 01 záchody 41 záchody splachovacie 01 nízkopoložené ks 

   02 vysokopoložené súb. 

  42 pisoáre 01 záchodky ks 

   02 stojiská ks 

 02 kúpeľne 44 vane 01 liatinové ks 

   02 plechové ks 

   03 plastové ks 

 03 kuchyne 47 drezy 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

 05 príprava teplej vody 61 ohrievače plynové 01 prietokové ks 

   02 zásobníkové ks 

  62 zásobníky elektrické 01 akumulačné ks 

 07 zariaďovacie armatúry 71 ventily výtokové 01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

   03 rohové ks 

  72 batérie umývadlové, 
drezové 

01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

  73 batérie vanové 01 nástenné ks 

  74 batérie sprchové 01 s pevnou výškou ks 

   02 s nastaviteľnou výškou ks 

  76 uzávierky zápachové 01 umývadlové ks 

   02 drezové ks 

   03 vaňové ks 

07 revízie domových 
plynovodov 

01 opakované skúšky 
potrubia 

10 do 20 m 01 do DN 50 úsek 

  11 nad 20 do 50 m 02 do DN 80 úsek 

  12 nad 50 m 02 do DN 80 úsek 

  

89 Kurenársko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kotolne 01 kotle teplovodné 01 na pevné palivo 01 liatinové sub 

  02 na kvapalné palivo 02 oceľové sub 

  03 na plynné palivo 02 oceľové sub 

  04 kombinované 02 oceľové sub 

  05 elektrické 02 oceľové sub 

 02 kotle horúcovodné 05 elektrické 02 oceľové sub 
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 05 zariadenia 
zabezpečovacie 

11 pretlakové 01 s obsahom 30 l sub 

   02 s obsahom 60 l sub 

   03 s obsahom 120 l sub 

 06 doplňujúce zariadenia 12 hadice napúšťacie 01 gumené m 

   02 polyetylénové m 

  19 dymovody a komínové 
sady 

01 nerezové sub 

   02 plastové sub 

02 strojovne 02 ohrievače 03 kombinované 01 ležaté ks 

   02 stojaté ks 

  04 solárne 02 stojaté ks 

 03 výmenníky tepla 08 stavebnicové 01 DN 150/2,0 sub 

   02 DN 200/2,0 sub 

   03 DN 250/2,0 sub 

   04 DN 300/2,0 sub 

   05 DN 400 sub 

   06 DN 450 sub 

   07 DN 500 sub 

   08 DN 600 sub 

   09 DN 700 sub 

  09 jednochodové 01 PN 0,6/1,6 sub 

  10 dvojchodové 02 PN 2,5/2,5 sub 

 04 nádrže, nádoby 21 na kondenzát 01 štvorhranné sub 

   02 valcové sub 

  22 expanzné beztlakové 02 valcové sub 

  23 expanzné tlakové 02 stojaté sub 

  24 tlakové 01 ležaté sub 

   02 stojaté sub 

   03 veterníky sub 

   04 vzdušníky sub 

03 rozvodné potrubia 01 z rúrok oceľových 01 závitových 02 nízkotlakové m 

  02 hladkých 03 strednotlakové m 

 06 kompenzátory 09 osové vlnové 01 závitové ks 

   02 navarovacie ks 

04 armatúry 01 ventily 01 uzatváracie 01 prírubové sub 

  02 spätné 02 závitové sub 

  03 poistné 03 privarovacie sub 

  04 redukčné 03 privarovacie sub 

  05 odvzdušňovacie 03 privarovacie sub 

  06 horúcovodné 03 privarovacie sub 

  07 regulačné 03 privarovacie sub 

  08 zmiešavacie 03 privarovacie sub 

 07 meracie 35 teplomery 01 priame ks 

   02 rohové ks 

   03 príložné ks 

   04 kondenzačné slučky ks 

   05 ďiaľkové ks 

   06 sumarizačné ks 

  36 tlakomery 01 deformačné ks 

   02 diferenčné ks 
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   03 kontaktné ks 

  40 kapiláry 01 bez kompenzácie ks 

   02 s kompenzáciou ks 

05 vykurovacie telesá 01 radiátory 01 liatinové 01 článkové ks 

  02 oceľové 01 článkové ks 

   02 panelové ks 

  03 hliníkové 04 rúrkové ks 

 02 registre 05 z rúrok hladkých 01 jednopramenné ks 

  06 z rúrok rebrových 02 dvojpramenné ks 

   03 trojpramenné ks 

   04 štvorpramenné ks 

 03 sálavé zariadenia 07 trubkové infražiariče 01 jednostupňové sub 

   02 dvojstupňové sub 

  09 vyhrievacie panely 01 nástenné ks 

 04 konvekčné zariadenia 12 súpravy teplovzdušné 01 podokenné ks 

   02 nástenné ks 

07 revízie 01 tlakových nádob 01 prevádzkové 01 obsahu do 0,2 m3 sub 

  02 vnútorné 
02 obsahu nad 0,2 do 0,8 
m3 

sub 

  03 skúšky tesnosti 
03 obsahu nad 0,8 do 1,5 
m3 

ks 

  04 skúšky tlakové 
04 obsahu nad 1,5 do 5,0 
m3 

ks 

   05 obsahu nad 5,0 m3 ks 

 02 parných kotlov 04 skúšky tlakové 01 výhrev plochy do 30 m2 ks 

   02 výhrev plochy nad 30 do 
60 m2 

ks 

   03 výhrev plochy nad 60 do 
140 m2 

ks 

   04 výhrev plochy nad 140 
m2 

ks 

 03 nízkotlakých kotolní 04 skúšky tlakové 
01 inštal výkon nad 50 do 
250 kW 

ks 

   02 inštal výkon nad 250 do 
500 kW 

ks 

   03 inštal výkon nad 500 do 
2 MW 

ks 

   04 inštal výkon nad 2 MW ks 

 04 plynových kotlov 04 skúšky tlakové 01 do 50 kW ks 

   02 nad 50 do 250 kW ks 

   03 nad 250 do 1000 kW ks 

   04 nad 1000 kW ks 

  

93 Montáž vzduchotechnických zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 ventilátory 01 axiálne    

 02 radiálne    

 03 do potrubia    

 04 špeciálne    

02 potrubie 01 rúry a tvarovky 01 spiro  ks 

  02 štvorhranné  ks 

  03 ohybné  ks 
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  04 Spojky, Spony  ks 

  05 tvarovky  ks 

  06 Príruby  ks 

 02 potrubné elementy 01 tlmiče hluku  ks 

  02 klapky  ks 

  03 regulátory  ks 
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452530 Výstavba chemických závodov 

  
45253000-5 Výstavba chemických závodov 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 múry 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 05 pod stroje 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 
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   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

   05 liaporový m3 

  05 betón ťažký 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  14 debnenie posuvné 01 drevené m3 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 
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   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 

   02 laná t 

   03 tyče t 

  23 uhlíkové kompozity 01 lamely m 

   02 tkaniny m2 

   03 rohože m2 

 02 výplňové, obkladné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 preklady 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 04 rímsy 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 05 klenbové pásy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 
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03 stĺpy, piliere, vzpery a 
rámové stojky (pozemné 
stavby) 

01 hranaté 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 oblé 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 členené 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr.C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

04 steny a priečky 01 nosné, výplňové, deliace 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 parapetné, atikové 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 plotové, zábradelné 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 
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   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

01 plošné, klenby, škrupiny 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 vence 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 nosníky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 strechy 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  17 obklad 01 doskami m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

09 schodiskové konštrukcie 01 kompletné 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 
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  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

  

12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 tehly pálené 01 plné m3 

 02 pätky 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

  15 betónové tvárnice 
(bloky) 

01 plné m3 

   02 duté m3 

02 múry 01 nosné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 výplňové 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

   03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 vápennocementové m3 

   02 plynosilikátové m3 

   03 pórobetónové m3 

   04 betónové m3 

   05 drevocementové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 04 obkladové 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

   02 dierované m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 
opracované 

01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 06 prekladov 13 valcované nosníky 01 tvaru I alebo U t 

 07 klenbových pásov 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

03 piliere, stĺpy 01 štvorhranné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 viachranné 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 oblé 01 tehly a tvarovky pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 vápennopieskové m3 

   04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

   06 betónové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

04 priečky, steny 01 výplňové, deliacie 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 
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   05 pórobetónové m2 

   06 drevocementové m2 

   07 betónové m2 

   08 hlinené m2 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

02 klenby 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 04 nosníky 13 valcovaný materiál 01 tvaru I alebo U t 

09 schodiská 01 stupne 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 proti vode a zemnej 
vlhkosti 

01 bežných konštrukcií 01 náterivami a tmelmi 01 na ploche vodorovnej m2 

  02 pásmi 02 na ploche zvislej m2 

  03 fóliami 03 podhľadov m2 

 05 mostoviek 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 na ploche vodorovnej m 

   02 na ploche zvislej m2 

   03 podhľadov m2 

 06 zhotovenie detailov 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 škár, dilatačných škár m 

   02 obrátených a spätných 
spojov 

m2 

   03 rúrových prestupov m2 

   04 kotviacich prestupov ks 

   05 oceľových pásnic m 

   06 hydroizolačná prepážka m2 

 07 oceľových potrubí 01 ručne 01 natavením m2 

   02 ovinutím za studena m2 

   03 náterom za tepla m2 

02 hydroizolácia striech 01 plochých do sklonu 10° 01 náterivami a tmelmi 01 za studena m2 

 02 šikmých do 30° 01 náterivami a tmelmi 02 za tepla m2 

 03 šikmých nad 30° 02 pásmi 01 na sucho m2 

 04 oblých 02 pásmi 02 pritavením celoplošne m2 

 05 samostatné zosilenie 
striech a škár 

02 pásmi 03 pritavením bodovo m2 

 06 vytiahnutie izolačného 
povlaku 

02 pásmi 04 kotviacimi pásikmi m2 

 07 doplnky striech 02 pásmi 05 kotviacimi terčami m2 

   06 pribitím m2 

  03 fóliami 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 prilepenou bodovo m2 

   04 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   05 zosilnenie spojov 
pásikom 

m2 

   06 kotviacimi pásikmi m2 

   07 kotviacimi terčami m2 

  04 termoplastmi 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 
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   03 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   04 kotviacimi pásikmi m2 

   05 kotviacimi terčami m2 

  05 ochrannými a 
podkladnými textíliami 

01 položenou voľne m2 

   03 kotviacimi pásikmi m2 

   04 kotviacimi terčami m2 

03 tepelná izolácia 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 01 stropov m2 

  08 doskami 02 podláh m2 

  09 dielcami 03 stien m2 

  10 blokmi 04 striech m2 

  11 rohožami 05 doplnkov m2 

  14 nástrekmi 05 doplnkov m2 

  19 celulózou 05 doplnkov m2 

  21 kabín 05 doplnkov m2 

 04 telies 02 pásmi 01 plôch rovných m2 

  08 doskami 02 plôch tvarovaných m2 

  11 rohožami 03 bombírovaných čiel m2 

  15 obalenie pletivom 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

  18 doplnky 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

 05 potrubí 02 pásmi 01 pripevnená drôtom m2 

  11 rohožami 02 v pletive m2 

  12 skružami 03 v plechovom obale m2 

  13 trubicami 01 na potrubie m 

   02 na tvarovky ks 

   03 na armatúry ks 

  18 doplnky 04 na tmel m2 

   05 páskou m2 

04 akustické, protiotrasové 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 
01 voľne uložené, 
skrutkované 

m2 

  08 doskami, panelmi 02 lepené m2 

  11 rohožami 
03 prekrytie, fóliou, 
pletivom, drôtom 

m2 

  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 na hladko 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

 m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

 m2 

 02 tesársky viazané 03 fošne, hranoly, hranolky  m2 

 03 debnenie stien 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na zraz s olištovaním m2 

  06 hrubé fošne 03 s medzerami m2 

  07 hobľované fošne 04 pre rákosovú omietku m2 

  08 hrubé laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  09 hobľované laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  10 tyčovina 05 na záklopku, žalúziu m2 
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  11 dielce 05 na záklopku, žalúziu m2 

03 schodiská 01 priamočiare 04 hrubé dosky 01 s podstupnicami m2 

 02 krivočiare 06 hrubé fošne 02 bez podstupníc m2 

  11 dielce 02 bez podstupníc m2 

04 strechy 02 konštrukcie krovov 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 pravidelného pôdorysu m3 

   02 nepravidelného 
pôdorysu 

m3 

   03 vlašských krokví m3 

 03 debnenie a laťovanie 04 hrubé dosky 01 striech rovných m2 

  06 hrubé fošne 02 striech oblúkových m2 

  08 hrubé laty 03 odkvapových ríms m2 

  15 dosky tvrdé 03 odkvapových ríms m2 

 04 nadstrešné konštrukcie 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 svetlíky m3 

  06 hrubé fošne 02 vikiere m2 

   03 komínové lavičky m2 

05 úpravy povrchov 01 lištovanie škár 04 hrubé dosky 02 stien m 

  05 hobľované dosky 02 stien m 

  12 lišty, laty 01 stropov m 

  13 pásky 02 stien m 

06 podlahy 01 podkladové 15 dosky tvrdé 01 na drevený podklad m2 

   02 na betón m2 

 02 tesárske 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na pero a drážku m2 

  06 hrubé fošne 02 na pero a drážku m2 

  07 hobľované fošne 02 na pero a drážku m2 

  11 dielce 02 na pero a drážku m2 

09 stropné konštrukcie 01 záklop 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 vrchný presahovaný m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

02 vrchný na zraz m2 

  04 hrubé dosky 03 vrchný na pero a drážku m2 

  05 hobľované dosky 04 zapustený na zraz m2 

   05 zapustený na pero a 
drážku 

m2 

 03 podbíjanie 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 s medzerou m2 

  

64 Klampiarske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytiny striech z plechov 01 z tabúľ 01 plech pozinkovaný 01 sklonu do 30° m2 

 02 zo šablón 02 plech hliníkový 02 sklonu nad 30° do 45° m2 

  03 plech medený 03 sklonu nad 45° m2 

  04 plech zinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  05 plech titánzinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  06 plech poplastovaný 03 sklonu nad 45° m2 

02 oplechovanie 02 odkvapov 02 plech hliníkový 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m2 

  03 plech medený 
02 na strechách s 
lepenkovou krytinou 

m 
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 03 strešných okien 04 plech zinkový 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m2 

  05 plech titánzinkový 
02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

  06 plech poplastovaný 
03 na strechách sklonu nad 
45° 

m2 

03 lemovanie 01 múrov 01 plech pozinkovaný 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m 

  02 plech hliníkový 02 na plochých strechách m 

  03 plech medený 03 na oblých strechách m 

 04 rúr 06 plech poplastovaný 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m 

   02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

   03 na strechách sklonu nad 
45° 

m 

 06 komínov 06 plech poplastovaný 01 v ploche m 

   02 v hrebeni m2 

04 ostatné prvky 03 snehové zachytávače 03 plech medený 01 lopatkové ks 

  04 plech zinkový 02 tyčové ks 

  05 plech titánzinkový 03 plechová podložka m 

 06 dilatácie, strešné, 
stropov, múrov a podláh 

07 plastové 01 jednodielne ks 

   02 dvojdielne m 

   03 trojdielne m 

05 odvodňovacie žľaby 01 pododkvapové 01 plech pozinkovaný 01 štvorhranné m 

  02 plech hliníkový 02 polkruhové m 

 02 nadrímsové 03 plech medený 01 štvorhranné ks 

 03 nadstrešné 04 plech zinkový 03 oblé ks 

 07 doplnky 07 plastové 01 kotlík kónický ks 

   02 kotlík štvorhranný ks 

   03 ochranný kôš strešného 
vpustu 

ks 

   04 maska hladká k 
nadrímsovým žľabom 

m 

   05 rohy ks 

   06 háky ks 

   07 čelo ks 

   08 hrdlo ks 

06 odvodňovacie rúry 03 doplnky 03 plech medený 01 odpadové koleno horné ks 

  04 plech zinkový 02 odpadové koleno dolné ks 

  05 plech titánzinkový 03 objímka odpadovej rúry ks 

  06 plech poplastovaný 03 objímka odpadovej rúry ks 

  07 plastové 03 objímka odpadovej rúry ks 

  

65 Pokrývačské práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytina 01 zastrešenie 01 pálená 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  02 betonová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  03 prírodná bridlica 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  04 vláknocementová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  05 sklolaminátová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 
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  06 z drevených šindľov 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  07 z umelých hmôt 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  08 šindľová-bitúmenová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

 02 obloženie stien 03 prírodná bridlica 01 na drevenú konštrukciu m2 

  04 vláknocementová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  05 sklolaminátová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  08 šindľová-bitúmenová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 pokrytie ríms, atík, 01 pálená 01 šírky do 15 cm m 

  02 betonová 02 šírky do 30 cm m 

  04 sklolaminátová 02 šírky do 30 cm m2 

  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 nekompletizované 01 dielce drevené 01 plné m2 

 02 kompletizované 01 dielce drevené 02 polozasklené m2 

   03 celozaslené m2 

03 úpravy povrchov 
01 obklady 
stien,stĺpov,pilierov 

01 dielce drevené 01 na pero a drážku m2 

 02 obklady podhľadov 02 dielce plastové 02 na zraz m2 

  04 dielce aglomerované 03 na ozub m2 

  05 palubovkami 03 na ozub m2 

04 okná 01 jednoduché 01 drevené 01 jednokrídlové ks 

 02 zdvojené 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

 03 dvojité 02 plastové 03 trojkrídlové ks 

   04 štvorkrídlové ks 

 04 strešné 02 plastové 01 kyvné ks 

05 dvere 02 dverné krídla 02 plastové 01 jednokrídlové ks 

 03 zárubne 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

   03 posuvné ks 

   04 zhrňovacie, skladacie ks 

  

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 pre zasklenie 01 z oceľových profilov  m2 

  02 z Al-profilov  m2 

 02 s výplňou z drôtenej 
siete 

11 skrutkovaním 01 do muriva m2 

 03 z plechu 12 zváraním 02 na konštrukciu m2 

 04 z vlnitých dosiek 11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

 05 zo sklolaminátových 
dosiek 

11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

02 zábradlie 01 rovné 01 z profilovej ocele 01 do muriva m2 

 02 schodiskové 03 z rúrok 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 oblúkové 04 z tenkostenných profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

03 schodisko 01 rovné 01 pevné 01 do muriva m2 

 02 točité 02 sklápacie 02 na oceľovú konštrukciu m2 

04 výplne otvorov 02 dvere 16 otváravé 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

   03 ochrannohermetické ks 
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  18 kyvné 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

 03 vráta 19 otočné 01 do oceľovej zárubne ks 

  20 posuvné 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  21 skladacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  22 zdvíhacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  23 protipožiarne 02 do oceľovej konštrukcie ks 

09 podhľady 01 kazetové 01 z oceľových profilov 01 do muriva m2 

 02 lamelové 02 z hliníkových profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

11 oplotenie 01 drôtené pletivo 07 čierne 01 na stĺpiky betónové m2 

  08 pozinkované 02 na stĺpiky oceľové m2 

  09 poplastované 02 na stĺpiky oceľové m2 

 06 závory mechanické 01 oceľové 01 na stĺpiky betónové ks 

   02 na stĺpiky oceľové ks 

13 zatemňovacie a 
zvukotlmiace zariadenia 

02 žaluzie lamelové 45 textilné 01 vertikálne m2 

   02 horizontálne m2 

14 kovové obklady 01 stien 51 oceľ uhlíkatá 01 do 2 m2 m2 

 02 stropov 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

 03 podláh 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

16 presvetľovacie 
konštrukcie 

01 svetlíky 27 sedlové 01 bez zasklenia m 

  28 hrebeňové 02 so zasklením m 

  29 priečne 02 so zasklením m 

  30 pre bezväzníkové haly 02 so zasklením m 

  31 pilové 02 so zasklením m 

  32 pultové 01 bez zasklenia m 

   02 so zasklením m 

   03 akrylónové ks 

  

68 Montáž oceľových konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 budovy 02 budovy občianske 01 jednopodlažné  t 

  02 viacpodlažné  m2 

 03 strechy 
01 hmotnosť plášťa do 50 
kg/m2 

01 bez svetlíkov a so 
svetlíkmi 

m2 

  02 hmotnosť plášťa do100 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

  03 hmotnosť plášťa do150 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi t 

  04 hmotnosť plášťa do 230 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

06 ostatné doplnkové 
konštrukcie 

01 podlahy a plošiny 01 plech 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  02 rošty 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 03 oplechovanie stien z 
vlnitého plechu 

02 nitovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  03 skrutkovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 04 krytina z tvarovaného 
plechu 

01 skrutkovaná 01 výšky do 15 m m2 

 05 oplechovanie stien z 02 zvarovaná 02 výšky nad 15 m m2 
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  03 nastrelovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  

69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 priečky 01 na konštrukciu drevenú 01 jednoducho opláštené 01 hr. 75 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 jednoducho opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  02 dvojito opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  03 trojito opláštené 04 hr. 150 mm m2 

   05 hr. 175 mm m2 

   06 hr. 200 mm m2 

02 steny 01 na konštrukciu drevenú 04 zdvojené 07 hr. 155 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 04 zdvojené 08 hr. 220 mm m2 

   09 hr. 255 mm m2 

  05 protipožiarna 10 hr.. 90 mm m2 

   11 hr. 115 mm m2 

   12 hr. 140 mm m2 

03 obklady 01 na konštrukciu drevenú 01 stien 01 jednostranne m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 stien 02 obojstanne m2 

04 podhľady 01 na konštrukciu drevenú 01 rovné 01 hr. dosky 12,5 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 02 šikmé 02 hr. dosky 15 mm m2 

  03 podkrovia 03 hr. dosky 25 mm m2 

  04 kazetové 03 hr. dosky 25 mm m2 

  

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

  04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 01 do malty m2 

  06 terazzové 01 do malty m2 

  07 mozaikové 01 do malty m2 

   02 do tmelu m2 

 02 schodiská (stupne) 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

 03 soklíky 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švécké), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

02 obklady 01 steny 01 pórovinové, opakné 01 do malty m2 
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 02 stĺpy 
02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

 03 ostenie 
03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

 04 parapety 04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

  

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 03 z 2 druhov kameňa 01 hr. do 30 mm vrátane m2 

  04 z 3 až 5 druhov kameňa 02 hr. 40 a 50 mm m2 

   03 hr. 60 a 70 mm m2 

  06 zo zlomkov dosiek 04 hr. 80 a 90 mm m2 

  07 z okrajových dosiek 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 02 schodiská (stupne) 08 dosky stupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  09 dosky podstupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 03 soklíky, lišty, hrany 10 rovné 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  11 kaskádovité (schodište) 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  12 šikmé 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

02 obklady 01 steny 01 z mäkkého kameňa 
01 hr. do 25 mm z 
remienkov 

m2 

 02 stĺpy 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 03 podhľady 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 04 ostenia 02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 05 parapety 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
03 hr. od 60 do 90 mm 
dosky 

m2 

   04 hr.od 100 do 120 mm 
dosky 

m2 

  

73 Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 liate terazzo 01 schodiská 01 drvina prírodná 01 stupne rovné m2 

  02 drvina farebná 02 stupne podkosené m2 

   03 stupne profilované m, m2 

   04 schodnice m2 

 02 sokle 02 drvina farebná 01 rovné m, m2 

   02 rovné s polžiabkom m2 

   03 šikmé, schodiskové m, m2 

 03 podlahy jednoduché 02 drvina farebná 01 hr. 20 mm m, m2 

   02 hr. 30 mm m2 

   03 hr. nad 30 mm m, m2 

 04 obruby podláh 02 drvina farebná 01 šírky 100 mm m, m2 

   02 šírky 200 mm m2 



814 

 

 05 kazetové podlahy 02 drvina farebná 
01 hr. 20 mm, cez 0,25 do 
2,0 m2 

m, m2 

   02 hr. nad 20 mm m2 

 06 obklady parapetov 02 drvina farebná 01 hr 20 mm m, m2 

 07 dilatačné škáry 03 farebné kovy 01 vložky m 

  04 PVC 01 vložky m 

  05 mozaika 01 keramická, sklenná m 

02 syntetické 01 liate 03 epoxidové 01 hr. do 3 mm m2 

  04 polyesterové 02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

 02 plastbetón 03 epoxidový 01 hr. 10 mm m2 

   02 h. nad 10 do 14 mm m2 

   03 hr. 14 mm m2 

   04 žľaby odtokové m2 

   05 soklíky m 

  04 polyesterový 01 hr. 23 mm m2 

 03 plastmalta 03 epoxidová 01 hr. 6 mm m2 

  04 polyesterová 01 hr. 6 mm m2 

 04 laminované 04 polyesterové 01 hr 4 mm m2 

 05 stierky 03 epoxidová 01 hr. do 4 mm m2 

  05 silikátové 02 hr. nad 4 do 12 mm m2 

  07 polyuretánové 03 hr. nad 12 mm m2 

 06 nátery 03 epoxidové 01 betónových m2 

  04 polyesterové 02 drevených m2 

  06 disperzné 02 drevených m2 

 07 polymérmalta 03 epoxidová 01 hr. do 3 mm m2 

   02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

   03 hr. nad 6 do 20 mm m2 

   04 hr. nad 20 mm m2 

  

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vlysové 01 podlahy 00  01 lepené m2 

   02 pribíjané m2 

02 parketové 01 podlahy 01 tabule parketové 01 lepené m2 

  02 tabule mozaikové 02 pribíjané m2 

  03 tabule laminátové 03 voľne položené m2 

  04 tabule parketové 
veľkoplošné 

03 voľne položené m2 

  05 kazetové 03 voľne položené m2 

 02 soklíky 01 lišty dubové 02 pribíjané m 

  02 lišty bukové 04 priskrutkované m 

  03 lišty z iných drevín 04 priskrutkované m 

03 povlakové 01 podlahy 01 z gumy 01 lepené m2 

 02 schodiská 05 z linolea 01 lepené m2 

 03 soklíky, hrany, lišty 05 z linolea 04 priskrutkované m 

 04 steny 02 z plastov (PVC) 03 voľne položené m2 

  03 z textilu 03 voľne položené m2 

  04 z korku 03 voľne položené m2 

  05 z linolea 03 voľne položené m2 
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84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 nátery 01 oceľové konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  03 farba chlorkaučuková 03 dvojnásobné ks, m 

  04 farba vinylová 04 trojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 05 štvornásobné m2 

  06 farba polymerátová 06 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 06 reaktívny m2 

  08 farba epoxidechtová 06 reaktívny m2 

  09 farba epoxipolyesterová 06 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 06 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 06 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 06 reaktívny ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 reaktívny m2 

  17 silikónové 06 reaktívny m2 

 02 kovové doplnkové 
konštr. 

01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  04 farba vinylová 03 dvojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 04 trojnásobné m2 

  06 farba polymerátová 05 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 05 reaktívny m2 

  08 arba epoxidechtová 05 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 05 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 05 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 05 reaktívny m2 

  13 farba nitrocelulózová 05 reaktívny m2 

  14 lak asfaltový 05 reaktívny m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

05 reaktívny m2 

 03 vykurovacie telesá 01 farba olejová 01 rebrové rúry m2 

  02 farba syntetická 01 rebrové rúry m2 

  11 farba disperzná 03 oceľové doskové m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 liatinové m2 

 04 potrubie a armatúry 01 farba olejová 01 do DN 50 mm m2 

  02 farba syntetická 02 do DN 100 mm m2 

  03 farba chlórkaučuková 03 do DN 150 mm ks, m 

  07 farba epoxidová 04 do DN 200 mm m2 

  11 farba disperzná 05 do DN 300 mm m2 

  12 farba plumbinolová 06 nad DN 300 mm ks, m 

  14 lak asfaltový 06 nad DN 300 mm m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 nad DN 300 mm m2 

 05 klampiarske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

   03 dvojnásobné ks, m 

 06 stolárske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 
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  07 farba epoxidová 03 dvojnásobné m2 

  10 farba polyuretánová 06 napustením m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

07 lakovaním m2 

 07 tesárske konštrukcie 01 farba olejová 02 jednonásobné m2 

  02 farba syntetická 03 dvojnásobné ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 trojnásobné m2 

  16 farba fungicídna 06 napustením m2 

  17 farba emulzná 07 lakovaním m2 

 08 omietky a betónové 
povrchy 

01 farba olejová 01 stropov m2 

  02 farba syntetická 02 stien m2 

  03 farba chlórkaučuková 02 stien m2 

  04 farba vinylová 02 stien m2 

  05 farba polystyrénová 02 stien m2 

  07 farba epoxidová 02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  08 farba epoxidechtová 02 stien m2 

  10 impregnačný 
polyuretánový náter 

02 stien m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

01 stropov m2 

   02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  16 impregnačný cementový 
náter 

03 mostoviek m2 

02 maľby 01 úprava podkladu 21 mlieko vápenné 01 jednonásobné m2 

   02 dvojnásobné m2 

  22 stierka 
06 miestnost do 3,80 m 
výšky 

m2 

   07 miestnosť nad 4,80 m 
výšky 

m2 

 02 stien 21 farba vápenná 01 jednonásobné m2 

 03 stropov 23 farba glejová 02 dvojnásobné m2 

  24 farba latexová 05 viacfarebné m2 

  25 zmesi práškové 05 viacfarebné m2 

  26 zmesi tekuté 05 viacfarebné m2 

  28 štruktúrovaný povrch 
01 miestnosť do 3,80 m 
výšky 

m2 

   02 miestnosť nad 3,80 m 
výšky 

m2 

  29 bandážovanie 01 šírky do 0,10m m 

   02 šírky nad 0,10 do 0,25 m m 

 04 ostatné práce 30 valčekovanie 01 jednofarebné m2 

   02 dvojfarebné m2 

  32 šablónovanie 01 vlysov m2 

   02 plošné m2 

03 tapetovanie 02 stropov 43 tapety lepené 01 papierové m2 

 03 stien 44 tapety samolepiace 02 vliesové m2 

   03 vinylové m2 

   04 sklotextilné m2 

   05 nálepky m2 
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86 Zasklievacie práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny, priečky 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

02 zábradlia 
02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo profilované 01 výšky do 1 m m2 

   02 výšky do 2 m m2 

   03 výšky do 3 m m2 

  08 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

03 strechy, svetlíky 01 s podtmelením na lišty 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

04 okná, dvere 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 03 sklo plavené 03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

06 podhľady 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 
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   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kanalizácia 01 potrubie 01 rúry kameninové 01 normálne ks 

   02 kyselinovzdorné m 

  02 rúry plastové 01 novodurové ks 

   02 polyetylénové m 

   03 sklolaminátové m 

  03 rúry oceľové 01 normálne ks 

   02 nerezové m 

  04 rúry liatinové 01 hrdlové m 

   02 bezhrdlové m 

 02 príslušenstvo 01 vpuste podlahové 01 plastové ks 

   03 veľkokapacitné ks 

  02 uzávierky zápachové 01 vaňové, sprchové ks 

   02 podlahové m 

   03 pisoárové m 

   04 umývadlové ks 

   05 drezové ks 

  03 vtoky strešné, 
balkónové, terasové 

01 liatinové ks 

  04 lapače strešných 
splavenín 

02 novodurové m 

  05 posúvače kalové 01 liatinové ks 

  06 klapky 01 liatinové ks 

  07 hlavice ventilačné 01 liatinové ks 

   02 novodurové ks 

   03 kameninové ks 

  08 privzdušňovacie ventily 01 plastové ks 

02 vodovod 01 potrubie 02 rúry plastové 01 polyetylénové m 

   02 polypropylénové m 

   03 tvarovky ks 

  03 rúry oceľové 01 pozinkované m 

   02 asfaltované m 

  04 rúry liatinové 01 prírubové m 

   02 hrdlové m 

 02 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

  23 požiarna výbava 01 hydranty ks 

   02 prúdnice ks 

   03 hadicové spojky ks 

   04 hydrantové skrine sub 

   05 hadice m 

  24 vodomery 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

03 plynovod 01 potrubie 03 rúry oceľové 01 závitové čierne m 

   02 závitové asfaltované a 
jutované 

m 

   03 poplastované m 
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   04 presné m 

   05 hladké čierne m 

   06 redukcie ks 

   07 chráničky m 

 02 prípojky 25 k plynomerom 01 spájané na závit sub 

   02 spájané zváraním sub 

   03 rozpierky prípojok sub 

  26 k strojom a zariadeniam 
01 oceľové rúrky závitové 
čierne 

ks 

   02 vyvedenie a upevnenie 
plynovodných výpustiek 

ks 

 03 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

05 zariaďovacie predmety 01 záchody 41 záchody splachovacie 01 nízkopoložené ks 

   02 vysokopoložené súb. 

  42 pisoáre 01 záchodky ks 

   02 stojiská ks 

 02 kúpeľne 44 vane 01 liatinové ks 

   02 plechové ks 

   03 plastové ks 

 03 kuchyne 47 drezy 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

 05 príprava teplej vody 61 ohrievače plynové 01 prietokové ks 

   02 zásobníkové ks 

  62 zásobníky elektrické 01 akumulačné ks 

 07 zariaďovacie armatúry 71 ventily výtokové 01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

   03 rohové ks 

  72 batérie umývadlové, 
drezové 

01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

  73 batérie vanové 01 nástenné ks 

  74 batérie sprchové 01 s pevnou výškou ks 

   02 s nastaviteľnou výškou ks 

  76 uzávierky zápachové 01 umývadlové ks 

   02 drezové ks 

   03 vaňové ks 

07 revízie domových 
plynovodov 

01 opakované skúšky 
potrubia 

10 do 20 m 01 do DN 50 úsek 

  11 nad 20 do 50 m 02 do DN 80 úsek 

  12 nad 50 m 02 do DN 80 úsek 

  

89 Kurenársko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kotolne 01 kotle teplovodné 01 na pevné palivo 01 liatinové sub 

  02 na kvapalné palivo 02 oceľové sub 

  03 na plynné palivo 02 oceľové sub 

  04 kombinované 02 oceľové sub 

  05 elektrické 02 oceľové sub 

 02 kotle horúcovodné 05 elektrické 02 oceľové sub 
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 05 zariadenia 
zabezpečovacie 

11 pretlakové 01 s obsahom 30 l sub 

   02 s obsahom 60 l sub 

   03 s obsahom 120 l sub 

 06 doplňujúce zariadenia 12 hadice napúšťacie 01 gumené m 

   02 polyetylénové m 

  19 dymovody a komínové 
sady 

01 nerezové sub 

   02 plastové sub 

02 strojovne 02 ohrievače 03 kombinované 01 ležaté ks 

   02 stojaté ks 

  04 solárne 02 stojaté ks 

 03 výmenníky tepla 08 stavebnicové 01 DN 150/2,0 sub 

   02 DN 200/2,0 sub 

   03 DN 250/2,0 sub 

   04 DN 300/2,0 sub 

   05 DN 400 sub 

   06 DN 450 sub 

   07 DN 500 sub 

   08 DN 600 sub 

   09 DN 700 sub 

  09 jednochodové 01 PN 0,6/1,6 sub 

  10 dvojchodové 02 PN 2,5/2,5 sub 

 04 nádrže, nádoby 21 na kondenzát 01 štvorhranné sub 

   02 valcové sub 

  22 expanzné beztlakové 02 valcové sub 

  23 expanzné tlakové 02 stojaté sub 

  24 tlakové 01 ležaté sub 

   02 stojaté sub 

   03 veterníky sub 

   04 vzdušníky sub 

03 rozvodné potrubia 01 z rúrok oceľových 01 závitových 02 nízkotlakové m 

  02 hladkých 03 strednotlakové m 

 06 kompenzátory 09 osové vlnové 01 závitové ks 

   02 navarovacie ks 

04 armatúry 01 ventily 01 uzatváracie 01 prírubové sub 

  02 spätné 02 závitové sub 

  03 poistné 03 privarovacie sub 

  04 redukčné 03 privarovacie sub 

  05 odvzdušňovacie 03 privarovacie sub 

  06 horúcovodné 03 privarovacie sub 

  07 regulačné 03 privarovacie sub 

  08 zmiešavacie 03 privarovacie sub 

 07 meracie 35 teplomery 01 priame ks 

   02 rohové ks 

   03 príložné ks 

   04 kondenzačné slučky ks 

   05 ďiaľkové ks 

   06 sumarizačné ks 

  36 tlakomery 01 deformačné ks 

   02 diferenčné ks 
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   03 kontaktné ks 

  40 kapiláry 01 bez kompenzácie ks 

   02 s kompenzáciou ks 

05 vykurovacie telesá 01 radiátory 01 liatinové 01 článkové ks 

  02 oceľové 01 článkové ks 

   02 panelové ks 

  03 hliníkové 04 rúrkové ks 

 02 registre 05 z rúrok hladkých 01 jednopramenné ks 

  06 z rúrok rebrových 02 dvojpramenné ks 

   03 trojpramenné ks 

   04 štvorpramenné ks 

 03 sálavé zariadenia 07 trubkové infražiariče 01 jednostupňové sub 

   02 dvojstupňové sub 

  09 vyhrievacie panely 01 nástenné ks 

 04 konvekčné zariadenia 12 súpravy teplovzdušné 01 podokenné ks 

   02 nástenné ks 

07 revízie 01 tlakových nádob 01 prevádzkové 01 obsahu do 0,2 m3 sub 

  02 vnútorné 
02 obsahu nad 0,2 do 0,8 
m3 

sub 

  03 skúšky tesnosti 
03 obsahu nad 0,8 do 1,5 
m3 

ks 

  04 skúšky tlakové 
04 obsahu nad 1,5 do 5,0 
m3 

ks 

   05 obsahu nad 5,0 m3 ks 

 02 parných kotlov 04 skúšky tlakové 01 výhrev plochy do 30 m2 ks 

   02 výhrev plochy nad 30 do 
60 m2 

ks 

   03 výhrev plochy nad 60 do 
140 m2 

ks 

   04 výhrev plochy nad 140 
m2 

ks 

 03 nízkotlakých kotolní 04 skúšky tlakové 
01 inštal výkon nad 50 do 
250 kW 

ks 

   02 inštal výkon nad 250 do 
500 kW 

ks 

   03 inštal výkon nad 500 do 
2 MW 

ks 

   04 inštal výkon nad 2 MW ks 

 04 plynových kotlov 04 skúšky tlakové 01 do 50 kW ks 

   02 nad 50 do 250 kW ks 

   03 nad 250 do 1000 kW ks 

   04 nad 1000 kW ks 

  

93 Montáž vzduchotechnických zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 ventilátory 01 axiálne    

 02 radiálne    

 03 do potrubia    

 04 špeciálne    

02 potrubie 01 rúry a tvarovky 01 spiro  ks 

  02 štvorhranné  ks 

  03 ohybné  ks 
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  04 Spojky, Spony  ks 

  05 tvarovky  ks 

  06 Príruby  ks 

 02 potrubné elementy 01 tlmiče hluku  ks 

  02 klapky  ks 

  03 regulátory  ks 
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452540 Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu 

  
45254000-2 Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 múry 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 05 pod stroje 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 
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   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

   05 liaporový m3 

  05 betón ťažký 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  14 debnenie posuvné 01 drevené m3 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 
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   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 

   02 laná t 

   03 tyče t 

  23 uhlíkové kompozity 01 lamely m 

   02 tkaniny m2 

   03 rohože m2 

 02 výplňové, obkladné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 preklady 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 04 rímsy 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 05 klenbové pásy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 
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03 stĺpy, piliere, vzpery a 
rámové stojky (pozemné 
stavby) 

01 hranaté 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 oblé 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 členené 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr.C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

04 steny a priečky 01 nosné, výplňové, deliace 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 parapetné, atikové 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 plotové, zábradelné 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 
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   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

01 plošné, klenby, škrupiny 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 vence 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 nosníky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 strechy 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  17 obklad 01 doskami m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

09 schodiskové konštrukcie 01 kompletné 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 
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  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

  

12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 tehly pálené 01 plné m3 

 02 pätky 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

  15 betónové tvárnice 
(bloky) 

01 plné m3 

   02 duté m3 

02 múry 01 nosné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 výplňové 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

   03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 vápennocementové m3 

   02 plynosilikátové m3 

   03 pórobetónové m3 

   04 betónové m3 

   05 drevocementové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 04 obkladové 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

   02 dierované m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 
opracované 

01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 06 prekladov 13 valcované nosníky 01 tvaru I alebo U t 

 07 klenbových pásov 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

03 piliere, stĺpy 01 štvorhranné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 viachranné 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 oblé 01 tehly a tvarovky pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 vápennopieskové m3 

   04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

   06 betónové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

04 priečky, steny 01 výplňové, deliacie 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 
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   05 pórobetónové m2 

   06 drevocementové m2 

   07 betónové m2 

   08 hlinené m2 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

02 klenby 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 04 nosníky 13 valcovaný materiál 01 tvaru I alebo U t 

09 schodiská 01 stupne 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 proti vode a zemnej 
vlhkosti 

01 bežných konštrukcií 01 náterivami a tmelmi 01 na ploche vodorovnej m2 

  02 pásmi 02 na ploche zvislej m2 

  03 fóliami 03 podhľadov m2 

 05 mostoviek 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 na ploche vodorovnej m 

   02 na ploche zvislej m2 

   03 podhľadov m2 

 06 zhotovenie detailov 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 škár, dilatačných škár m 

   02 obrátených a spätných 
spojov 

m2 

   03 rúrových prestupov m2 

   04 kotviacich prestupov ks 

   05 oceľových pásnic m 

   06 hydroizolačná prepážka m2 

 07 oceľových potrubí 01 ručne 01 natavením m2 

   02 ovinutím za studena m2 

   03 náterom za tepla m2 

02 hydroizolácia striech 01 plochých do sklonu 10° 01 náterivami a tmelmi 01 za studena m2 

 02 šikmých do 30° 01 náterivami a tmelmi 02 za tepla m2 

 03 šikmých nad 30° 02 pásmi 01 na sucho m2 

 04 oblých 02 pásmi 02 pritavením celoplošne m2 

 05 samostatné zosilenie 
striech a škár 

02 pásmi 03 pritavením bodovo m2 

 06 vytiahnutie izolačného 
povlaku 

02 pásmi 04 kotviacimi pásikmi m2 

 07 doplnky striech 02 pásmi 05 kotviacimi terčami m2 

   06 pribitím m2 

  03 fóliami 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 prilepenou bodovo m2 

   04 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   05 zosilnenie spojov 
pásikom 

m2 

   06 kotviacimi pásikmi m2 

   07 kotviacimi terčami m2 

  04 termoplastmi 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 
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   03 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   04 kotviacimi pásikmi m2 

   05 kotviacimi terčami m2 

  05 ochrannými a 
podkladnými textíliami 

01 položenou voľne m2 

   03 kotviacimi pásikmi m2 

   04 kotviacimi terčami m2 

03 tepelná izolácia 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 01 stropov m2 

  08 doskami 02 podláh m2 

  09 dielcami 03 stien m2 

  10 blokmi 04 striech m2 

  11 rohožami 05 doplnkov m2 

  14 nástrekmi 05 doplnkov m2 

  19 celulózou 05 doplnkov m2 

  21 kabín 05 doplnkov m2 

 04 telies 02 pásmi 01 plôch rovných m2 

  08 doskami 02 plôch tvarovaných m2 

  11 rohožami 03 bombírovaných čiel m2 

  15 obalenie pletivom 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

  18 doplnky 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

 05 potrubí 02 pásmi 01 pripevnená drôtom m2 

  11 rohožami 02 v pletive m2 

  12 skružami 03 v plechovom obale m2 

  13 trubicami 01 na potrubie m 

   02 na tvarovky ks 

   03 na armatúry ks 

  18 doplnky 04 na tmel m2 

   05 páskou m2 

04 akustické, protiotrasové 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 
01 voľne uložené, 
skrutkované 

m2 

  08 doskami, panelmi 02 lepené m2 

  11 rohožami 
03 prekrytie, fóliou, 
pletivom, drôtom 

m2 

  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 na hladko 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

 m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

 m2 

 02 tesársky viazané 03 fošne, hranoly, hranolky  m2 

 03 debnenie stien 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na zraz s olištovaním m2 

  06 hrubé fošne 03 s medzerami m2 

  07 hobľované fošne 04 pre rákosovú omietku m2 

  08 hrubé laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  09 hobľované laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  10 tyčovina 05 na záklopku, žalúziu m2 
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  11 dielce 05 na záklopku, žalúziu m2 

03 schodiská 01 priamočiare 04 hrubé dosky 01 s podstupnicami m2 

 02 krivočiare 06 hrubé fošne 02 bez podstupníc m2 

  11 dielce 02 bez podstupníc m2 

04 strechy 02 konštrukcie krovov 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 pravidelného pôdorysu m3 

   02 nepravidelného 
pôdorysu 

m3 

   03 vlašských krokví m3 

 03 debnenie a laťovanie 04 hrubé dosky 01 striech rovných m2 

  06 hrubé fošne 02 striech oblúkových m2 

  08 hrubé laty 03 odkvapových ríms m2 

  15 dosky tvrdé 03 odkvapových ríms m2 

 04 nadstrešné konštrukcie 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 svetlíky m3 

  06 hrubé fošne 02 vikiere m2 

   03 komínové lavičky m2 

05 úpravy povrchov 01 lištovanie škár 04 hrubé dosky 02 stien m 

  05 hobľované dosky 02 stien m 

  12 lišty, laty 01 stropov m 

  13 pásky 02 stien m 

06 podlahy 01 podkladové 15 dosky tvrdé 01 na drevený podklad m2 

   02 na betón m2 

 02 tesárske 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na pero a drážku m2 

  06 hrubé fošne 02 na pero a drážku m2 

  07 hobľované fošne 02 na pero a drážku m2 

  11 dielce 02 na pero a drážku m2 

09 stropné konštrukcie 01 záklop 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 vrchný presahovaný m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

02 vrchný na zraz m2 

  04 hrubé dosky 03 vrchný na pero a drážku m2 

  05 hobľované dosky 04 zapustený na zraz m2 

   05 zapustený na pero a 
drážku 

m2 

 03 podbíjanie 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 s medzerou m2 

  

64 Klampiarske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytiny striech z plechov 01 z tabúľ 01 plech pozinkovaný 01 sklonu do 30° m2 

 02 zo šablón 02 plech hliníkový 02 sklonu nad 30° do 45° m2 

  03 plech medený 03 sklonu nad 45° m2 

  04 plech zinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  05 plech titánzinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  06 plech poplastovaný 03 sklonu nad 45° m2 

02 oplechovanie 02 odkvapov 02 plech hliníkový 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m2 

  03 plech medený 
02 na strechách s 
lepenkovou krytinou 

m 
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 03 strešných okien 04 plech zinkový 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m2 

  05 plech titánzinkový 
02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

  06 plech poplastovaný 
03 na strechách sklonu nad 
45° 

m2 

03 lemovanie 01 múrov 01 plech pozinkovaný 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m 

  02 plech hliníkový 02 na plochých strechách m 

  03 plech medený 03 na oblých strechách m 

 04 rúr 06 plech poplastovaný 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m 

   02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

   03 na strechách sklonu nad 
45° 

m 

 06 komínov 06 plech poplastovaný 01 v ploche m 

   02 v hrebeni m2 

04 ostatné prvky 03 snehové zachytávače 03 plech medený 01 lopatkové ks 

  04 plech zinkový 02 tyčové ks 

  05 plech titánzinkový 03 plechová podložka m 

 06 dilatácie, strešné, 
stropov, múrov a podláh 

07 plastové 01 jednodielne ks 

   02 dvojdielne m 

   03 trojdielne m 

05 odvodňovacie žľaby 01 pododkvapové 01 plech pozinkovaný 01 štvorhranné m 

  02 plech hliníkový 02 polkruhové m 

 02 nadrímsové 03 plech medený 01 štvorhranné ks 

 03 nadstrešné 04 plech zinkový 03 oblé ks 

 07 doplnky 07 plastové 01 kotlík kónický ks 

   02 kotlík štvorhranný ks 

   03 ochranný kôš strešného 
vpustu 

ks 

   04 maska hladká k 
nadrímsovým žľabom 

m 

   05 rohy ks 

   06 háky ks 

   07 čelo ks 

   08 hrdlo ks 

06 odvodňovacie rúry 03 doplnky 03 plech medený 01 odpadové koleno horné ks 

  04 plech zinkový 02 odpadové koleno dolné ks 

  05 plech titánzinkový 03 objímka odpadovej rúry ks 

  06 plech poplastovaný 03 objímka odpadovej rúry ks 

  07 plastové 03 objímka odpadovej rúry ks 

  

65 Pokrývačské práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytina 01 zastrešenie 01 pálená 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  02 betonová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  03 prírodná bridlica 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  04 vláknocementová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  05 sklolaminátová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 
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  06 z drevených šindľov 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  07 z umelých hmôt 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  08 šindľová-bitúmenová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

 02 obloženie stien 03 prírodná bridlica 01 na drevenú konštrukciu m2 

  04 vláknocementová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  05 sklolaminátová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  08 šindľová-bitúmenová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 pokrytie ríms, atík, 01 pálená 01 šírky do 15 cm m 

  02 betonová 02 šírky do 30 cm m 

  04 sklolaminátová 02 šírky do 30 cm m2 

  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 nekompletizované 01 dielce drevené 01 plné m2 

 02 kompletizované 01 dielce drevené 02 polozasklené m2 

   03 celozaslené m2 

03 úpravy povrchov 
01 obklady 
stien,stĺpov,pilierov 

01 dielce drevené 01 na pero a drážku m2 

 02 obklady podhľadov 02 dielce plastové 02 na zraz m2 

  04 dielce aglomerované 03 na ozub m2 

  05 palubovkami 03 na ozub m2 

04 okná 01 jednoduché 01 drevené 01 jednokrídlové ks 

 02 zdvojené 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

 03 dvojité 02 plastové 03 trojkrídlové ks 

   04 štvorkrídlové ks 

 04 strešné 02 plastové 01 kyvné ks 

05 dvere 02 dverné krídla 02 plastové 01 jednokrídlové ks 

 03 zárubne 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

   03 posuvné ks 

   04 zhrňovacie, skladacie ks 

  

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 pre zasklenie 01 z oceľových profilov  m2 

  02 z Al-profilov  m2 

 02 s výplňou z drôtenej 
siete 

11 skrutkovaním 01 do muriva m2 

 03 z plechu 12 zváraním 02 na konštrukciu m2 

 04 z vlnitých dosiek 11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

 05 zo sklolaminátových 
dosiek 

11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

02 zábradlie 01 rovné 01 z profilovej ocele 01 do muriva m2 

 02 schodiskové 03 z rúrok 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 oblúkové 04 z tenkostenných profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

03 schodisko 01 rovné 01 pevné 01 do muriva m2 

 02 točité 02 sklápacie 02 na oceľovú konštrukciu m2 

04 výplne otvorov 02 dvere 16 otváravé 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

   03 ochrannohermetické ks 
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  18 kyvné 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

 03 vráta 19 otočné 01 do oceľovej zárubne ks 

  20 posuvné 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  21 skladacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  22 zdvíhacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  23 protipožiarne 02 do oceľovej konštrukcie ks 

09 podhľady 01 kazetové 01 z oceľových profilov 01 do muriva m2 

 02 lamelové 02 z hliníkových profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

11 oplotenie 01 drôtené pletivo 07 čierne 01 na stĺpiky betónové m2 

  08 pozinkované 02 na stĺpiky oceľové m2 

  09 poplastované 02 na stĺpiky oceľové m2 

 06 závory mechanické 01 oceľové 01 na stĺpiky betónové ks 

   02 na stĺpiky oceľové ks 

13 zatemňovacie a 
zvukotlmiace zariadenia 

02 žaluzie lamelové 45 textilné 01 vertikálne m2 

   02 horizontálne m2 

14 kovové obklady 01 stien 51 oceľ uhlíkatá 01 do 2 m2 m2 

 02 stropov 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

 03 podláh 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

16 presvetľovacie 
konštrukcie 

01 svetlíky 27 sedlové 01 bez zasklenia m 

  28 hrebeňové 02 so zasklením m 

  29 priečne 02 so zasklením m 

  30 pre bezväzníkové haly 02 so zasklením m 

  31 pilové 02 so zasklením m 

  32 pultové 01 bez zasklenia m 

   02 so zasklením m 

   03 akrylónové ks 

  

68 Montáž oceľových konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 budovy 02 budovy občianske 01 jednopodlažné  t 

  02 viacpodlažné  m2 

 03 strechy 
01 hmotnosť plášťa do 50 
kg/m2 

01 bez svetlíkov a so 
svetlíkmi 

m2 

  02 hmotnosť plášťa do100 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

  03 hmotnosť plášťa do150 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi t 

  04 hmotnosť plášťa do 230 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

06 ostatné doplnkové 
konštrukcie 

01 podlahy a plošiny 01 plech 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  02 rošty 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 03 oplechovanie stien z 
vlnitého plechu 

02 nitovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  03 skrutkovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 04 krytina z tvarovaného 
plechu 

01 skrutkovaná 01 výšky do 15 m m2 

 05 oplechovanie stien z 02 zvarovaná 02 výšky nad 15 m m2 
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  03 nastrelovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  

69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 priečky 01 na konštrukciu drevenú 01 jednoducho opláštené 01 hr. 75 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 jednoducho opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  02 dvojito opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  03 trojito opláštené 04 hr. 150 mm m2 

   05 hr. 175 mm m2 

   06 hr. 200 mm m2 

02 steny 01 na konštrukciu drevenú 04 zdvojené 07 hr. 155 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 04 zdvojené 08 hr. 220 mm m2 

   09 hr. 255 mm m2 

  05 protipožiarna 10 hr.. 90 mm m2 

   11 hr. 115 mm m2 

   12 hr. 140 mm m2 

03 obklady 01 na konštrukciu drevenú 01 stien 01 jednostranne m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 stien 02 obojstanne m2 

04 podhľady 01 na konštrukciu drevenú 01 rovné 01 hr. dosky 12,5 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 02 šikmé 02 hr. dosky 15 mm m2 

  03 podkrovia 03 hr. dosky 25 mm m2 

  04 kazetové 03 hr. dosky 25 mm m2 

  

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

  04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 01 do malty m2 

  06 terazzové 01 do malty m2 

  07 mozaikové 01 do malty m2 

   02 do tmelu m2 

 02 schodiská (stupne) 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

 03 soklíky 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švécké), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

02 obklady 01 steny 01 pórovinové, opakné 01 do malty m2 
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 02 stĺpy 
02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

 03 ostenie 
03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

 04 parapety 04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

  

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 03 z 2 druhov kameňa 01 hr. do 30 mm vrátane m2 

  04 z 3 až 5 druhov kameňa 02 hr. 40 a 50 mm m2 

   03 hr. 60 a 70 mm m2 

  06 zo zlomkov dosiek 04 hr. 80 a 90 mm m2 

  07 z okrajových dosiek 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 02 schodiská (stupne) 08 dosky stupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  09 dosky podstupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 03 soklíky, lišty, hrany 10 rovné 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  11 kaskádovité (schodište) 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  12 šikmé 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

02 obklady 01 steny 01 z mäkkého kameňa 
01 hr. do 25 mm z 
remienkov 

m2 

 02 stĺpy 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 03 podhľady 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 04 ostenia 02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 05 parapety 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
03 hr. od 60 do 90 mm 
dosky 

m2 

   04 hr.od 100 do 120 mm 
dosky 

m2 

  

73 Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 liate terazzo 01 schodiská 01 drvina prírodná 01 stupne rovné m2 

  02 drvina farebná 02 stupne podkosené m2 

   03 stupne profilované m, m2 

   04 schodnice m2 

 02 sokle 02 drvina farebná 01 rovné m, m2 

   02 rovné s polžiabkom m2 

   03 šikmé, schodiskové m, m2 

 03 podlahy jednoduché 02 drvina farebná 01 hr. 20 mm m, m2 

   02 hr. 30 mm m2 

   03 hr. nad 30 mm m, m2 

 04 obruby podláh 02 drvina farebná 01 šírky 100 mm m, m2 

   02 šírky 200 mm m2 
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 05 kazetové podlahy 02 drvina farebná 
01 hr. 20 mm, cez 0,25 do 
2,0 m2 

m, m2 

   02 hr. nad 20 mm m2 

 06 obklady parapetov 02 drvina farebná 01 hr 20 mm m, m2 

 07 dilatačné škáry 03 farebné kovy 01 vložky m 

  04 PVC 01 vložky m 

  05 mozaika 01 keramická, sklenná m 

02 syntetické 01 liate 03 epoxidové 01 hr. do 3 mm m2 

  04 polyesterové 02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

 02 plastbetón 03 epoxidový 01 hr. 10 mm m2 

   02 h. nad 10 do 14 mm m2 

   03 hr. 14 mm m2 

   04 žľaby odtokové m2 

   05 soklíky m 

  04 polyesterový 01 hr. 23 mm m2 

 03 plastmalta 03 epoxidová 01 hr. 6 mm m2 

  04 polyesterová 01 hr. 6 mm m2 

 04 laminované 04 polyesterové 01 hr 4 mm m2 

 05 stierky 03 epoxidová 01 hr. do 4 mm m2 

  05 silikátové 02 hr. nad 4 do 12 mm m2 

  07 polyuretánové 03 hr. nad 12 mm m2 

 06 nátery 03 epoxidové 01 betónových m2 

  04 polyesterové 02 drevených m2 

  06 disperzné 02 drevených m2 

 07 polymérmalta 03 epoxidová 01 hr. do 3 mm m2 

   02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

   03 hr. nad 6 do 20 mm m2 

   04 hr. nad 20 mm m2 

  

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vlysové 01 podlahy 00  01 lepené m2 

   02 pribíjané m2 

02 parketové 01 podlahy 01 tabule parketové 01 lepené m2 

  02 tabule mozaikové 02 pribíjané m2 

  03 tabule laminátové 03 voľne položené m2 

  04 tabule parketové 
veľkoplošné 

03 voľne položené m2 

  05 kazetové 03 voľne položené m2 

 02 soklíky 01 lišty dubové 02 pribíjané m 

  02 lišty bukové 04 priskrutkované m 

  03 lišty z iných drevín 04 priskrutkované m 

03 povlakové 01 podlahy 01 z gumy 01 lepené m2 

 02 schodiská 05 z linolea 01 lepené m2 

 03 soklíky, hrany, lišty 05 z linolea 04 priskrutkované m 

 04 steny 02 z plastov (PVC) 03 voľne položené m2 

  03 z textilu 03 voľne položené m2 

  04 z korku 03 voľne položené m2 

  05 z linolea 03 voľne položené m2 
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84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 nátery 01 oceľové konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  03 farba chlorkaučuková 03 dvojnásobné ks, m 

  04 farba vinylová 04 trojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 05 štvornásobné m2 

  06 farba polymerátová 06 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 06 reaktívny m2 

  08 farba epoxidechtová 06 reaktívny m2 

  09 farba epoxipolyesterová 06 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 06 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 06 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 06 reaktívny ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 reaktívny m2 

  17 silikónové 06 reaktívny m2 

 02 kovové doplnkové 
konštr. 

01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  04 farba vinylová 03 dvojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 04 trojnásobné m2 

  06 farba polymerátová 05 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 05 reaktívny m2 

  08 arba epoxidechtová 05 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 05 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 05 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 05 reaktívny m2 

  13 farba nitrocelulózová 05 reaktívny m2 

  14 lak asfaltový 05 reaktívny m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

05 reaktívny m2 

 03 vykurovacie telesá 01 farba olejová 01 rebrové rúry m2 

  02 farba syntetická 01 rebrové rúry m2 

  11 farba disperzná 03 oceľové doskové m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 liatinové m2 

 04 potrubie a armatúry 01 farba olejová 01 do DN 50 mm m2 

  02 farba syntetická 02 do DN 100 mm m2 

  03 farba chlórkaučuková 03 do DN 150 mm ks, m 

  07 farba epoxidová 04 do DN 200 mm m2 

  11 farba disperzná 05 do DN 300 mm m2 

  12 farba plumbinolová 06 nad DN 300 mm ks, m 

  14 lak asfaltový 06 nad DN 300 mm m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 nad DN 300 mm m2 

 05 klampiarske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

   03 dvojnásobné ks, m 

 06 stolárske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 
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  07 farba epoxidová 03 dvojnásobné m2 

  10 farba polyuretánová 06 napustením m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

07 lakovaním m2 

 07 tesárske konštrukcie 01 farba olejová 02 jednonásobné m2 

  02 farba syntetická 03 dvojnásobné ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 trojnásobné m2 

  16 farba fungicídna 06 napustením m2 

  17 farba emulzná 07 lakovaním m2 

 08 omietky a betónové 
povrchy 

01 farba olejová 01 stropov m2 

  02 farba syntetická 02 stien m2 

  03 farba chlórkaučuková 02 stien m2 

  04 farba vinylová 02 stien m2 

  05 farba polystyrénová 02 stien m2 

  07 farba epoxidová 02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  08 farba epoxidechtová 02 stien m2 

  10 impregnačný 
polyuretánový náter 

02 stien m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

01 stropov m2 

   02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  16 impregnačný cementový 
náter 

03 mostoviek m2 

02 maľby 01 úprava podkladu 21 mlieko vápenné 01 jednonásobné m2 

   02 dvojnásobné m2 

  22 stierka 
06 miestnost do 3,80 m 
výšky 

m2 

   07 miestnosť nad 4,80 m 
výšky 

m2 

 02 stien 21 farba vápenná 01 jednonásobné m2 

 03 stropov 23 farba glejová 02 dvojnásobné m2 

  24 farba latexová 05 viacfarebné m2 

  25 zmesi práškové 05 viacfarebné m2 

  26 zmesi tekuté 05 viacfarebné m2 

  28 štruktúrovaný povrch 
01 miestnosť do 3,80 m 
výšky 

m2 

   02 miestnosť nad 3,80 m 
výšky 

m2 

  29 bandážovanie 01 šírky do 0,10m m 

   02 šírky nad 0,10 do 0,25 m m 

 04 ostatné práce 30 valčekovanie 01 jednofarebné m2 

   02 dvojfarebné m2 

  32 šablónovanie 01 vlysov m2 

   02 plošné m2 

03 tapetovanie 02 stropov 43 tapety lepené 01 papierové m2 

 03 stien 44 tapety samolepiace 02 vliesové m2 

   03 vinylové m2 

   04 sklotextilné m2 

   05 nálepky m2 
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86 Zasklievacie práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny, priečky 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

02 zábradlia 
02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo profilované 01 výšky do 1 m m2 

   02 výšky do 2 m m2 

   03 výšky do 3 m m2 

  08 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

03 strechy, svetlíky 01 s podtmelením na lišty 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

04 okná, dvere 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 03 sklo plavené 03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

06 podhľady 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 
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   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kanalizácia 01 potrubie 01 rúry kameninové 01 normálne ks 

   02 kyselinovzdorné m 

  02 rúry plastové 01 novodurové ks 

   02 polyetylénové m 

   03 sklolaminátové m 

  03 rúry oceľové 01 normálne ks 

   02 nerezové m 

  04 rúry liatinové 01 hrdlové m 

   02 bezhrdlové m 

 02 príslušenstvo 01 vpuste podlahové 01 plastové ks 

   03 veľkokapacitné ks 

  02 uzávierky zápachové 01 vaňové, sprchové ks 

   02 podlahové m 

   03 pisoárové m 

   04 umývadlové ks 

   05 drezové ks 

  03 vtoky strešné, 
balkónové, terasové 

01 liatinové ks 

  04 lapače strešných 
splavenín 

02 novodurové m 

  05 posúvače kalové 01 liatinové ks 

  06 klapky 01 liatinové ks 

  07 hlavice ventilačné 01 liatinové ks 

   02 novodurové ks 

   03 kameninové ks 

  08 privzdušňovacie ventily 01 plastové ks 

02 vodovod 01 potrubie 02 rúry plastové 01 polyetylénové m 

   02 polypropylénové m 

   03 tvarovky ks 

  03 rúry oceľové 01 pozinkované m 

   02 asfaltované m 

  04 rúry liatinové 01 prírubové m 

   02 hrdlové m 

 02 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

  23 požiarna výbava 01 hydranty ks 

   02 prúdnice ks 

   03 hadicové spojky ks 

   04 hydrantové skrine sub 

   05 hadice m 

  24 vodomery 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

03 plynovod 01 potrubie 03 rúry oceľové 01 závitové čierne m 

   02 závitové asfaltované a 
jutované 

m 

   03 poplastované m 
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   04 presné m 

   05 hladké čierne m 

   06 redukcie ks 

   07 chráničky m 

 02 prípojky 25 k plynomerom 01 spájané na závit sub 

   02 spájané zváraním sub 

   03 rozpierky prípojok sub 

  26 k strojom a zariadeniam 
01 oceľové rúrky závitové 
čierne 

ks 

   02 vyvedenie a upevnenie 
plynovodných výpustiek 

ks 

 03 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

05 zariaďovacie predmety 01 záchody 41 záchody splachovacie 01 nízkopoložené ks 

   02 vysokopoložené súb. 

  42 pisoáre 01 záchodky ks 

   02 stojiská ks 

 02 kúpeľne 44 vane 01 liatinové ks 

   02 plechové ks 

   03 plastové ks 

 03 kuchyne 47 drezy 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

 05 príprava teplej vody 61 ohrievače plynové 01 prietokové ks 

   02 zásobníkové ks 

  62 zásobníky elektrické 01 akumulačné ks 

 07 zariaďovacie armatúry 71 ventily výtokové 01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

   03 rohové ks 

  72 batérie umývadlové, 
drezové 

01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

  73 batérie vanové 01 nástenné ks 

  74 batérie sprchové 01 s pevnou výškou ks 

   02 s nastaviteľnou výškou ks 

  76 uzávierky zápachové 01 umývadlové ks 

   02 drezové ks 

   03 vaňové ks 

07 revízie domových 
plynovodov 

01 opakované skúšky 
potrubia 

10 do 20 m 01 do DN 50 úsek 

  11 nad 20 do 50 m 02 do DN 80 úsek 

  12 nad 50 m 02 do DN 80 úsek 

  

89 Kurenársko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kotolne 01 kotle teplovodné 01 na pevné palivo 01 liatinové sub 

  02 na kvapalné palivo 02 oceľové sub 

  03 na plynné palivo 02 oceľové sub 

  04 kombinované 02 oceľové sub 

  05 elektrické 02 oceľové sub 

 02 kotle horúcovodné 05 elektrické 02 oceľové sub 
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 05 zariadenia 
zabezpečovacie 

11 pretlakové 01 s obsahom 30 l sub 

   02 s obsahom 60 l sub 

   03 s obsahom 120 l sub 

 06 doplňujúce zariadenia 12 hadice napúšťacie 01 gumené m 

   02 polyetylénové m 

  19 dymovody a komínové 
sady 

01 nerezové sub 

   02 plastové sub 

02 strojovne 02 ohrievače 03 kombinované 01 ležaté ks 

   02 stojaté ks 

  04 solárne 02 stojaté ks 

 03 výmenníky tepla 08 stavebnicové 01 DN 150/2,0 sub 

   02 DN 200/2,0 sub 

   03 DN 250/2,0 sub 

   04 DN 300/2,0 sub 

   05 DN 400 sub 

   06 DN 450 sub 

   07 DN 500 sub 

   08 DN 600 sub 

   09 DN 700 sub 

  09 jednochodové 01 PN 0,6/1,6 sub 

  10 dvojchodové 02 PN 2,5/2,5 sub 

 04 nádrže, nádoby 21 na kondenzát 01 štvorhranné sub 

   02 valcové sub 

  22 expanzné beztlakové 02 valcové sub 

  23 expanzné tlakové 02 stojaté sub 

  24 tlakové 01 ležaté sub 

   02 stojaté sub 

   03 veterníky sub 

   04 vzdušníky sub 

03 rozvodné potrubia 01 z rúrok oceľových 01 závitových 02 nízkotlakové m 

  02 hladkých 03 strednotlakové m 

 06 kompenzátory 09 osové vlnové 01 závitové ks 

   02 navarovacie ks 

04 armatúry 01 ventily 01 uzatváracie 01 prírubové sub 

  02 spätné 02 závitové sub 

  03 poistné 03 privarovacie sub 

  04 redukčné 03 privarovacie sub 

  05 odvzdušňovacie 03 privarovacie sub 

  06 horúcovodné 03 privarovacie sub 

  07 regulačné 03 privarovacie sub 

  08 zmiešavacie 03 privarovacie sub 

 07 meracie 35 teplomery 01 priame ks 

   02 rohové ks 

   03 príložné ks 

   04 kondenzačné slučky ks 

   05 ďiaľkové ks 

   06 sumarizačné ks 

  36 tlakomery 01 deformačné ks 

   02 diferenčné ks 
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   03 kontaktné ks 

  40 kapiláry 01 bez kompenzácie ks 

   02 s kompenzáciou ks 

05 vykurovacie telesá 01 radiátory 01 liatinové 01 článkové ks 

  02 oceľové 01 článkové ks 

   02 panelové ks 

  03 hliníkové 04 rúrkové ks 

 02 registre 05 z rúrok hladkých 01 jednopramenné ks 

  06 z rúrok rebrových 02 dvojpramenné ks 

   03 trojpramenné ks 

   04 štvorpramenné ks 

 03 sálavé zariadenia 07 trubkové infražiariče 01 jednostupňové sub 

   02 dvojstupňové sub 

  09 vyhrievacie panely 01 nástenné ks 

 04 konvekčné zariadenia 12 súpravy teplovzdušné 01 podokenné ks 

   02 nástenné ks 

07 revízie 01 tlakových nádob 01 prevádzkové 01 obsahu do 0,2 m3 sub 

  02 vnútorné 
02 obsahu nad 0,2 do 0,8 
m3 

sub 

  03 skúšky tesnosti 
03 obsahu nad 0,8 do 1,5 
m3 

ks 

  04 skúšky tlakové 
04 obsahu nad 1,5 do 5,0 
m3 

ks 

   05 obsahu nad 5,0 m3 ks 

 02 parných kotlov 04 skúšky tlakové 01 výhrev plochy do 30 m2 ks 

   02 výhrev plochy nad 30 do 
60 m2 

ks 

   03 výhrev plochy nad 60 do 
140 m2 

ks 

   04 výhrev plochy nad 140 
m2 

ks 

 03 nízkotlakých kotolní 04 skúšky tlakové 
01 inštal výkon nad 50 do 
250 kW 

ks 

   02 inštal výkon nad 250 do 
500 kW 

ks 

   03 inštal výkon nad 500 do 
2 MW 

ks 

   04 inštal výkon nad 2 MW ks 

 04 plynových kotlov 04 skúšky tlakové 01 do 50 kW ks 

   02 nad 50 do 250 kW ks 

   03 nad 250 do 1000 kW ks 

   04 nad 1000 kW ks 

  

93 Montáž vzduchotechnických zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 ventilátory 01 axiálne    

 02 radiálne    

 03 do potrubia    

 04 špeciálne    

02 potrubie 01 rúry a tvarovky 01 spiro  ks 

  02 štvorhranné  ks 

  03 ohybné  ks 
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  04 Spojky, Spony  ks 

  05 tvarovky  ks 

  06 Príruby  ks 

 02 potrubné elementy 01 tlmiče hluku  ks 

  02 klapky  ks 

  03 regulátory  ks 
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452550 Výstavba zariadení ropného a plynárenského priemyslu 

  
45255000-9 Výstavba zariadení ropného a plynárenského priemyslu 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 múry 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 05 pod stroje 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 
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   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

   05 liaporový m3 

  05 betón ťažký 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  14 debnenie posuvné 01 drevené m3 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 
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   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 

   02 laná t 

   03 tyče t 

  23 uhlíkové kompozity 01 lamely m 

   02 tkaniny m2 

   03 rohože m2 

 02 výplňové, obkladné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 preklady 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 04 rímsy 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 05 klenbové pásy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 
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03 stĺpy, piliere, vzpery a 
rámové stojky (pozemné 
stavby) 

01 hranaté 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 oblé 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 členené 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr.C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

04 steny a priečky 01 nosné, výplňové, deliace 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 parapetné, atikové 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 plotové, zábradelné 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 
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   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

01 plošné, klenby, škrupiny 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 vence 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 nosníky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 strechy 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  17 obklad 01 doskami m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

09 schodiskové konštrukcie 01 kompletné 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 
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  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

  

12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 tehly pálené 01 plné m3 

 02 pätky 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

  15 betónové tvárnice 
(bloky) 

01 plné m3 

   02 duté m3 

02 múry 01 nosné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 výplňové 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

   03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 vápennocementové m3 

   02 plynosilikátové m3 

   03 pórobetónové m3 

   04 betónové m3 

   05 drevocementové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 04 obkladové 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

   02 dierované m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 
opracované 

01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 06 prekladov 13 valcované nosníky 01 tvaru I alebo U t 

 07 klenbových pásov 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

03 piliere, stĺpy 01 štvorhranné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 viachranné 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 oblé 01 tehly a tvarovky pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 vápennopieskové m3 

   04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

   06 betónové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

04 priečky, steny 01 výplňové, deliacie 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 
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   05 pórobetónové m2 

   06 drevocementové m2 

   07 betónové m2 

   08 hlinené m2 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

02 klenby 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 04 nosníky 13 valcovaný materiál 01 tvaru I alebo U t 

09 schodiská 01 stupne 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 proti vode a zemnej 
vlhkosti 

01 bežných konštrukcií 01 náterivami a tmelmi 01 na ploche vodorovnej m2 

  02 pásmi 02 na ploche zvislej m2 

  03 fóliami 03 podhľadov m2 

 05 mostoviek 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 na ploche vodorovnej m 

   02 na ploche zvislej m2 

   03 podhľadov m2 

 06 zhotovenie detailov 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 škár, dilatačných škár m 

   02 obrátených a spätných 
spojov 

m2 

   03 rúrových prestupov m2 

   04 kotviacich prestupov ks 

   05 oceľových pásnic m 

   06 hydroizolačná prepážka m2 

 07 oceľových potrubí 01 ručne 01 natavením m2 

   02 ovinutím za studena m2 

   03 náterom za tepla m2 

02 hydroizolácia striech 01 plochých do sklonu 10° 01 náterivami a tmelmi 01 za studena m2 

 02 šikmých do 30° 01 náterivami a tmelmi 02 za tepla m2 

 03 šikmých nad 30° 02 pásmi 01 na sucho m2 

 04 oblých 02 pásmi 02 pritavením celoplošne m2 

 05 samostatné zosilenie 
striech a škár 

02 pásmi 03 pritavením bodovo m2 

 06 vytiahnutie izolačného 
povlaku 

02 pásmi 04 kotviacimi pásikmi m2 

 07 doplnky striech 02 pásmi 05 kotviacimi terčami m2 

   06 pribitím m2 

  03 fóliami 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 prilepenou bodovo m2 

   04 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   05 zosilnenie spojov 
pásikom 

m2 

   06 kotviacimi pásikmi m2 

   07 kotviacimi terčami m2 

  04 termoplastmi 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 
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   03 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   04 kotviacimi pásikmi m2 

   05 kotviacimi terčami m2 

  05 ochrannými a 
podkladnými textíliami 

01 položenou voľne m2 

   03 kotviacimi pásikmi m2 

   04 kotviacimi terčami m2 

03 tepelná izolácia 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 01 stropov m2 

  08 doskami 02 podláh m2 

  09 dielcami 03 stien m2 

  10 blokmi 04 striech m2 

  11 rohožami 05 doplnkov m2 

  14 nástrekmi 05 doplnkov m2 

  19 celulózou 05 doplnkov m2 

  21 kabín 05 doplnkov m2 

 04 telies 02 pásmi 01 plôch rovných m2 

  08 doskami 02 plôch tvarovaných m2 

  11 rohožami 03 bombírovaných čiel m2 

  15 obalenie pletivom 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

  18 doplnky 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

 05 potrubí 02 pásmi 01 pripevnená drôtom m2 

  11 rohožami 02 v pletive m2 

  12 skružami 03 v plechovom obale m2 

  13 trubicami 01 na potrubie m 

   02 na tvarovky ks 

   03 na armatúry ks 

  18 doplnky 04 na tmel m2 

   05 páskou m2 

04 akustické, protiotrasové 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 
01 voľne uložené, 
skrutkované 

m2 

  08 doskami, panelmi 02 lepené m2 

  11 rohožami 
03 prekrytie, fóliou, 
pletivom, drôtom 

m2 

  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 na hladko 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

 m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

 m2 

 02 tesársky viazané 03 fošne, hranoly, hranolky  m2 

 03 debnenie stien 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na zraz s olištovaním m2 

  06 hrubé fošne 03 s medzerami m2 

  07 hobľované fošne 04 pre rákosovú omietku m2 

  08 hrubé laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  09 hobľované laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  10 tyčovina 05 na záklopku, žalúziu m2 
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  11 dielce 05 na záklopku, žalúziu m2 

03 schodiská 01 priamočiare 04 hrubé dosky 01 s podstupnicami m2 

 02 krivočiare 06 hrubé fošne 02 bez podstupníc m2 

  11 dielce 02 bez podstupníc m2 

04 strechy 02 konštrukcie krovov 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 pravidelného pôdorysu m3 

   02 nepravidelného 
pôdorysu 

m3 

   03 vlašských krokví m3 

 03 debnenie a laťovanie 04 hrubé dosky 01 striech rovných m2 

  06 hrubé fošne 02 striech oblúkových m2 

  08 hrubé laty 03 odkvapových ríms m2 

  15 dosky tvrdé 03 odkvapových ríms m2 

 04 nadstrešné konštrukcie 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 svetlíky m3 

  06 hrubé fošne 02 vikiere m2 

   03 komínové lavičky m2 

05 úpravy povrchov 01 lištovanie škár 04 hrubé dosky 02 stien m 

  05 hobľované dosky 02 stien m 

  12 lišty, laty 01 stropov m 

  13 pásky 02 stien m 

06 podlahy 01 podkladové 15 dosky tvrdé 01 na drevený podklad m2 

   02 na betón m2 

 02 tesárske 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na pero a drážku m2 

  06 hrubé fošne 02 na pero a drážku m2 

  07 hobľované fošne 02 na pero a drážku m2 

  11 dielce 02 na pero a drážku m2 

09 stropné konštrukcie 01 záklop 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 vrchný presahovaný m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

02 vrchný na zraz m2 

  04 hrubé dosky 03 vrchný na pero a drážku m2 

  05 hobľované dosky 04 zapustený na zraz m2 

   05 zapustený na pero a 
drážku 

m2 

 03 podbíjanie 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 s medzerou m2 

  

64 Klampiarske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytiny striech z plechov 01 z tabúľ 01 plech pozinkovaný 01 sklonu do 30° m2 

 02 zo šablón 02 plech hliníkový 02 sklonu nad 30° do 45° m2 

  03 plech medený 03 sklonu nad 45° m2 

  04 plech zinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  05 plech titánzinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  06 plech poplastovaný 03 sklonu nad 45° m2 

02 oplechovanie 02 odkvapov 02 plech hliníkový 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m2 

  03 plech medený 
02 na strechách s 
lepenkovou krytinou 

m 
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 03 strešných okien 04 plech zinkový 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m2 

  05 plech titánzinkový 
02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

  06 plech poplastovaný 
03 na strechách sklonu nad 
45° 

m2 

03 lemovanie 01 múrov 01 plech pozinkovaný 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m 

  02 plech hliníkový 02 na plochých strechách m 

  03 plech medený 03 na oblých strechách m 

 04 rúr 06 plech poplastovaný 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m 

   02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

   03 na strechách sklonu nad 
45° 

m 

 06 komínov 06 plech poplastovaný 01 v ploche m 

   02 v hrebeni m2 

04 ostatné prvky 03 snehové zachytávače 03 plech medený 01 lopatkové ks 

  04 plech zinkový 02 tyčové ks 

  05 plech titánzinkový 03 plechová podložka m 

 06 dilatácie, strešné, 
stropov, múrov a podláh 

07 plastové 01 jednodielne ks 

   02 dvojdielne m 

   03 trojdielne m 

05 odvodňovacie žľaby 01 pododkvapové 01 plech pozinkovaný 01 štvorhranné m 

  02 plech hliníkový 02 polkruhové m 

 02 nadrímsové 03 plech medený 01 štvorhranné ks 

 03 nadstrešné 04 plech zinkový 03 oblé ks 

 07 doplnky 07 plastové 01 kotlík kónický ks 

   02 kotlík štvorhranný ks 

   03 ochranný kôš strešného 
vpustu 

ks 

   04 maska hladká k 
nadrímsovým žľabom 

m 

   05 rohy ks 

   06 háky ks 

   07 čelo ks 

   08 hrdlo ks 

06 odvodňovacie rúry 03 doplnky 03 plech medený 01 odpadové koleno horné ks 

  04 plech zinkový 02 odpadové koleno dolné ks 

  05 plech titánzinkový 03 objímka odpadovej rúry ks 

  06 plech poplastovaný 03 objímka odpadovej rúry ks 

  07 plastové 03 objímka odpadovej rúry ks 

  

65 Pokrývačské práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytina 01 zastrešenie 01 pálená 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  02 betonová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  03 prírodná bridlica 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  04 vláknocementová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  05 sklolaminátová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 
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  06 z drevených šindľov 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  07 z umelých hmôt 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  08 šindľová-bitúmenová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

 02 obloženie stien 03 prírodná bridlica 01 na drevenú konštrukciu m2 

  04 vláknocementová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  05 sklolaminátová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  08 šindľová-bitúmenová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 pokrytie ríms, atík, 01 pálená 01 šírky do 15 cm m 

  02 betonová 02 šírky do 30 cm m 

  04 sklolaminátová 02 šírky do 30 cm m2 

  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 nekompletizované 01 dielce drevené 01 plné m2 

 02 kompletizované 01 dielce drevené 02 polozasklené m2 

   03 celozaslené m2 

03 úpravy povrchov 
01 obklady 
stien,stĺpov,pilierov 

01 dielce drevené 01 na pero a drážku m2 

 02 obklady podhľadov 02 dielce plastové 02 na zraz m2 

  04 dielce aglomerované 03 na ozub m2 

  05 palubovkami 03 na ozub m2 

04 okná 01 jednoduché 01 drevené 01 jednokrídlové ks 

 02 zdvojené 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

 03 dvojité 02 plastové 03 trojkrídlové ks 

   04 štvorkrídlové ks 

 04 strešné 02 plastové 01 kyvné ks 

05 dvere 02 dverné krídla 02 plastové 01 jednokrídlové ks 

 03 zárubne 02 plastové 02 dvojkrídlové ks 

   03 posuvné ks 

   04 zhrňovacie, skladacie ks 

  

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 pre zasklenie 01 z oceľových profilov  m2 

  02 z Al-profilov  m2 

 02 s výplňou z drôtenej 
siete 

11 skrutkovaním 01 do muriva m2 

 03 z plechu 12 zváraním 02 na konštrukciu m2 

 04 z vlnitých dosiek 11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

 05 zo sklolaminátových 
dosiek 

11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

02 zábradlie 01 rovné 01 z profilovej ocele 01 do muriva m2 

 02 schodiskové 03 z rúrok 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 oblúkové 04 z tenkostenných profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

03 schodisko 01 rovné 01 pevné 01 do muriva m2 

 02 točité 02 sklápacie 02 na oceľovú konštrukciu m2 

04 výplne otvorov 02 dvere 16 otváravé 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

   03 ochrannohermetické ks 
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  18 kyvné 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

 03 vráta 19 otočné 01 do oceľovej zárubne ks 

  20 posuvné 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  21 skladacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  22 zdvíhacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  23 protipožiarne 02 do oceľovej konštrukcie ks 

09 podhľady 01 kazetové 01 z oceľových profilov 01 do muriva m2 

 02 lamelové 02 z hliníkových profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

11 oplotenie 01 drôtené pletivo 07 čierne 01 na stĺpiky betónové m2 

  08 pozinkované 02 na stĺpiky oceľové m2 

  09 poplastované 02 na stĺpiky oceľové m2 

 06 závory mechanické 01 oceľové 01 na stĺpiky betónové ks 

   02 na stĺpiky oceľové ks 

13 zatemňovacie a 
zvukotlmiace zariadenia 

02 žaluzie lamelové 45 textilné 01 vertikálne m2 

   02 horizontálne m2 

14 kovové obklady 01 stien 51 oceľ uhlíkatá 01 do 2 m2 m2 

 02 stropov 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

 03 podláh 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

16 presvetľovacie 
konštrukcie 

01 svetlíky 27 sedlové 01 bez zasklenia m 

  28 hrebeňové 02 so zasklením m 

  29 priečne 02 so zasklením m 

  30 pre bezväzníkové haly 02 so zasklením m 

  31 pilové 02 so zasklením m 

  32 pultové 01 bez zasklenia m 

   02 so zasklením m 

   03 akrylónové ks 

  

68 Montáž oceľových konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 budovy 02 budovy občianske 01 jednopodlažné  t 

  02 viacpodlažné  m2 

 03 strechy 
01 hmotnosť plášťa do 50 
kg/m2 

01 bez svetlíkov a so 
svetlíkmi 

m2 

  02 hmotnosť plášťa do100 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

  03 hmotnosť plášťa do150 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi t 

  04 hmotnosť plášťa do 230 
kg/m2 

02 s lucernovými svetlíkmi m2 

06 ostatné doplnkové 
konštrukcie 

01 podlahy a plošiny 01 plech 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  02 rošty 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 03 oplechovanie stien z 
vlnitého plechu 

02 nitovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

  03 skrutkovaná 
02 s lucernovými svetlíkmi 
hrebeňovými a priečnymi 

m2 

 04 krytina z tvarovaného 
plechu 

01 skrutkovaná 01 výšky do 15 m m2 

 05 oplechovanie stien z 02 zvarovaná 02 výšky nad 15 m m2 
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  03 nastrelovaná 02 výšky nad 15 m m2 

  

69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 priečky 01 na konštrukciu drevenú 01 jednoducho opláštené 01 hr. 75 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 jednoducho opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  02 dvojito opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  03 trojito opláštené 04 hr. 150 mm m2 

   05 hr. 175 mm m2 

   06 hr. 200 mm m2 

02 steny 01 na konštrukciu drevenú 04 zdvojené 07 hr. 155 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 04 zdvojené 08 hr. 220 mm m2 

   09 hr. 255 mm m2 

  05 protipožiarna 10 hr.. 90 mm m2 

   11 hr. 115 mm m2 

   12 hr. 140 mm m2 

03 obklady 01 na konštrukciu drevenú 01 stien 01 jednostranne m2 

 02 na konštrukciu kovovú 01 stien 02 obojstanne m2 

04 podhľady 01 na konštrukciu drevenú 01 rovné 01 hr. dosky 12,5 mm m2 

 02 na konštrukciu kovovú 02 šikmé 02 hr. dosky 15 mm m2 

  03 podkrovia 03 hr. dosky 25 mm m2 

  04 kazetové 03 hr. dosky 25 mm m2 

  

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

  04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 01 do malty m2 

  06 terazzové 01 do malty m2 

  07 mozaikové 01 do malty m2 

   02 do tmelu m2 

 02 schodiská (stupne) 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

 03 soklíky 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švécké), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

02 obklady 01 steny 01 pórovinové, opakné 01 do malty m2 
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 02 stĺpy 
02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

 03 ostenie 
03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

 04 parapety 04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

  

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 03 z 2 druhov kameňa 01 hr. do 30 mm vrátane m2 

  04 z 3 až 5 druhov kameňa 02 hr. 40 a 50 mm m2 

   03 hr. 60 a 70 mm m2 

  06 zo zlomkov dosiek 04 hr. 80 a 90 mm m2 

  07 z okrajových dosiek 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 02 schodiská (stupne) 08 dosky stupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  09 dosky podstupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 03 soklíky, lišty, hrany 10 rovné 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  11 kaskádovité (schodište) 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  12 šikmé 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

02 obklady 01 steny 01 z mäkkého kameňa 
01 hr. do 25 mm z 
remienkov 

m2 

 02 stĺpy 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 03 podhľady 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 04 ostenia 02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 05 parapety 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
03 hr. od 60 do 90 mm 
dosky 

m2 

   04 hr.od 100 do 120 mm 
dosky 

m2 

  

73 Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 liate terazzo 01 schodiská 01 drvina prírodná 01 stupne rovné m2 

  02 drvina farebná 02 stupne podkosené m2 

   03 stupne profilované m, m2 

   04 schodnice m2 

 02 sokle 02 drvina farebná 01 rovné m, m2 

   02 rovné s polžiabkom m2 

   03 šikmé, schodiskové m, m2 

 03 podlahy jednoduché 02 drvina farebná 01 hr. 20 mm m, m2 

   02 hr. 30 mm m2 

   03 hr. nad 30 mm m, m2 

 04 obruby podláh 02 drvina farebná 01 šírky 100 mm m, m2 

   02 šírky 200 mm m2 
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 05 kazetové podlahy 02 drvina farebná 
01 hr. 20 mm, cez 0,25 do 
2,0 m2 

m, m2 

   02 hr. nad 20 mm m2 

 06 obklady parapetov 02 drvina farebná 01 hr 20 mm m, m2 

 07 dilatačné škáry 03 farebné kovy 01 vložky m 

  04 PVC 01 vložky m 

  05 mozaika 01 keramická, sklenná m 

02 syntetické 01 liate 03 epoxidové 01 hr. do 3 mm m2 

  04 polyesterové 02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

 02 plastbetón 03 epoxidový 01 hr. 10 mm m2 

   02 h. nad 10 do 14 mm m2 

   03 hr. 14 mm m2 

   04 žľaby odtokové m2 

   05 soklíky m 

  04 polyesterový 01 hr. 23 mm m2 

 03 plastmalta 03 epoxidová 01 hr. 6 mm m2 

  04 polyesterová 01 hr. 6 mm m2 

 04 laminované 04 polyesterové 01 hr 4 mm m2 

 05 stierky 03 epoxidová 01 hr. do 4 mm m2 

  05 silikátové 02 hr. nad 4 do 12 mm m2 

  07 polyuretánové 03 hr. nad 12 mm m2 

 06 nátery 03 epoxidové 01 betónových m2 

  04 polyesterové 02 drevených m2 

  06 disperzné 02 drevených m2 

 07 polymérmalta 03 epoxidová 01 hr. do 3 mm m2 

   02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

   03 hr. nad 6 do 20 mm m2 

   04 hr. nad 20 mm m2 

  

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vlysové 01 podlahy 00  01 lepené m2 

   02 pribíjané m2 

02 parketové 01 podlahy 01 tabule parketové 01 lepené m2 

  02 tabule mozaikové 02 pribíjané m2 

  03 tabule laminátové 03 voľne položené m2 

  04 tabule parketové 
veľkoplošné 

03 voľne položené m2 

  05 kazetové 03 voľne položené m2 

 02 soklíky 01 lišty dubové 02 pribíjané m 

  02 lišty bukové 04 priskrutkované m 

  03 lišty z iných drevín 04 priskrutkované m 

03 povlakové 01 podlahy 01 z gumy 01 lepené m2 

 02 schodiská 05 z linolea 01 lepené m2 

 03 soklíky, hrany, lišty 05 z linolea 04 priskrutkované m 

 04 steny 02 z plastov (PVC) 03 voľne položené m2 

  03 z textilu 03 voľne položené m2 

  04 z korku 03 voľne položené m2 

  05 z linolea 03 voľne položené m2 
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84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 nátery 01 oceľové konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  03 farba chlorkaučuková 03 dvojnásobné ks, m 

  04 farba vinylová 04 trojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 05 štvornásobné m2 

  06 farba polymerátová 06 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 06 reaktívny m2 

  08 farba epoxidechtová 06 reaktívny m2 

  09 farba epoxipolyesterová 06 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 06 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 06 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 06 reaktívny ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 reaktívny m2 

  17 silikónové 06 reaktívny m2 

 02 kovové doplnkové 
konštr. 

01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  04 farba vinylová 03 dvojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 04 trojnásobné m2 

  06 farba polymerátová 05 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 05 reaktívny m2 

  08 arba epoxidechtová 05 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 05 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 05 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 05 reaktívny m2 

  13 farba nitrocelulózová 05 reaktívny m2 

  14 lak asfaltový 05 reaktívny m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

05 reaktívny m2 

 03 vykurovacie telesá 01 farba olejová 01 rebrové rúry m2 

  02 farba syntetická 01 rebrové rúry m2 

  11 farba disperzná 03 oceľové doskové m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 liatinové m2 

 04 potrubie a armatúry 01 farba olejová 01 do DN 50 mm m2 

  02 farba syntetická 02 do DN 100 mm m2 

  03 farba chlórkaučuková 03 do DN 150 mm ks, m 

  07 farba epoxidová 04 do DN 200 mm m2 

  11 farba disperzná 05 do DN 300 mm m2 

  12 farba plumbinolová 06 nad DN 300 mm ks, m 

  14 lak asfaltový 06 nad DN 300 mm m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 nad DN 300 mm m2 

 05 klampiarske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

   03 dvojnásobné ks, m 

 06 stolárske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 
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  07 farba epoxidová 03 dvojnásobné m2 

  10 farba polyuretánová 06 napustením m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

07 lakovaním m2 

 07 tesárske konštrukcie 01 farba olejová 02 jednonásobné m2 

  02 farba syntetická 03 dvojnásobné ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 trojnásobné m2 

  16 farba fungicídna 06 napustením m2 

  17 farba emulzná 07 lakovaním m2 

 08 omietky a betónové 
povrchy 

01 farba olejová 01 stropov m2 

  02 farba syntetická 02 stien m2 

  03 farba chlórkaučuková 02 stien m2 

  04 farba vinylová 02 stien m2 

  05 farba polystyrénová 02 stien m2 

  07 farba epoxidová 02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  08 farba epoxidechtová 02 stien m2 

  10 impregnačný 
polyuretánový náter 

02 stien m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

01 stropov m2 

   02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  16 impregnačný cementový 
náter 

03 mostoviek m2 

02 maľby 01 úprava podkladu 21 mlieko vápenné 01 jednonásobné m2 

   02 dvojnásobné m2 

  22 stierka 
06 miestnost do 3,80 m 
výšky 

m2 

   07 miestnosť nad 4,80 m 
výšky 

m2 

 02 stien 21 farba vápenná 01 jednonásobné m2 

 03 stropov 23 farba glejová 02 dvojnásobné m2 

  24 farba latexová 05 viacfarebné m2 

  25 zmesi práškové 05 viacfarebné m2 

  26 zmesi tekuté 05 viacfarebné m2 

  28 štruktúrovaný povrch 
01 miestnosť do 3,80 m 
výšky 

m2 

   02 miestnosť nad 3,80 m 
výšky 

m2 

  29 bandážovanie 01 šírky do 0,10m m 

   02 šírky nad 0,10 do 0,25 m m 

 04 ostatné práce 30 valčekovanie 01 jednofarebné m2 

   02 dvojfarebné m2 

  32 šablónovanie 01 vlysov m2 

   02 plošné m2 

03 tapetovanie 02 stropov 43 tapety lepené 01 papierové m2 

 03 stien 44 tapety samolepiace 02 vliesové m2 

   03 vinylové m2 

   04 sklotextilné m2 

   05 nálepky m2 
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86 Zasklievacie práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny, priečky 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

02 zábradlia 
02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo profilované 01 výšky do 1 m m2 

   02 výšky do 2 m m2 

   03 výšky do 3 m m2 

  08 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

03 strechy, svetlíky 01 s podtmelením na lišty 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

04 okná, dvere 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 03 sklo plavené 03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

06 podhľady 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 
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   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kanalizácia 01 potrubie 01 rúry kameninové 01 normálne ks 

   02 kyselinovzdorné m 

  02 rúry plastové 01 novodurové ks 

   02 polyetylénové m 

   03 sklolaminátové m 

  03 rúry oceľové 01 normálne ks 

   02 nerezové m 

  04 rúry liatinové 01 hrdlové m 

   02 bezhrdlové m 

 02 príslušenstvo 01 vpuste podlahové 01 plastové ks 

   03 veľkokapacitné ks 

  02 uzávierky zápachové 01 vaňové, sprchové ks 

   02 podlahové m 

   03 pisoárové m 

   04 umývadlové ks 

   05 drezové ks 

  03 vtoky strešné, 
balkónové, terasové 

01 liatinové ks 

  04 lapače strešných 
splavenín 

02 novodurové m 

  05 posúvače kalové 01 liatinové ks 

  06 klapky 01 liatinové ks 

  07 hlavice ventilačné 01 liatinové ks 

   02 novodurové ks 

   03 kameninové ks 

  08 privzdušňovacie ventily 01 plastové ks 

02 vodovod 01 potrubie 02 rúry plastové 01 polyetylénové m 

   02 polypropylénové m 

   03 tvarovky ks 

  03 rúry oceľové 01 pozinkované m 

   02 asfaltované m 

  04 rúry liatinové 01 prírubové m 

   02 hrdlové m 

 02 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

  23 požiarna výbava 01 hydranty ks 

   02 prúdnice ks 

   03 hadicové spojky ks 

   04 hydrantové skrine sub 

   05 hadice m 

  24 vodomery 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

03 plynovod 01 potrubie 03 rúry oceľové 01 závitové čierne m 

   02 závitové asfaltované a 
jutované 

m 

   03 poplastované m 
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   04 presné m 

   05 hladké čierne m 

   06 redukcie ks 

   07 chráničky m 

 02 prípojky 25 k plynomerom 01 spájané na závit sub 

   02 spájané zváraním sub 

   03 rozpierky prípojok sub 

  26 k strojom a zariadeniam 
01 oceľové rúrky závitové 
čierne 

ks 

   02 vyvedenie a upevnenie 
plynovodných výpustiek 

ks 

 03 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

05 zariaďovacie predmety 01 záchody 41 záchody splachovacie 01 nízkopoložené ks 

   02 vysokopoložené súb. 

  42 pisoáre 01 záchodky ks 

   02 stojiská ks 

 02 kúpeľne 44 vane 01 liatinové ks 

   02 plechové ks 

   03 plastové ks 

 03 kuchyne 47 drezy 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

 05 príprava teplej vody 61 ohrievače plynové 01 prietokové ks 

   02 zásobníkové ks 

  62 zásobníky elektrické 01 akumulačné ks 

 07 zariaďovacie armatúry 71 ventily výtokové 01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

   03 rohové ks 

  72 batérie umývadlové, 
drezové 

01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

  73 batérie vanové 01 nástenné ks 

  74 batérie sprchové 01 s pevnou výškou ks 

   02 s nastaviteľnou výškou ks 

  76 uzávierky zápachové 01 umývadlové ks 

   02 drezové ks 

   03 vaňové ks 

07 revízie domových 
plynovodov 

01 opakované skúšky 
potrubia 

10 do 20 m 01 do DN 50 úsek 

  11 nad 20 do 50 m 02 do DN 80 úsek 

  12 nad 50 m 02 do DN 80 úsek 

  

89 Kurenársko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kotolne 01 kotle teplovodné 01 na pevné palivo 01 liatinové sub 

  02 na kvapalné palivo 02 oceľové sub 

  03 na plynné palivo 02 oceľové sub 

  04 kombinované 02 oceľové sub 

  05 elektrické 02 oceľové sub 

 02 kotle horúcovodné 05 elektrické 02 oceľové sub 
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 05 zariadenia 
zabezpečovacie 

11 pretlakové 01 s obsahom 30 l sub 

   02 s obsahom 60 l sub 

   03 s obsahom 120 l sub 

 06 doplňujúce zariadenia 12 hadice napúšťacie 01 gumené m 

   02 polyetylénové m 

  19 dymovody a komínové 
sady 

01 nerezové sub 

   02 plastové sub 

02 strojovne 02 ohrievače 03 kombinované 01 ležaté ks 

   02 stojaté ks 

  04 solárne 02 stojaté ks 

 03 výmenníky tepla 08 stavebnicové 01 DN 150/2,0 sub 

   02 DN 200/2,0 sub 

   03 DN 250/2,0 sub 

   04 DN 300/2,0 sub 

   05 DN 400 sub 

   06 DN 450 sub 

   07 DN 500 sub 

   08 DN 600 sub 

   09 DN 700 sub 

  09 jednochodové 01 PN 0,6/1,6 sub 

  10 dvojchodové 02 PN 2,5/2,5 sub 

 04 nádrže, nádoby 21 na kondenzát 01 štvorhranné sub 

   02 valcové sub 

  22 expanzné beztlakové 02 valcové sub 

  23 expanzné tlakové 02 stojaté sub 

  24 tlakové 01 ležaté sub 

   02 stojaté sub 

   03 veterníky sub 

   04 vzdušníky sub 

03 rozvodné potrubia 01 z rúrok oceľových 01 závitových 02 nízkotlakové m 

  02 hladkých 03 strednotlakové m 

 06 kompenzátory 09 osové vlnové 01 závitové ks 

   02 navarovacie ks 

04 armatúry 01 ventily 01 uzatváracie 01 prírubové sub 

  02 spätné 02 závitové sub 

  03 poistné 03 privarovacie sub 

  04 redukčné 03 privarovacie sub 

  05 odvzdušňovacie 03 privarovacie sub 

  06 horúcovodné 03 privarovacie sub 

  07 regulačné 03 privarovacie sub 

  08 zmiešavacie 03 privarovacie sub 

 07 meracie 35 teplomery 01 priame ks 

   02 rohové ks 

   03 príložné ks 

   04 kondenzačné slučky ks 

   05 ďiaľkové ks 

   06 sumarizačné ks 

  36 tlakomery 01 deformačné ks 

   02 diferenčné ks 
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   03 kontaktné ks 

  40 kapiláry 01 bez kompenzácie ks 

   02 s kompenzáciou ks 

05 vykurovacie telesá 01 radiátory 01 liatinové 01 článkové ks 

  02 oceľové 01 článkové ks 

   02 panelové ks 

  03 hliníkové 04 rúrkové ks 

 02 registre 05 z rúrok hladkých 01 jednopramenné ks 

  06 z rúrok rebrových 02 dvojpramenné ks 

   03 trojpramenné ks 

   04 štvorpramenné ks 

 03 sálavé zariadenia 07 trubkové infražiariče 01 jednostupňové sub 

   02 dvojstupňové sub 

  09 vyhrievacie panely 01 nástenné ks 

 04 konvekčné zariadenia 12 súpravy teplovzdušné 01 podokenné ks 

   02 nástenné ks 

07 revízie 01 tlakových nádob 01 prevádzkové 01 obsahu do 0,2 m3 sub 

  02 vnútorné 
02 obsahu nad 0,2 do 0,8 
m3 

sub 

  03 skúšky tesnosti 
03 obsahu nad 0,8 do 1,5 
m3 

ks 

  04 skúšky tlakové 
04 obsahu nad 1,5 do 5,0 
m3 

ks 

   05 obsahu nad 5,0 m3 ks 

 02 parných kotlov 04 skúšky tlakové 01 výhrev plochy do 30 m2 ks 

   02 výhrev plochy nad 30 do 
60 m2 

ks 

   03 výhrev plochy nad 60 do 
140 m2 

ks 

   04 výhrev plochy nad 140 
m2 

ks 

 03 nízkotlakých kotolní 04 skúšky tlakové 
01 inštal výkon nad 50 do 
250 kW 

ks 

   02 inštal výkon nad 250 do 
500 kW 

ks 

   03 inštal výkon nad 500 do 
2 MW 

ks 

   04 inštal výkon nad 2 MW ks 

 04 plynových kotlov 04 skúšky tlakové 01 do 50 kW ks 

   02 nad 50 do 250 kW ks 

   03 nad 250 do 1000 kW ks 

   04 nad 1000 kW ks 

  

93 Montáž vzduchotechnických zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 ventilátory 01 axiálne    

 02 radiálne    

 03 do potrubia    

 04 špeciálne    

02 potrubie 01 rúry a tvarovky 01 spiro  ks 

  02 štvorhranné  ks 

  03 ohybné  ks 
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  04 Spojky, Spony  ks 

  05 tvarovky  ks 

  06 Príruby  ks 

 02 potrubné elementy 01 tlmiče hluku  ks 

  02 klapky  ks 

  03 regulátory  ks 
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452611 Práce na strešných konštrukciách 

  
45261100-5 Montáž strešných konštrukcií 
  
  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 strechy 01 väzníky a zavetrovanie 00  01 priehradové m3 

   02 plnostenné m3 

   03 priestorové m3 

   04 doplnkové prvky m 

 02 konštrukcie krovov 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 pravidelného pôdorysu m3 

   02 nepravidelného 
pôdorysu 

m3 

   03 vlašských krokví m3 

 03 debnenie a laťovanie 04 hrubé dosky 01 striech rovných m2 

  06 hrubé fošne 02 striech oblúkových m2 

  08 hrubé laty 03 odkvapových ríms m2 

  15 dosky tvrdé 03 odkvapových ríms m2 

 04 nadstrešné konštrukcie 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 svetlíky m3 

  06 hrubé fošne 02 vikiere m2 

   03 komínové lavičky m2 

09 stropné konštrukcie 01 záklop 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

01 vrchný presahovaný m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

02 vrchný na zraz m2 

  04 hrubé dosky 03 vrchný na pero a drážku m2 

  05 hobľované dosky 04 zapustený na zraz m2 

   05 zapustený na pero a 
drážku 

m2 

 03 podbíjanie 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 s medzerou m2 
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452612 Pokrývačské práce 

  
45261200-6 Pokrývačské práce a nátery striech 
45261210-9 Pokrývačské práce 
45261211-6 Kladenie krytinovej škridly 
45261212-3 Kladenie krytinovej bridlice 
45261213-0 Kladenie strešnej krytiny z kovu 
45261214-7 Kladenie asfaltovej strešnej krytiny 
  
  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

02 hydroizolácia striech 01 plochých do sklonu 10° 01 náterivami a tmelmi 01 za studena m2 

 02 šikmých do 30° 01 náterivami a tmelmi 02 za tepla m2 

 03 šikmých nad 30° 02 pásmi 01 na sucho m2 

 04 oblých 02 pásmi 02 pritavením celoplošne m2 

 05 samostatné zosilenie 
striech a škár 

02 pásmi 03 pritavením bodovo m2 

 06 vytiahnutie izolačného 
povlaku 

02 pásmi 04 kotviacimi pásikmi m2 

 07 doplnky striech 02 pásmi 05 kotviacimi terčami m2 

   06 pribitím m2 

  03 fóliami 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 prilepenou bodovo m2 

   04 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   05 zosilnenie spojov 
pásikom 

m2 

   06 kotviacimi pásikmi m2 

   07 kotviacimi terčami m2 

  04 termoplastmi 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   04 kotviacimi pásikmi m2 

   05 kotviacimi terčami m2 

  05 ochrannými a 
podkladnými textíliami 

01 položenou voľne m2 

   03 kotviacimi pásikmi m2 

   04 kotviacimi terčami m2 

  

64 Klampiarske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytiny striech z plechov 01 z tabúľ 01 plech pozinkovaný 01 sklonu do 30° m2 

 02 zo šablón 02 plech hliníkový 02 sklonu nad 30° do 45° m2 

 03 zo zvitkov 03 plech medený 03 sklonu nad 45° m2 

  04 plech zinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  05 plech titánzinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  06 plech poplastovaný 03 sklonu nad 45° m2 

  

65 Pokrývačské práce 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytina 01 zastrešenie 01 pálená 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  02 betonová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  03 prírodná bridlica 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  04 vláknocementová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  05 sklolaminátová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  06 z drevených šindľov 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  07 z umelých hmôt 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

  08 šindľová-bitúmenová 10 bez ohľadu na zložitosť m2 

 02 obloženie stien 03 prírodná bridlica 01 na drevenú konštrukciu m2 

  04 vláknocementová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  05 sklolaminátová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

  08 šindľová-bitúmenová 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 pokrytie ríms, atík, 01 pálená 01 šírky do 15 cm m 

  02 betonová 02 šírky do 30 cm m 

  04 sklolaminátová 02 šírky do 30 cm m2 
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452613 Klampiarske práce 

  
45261300-7 Klampiarske práce 
45261310-0 Lemovanie plechom 
45261320-3 Inštalovanie odkvapových žľabov 
  
  

64 Klampiarske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 krytiny striech z plechov 01 z tabúľ 01 plech pozinkovaný 01 sklonu do 30° m2 

 02 zo šablón 02 plech hliníkový 02 sklonu nad 30° do 45° m2 

 03 zo zvitkov 03 plech medený 03 sklonu nad 45° m2 

  04 plech zinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  05 plech titánzinkový 03 sklonu nad 45° m2 

  06 plech poplastovaný 03 sklonu nad 45° m2 

02 oplechovanie 02 odkvapov 02 plech hliníkový 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m2 

  03 plech medený 
02 na strechách s 
lepenkovou krytinou 

m 

 03 strešných okien 04 plech zinkový 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m2 

  05 plech titánzinkový 
02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

  06 plech poplastovaný 
03 na strechách sklonu nad 
45° 

m2 

03 lemovanie 01 múrov 01 plech pozinkovaný 
01 na strechách s tvrdou 
krytinou 

m 

  02 plech hliníkový 02 na plochých strechách m 

  03 plech medený 03 na oblých strechách m 

 04 rúr 06 plech poplastovaný 
01 na strechách sklonu do 
30° 

m 

   02 na strechách sklonu nad 
30° do 45° 

m2 

   03 na strechách sklonu nad 
45° 

m 

 06 komínov 06 plech poplastovaný 01 v ploche m 

   02 v hrebeni m2 

04 ostatné prvky 03 snehové zachytávače 03 plech medený 01 lopatkové ks 

  04 plech zinkový 02 tyčové ks 

  05 plech titánzinkový 03 plechová podložka m 

 06 dilatácie, strešné, 
stropov, múrov a podláh 

07 plastové 01 jednodielne ks 

   02 dvojdielne m 

   03 trojdielne m 

05 odvodňovacie žľaby 01 pododkvapové 01 plech pozinkovaný 01 štvorhranné m 

  02 plech hliníkový 02 polkruhové m 

 02 nadrímsové 03 plech medený 01 štvorhranné ks 

 03 nadstrešné 04 plech zinkový 03 oblé ks 

 07 doplnky 07 plastové 01 kotlík kónický ks 

   02 kotlík štvorhranný ks 

   03 ochranný kôš strešného 
vpustu 

ks 

   04 maska hladká k 
nadrímsovým žľabom 

m 
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   05 rohy ks 

   06 háky ks 

   07 čelo ks 

   08 hrdlo ks 

06 odvodňovacie rúry 03 doplnky 03 plech medený 01 odpadové koleno horné ks 

  04 plech zinkový 02 odpadové koleno dolné ks 

  05 plech titánzinkový 03 objímka odpadovej rúry ks 

  06 plech poplastovaný 03 objímka odpadovej rúry ks 

  07 plastové 03 objímka odpadovej rúry ks 
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452614 Izolačné práce proti vode 

  
45261400-8 Oplechovanie 
45261410-1 Strešné izolačné práce 
45261420-4 Izolačné práce proti vode 
  
  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 proti vode a zemnej 
vlhkosti 

01 bežných konštrukcií 01 náterivami a tmelmi 01 na ploche vodorovnej m2 

  02 pásmi 02 na ploche zvislej m2 

  03 fóliami 03 podhľadov m2 

 05 mostoviek 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 na ploche vodorovnej m 

   02 na ploche zvislej m2 

   03 podhľadov m2 

 06 zhotovenie detailov 
06 impregnovanými 
povrazcami 

01 škár, dilatačných škár m 

   02 obrátených a spätných 
spojov 

m2 

   03 rúrových prestupov m2 

   04 kotviacich prestupov ks 

   05 oceľových pásnic m 

   06 hydroizolačná prepážka m2 

 07 oceľových potrubí 01 ručne 01 natavením m2 

   02 ovinutím za studena m2 

   03 náterom za tepla m2 

02 hydroizolácia striech 01 plochých do sklonu 10° 01 náterivami a tmelmi 01 za studena m2 

 02 šikmých do 30° 01 náterivami a tmelmi 02 za tepla m2 

 03 šikmých nad 30° 02 pásmi 01 na sucho m2 

 04 oblých 02 pásmi 02 pritavením celoplošne m2 

 05 samostatné zosilenie 
striech a škár 

02 pásmi 03 pritavením bodovo m2 

 06 vytiahnutie izolačného 
povlaku 

02 pásmi 04 kotviacimi pásikmi m2 

 07 doplnky striech 02 pásmi 05 kotviacimi terčami m2 

   06 pribitím m2 

  03 fóliami 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 prilepenou bodovo m2 

   04 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   05 zosilnenie spojov 
pásikom 

m2 

   06 kotviacimi pásikmi m2 

   07 kotviacimi terčami m2 

  04 termoplastmi 01 položenou voľne m2 

   02 prilepenou celoplošne m2 

   03 položenou do 
asfaltového podkladu 

m2 

   04 kotviacimi pásikmi m2 

   05 kotviacimi terčami m2 
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  05 ochrannými a 
podkladnými textíliami 

01 položenou voľne m2 

   03 kotviacimi pásikmi m2 

   04 kotviacimi terčami m2 
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452621 Lešenárske práce 

  
45262100-2 Lešenárske práce 
45262110-5 Demontáž lešení 
45262120-8 Montáž lešení 
  
  

03 Lešenárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 lešenie radové 
01 ľahké pracovné(do 1,5 
kPa) 

01 s podlahami 01 šírky od 0,8 do 1,0 m m2 

   02 šírky od 1,0 do 1,2 m m2 

   03 šírky od 1,2 do 1,5 m m2 

  02 bez podlahy 01 šírky od 0,8 do 1,0 m m2 

   02 šírky od 1,0 do 1,2 m m2 

   03 šírky od 1,2 do 1,5 m m2 

 02 ťažké pracovné(do 3,0 
kPa) 

01 s podlahami 01 šírky od 2,0 do 2,5 m m2 

  02 bez podlahy 01 šírky od 2,0 do 2,5 m m2 

02 lešenie vysunuté 
01 z otvorov alebo zo 
strešnej konštrukcie 

01 bez podopretia 01 výšky do 30 m m2 

 02 pri povrchu stropnej 
konštrukcie 

02 s podopretím 01 výšky do 30 m m2 

03 lešenie pomocné 01 ľahké pracovné 03 na rovnom povrchu 01 s výškou do 1,2 m m2 

   02 s výškou nad 1,20 do 
1,90 m 

m2 

   03 s výškou nad 1,90 do 
3,50 m 

m2 

  04 v schodisku, vo svetlíku, 
v šachte 

01 plochy do 6 m2 m2 

04 lešenie priestorové 01 ľahké bez podláh 
05 pre zaťaženie 
podlahovej plochy 

01 do 1 kPa m3 

   02 do 2 kPa m3 

 02 ťažké pracovné bez 
podláh 

06 výšky do 30 m 01 do 3 kPa m3 

   02 nad 3 do 6 kPa m3 

   03 nad 6 do 9 kPa m3 

   04 nad 9 do 12 kPa m3 

   05 nad 12 do 14 kPa m3 

 03 lešeňová podlaha 
07 s priečnikmi alebo 
pozdĺžnikmi 

01 na rovnom povrchu m2 

  08 bez priečnikov alebo 
pozdĺžnikov 

02 vo svetlíku, v šachte m2 

 04 rúrkové bez podláh 09 na rovine 01 výšky do 38 m m 

  10 v neprístupnom teréne 02 výšky nad 38 m m 

05 ochranné konštrukcie 01 zábradlie 
11 na vonkajších voľných 
stranách objektov 

01 odklonené od zvislice 
15° 

m 

  12 na lešeňových 
konštrukciách 

01 jednotyčové m 

   02 dvojtyčové m 

 02 záchytné ohradenie 
11 na vonkajších voľných 
stranách objektov 

01 upevnené na konzolách, 
nosníkoch 

m 

 03 záchytné lešenie 
11 na vonkajších voľných 
stranách objektov 

01 so zábradlím alebo 
ohradením 

m 
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06 závesné lešenie 
01 závesná klietka 
(pohyblivá plošina-lávka) 

06 zdvih do výšky 50 m 01 dĺ. do 1,2 m m2 

   02 dĺ. nad 1,2 m do 6 m d 

 02 na potrubných mostoch 06 výšky do 10 m 
01 pre zaťaženie do 1,5 
kPa 

m2 

 05 pod debnenie mostných 
ríms 

18 vyloženie 01 do 0,90 m m 
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452622 Základové práce a vŕtanie vodných studní 

  
45262210-6 Základové práce 
45262211-3 Pilotáž 
45262212-0 Paženie rýh 
45262213-7 Technika membránových stien 
45262220-9 Vŕtanie vodných studní 
  
  

01 Zemné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

03 hĺbené vykopávky 04 studní 01 spúšťaných 01 tr.horniny 1-2 m3 

  02 nespúšťaných 02 tr.horniny 3 m3 

   03 tr.horniny 4 m3 

   04 tr.horniny 5 m 

   05 tr.horniny 6 ks,m 

   06 tr.horniny 7 m3 

  

02 Práce špeciálneho zakladania 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 zlepšovanie základovej 
pôdy 

01 výplň odvodňovacích 
rebier alebo trativodov a 
lôžko trativodov 

01 štrkopiesok 01 triedené m3 

  02 lomový kameň 01 netriedený m3 

  03 kamenivo drvené 01 fr. 4-16 mm m3 

   02 fr. 16-125 mm m3 

  04 kamenivo ťažené 01 drobné m3 

  05 opláštenie z geotextílie 01 steny šikmé do 1:2,5 m2 

   02 steny zvislé alebo šikmé 
nad 1:2,5 

m2 

 02 lôžko pre trativody a 
vankúše pod základy 

01 kamenivo, štrkopiesok 01 triedené m3 

  03 kamenivo drvené 01 fr. 16-32mm m3 

   02 fr. 16-125mm m3 

  04 kamenivo ťažené 01 drobné m3 

 03 trativody kompletné z 
potrubia 

06 betónové 01 DN 100 mm m 

   02 DN 150 mm m 

   03 DN 200 mm m 

   04 DN 300 mm m 

  07 kameninové dierované 01 DN 50 mm m 

  08 pálené drenážne 02 DN 65 mm m 

  09 plastické 03 DN 80 mm m 

   04 DN 100 mm m 

   05 DN 130 mm m 

   06 DN 160 mm m 

   07 DN 180 mm m 

   08 DN 200 mm m 

 05 vrty pre mikropilóty v 
podzemí 

13 plastbetón 01 drenážny m3 

  21 betón prostý 01 drenážny m3 
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  53 geosyntetický materiál 01 geotextílie m2 

   02 geosiete m2 

   03 geomatrace m2 

   04 geokompozit m2 

  54 prefabrikované drény 01 vpichované m 

 17 injektovanie 
nízkotlakové v podzemí 

18 kamenivom ťaženým, 
spojivom cementovým, 
ílovým, chemickým, 
bitúmenovým, plynnoem 

01 D do 16 mm m 

 19 injektovanie 
vysokotlakové v podzemí 

18 kamenivom ťaženým, 
spojivom cementovým, 
ílovým, chemickým, 
bitúmenovým, plynnoem 

01 D do 16 mm m 

02 vrty 
01 pre kotvenie, injektáž, 
mikropilóty a monitoring na 
povrchu 

71 tr.horniny I 01 D do 16 mm m 

 02 pre injektáž a monitoring 
v podzemí 

72 tr.horniny II 02 D do 25 mm m 

 03 pre svorníky a kotvy v 
podzemí 

73 tr.horniny III 03 D do 35 mm m 

 04 pre odvodnenie v 
podzemí 

74 tr.horniny IV 04 D do 50 mm m 

 05 pre mikropilóty v 
podzemí 

75 tr.horniny V 05 D do 80 mm m 

  76 tr.horniny VI 06 D do 100 mm m 

   07 D do 160 mm m 

   08 D do 200 mm m 

 06 pre pilóty 76 tr.horniny VI 01 D nad 245 do 380 mm m 

   02 D nad 380 do 450 mm m 

   03 D nad 450 do 550 mm m 

   04 D nad 550 do 650 mm m 

   05 D nad 650 do 850 mm m 

   06 D nad 850 do 1050 mm m 

   07 D nad 1050 do 1250 mm m 

   08 D nad 1250 do 1650 mm m 

   09 D nad 1650 do 2050 mm m 

   10 D nad 2050 do 2450 mm m 

03 ryhy 01 pre podzemné steny 71 tr.horniny I 01 hr. do 400 mm m2 

  72 tr.horniny II 02 hr. do 600 mm m2 

  73 tr.horniny III 03 hr. do 800 mm m2 

  74 tr.horniny IV 04 hr. do 1200 mm m2 

  75 tr.horniny V 05 hr. do 1600 mm m2 

  76 tr.horniny VI 05 hr. do 1600 mm m2 

04 pilóty 01 baranené 31 železobetónové 01 zvislé ks 

  32 kovové 02 šikmé ks 

  33 drevené 02 šikmé ks 

 02 betónované na mieste s 
vytiahnutím pažnice 

21 betón prostý 01 C 16/20 m3 

 03 betónované na mieste s 
ponechaním pažnice 

22 beton železový 02 C 25/30 m3 

   03 C 30/37 m3 

   04 C 40/50 m3 

  23 betonárska výstuž 01 10 216 t 

   02 10 335 t 

   03 10 425 t 
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   04 10 505 t 

   05 11 373 t 

 04 štrkové 01 kamenivo 01 triedené m3 

  03 kamenivo drvené 01 fr. 4-16 mm m3 

   02 fr. 16-125 mm m3 

  04 kamenivo ťažené 01 drobné m3 

 05 mikropilóty na povrchu 61 ťahové a tlakové 01 DN do 100 mm m 

   02 DN do 150 mm m 

   03 DN do 200 mm m 

   04 DN nad 200 mm m 

  62 staticky zatláčané 03 DN do 200 mm m 

   04 DN nad 200 mm m 

 06 mikropilóty v podzemí 61 ťahové a tlakové 01 DN do 100 mm m 

   02 DN do 150 mm m 

   03 DN do 200 mm m 

   04 DN nad 200 mm m 

 07 odstránenie 31 železobetónové dielce 01 vytiahnutím ks 

   02 odbúraním ks 

  32 kovové dielce 01 vytiahnutím ks 

  33 drevené dielce 02 odrezaním ks 

05 steny 01 štetovnicové baranené 32 kovové dielce 01 hĺ. do 10 m m2 

   02 hĺ. nad 10 m t 

 02 nasadené 32 kovové dielce 01 panely m2 

 03 tabuľové 32 kovové dielce 01 panely m2 

  33 drevené dielce 02 pomocná konštrukcia t,m3 

 04 odstránenie štetovníc 32 kovové dielce 01 vytiahnutím m2 

 05 odstránenie nasadených 
a tabuľových stien 

32 kovové dielce 01 vytiahnutím m2 

  33 drevené dielce 02 odrezaním t,m3 

 06 podzemné konštrukčné 21 betón prostý 01 hr. 0,40 m m2 

  22 betón železový 02 hr. 0,60 m m2 

   03 hr. 0,80 m m2 

   04 hr. 1,00 m m2 

   05 hr. 1,20 m m2 

  23 betonárska výstuž 01 oceľ 10 425 t 

   02 oceľ 10 505 t 

  25 pažiaca suspenzia 01 ílocementová m3 

  31 železobetónové dielce 01 do 15 t ks 

   02 nad 15 do 35 t ks 

  32 kovové dielce 01 panely m2 

   02 pomocná konštrukcia t 

 07 hĺbkové vibračné 
bezvýkopové 

24 tesniaca suspenzia 01 ílocementová m3 

 08 zo stĺpov prúdovej 
injektáže 

16 cement 01 D stĺpu do 400 mm m3 

  17 bentonit 02 D stĺpu do 600 mm m3 

   03 D stĺpu do 800 mm m3 

 10 podzemné tesniace 
kopané 

24 tesniaca suspenzia 01 ílocementová m3 

 11 vodiace 22 beton železový 01 tr. B 12,5 m2 

  32 kovové dielce 01 tr. B 12,5 m2 
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06 spevňovanie hornín a 
konštrukcií 

01 svorníky v podzemí 41 mechanicky upínané 01 dĺ. do 0,5 m ks 

  42 hydraulicky upínané 02 dĺ. do 1,0 m ks 

  43 samozávrtné 03 dĺ. do 1,5 m ks 

  44 lepené 04 dĺ. do 2,0 m ks 

  45 oceľové injektované 05 dĺ. do 2,5 m ks 

  46 oceľové maltované 05 dĺ. do 2,5 m ks 

  48 laminátové 05 dĺ. do 2,5 m ks 

 02 kotvenie na povrchu 23 predpínacia výstuž 01 hladké drôty t,ks 

   02 laná m 

   03 tyče m 

 03 kotvy v podzemí 41 mechanicky upínané 01 dĺ. do 3 m ks 

  42 hydraulicky upínané 02 dĺ. do 4 m ks 

  43 samozávrtné 03 dĺ. do 5 m ks 

  44 lepené 04 dĺ. do 6 m ks 

  45 oceľové injektované 05 dĺ. do 7 m ks 

  46 oceľové maltované 06 dĺ. do 8 m ks 

  47 oceľ.tyčové PG 
injektované 

07 dĺ. do 9 m ks 

  48 laminátové 08 dĺ. do 10 m ks 

  49 špeciálne 08 dĺ. do 10 m ks 

 09 opláštenie, spevnenie 
05 geotextília a 
geomrežovina 

01 sklon do 1:5 m2 

   02 sklon nad 1:5 do 1:2,5 m2 

   03 sklon nad 1:2,5 do 1:1 m2 

  21 striekaný betón 01 tr. C16/20 (B 20) m3 

  22 striekaný železobetón 01 tr. C16/20 (B 20) m3 

  23 oceľové prvky a 
konštrukcie 

01 z valcovaných profilov t,ks 

   02 stužujúce tiahla m 

   03 trny z betonárskej ocele m 

   04 oporné dosky ks 

   05 zabezpečovacie bariéry m2, 

  24 výstuž 01 tr. 10216 t 

   02 tr. 10335 t 

   03 tr. 10425 t 

   04 zvárané siete t 

   05 kotvenie ks 

  49 sieťovina, rohože 
01 oceľová vystužená 
oceľovými lanami 

m2 

   02 výstužná protierózna z 
prírodných vlákien 

m2 

   
03 protierózny geokompozit 
vystužený oceľovou 
sieťovinou 

m2 

   04 bentonitová rohož ks 

 10 očistenie plôch 04 pieskom 01 stien m2 

  81 vodou 02 klenieb m2 

  82 stlačeným vzduchom 03 trhlín m2 

 11 škárovanie, 
zamurovanie 

19 kameňom 
01 skalnej steny, 
kamenného muriva 

m,m2 

  29 aktivovanou maltou, 
suspenziou 

02 kameňa riadkového, 
kvadrového, lomového 

m,m2 
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11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

24 studne 01 plášť 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

  02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

 02 dno 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 krycia doska 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  

12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

24 plášť studne 01 kopanej 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 spúšťanej 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

  

25 Špeciálne studniarske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 úprava podložia 01 filtračné vrstvy 01 z kameniva ťaženého 01 drobného m3 

   02 štrkopiesku m3 

 02 umelá filtrácia 
03 dierované kameninové 
rúry 

01 od DN 125 do DN 300 
mm 

m 

   02 nad DV 300 do DN 600 
mm 

m 

02 studne 01 betónové skruže 11 celokruhové 
01 od DN 0,80 m do DN 
1,50 m 

ks 

  12 dielcové 
01 od DN 1,00 m do DN 
2,00 m 

ks 

 02 krycia doska 13 prefabrikovaná 01 jednodielnej ks 

   02 dvojdielnej ks 

 03 otvory vtokové v plášti 
studne 

21 z tehál voštinových 01 z jednej tehly ks 

   02 z dvoch tehál ks 

  22 z drenážnych rúrok 01 do DN 160mm m 

   02 DN od 160 do 210 mm m 

  23 z rúrok tlakových z PVC 01 DN 90 do DN 160 mm m 

03 zárubnice 01 rúry kameninové 31 hĺbky do 50 m 01 do DN 300 mm m 

 02 rúry z plastických hmôt 32 hĺbky nad 50 m 
02 od DN 300 do DN 800 
mm 

m 

 03 rúry oceľové 32 hĺbky nad 50 m 01 do DN 920 mm m 
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   02 nad DN 920 do 2420 
mm 

m 

 04 rúry liatinové 32 hĺbky nad 50 m 01 do DN do 500 mm m 

   02 nad DN 500 do DN 1 
000 mm 

m 

 06 dierovanie zárubníc 16 oceľových 01 vŕtaním m 

   02 vypaľovaním m 

04 obsyp a tesnenie 01 so zhutnením 
01 zo štrkopiesku 
triedeného 

01 fr.0-63 mm m3 

  02 z kameniva hrubého 01 fr. 8-16 mm m3 

  05 z vápencovej drviny 01 fr. 1-28 mm m3 
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452623 Betonárske práce 

  
45262300-4 Betonárske práce 
45262310-7 Železobetonárske práce 
45262311-4 Betonárske práce hrubej stavby 
45262320-0 Vyrovnávacie práce 
45262321-7 Vyrovnávanie podláh betónom 
45262330-3 Opravy betónom 
45262340-6 Liatie betónovej zmesi 
45262350-9 Betonárske práce z betónu bez výstuže 
45262360-2 Úprava cementovou maltou 
45262370-5 Zhotovovanie betónových nánosov/omietok 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 múry 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 05 pod stroje 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 
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   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

02 múry 01 nosné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 výplňové, obkladné 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  05 betón ťažký 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 preklady 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 04 rímsy 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 05 klenbové pásy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 06 voľne stojacich komínov 
a ventilácií 

02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 
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   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 07 oddeľovacie, ohrád, 
plotov 

01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 08 ukončujúce vrstvy 01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

 09 oporné a zárubné 01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 



887 

 

  02 betón železový 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  03 betón predpätý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

   05 liaporový m3 

  05 betón ťažký 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  14 debnenie posuvné 01 drevené m3 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 

   02 laná t 

   03 tyče t 

  23 uhlíkové kompozity 01 lamely m 

   02 tkaniny m2 

   03 rohože m2 

03 stĺpy, piliere, vzpery a 
rámové stojky (pozemné 
stavby) 

01 hranaté 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 
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 02 oblé 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 členené 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr.C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

  23 uhlíkové kompozity 01 lamely m 

   02 tkaniny m2 

   03 rohože m2 

 04 plotové 31 železobetónové 01 zabetónovanie pätky ks 

  32 oceľové 02 zasypanie zeminou ks 

  33 drevené 
03 zaliatie cementovou 
maltou 

ks 

04 steny a priečky 01 nosné, výplňové, deliace 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 parapetné, atikové 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 plotové, zábradelné 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  04 betón ľahký 01 škvarový m3 

   02 perlitový m3 

   03 keramzitový m3 

   04 troskopemzový m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 02 oceľové m2 
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   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

  23 uhlíkové kompozity 01 lamely m 

   02 tkaniny m2 

   03 rohože m2 

05 zvislé konštrukcie 
inžinierskych stavieb 

01 piliere 01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 opory 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 krídla, steny 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 stĺpy,podpery 01 betón prostý 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

 05 úložné prahy 01 betón prostý 06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

 06 rímsy 01 betón prostý 07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

   10 tr. C 45/55 (B 55) m3 

  03 betón predpätý 06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové, 
železobetónové 

m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 

   02 laná t 

   03 tyče t 

06 konštrukcie priehradné 01 priehrady 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 02 hate a plavebné komory 01 betón prostý 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

 03 spodná stavba vodných 
elektrární 

01 betón prostý 06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

 04 jadrá priehrad 01 betón prostý 07 tr. C 30/37 (B 35) m3 
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 05 odberné veže, výpuste 01 betón prostý 08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

01 plošné, klenby, škrupiny 01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 vence 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 nosníky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 strechy 01 betón prostý 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  05 betón ťažký 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové m2 

   04 drevocementové m2 

   05 polystyrénové m2 

  17 obklad 01 doskami m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 
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   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

  23 uhlíkové kompozity 01 lamely m 

   02 tkaniny m2 

   03 rohože m2 

08 vodorovné nosné 
konštrukcie inžinierskych 
stavieb 

01 prechodové dosky 02 betón železový 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 mostné dosky 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 mostné trámy 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 mostné nosníky 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

 05 mostné komorové 02 betón železový 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  03 betón predpätý 06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

   10 tr. C 45/55 (B 55) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové, 
železobetónové 

m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   05 10425 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 

   02 laná t 

   03 tyče t 

   04 voľné káble t 

 06 klenby 02 betón železový 06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  03 betón predpätý 06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

   10 tr. C 45/55 (B 55) m3 
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  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  13 debnenie zabudované 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

   03 betónové, 
železobetónové 

m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

   08 armokoše t 

   09 armobloky t 

  22 výstuž z predpínacej 
ocele 

01 hladké drôty t 

   02 laná t 

   03 tyče t 

   04 voľné káble t 

09 schodiskové konštrukcie 01 kompletné 02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 stupne 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

10 stoky 01 spodná časť 01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 horná časť 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 žľaby a vložky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 kompletné stoky kruhové 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

 05 kompletné stoky 
elipsovité 

02 betón železový 06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

 06 káble TV a R 11 debnenie tradičné 01 drevené m2 
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  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

11 štôlne 01 primárne ostenie 07 betón striekaný 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

  08 betón striekaný s 
oceľovými vláknami 

05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

  09 betón striekaný s 
umelohmotnými vláknami 

06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 sekundárne ostenie 01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

  14 debnenie posuvné 02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   03 10335 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 dno 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

  02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   03 10335 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 výplň technolog. 
nadvýlomu 

01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 05 výplň geologicky 
podmieneného nadvýlomu 

01 betón prostý 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

 
06 výplň nevzniknutých 
predpoklad. deformácíí 
výrubu 

01 betón prostý 06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

12 tunely 01 primárne ostenie 07 betón striekaný 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 
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  08 betón striekaný s 
oceľovými vláknami 

05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

  09 betón striekaný s 
umelohmotnými vláknami 

06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

03 10335 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 sekundárne ostenie 01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 03 dno 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

  02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 výplň technologického 
nadvýlomu 

01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 05 výplň geologicky 
podmieneného nadvýlomu 

01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 
06 výplň nevzniknutých 
predpokladaných 
deformácíí výrubu 

01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 07 výplň za rubom 
obmurovky 

01 betón prostý 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

 08 čelné múry portálu 01 betón prostý 06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

 09 opory tunelov a portálov 01 betón prostý 07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

 10 tunelový výklenok 01 betón prostý 07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

 11 klenba 01 betón prostý 07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

 12 tunelová stoka 01 betón prostý 07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 



895 

 

 13 pätkový prah 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

06 10505 t 

13 šachty podzemné 01 primárne ostenie 07 betón striekaný 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

  08 betón striekaný s 
oceľovými vláknami 

05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

  09 betón striekaný s 
umelohmotnými vláknami 

06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 02 sekundárne ostenie 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 04 výplň technologického 
nadvýlomu 

01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 05 výplň geologicky 
podmieneného nadvýlomu 

01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 
06 výplň nevzniknutých 
predpokladaných 
deformácíí výrubu 

01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 07 výplň za rubom 
obmurovky 

01 betón prostý 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

 08 na tunelovej stoke-dno 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 09 na tunelovej stoke-steny 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

14 chladiace veže 
01 deliacich stien a priečok 
zvislého alebo šikmého 
plášťa 

02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 02 ťahového komína v tvare 
hyperbolickom 

11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

 
03 prievlakov, nosníkov 
ventilátorov, voľných 
trámov 

12 debnenie z dielcov 02 oceľové m2 

 04 stropy ventilátorových 
chladiacich veží 

14 debnenie posuvné 02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 
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   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

15 zásobníky, nádrže, silá 

01 steny pôdorysu 
štvoruholníkového, 
mnohouholníkového alebo 
kruhového 

02 betón železový 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 45) m3 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

  14 debnenie posuvné 02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

17 vysoké komíny 01 doska výsypky, ochodzu 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 02 podstavec 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

 03 ochranné puzdro drieku 02 betón železový 06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

 04 driek 11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

 05 stužujúci veniec 12 debnenie z dielcov 02 oceľové m2 

  14 debnenie posuvné 02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

18 žiarotechnické 
konštrukcie 

01 dlažby a podlahy 10 žiarobetón 11 hutný m3 

 02 steny, múry, pätky 10 žiarobetón 12 ľahčený m3 

 03 klenby, stropy 10 žiarobetón 12 ľahčený m3 

 04 šachty 10 žiarobetón 12 ľahčený m3 

 05 výmurovky, obmúrovky 10 žiarobetón 12 ľahčený m3 

 06 vypuzdrenie 10 žiarobetón 12 ľahčený m3 

 07 vydusanie dna 10 žiarobetón 12 ľahčený m3 

19 kompletné konštrukcie 
01 kanály a žľaby 
vodohospodárskych 
zariadení 

01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 kompletné čistiace a 
zachytávacie objekty 

01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 hydroglobusy 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 kanály inžinierskych 
sietí, nádržky 

01 betón prostý 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 
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   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

  14 debnenie posuvné 02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

20 podkladné konštrukcie 01 podkladné vrstvy 01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 tesniace vrstvy, prahy 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky, bloky, sedlá, 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 04 vyrovnávacie 
konštrukcie 

01 betón prostý 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

21 spevnené plochy 01 rigol 01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 pätky, opevnenie 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

24 studne 01 plášť 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

  02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

 02 dno 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 krycia doska 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 
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   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

25 doplňujúce konštrukcie 01 šachty domové 01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3,ks 

 02 šachty armatúrne 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 šachty kanalizačné 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3,ks 

 04 spádoviská kanalizačné 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3,ks 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3,ks 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  12 debnenie z dielcov 01 drevené m2 

   02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 05 komory káblových tratí 01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3,ks 

 06 čelá priepustov 02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 07 vtokové nádržky 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3,ks 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3,ks 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3,ks 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 08 vpusty kanalizačné 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3,ks 

  02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3,ks 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3,ks 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3,ks 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 09 obetónovanie potrubia 01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3,ks 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3,ks 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3,ks 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3,ks 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3,ks 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B40) m3 

  02 betón železový 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3,ks 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3,ks 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3,ks 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 
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   08 tr. C 35/45 (B40) m3 

  11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 

   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

 10 priekopové žľaby 01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3,ks 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3,ks 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3,ks 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3,ks 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3,ks 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

  

14 Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 mazanina 
01 krycia s povrchovou 
úpravou 

01 z betónu prostého 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

 02 krycia bez povrchovej 
úpravy 

01 z betónu prostého 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 
03 podkladná, 
vyrovnávacia, oddeľujúca, 
plávajúca 

01 z betónu prostého 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

02 poter 01 krycí 01 z malty cementovej 
01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 02 vyrovnávací 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 03 pálený 
02 z malty 
pieskovocementovej 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 04 popolčekocementový 
41 malta 
popolčekovocementová 

01 hladený dreveným 
hladidlom 

m2 

 05 perlitovocementový 
42 malta 
perlitovovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 06 boxitovocementový 43 malta boxitocementová 
02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 07 barytovocementový 
44 malta 
barytovocementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

 08 polystyréncementový 
45 malta 
polystyréncementová 

02 hladený oceľovým 
hladidlom 

m2 

03 násyp 
01 pod podlahy, mazaniny 
a dlažby 

58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 

 02 pod základ. konštrukcie 
58 z recyklovaného 
materiálu 

01 betónového m3 

   02 tehlového m3 

   03 asfaltového m3 
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452625 Murovanie a murárske práce 

  
45262500-6 Murovanie a murárske práce 
45262510-9 Kamenárske práce 
45262511-6 Kamenosochárstvo 
45262512-3 Hladké (opracované) kamenárske práce 
45262520-2 Murárske práce 
45262521-9 Murovanie lícovými tehlami 
45262522-6 Murovanie 
  
  

12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 tehly pálené 01 plné m3 

 02 pätky 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

  15 betónové tvárnice 
(bloky) 

01 plné m3 

   02 duté m3 

02 múry 01 nosné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 výplňové 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 ukončujúce vrstvy 01 tehly pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 vápennocementové m3 

   02 plynosilikátové m3 

   03 pórobetónové m3 

   04 betónové m3 

   05 drevocementové m3 

   06 vápennopieskové m3 

   07 polystyrénové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 04 obkladové 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

   02 dierované m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 
opracované 

01 šamotové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 06 prekladov 13 valcované nosníky 01 tvaru I alebo U t 

 07 klenbových pásov 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 08 plotov, ohrád 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

   02 dierované m3 

   03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

 09 šachiet, žúmp 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 
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   02 dierované m3 

 10 oporné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 vápennopieskové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

03 piliere, stĺpy 01 štvorhranné 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 viachranné 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

 03 oblé 01 tehly a tvarovky pálené 03 tvarovky m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 vápennopieskové m3 

   04 plynosilikátové m3 

   05 pórobetónové m3 

   06 betónové m3 

  05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

   02 lícovaný m3 

04 priečky, steny 01 výplňové, deliacie 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 

   05 pórobetónové m2 

   06 drevocementové m2 

   07 betónové m2 

   08 hlinené m2 

 02 izolačné 
primurovky,obklady 

01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

   02 dierované m2 

   03 tvarovky m2 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m2 

   04 plynosilikátové m2 

   05 pórobetónové m2 

07 stropné a strešné 
konštrukcie budov 
(pozemných stavieb) 

02 klenby 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 04 nosníky 13 valcovaný materiál 01 tvaru I alebo U t 

09 schodiská 01 stupne 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 plné m3 

16 komíny a ventilácie 01 voľne stojace 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 priľahlé 01 tehly a tvarovky pálené 02 dierované m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

03 plné vápennopieskové m3 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

 03 puzdro komínového 
prieduchu 

03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m3 

  30 rúry 01 kameninové m 

   02 drenážne pálené m 

   03 kovové m 

  31 vložky 01 pevné m 

   02 nafukovacie m 

 04 ukončujúce vrstvy 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 
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   02 dierované m3 

17 vysoké komíny 01 nadzákladové murivo 01 tehly a tvarovky pálené 06 komínové m3 

 02 ochranné puzdro drieku 
02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 šamotové m3 

   02 betónové m3 

 03 driek 01 tehly a tvarovky pálené 06 komínové m3 

  15 betónové tvárnice 
(bloky) 

07 plné m3 

 04 zaústenie kanálov 01 tehly a tvarovky pálené 06 komínové m3 

 05 vypuzdrenie výsypiek 01 tehly a tvarovky pálené 06 komínové m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 šamotové m3 

 06 výplňové murivo 01 tehly a tvarovky pálené 06 komínové m3 

18 žiarotechnické 
konštrukcie 

01 dlažby a podlahy 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 steny, múry, pätky 
02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 šamotové, dinasové m3 

 03 klenby, stropy 
02 tehly a tvárnice 
nepálené 

02 žiarobetónové m3 

   03 magnezitové, 
chrómmagnezitové 

m3 

 05 výmurovky, obmúrovky 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 šamotové, dinasové m3 

   02 žiarobetónové m3 

   03 magnezitové, 
chrómmagnezitové 

m3 

 06 vypuzdrenie výsypiek 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 šamotové m3 

   02 žiarobetónové m3 

 07 vydusanie dna 41 dusacou hmotou 01 uhlíkovou m3 

   02 plastickou m3 

19 kompletné konštrukcie 01 kanály inžinierskych sietí 01 tehly a tvarovky pálené 01 voľné m 

   02 priľahlé m 

 02 domové šachty 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m 

 03 dymové kanály 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m 

21 spevnené plochy 01 pätky, opevnenie 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 

 02 rigol 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

22 podlahové konštrukcie 01 dlažby 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m2 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m2 

24 plášť studne 01 kopanej 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

 02 spúšťanej 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m3 

25 doplňujúce konštrukcie 01 čelá priepustov 05 lomový kameň 01 nelícovaný m3 
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452626 Práce na výstavbe priemyselných komínov 

  
45262610-0 Priemyselné komíny 
45262620-3 Oporné múry 
45262630-6 Výstavba pecí 
45262640-9 Práce na zlepšenie životného prostredia 
45262650-2 Obkladacie práce 
45262660-5 Práce na odstraňovaní azbestu 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 základy 01 pásy 01 betón prostý 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

 02 pätky 01 betón prostý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

 03 dosky 01 betón prostý 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/ 10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/57 (B 50) m3 

02 múry 09 oporné a zárubné 01 betón prostý 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

   03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

  02 betón železový 02 tr. C 8/10 (B 10) m3 

  03 betón predpätý 03 tr. C 12/15 (B 15) m3 

   04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

   05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

   06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

   07 tr. C 30/37 (B 35) m3 

   08 tr. C 35/45 (B 40) m3 

   09 tr. C 40/50 (B 50) m3 

17 vysoké komíny 01 doska výsypky, ochodzu 02 betón železový 04 tr. C 16/20 (B 20) m3 

 02 podstavec 02 betón železový 05 tr. C 20/25 (B 25) m3 

 03 ochranné puzdro drieku 02 betón železový 06 tr. C 25/30 (B 30) m3 

 04 driek 11 debnenie tradičné 01 drevené m2 

 05 stužujúci veniec 12 debnenie z dielcov 02 oceľové m2 

  14 debnenie posuvné 02 oceľové m2 

  21 výstuž z betonárskej 
ocele 

01 10216 t 

   02 11373 t 
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   06 10505 t 

   07 zo zváraných sietí t 

  

12 Murárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

17 vysoké komíny 01 nadzákladové murivo 01 tehly a tvarovky pálené 06 komínové m3 

 02 ochranné puzdro drieku 
02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 šamotové m3 

   02 betónové m3 

 03 driek 01 tehly a tvarovky pálené 06 komínové m3 

  15 betónové tvárnice 
(bloky) 

07 plné m3 

 04 zaústenie kanálov 01 tehly a tvarovky pálené 06 komínové m3 

 05 vypuzdrenie výsypiek 01 tehly a tvarovky pálené 06 komínové m3 

  02 tehly a tvárnice 
nepálené 

01 šamotové m3 

 06 výplňové murivo 01 tehly a tvarovky pálené 06 komínové m3 

19 kompletné konštrukcie 03 dymové kanály 01 tehly a tvarovky pálené 01 plné m 

  03 tehly žiaruvzdorné 01 šamotové m 
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453111 Elektroinštalačné práce v obytných budovách 

  
45311100-1 Elektroinštalačné práce v obytných budovách 
  
  

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 úložný materiál 
01 rúrky elektroinšt., uloź. 
pod omietkou 

01 ohybné 01 plastové m 

 02 rúrky elektroinšt., ulož. 
voľne 

02 tuhé 02 kovové, pozinkované m 

 03 rúrky elektroinšt., ulož. 
pevne 

02 tuhé 03 kovové, s ochr. náterom m 

 04 rúrky elektroinšt., ulož. 
na stroji 

02 tuhé 04 kovové, bez náteru m 

 05 rúrky ochranné, ulož. 
pod omietkou 

02 tuhé 04 kovové, bez náteru m 

 06 rúrky ochranné, ulož. 
voľne 

02 tuhé 04 kovové, bez náteru m 

 07 rúrky ochranné, ulož. 
pevne 

02 tuhé 04 kovové, bez náteru m 

 08 lišty elektroinšt., ulož. 
pevne 

01 preťahovacie 01 plastové m 

  02 vkladacie 02 kovové m 

 11 škatule elektroinšt., 
zapustené 

01 prístrojové 01 plastové m 

 12 škatule elektroinšt., na 
povrchu 

02 odbočné 02 kovové m 

  03 preťahovacie 03 nevýbušné ks 

   04 lisovaný izolant ks 

 13 príchytky ( hmoždinky ) 01 polyamydové 01 murivo tehlové m 

   02 ostro pálená tehla m 

   03 betón, železobetón m 

 14 svorky 01 lustrové 01 spojovacie m 

04 Vedenia nadzemné NN 19 drážky 01 pre rúrky, alebo káble 01 do múru ks 

   02 do betónu ks 

 20 otvory do múru 01 pre skrine 01 vývodkové ks 

   02 istiace ks 

   03 rozvodnice ks 

08 káble Cu 01 NN 01 káble silové 01 ulož. voľne m 

  02 káble závesné 01 ulož. voľne m 

  03 káble vlečné 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

  04 káble teplovzdorné 02 ulož. pevne m 

  05 káble vf koaxiálne 03 ulož. pod omietkou m 

  06 káble návestné 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

  07 káble oznamovacie 
04 ulož. pod omietkou v 
rúrkach 

m 

  09 káble špeciálne 
05 ulož. pod omietkou v 
strope 

m 



906 

 

  10 káble pre MaR pre 
elektrárne 

06 ulož. v omietke m 

   07 ulož. v omietke v strope m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch ks 

   10 ulož. zvisle v jame ks 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

   12 ulož. na strojoch pás. 
dopravy 

m 

   13 ulož. na strojoch 
banských 

m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

   15 ulož. pod vodnými tokmi m 

   16 ulož. v podlahe m 

  14 vodiče izolované 01 ulož. voľne m 

   02 ulož. pevne m 

   04 ulož. pod omietkou v 
rúrkach 

m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

  15 vodiče mikrofónne 01 ulož. voľne m 

   02 ulož. pevne m 

   04 ulož. pod omietkou v 
rúrkach 

m 

   08 ulož. v chráničkách ks 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

   16 ulož. v podlahe m 

  16 ochr. nátery káblov 01 proti ohňu ks 

   02 proti lúhom m 

   03 proti kyselinám m 

  17 zväzkovanie káblov 01 jednožilových m 

  18 zaťahovanie káblov 01 do chráničiek m 

   02 do kolektorov m 

  19 pretočenie káblov 01 zaist. koncov m 

  20 zvinutie a rozvinutie 
kábla 

01 ulož. voľne m 

09 káble Al 01 NN 01 káble silové 01 ulož. voľne m 

  02 káble závesné 01 ulož. voľne m 

  03 káble vlečné 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

   12 ulož. na strojoch pás. 
dopravy 

m 

   13 ulož. na strojoch 
banských 

m 

  04 káble teplovzdorné 02 ulož. pevne m 

  06 káble špeciálne 03 ulož. pod omietkou m 

   04 ulož. pod omietkou v 
rúrkach 

m 
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   05 ulož. pod omietkou v 
strope 

m 

   06 ulož. v omietke m 

   07 ulož. v omietke v strope m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

   12 ulož. na strojoch pás. 
dopravy 

m 

   13 ulož. na strojoch 
banských 

m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

   15 ulož. pod vodnými tokmi m 

  09 vodiče izolované 01 ulož. voľne m 

   02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

  10 ochr. nátery káblov 01 proti ohňu m 

   02 proti lúhom a kyselinám m 

  11 zväzkovanie káblov 01 proti ohňu m 

  12 zaťahovanie káblov 01 do chráničiek m 

   02 do kolektorov m 

  14 označovacie štítky 
káblov 

01 jednožilových m 

   02 viac žilových m 

10 káblové súbory, 
ukončenie vodičov 

01 NN 
01 káblové koncovky 
staničné 

01 jednožilové ks 

  02 káblové koncovky 
vonkajšie 

02 viacžilové ks 

  03 káblové spojky priame 01 jednožilové ks 

  04 kábové spojky odbočné 02 viacžilové ks 

  05 manžety 01 opravné ks 

  06 priechodky 01 tesniace ks 

  07 ukonč. vodičov v 
rozvádzačoch 

01 koncovkami staničnými ks 

   02 koncovkami vonkajšími ks 

   03 vodičovými koncovkami ks 

  11 ukonč. celoplastových 
káblov 

04 páskami ks 

   05 teplom zmršt. hadicami ks 

   06 záklopkami ks 

   07 upchávkami ks 

   08 upchávkami 
nevýbušnými 

ks 

   09 pásmi ks 

   10 letovaním ks 

  12 ukonč. tienenia kábla 02 koncovkami vonkajšími ks 

  13 ukonč. tienenia 1 žily 
kábla 

03 vodičovými koncovkami ks 

   05 teplom zmršt. hadicami ks 

   07 upchávkami ks 
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   08 upchávkami 
nevýbušnými 

ks 

   09 pásmi ks 

   10 letovaním ks 

  18 ochrana spojky 01 protikorózna ks 

  19 prúd. prepojenie koľajníc 01 prepojkou ks 

11 spínacie, spúšťacie a 
regulačné ústrojenstvá 

01 spínače NN, domové, 
nástenné 

01 jednopólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 02 spínače NN, domové, 
polozapustené 

02 dvojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 03 spínače NN, domové, 
zapustené 

03 trojpólové 03 pre prostr. mokré ks 

 04 spínače NN, domové, 
lištové 

04 štvorpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

  05 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 05 spínače NN špeciálne 01 automaty 01 schodišťové ks 

  02 regulátory 02 osvetlenia ks 

  03 koncové 03 polohy ks 

 06 spínače NN vačkové ( 
komorové ) 

01 vstavné 01 pre prostr. obyčajné ks 

  02 v kryte 02 pre prostr. vlhké ks 

  03 v kryte s poistkami 03 pre prostr. mokré ks 

  04 v kryte so zásuvkou a 
poistkami 

04 pre prostr. vonkajšie ks 

  05 v kryte s prívodkou a 
poistkami 

05 pre prostr. výbušné ks 

  06 v kryte s prívodkou a 
ističom 

05 pre prostr. výbušné ks 

 07 zásuvky NN, domové, 
nástenné 

01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 08 zásuvky NN, domové, 
polozapustené 

02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 09 zásuvky NN, domové, 
zapustené 

03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

 10 zásuvky NN, domové, 
vstavné 

04 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 11 zásuvky NN, 
priemyselné, nástenné 

01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 12 zásuvky NN, 
priemyselné, vstavné 

02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 13 zásuvky NN, 
priemyselné, spojovacie 

03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

  04 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

  05 mnohopólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 14 prívodky NN, 
priemyselné, nástenné 

01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 15 prívodky NN, 
priemyselné, vstavné 

02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 16 prívodky NN, 
priemyselné, spojovacie 

03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

  04 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 19 vidlice NN, domové 01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 20 vidlice NN, priemyselné 02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

  03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

  04 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

  05 mnohopólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 
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 21 spínače NN, valcové, 
vstavné 

01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 22 spínače NN, valcové, v 
kryte 

02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 23 spínače NN, valcové, v 
kryte s poistkami 

03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

   04 pre prostr. vonkajšie ks 

 24 vypínače NN, kĺbové 01 jednopólové 01 vnútorné ks 

 25 prepínače NN, kĺbové 02 dvojpólové 01 vnútorné ks 

  03 trojpólové 01 vnútorné ks 

  04 štvorpólové 01 vnútorné ks 

 33 revízie, nastavenie a 
vyskúšanie 

01 jednopólové 01 vnútorné ks 

   02 VN ks 

   03 VVN ks 

12 prístroje istiace 01 poistky NN 01 závitové 01 vstavné ks 

  02 nožové 02 na panel ks 

  03 valcové 02 na panel ks 

 03 ochrany prepäťové 01 NN 01 vnútorné ks 

   02 vonkajšie ks 

 04 ističe NN inštalačné 01 NN 01 vnútorné ks 

 05 ističe NN deiónové 02 dvojpólové 02 vonkajšie ks 

  03 trojpólové 03 v skrini ks 

  04 štvorpólové 04 v skrini nevýbušnej ks 

 06 odpínače poistkové NN 01 jednopólové 01 vnútorné ks 

 07 odpojovače poistkové 
NN 

02 dvojpólové 02 vonkašie ks 

  03 trojpólové 02 vonkašie ks 

  04 štvorpólové 02 vonkašie ks 

 10 pohony 01 ističov 01 ručné ks 

   02 elektrické ks 

   03 vzduchové ks 

  02 poistkových 
odpojovačov 

01 ručné ks 

  03 poistkových odpínačov 01 ručné ks 

 11 blokovanie 01 ističov 01 mechanické ks 

   02 elektrické ks 

 12 skrine 01 poistkové 01 do múru ks 

  02 ističové 02 na stožiar ks 

   03 nevýbušné ks 

13 stykače, relé, istiace 
transformátorčeky 

01 stykače NN 01 striedavé 01 vstavané ks 

 02 stykačové kombinácie 
NN 

02 jednosmerné 02 v skrini ks 

   03 v skrini nevýbušnej ks 

 04 relé istiace 01 nadprúdové 01 vstavné ks 

 05 transformátorčeky 
istiace 

01 nadprúdové 02 v skrini ks 

   03 v skrini nevýbušnej ks 

14 prístroje ovládacie, 
signalizačné a návestné 

01 ovládače nepresvetlené 01 tlačidlové 01 vstavné ks 

 02 ovládače presvetlené 02 otočné 02 v skrini ks 

  03 dotykové 03 v skrini nevýbušnej ks 

 03 prepínače nepresvetlené 01 voltmetrové 01 vstavné ks 
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 04 prepínače presvetlené 02 ampérmetrové 02 v skrini ks 

  03 meracích miest 03 v skrini nevýbušnej ks 

  04 ovládacích miest 03 v skrini nevýbušnej ks 

  05 signálne 03 v skrini nevýbušnej ks 

 05 svietidlá 01 signálne 01 vstavné ks 

   02 v skrini ks 

   03 v skrini nevýbušnej ks 

 06 ukazovatele 01 stavov 01 vstavné ks 

 07 zvončeky 01 striedavé 01 do prostr. obyčajného ks 

 08 húkačky 02 jednosmerné 02 do prostr. vonkajšieho ks 

 09 sirény 02 jednosmerné 03 do prostr. výbušného ks 

15 relé a ochrany 01 relé 01 pomocné 01 vstavné ks 

  02 časové 02 na panel ks 

  03 kmitacie 03 do prostr. výbušného ks 

  04 pamäťové 03 do prostr. výbušného ks 

  05 prúdové 03 do prostr. výbušného ks 

  06 napäťové 03 do prostr. výbušného ks 

  07 návestné 03 do prostr. výbušného ks 

  08 poruchovej signalizácie 03 do prostr. výbušného ks 

  09 pre kontrolu kvapalín 03 do prostr. výbušného ks 

  10 pre kontrolu plynov 03 do prostr. výbušného ks 

  11 pre kontrolu účinníka 03 do prostr. výbušného ks 

  12 pre kontrolu rýchlosti 
(otáčok) 

03 do prostr. výbušného ks 

  13 multifunkčné 03 do prostr. výbušného ks 

  14 zdrojové 03 do prostr. výbušného ks 

  15 regulačné 03 do prostr. výbušného ks 

  16 translátory 03 do prostr. výbušného ks 

  17 ohranné 03 do prostr. výbušného ks 

  18 adaptér 03 do prostr. výbušného ks 

 02 ochrany 01 nadprúdové 01 vstavné ks 

  02 zrovnávacie prúdové 02 na panel ks 

  03 napäťové 03 do prostr. výbušného ks 

  04 dištančné 03 do prostr. výbušného ks 

  05 frekvenčné 03 do prostr. výbušného ks 

  06 zemné 03 do prostr. výbušného ks 

  07 mrežových sietí 03 do prostr. výbušného ks 

  08 pre opätovné zapínanie 03 do prostr. výbušného ks 

  09 pri strate budenia 03 do prostr. výbušného ks 

  10 generátorové 03 do prostr. výbušného ks 

  11 prípojníc 03 do prostr. výbušného ks 

  12 tepelné 03 do prostr. výbušného ks 

  13 zábleskové 03 do prostr. výbušného ks 

  14 plynové 03 do prostr. výbušného ks 

  15 motorov 03 do prostr. výbušného ks 

  16 staničných batérií 03 do prostr. výbušného ks 

  17 hlásiče izolačného stavu 03 do prostr. výbušného ks 

 03 revízie a nastavenia 01 ochrán 01 elektronických ks 

   02 elektromechanických ks 

 04 zdroj 01 prúdový 01 vstavané ks 

   02 na panel ks 
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16 prístroje meracie 01 elektromery jednofázové 01 watthodinové 01 elektronické ks 

 02 elektromery trojfázové 02 varhodinové 02 elektromechanické ks 

  03 nadlimitné 02 elektromechanické ks 

  04 vysielacie 02 elektromechanické ks 

  05 súčtové 02 elektromechanické ks 

  06 registračné 02 elektromechanické ks 

 18 svorkovnice skúšobné 01 pre elektromery 01 elektronické ks 

   02 elektromechanické ks 

 19 hradiace členy 01 HDO 01 vstavné ks 

19 rozvádzače 01 NN 01 rozvádzače, 1 pole 01 silové, prúd striedavý ks 

  02 rozvodnice 
02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

  03 rozpojovacie a istiace 
skrine 

01 silové, prúd striedavý ks 

   02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

   03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

  04 hlavné domové skrine 01 silové, prúd striedavý ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

  07 skrine 03 ovládacie, prúd striedavý ks 

  08 panely 01 silové, prúd striedavý ks 

   02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

   03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   07 prevodové ks 

  09 blokové trafostanice 
04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   05 kompenzačné ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

  12 piliery pod rozvádzače 01 polypropylemový ks 

20 svietidlá a osvetľovacie 
zariadenia 

02 svietidlá 01 interiérové 01 žiarivkové ks 

  02 pouličné 02 výbojkové ks 

  03 priemyselné 03 žiarovkové ks 

  04 nevýbušné 04 LED diódy ks 

 05 príslušenstvo 01 pre svietidlá 01 predradné prístroje ks 

   02 výložníky ks 

   03 závesy ks 

22 uzemňovacie a 
bleskozvodné vedenia 

01 zachytávače aktívne 01 tyčové 01 ionizačné ks 

 02 zachytávače pasívne 01 FeZn 01 tyčové ks 

  02 Cu 02 drôtové m 

  03 Fe/Cu 03 lanové m 

  04 Al 04 pásové m 

  05 AlMgSi 04 pásové m 

 03 vodiče nadzemné, na 
povrchu 

01 FeZn 01 drôtové ks 
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 04 vodiče nadzemné, v 
rúrkach pod om. 

02 Cu 02 lanové m 

  03 Fe/Cu 03 pásové m 

  04 Al 04 nevýbušné m 

  05 AlMgSi 04 nevýbušné m 

  06 AlFe 04 nevýbušné m 

 05 podpery 01 vodičov nadzemných 01 FeZn ks 

   02 Cu ks 

   03 Fe/Cu m 

   04 Al m 

   05 AlMgSi ks 

   06 plastové ks 

 07 svorky 01 pre vedenia nadzemné 01 FeZn ks 

   02 Cu ks 

   03 Fe/Cu m 

   04 Al m 

   05 AlMgSi ks 

  02 pre vedenia v zemi 01 FeZn ks 

   02 Cu m 

   03 Fe m 

 08 štítky 01 číslovacie 01 plastové ks 

   02 kovové ks 

 09 škatule pre skúš. svorky 01 do múru 01 plastové ks 

  02 do zeme 02 kovové m 

 10 vedenia v zemi 01 FeZn 01 tyčové ks 

  02 Cu 02 drôtové m 

  03 Fe 03 pásové m 

   04 doskové m 

   05 rúrové ks 

 11 ochranné pospájanie 01 vodiče Cu holé 01 ulož. pod omietkou ks 

  02 vodiče Cu izolované 
02 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m 

   03 ulož. pevne m 

   04 ulož. voľne ks 

 12 nátery 01 zvodových vodičov 01 1 x základný, 2 x krycí ks 

 13 bentonit 01 v zemi 
01 pre zlepšenie 
uzemnenia 

ks 

 14 meranie 01 rezistencie uzemnenia 01 jedného zvodu ks 

  02 rezistivity pôdy 01 v jednom mieste ks 

 15 revízie 01 bleskozvodu 01 za jeden zvod ks 

  

92 Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 slaboprúdové rozvody 01 káble Cu 01 oznamovacie 01 ulož. voľne m 

 02 káble Al 03 silnoprúdové 02 ulož. pod omietkou ks 

 03 vodiče Cu, izolované 04 miestne 
03 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m 

 05 vodiče Al izolované 05 informačnej techniky 04 ulož. pevne m 

 07 šnúry Cu 06 EPS 05 ulož. v lištách m 

 08 laná Cu 07 EZS 06 ulož. v žľaboch m 
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   07 ulož. pevne, na roštoch m 

   08 ulož. voľne, na lávkach m 

   09 ulož. na príchytkách m 

   10 v podlahe m 

   11 nosné ľano m 

 09 káble Cu tienené 01 oznamovacie 01 ulož. voľne m 

  02 návestné 04 ulož. pevne ks 

   06 ulož. v žľaboch m 

   09 ulož. na príchytkách m 

   10 v podlahe m 

   11 nosné ľano m 

 10 vodiče Cu tienené 04 miestne 02 ulož. pod omietkou ks 

  05 informačnej techniky 
03 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m 

  06 EPS 04 ulož. pevne m 

  07 EZS 05 ulož. v lištách m 

  08 káblovej TV 06 ulož. v žľaboch ks 

  09 TV a R 07 ulož. pevne, na roštoch m 

  10 DR 08 ulož. voľne, na lávkach m 

   09 ulož. na príchytkách m 

   10 v podlahe m 

   11 nosné ľano m 

 11 káble optické 01 oznamovacie 01 ulož. voľne m 

  04 miestne 
03 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m 

  05 informačnej techniky 04 ulož. pevne m 

   05 ulož. v lištách m 

   06 ulož. v žľaboch m 

   07 ulož. pevne, na roštoch m 

   08 ulož. voľne, na lávkach m 

   09 ulož. na príchytkách m 

   10 v podlahe m 

 12 hmoždinky 01 do múru 01 plastové m 

 13 príchytky 02 do betónu 02 kovové m 

 14 rúrky 01 tuhé 01 plastové m 

   02 kovové m 

   03 gumové m 

  02 ohybné 01 plastové ks 

   03 gumové ks 

 15 škatule 01 prístrojové 01 pod omietku m 

  02 odbočné 02 na povrch m 

  03 preťahovacie 01 pod omietku m 

   02 na povrch ks 

   06 pre pancierový rozvod ks 

   07 do dvojitej podlahy ks 

  04 pre siete PC 01 pod omietku m 

  05 pre káblovú TV 03 na hmoždinky m 

  06 pre TV a R 04 pre ploché vodiče m 

  07 pre DR 05 pre lIštový rozvod m 

  08 pre EPS 02 na povrch ks 

  09 pre EZS 03 na hmoždinky ks 
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   05 pre lIštový rozvod m 

   06 pre pancierový rozvod m 

   07 do dvojitej podlahy m 

  10 odvíčkovanie 06 pre pancierový rozvod ks 

   07 do dvojitej podlahy m 

 16 žľaby káblové, s krytom 01 nástenné 01 plastové m 

 17 žľaby káblové, bez krytu 02 na podlahu 02 FeZn m 

  03 do podlahy 03 Al m 

  04 do dvojitej odlahy 03 Al m 

 18 rošty káblové 01 pre pevné ulož. káblov 01 FeZn m 

  02 pre voľné ulož. káblov 02 kovové, s ochr. náterom m 

  03 pre voľné ulož. káblov, s 
doskami 

02 kovové, s ochr. náterom ks 

 19 výložníky 01 pre rošty 01 FeZn m 

  02 pre žľaby 02 kovové, s ochr. náterom m 

  03 pre rúry 02 kovové, s ochr. náterom ks 

 20 stojiny 01 s výložníkmi 01 FeZn m 

   02 kovové, s ochr. náterom m 

 21 lišty elektroinštalačné 01 nástenné 01 plastové m 

  02 do podlahy 02 kovové m 

  03 do dvojitej podlahy 02 kovové ks 

 22 svorky 01 radové 01 Cu m 

 23 svorkovnice 02 prístrojové 01 Cu ks 

  03 uzemňovacie 01 Cu m 

 24 pásky 01 rozvodné 01 Cu m 

  02 rozpojovacie 01 Cu ks 

  03 prepojovacie 01 Cu m 

 25 zásuvky 01 telefónne 01 pod omietku m 

  02 pre siete PC 02 na povrch m 

  03 pre káblovú TV 03 do podlahy m 

  04 pre TV a R 04 do dvojitej podlahy m 

  05 pre DR 04 do dvojitej podlahy m 

  06 pre EPS 04 do dvojitej podlahy m 

  07 pre EZS 04 do dvojitej podlahy ks 

 26 ružice 01 telefónne 01 plastové m 

 27 tlačidlá 01 telefónne 02 kovové m 

   03 keramické m 

 28 konektory 01 káblové 01 perové m 

  02 panelové 02 nožové m 

 29 zariadenia istiace 01 spodky 01 poistkové m 

  02 pásy 01 poistkové ks 

  03 prepäťové ochrany 01 pre silnoprúdové zar. m 

  04 bleskoistky 02 pre oznamovacie zar. ks 

   03 pre zabezpečovacie zar. m 

   04 pre siete PC m 

   05 pre EPS m 

 30 súpravy 01 istiace 01 do skrine m 

   02 na konštrukciu m 

   03 pre káblové závery m 

 31 skrine 01 rozvodné 01 kovové m 

  02 káblové 02 plastové m 
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  03 pre siete PC 03 drevené m 

  04 pre káblovú TV 03 drevené m 

  05 pre TV a R 03 drevené m 

  06 pre DR 03 drevené m 

  07 pre EPS 03 drevené m 

  08 pre EZS 03 drevené ks 

 32 konštrukcie 01 oceľové 01 pozinkované m 

   02 s ochr. náterom m 

 33 obalenie 01 káblov 01 nehorľavou fóliou m 

 34 zábrany 01 káblov 01 vodné m 

 35 ukončenie 01 káblov 01 káblovou formou m 

   02 zmršťovacou záklopkou m 

   03 páskou m 

  02 drôtov 04 so svorkou ks 

   05 kabelovým okom ks 

   06 pocínovaním vodičov m 

 36 koberce 01 dielektrické 01 na podlahu m 

 37 príchytka kabelová 01 na konštrukciu 01 pozinkované m 

 38 príprava 01 na kábloch 01 odmeranie a odrezanie m 

   02 ulož do kabelovej 
truhličky 

m 

   03 ulož na rošte m 

   04 ulož na kabelovej lávke m 

   05 odpojenie, pripojenie m 
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453112 Elektroinštalačné práce v neobytných budovách 

  
45311200-2 Elektroinštalačné práce v neobytných budovách 
  
  

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 úložný materiál 
01 rúrky elektroinšt., uloź. 
pod omietkou 

01 ohybné 01 plastové m 

 02 rúrky elektroinšt., ulož. 
voľne 

02 tuhé 02 kovové, pozinkované m 

 03 rúrky elektroinšt., ulož. 
pevne 

02 tuhé 03 kovové, s ochr. náterom m 

 04 rúrky elektroinšt., ulož. 
na stroji 

02 tuhé 04 kovové, bez náteru m 

 05 rúrky ochranné, ulož. 
pod omietkou 

02 tuhé 04 kovové, bez náteru m 

 06 rúrky ochranné, ulož. 
voľne 

02 tuhé 04 kovové, bez náteru m 

 07 rúrky ochranné, ulož. 
pevne 

02 tuhé 04 kovové, bez náteru m 

 08 lišty elektroinšt., ulož. 
pevne 

01 preťahovacie 01 plastové m 

  02 vkladacie 02 kovové m 

 09 hadice, ulož. voľne 01 ohybné 01 plastové m 

 10 hadice, ulož. pevne 01 ohybné 02 kovové m 

   03 gumové m 

 11 škatule elektroinšt., 
zapustené 

01 prístrojové 01 plastové m 

 12 škatule elektroinšt., na 
povrchu 

02 odbočné 02 kovové m 

  03 preťahovacie 03 nevýbušné ks 

   04 lisovaný izolant ks 

 13 príchytky ( hmoždinky ) 01 polyamydové 01 murivo tehlové m 

   02 ostro pálená tehla m 

   03 betón, železobetón m 

 14 svorky 01 lustrové 01 spojovacie m 

02 oceľové konštrukcie 
01 káblové rošty - norm. 
vyhotovenie 

01 kovové 01 pozinkované m 

 02 káblové rošty - zosil. 
vyhotovenie 

04 liatinové 02 poolovené m 

 03 káblové výložníky 
nástenné 

04 liatinové 03 s náterom ks 

 04 káblové výložníky 
závesné 

04 liatinové 04 bez náteru ks 

 05 káblové stojiny 02 plastové 03 s náterom ks 

 06 káblové háky 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 07 káblové stojiny s 
výložníkmi 

03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 08 káblové vešiaky 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 09 káblové závesy 
hrebeňové 

03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 10 káblové závesy reťazové 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 11 káblové objímky 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 
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 12 káblové držiaky 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 13 káblové žľaby 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 14 konzoly kotevné 01 s 1 napínačom 01 pozinkované m 

  02 s 2 napínačmi 02 s ochr. náterom ks 

 15 drôty 01 jednoduché 01 pozinkované m 

 16 laná 02 paralelné 01 pozinkované m 

 17 požiaru odolné izol. 
dosky 

01 do kábl. roštov 
01 požiaru odolná izol. 
hmota 

m 

 18 požiaru odolné izol. 
podložky 

01 pod el. prístroje a 
svietidlá 

01 požiaru odolná izol. 
hmota 

m 

  02 pod elektroinšt. lišty 
01 požiaru odolná izol. 
hmota 

m 

 19 konštrukcie pre el. 
prístroje 

01 oceľové 01 nosné m 

 20 konštrukcie pre 
rozvodne 

01 oceľové 01 tenkostenné (Jäckl) m 

   02 klasické ks 

 21 dvere panelové pre 
komôrky rozvodní 

01 oceľové 01 pozinkované m 

 22 ochranné kryty z pletiva 
v rámoch 

01 oceľové 02 s ochr. náterom ks 

 23 zákryt plný z plechu v 
rámoch 

01 oceľové 02 s ochr. náterom ks 

 24 výplne medzistien 
rozvodní 

01 izolačné dosky 01 bez náteru m 

  02 viacvrstvové izolácie 02 s náterom ks 

  03 izolácie s plechom 02 s náterom kg 

 25 protipožiarne obaly 01 hlavné 01 pre káble m 

  02 vedľajšie 01 pre káble m 

 26 protipožiarne prepážky 
01 v kábl. kanáloch 
priechodzích 

01 bez dvier m 

   02 s dverami ks 

  02 v kábl. kanále 
nepriechodzích 

01 jednoduché m 

  03 pod rozvádzače 02 dvojité kg 

  04 priechody stropmi 03 bez vane ks 

  05 priechody stenami 04 s vaňou m2 

   05 orámované m2 

 27 tabuľky 01 výstražné a označovacie 01 plastové m 

   02 kovové, smaltované ks 

 28 zhotovenie otvorov v 
plechu 

01 kruhové 01 bez závitov m 

 29 zakrytie otvorov v plechu 02 profilové 02 so závitmi ks 

 30 príchytky 01 pre káble 01 drevené m 

   02 kovové ks 

 31 zábrany 01 do rozvodní 01 drevené m 

   02 kovové ks 

  06 nátery, prípravné práce 01 drevené m2 

   02 kovové m2 

  07 nátery jednozložkové 01 základný náner m2 

  08 nátery viaczložkové 02 vrchný náter m2 

  09 čistenie prístrojov, 
rozvádzačov 

01 1 pole VN ks 

   02 1 komôrka VN ks 

   03 1 pole VVN ks 
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 36 tesnenie kabelových 
prestupov 

01 sadroperlit 
01 s jedným kabelovým 
vedením 

m 

  02 typ E 
02 s viacerým kabelovým 
vedením 

ks 

  03 typ A 
02 s viacerým kabelovým 
vedením 

kg 

  04 typ B - C 
02 s viacerým kabelovým 
vedením 

m 

  05 typ D 
02 s viacerým kabelovým 
vedením 

m 

04 Vedenia nadzemné NN 19 drážky 01 pre rúrky, alebo káble 01 do múru ks 

   02 do betónu ks 

 20 otvory do múru 01 pre skrine 01 vývodkové ks 

   02 istiace ks 

   03 rozvodnice ks 

08 káble Cu 01 NN 01 káble silové 01 ulož. voľne m 

  02 káble závesné 01 ulož. voľne m 

  03 káble vlečné 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

  04 káble teplovzdorné 02 ulož. pevne m 

  05 káble vf koaxiálne 03 ulož. pod omietkou m 

  06 káble návestné 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

  07 káble oznamovacie 
04 ulož. pod omietkou v 
rúrkach 

m 

  08 káble odporové 01 ulož. voľne m 

   02 ulož. pevne m 

   06 ulož. v omietke m 

   07 ulož. v omietke v strope ks 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

   16 ulož. v podlahe m 

  09 káble špeciálne 
05 ulož. pod omietkou v 
strope 

m 

  10 káble pre MaR pre 
elektrárne 

06 ulož. v omietke m 

   07 ulož. v omietke v strope m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch ks 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

   16 ulož. v podlahe m 

  14 vodiče izolované 01 ulož. voľne m 

   02 ulož. pevne m 

   04 ulož. pod omietkou v 
rúrkach 

m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

  15 vodiče mikrofónne 01 ulož. voľne m 

   02 ulož. pevne m 

   04 ulož. pod omietkou v 
rúrkach 

m 
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   08 ulož. v chráničkách ks 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

   16 ulož. v podlahe m 

  16 ochr. nátery káblov 01 proti ohňu ks 

 02 VN 01 káble silové 01 ulož. voľne m 

  02 káble závesné 01 ulož. voľne m 

  03 káble vlečné 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

   12 ulož. na strojoch pás. 
dopravy 

m 

   13 ulož. na strojoch 
banských 

m 

  04 káble teplovzdorné 02 ulož. pevne m 

  06 káble návestné 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

  09 káble špeciálne 08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

   12 ulož. na strojoch pás. 
dopravy 

m 

   13 ulož. na strojoch 
banských 

m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

   15 ulož. pod vodnými tokmi m 

   16 ulož. v podlahe m 

  11 laná 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

   12 ulož. na strojoch pás. 
dopravy 

m 

   13 ulož. na strojoch 
banských 

m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

  12 šnúry 01 ulož. voľne m 

   02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

   12 ulož. na strojoch pás. 
dopravy 

m 

   13 ulož. na strojoch 
banských 

m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

   16 ulož. v podlahe m 
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  13 vodiče holé 02 ulož. pevne m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

  14 vodiče izolované 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

  16 ochr. nátery káblov 02 proti lúhom m 

   03 proti kyselinám m 

  17 zväzkovanie káblov 01 jednožilových m 

  18 zaťahovanie káblov 01 do chráničiek m 

   02 do kolektorov m 

  19 pretočenie káblov 01 zaist. koncov m 

  20 zvinutie a rozvinutie 
kábla 

01 ulož. voľne m 

09 káble Al 01 NN 01 káble silové 01 ulož. voľne m 

 02 VN 02 káble závesné 01 ulož. voľne m 

  03 káble vlečné 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

   12 ulož. na strojoch pás. 
dopravy 

m 

   13 ulož. na strojoch 
banských 

m 

  04 káble teplovzdorné 02 ulož. pevne m 

  06 káble špeciálne 03 ulož. pod omietkou m 

   04 ulož. pod omietkou v 
rúrkach 

m 

   05 ulož. pod omietkou v 
strope 

m 

   06 ulož. v omietke m 

   07 ulož. v omietke v strope m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

   12 ulož. na strojoch pás. 
dopravy 

m 

   13 ulož. na strojoch 
banských 

m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

   15 ulož. pod vodnými tokmi m 

  09 vodiče izolované 01 ulož. voľne m 

   02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

  10 ochr. nátery káblov 01 proti ohňu m 

   02 proti lúhom a kyselinám m 

  11 zväzkovanie káblov 01 proti ohňu m 

  12 zaťahovanie káblov 01 do chráničiek m 

   02 do kolektorov m 
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  14 označovacie štítky 
káblov 

01 jednožilových m 

   02 viac žilových m 

10 káblové súbory, 
ukončenie vodičov 

01 NN 
01 káblové koncovky 
staničné 

01 jednožilové ks 

 02 VN 
02 káblové koncovky 
vonkajšie 

02 viacžilové ks 

  03 káblové spojky priame 01 jednožilové ks 

  04 kábové spojky odbočné 02 viacžilové ks 

  05 manžety 01 opravné ks 

  06 priechodky 01 tesniace ks 

  07 ukonč. vodičov v 
rozvádzačoch 

01 koncovkami staničnými ks 

  11 ukonč. celoplastových 
káblov 

02 koncovkami vonkajšími ks 

   03 vodičovými koncovkami ks 

   04 páskami ks 

   05 teplom zmršt. hadicami ks 

   06 záklopkami ks 

   07 upchávkami ks 

   08 upchávkami 
nevýbušnými 

ks 

   09 pásmi ks 

   10 letovaním ks 

  12 ukonč. tienenia kábla 02 koncovkami vonkajšími ks 

  13 ukonč. tienenia 1 žily 
kábla 

03 vodičovými koncovkami ks 

   05 teplom zmršt. hadicami ks 

   07 upchávkami ks 

   08 upchávkami 
nevýbušnými 

ks 

   09 pásmi ks 

   10 letovaním ks 

  18 ochrana spojky 01 protikorózna ks 

  19 prúd. prepojenie koľajníc 01 prepojkou ks 

11 spínacie, spúšťacie a 
regulačné ústrojenstvá 

01 spínače NN, domové, 
nástenné 

01 jednopólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 02 spínače NN, domové, 
polozapustené 

02 dvojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 03 spínače NN, domové, 
zapustené 

03 trojpólové 03 pre prostr. mokré ks 

 04 spínače NN, domové, 
lištové 

04 štvorpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

  05 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 05 spínače NN špeciálne 01 automaty 01 schodišťové ks 

  02 regulátory 02 osvetlenia ks 

  03 koncové 03 polohy ks 

 06 spínače NN vačkové ( 
komorové ) 

01 vstavné 01 pre prostr. obyčajné ks 

  02 v kryte 02 pre prostr. vlhké ks 

  03 v kryte s poistkami 03 pre prostr. mokré ks 

  04 v kryte so zásuvkou a 
poistkami 

04 pre prostr. vonkajšie ks 

  05 v kryte s prívodkou a 
poistkami 

05 pre prostr. výbušné ks 
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  06 v kryte s prívodkou a 
ističom 

05 pre prostr. výbušné ks 

 07 zásuvky NN, domové, 
nástenné 

01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 08 zásuvky NN, domové, 
polozapustené 

02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 09 zásuvky NN, domové, 
zapustené 

03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

 10 zásuvky NN, domové, 
vstavné 

04 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 11 zásuvky NN, 
priemyselné, nástenné 

01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 12 zásuvky NN, 
priemyselné, vstavné 

02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 13 zásuvky NN, 
priemyselné, spojovacie 

03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

  04 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

  05 mnohopólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 14 prívodky NN, 
priemyselné, nástenné 

01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 15 prívodky NN, 
priemyselné, vstavné 

02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 16 prívodky NN, 
priemyselné, spojovacie 

03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

  04 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 19 vidlice NN, domové 01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 20 vidlice NN, priemyselné 02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

  03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

  04 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

  05 mnohopólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 21 spínače NN, valcové, 
vstavné 

01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 22 spínače NN, valcové, v 
kryte 

02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 23 spínače NN, valcové, v 
kryte s poistkami 

03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

   04 pre prostr. vonkajšie ks 

 24 vypínače NN, kĺbové 01 jednopólové 01 vnútorné ks 

 25 prepínače NN, kĺbové 02 dvojpólové 01 vnútorné ks 

  03 trojpólové 01 vnútorné ks 

  04 štvorpólové 01 vnútorné ks 

 33 revízie, nastavenie a 
vyskúšanie 

01 jednopólové 01 vnútorné ks 

   02 VN ks 

   03 VVN ks 

12 prístroje istiace 01 poistky NN 01 závitové 01 vstavné ks 

  02 nožové 02 na panel ks 

  03 valcové 02 na panel ks 

 03 ochrany prepäťové 01 NN 01 vnútorné ks 

   02 vonkajšie ks 

 04 ističe NN inštalačné 01 NN 01 vnútorné ks 

 05 ističe NN deiónové 02 dvojpólové 02 vonkajšie ks 

  03 trojpólové 03 v skrini ks 

  04 štvorpólové 04 v skrini nevýbušnej ks 

 06 odpínače poistkové NN 01 jednopólové 01 vnútorné ks 
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 07 odpojovače poistkové 
NN 

02 dvojpólové 02 vonkašie ks 

  03 trojpólové 02 vonkašie ks 

  04 štvorpólové 02 vonkašie ks 

 10 pohony 01 ističov 01 ručné ks 

   02 elektrické ks 

   03 vzduchové ks 

  02 poistkových 
odpojovačov 

01 ručné ks 

  03 poistkových odpínačov 01 ručné ks 

 11 blokovanie 01 ističov 01 mechanické ks 

   02 elektrické ks 

 12 skrine 01 poistkové 01 do múru ks 

  02 ističové 02 na stožiar ks 

   03 nevýbušné ks 

13 stykače, relé, istiace 
transformátorčeky 

01 stykače NN 01 striedavé 01 vstavané ks 

 02 stykačové kombinácie 
NN 

02 jednosmerné 02 v skrini ks 

   03 v skrini nevýbušnej ks 

 04 relé istiace 01 nadprúdové 01 vstavné ks 

 05 transformátorčeky 
istiace 

01 nadprúdové 02 v skrini ks 

   03 v skrini nevýbušnej ks 

14 prístroje ovládacie, 
signalizačné a návestné 

01 ovládače nepresvetlené 01 tlačidlové 01 vstavné ks 

 02 ovládače presvetlené 02 otočné 02 v skrini ks 

  03 dotykové 03 v skrini nevýbušnej ks 

 03 prepínače nepresvetlené 01 voltmetrové 01 vstavné ks 

 04 prepínače presvetlené 02 ampérmetrové 02 v skrini ks 

  03 meracích miest 03 v skrini nevýbušnej ks 

  04 ovládacích miest 03 v skrini nevýbušnej ks 

  05 signálne 03 v skrini nevýbušnej ks 

 05 svietidlá 01 signálne 01 vstavné ks 

   02 v skrini ks 

   03 v skrini nevýbušnej ks 

 07 zvončeky 01 striedavé 01 do prostr. obyčajného ks 

 08 húkačky 02 jednosmerné 02 do prostr. vonkajšieho ks 

 09 sirény 02 jednosmerné 03 do prostr. výbušného ks 

16 prístroje meracie 01 elektromery jednofázové 01 watthodinové 01 elektronické ks 

 02 elektromery trojfázové 02 varhodinové 02 elektromechanické ks 

  03 nadlimitné 02 elektromechanické ks 

  04 vysielacie 02 elektromechanické ks 

  05 súčtové 02 elektromechanické ks 

  06 registračné 02 elektromechanické ks 

 18 svorkovnice skúšobné 01 pre elektromery 01 elektronické ks 

   02 elektromechanické ks 

 19 hradiace členy 01 HDO 01 vstavné ks 

19 rozvádzače 01 NN 01 rozvádzače, 1 pole 01 silové, prúd striedavý ks 

  02 rozvodnice 
02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

  03 rozpojovacie a istiace 
skrine 

01 silové, prúd striedavý ks 
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   02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

   03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

  04 hlavné domové skrine 01 silové, prúd striedavý ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

  07 skrine 03 ovládacie, prúd striedavý ks 

  08 panely 01 silové, prúd striedavý ks 

   02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

   03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   07 prevodové ks 

  09 blokové trafostanice 
04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   05 kompenzačné ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

  12 piliery pod rozvádzače 01 polypropylemový ks 

20 svietidlá a osvetľovacie 
zariadenia 

02 svietidlá 01 interiérové 01 žiarivkové ks 

  02 pouličné 02 výbojkové ks 

  03 priemyselné 03 žiarovkové ks 

  04 nevýbušné 04 LED diódy ks 

 05 príslušenstvo 01 pre svietidlá 01 predradné prístroje ks 

   02 výložníky ks 

   03 závesy ks 

22 uzemňovacie a 
bleskozvodné vedenia 

01 zachytávače aktívne 01 tyčové 01 ionizačné ks 

 02 zachytávače pasívne 01 FeZn 01 tyčové ks 

  02 Cu 02 drôtové m 

  03 Fe/Cu 03 lanové m 

  04 Al 04 pásové m 

  05 AlMgSi 04 pásové m 

 03 vodiče nadzemné, na 
povrchu 

01 FeZn 01 drôtové ks 

 04 vodiče nadzemné, v 
rúrkach pod om. 

02 Cu 02 lanové m 

  03 Fe/Cu 03 pásové m 

  04 Al 04 nevýbušné m 

  05 AlMgSi 04 nevýbušné m 

  06 AlFe 04 nevýbušné m 

 05 podpery 01 vodičov nadzemných 01 FeZn ks 

   02 Cu ks 

   03 Fe/Cu m 

   04 Al m 

   05 AlMgSi ks 

   06 plastové ks 

 07 svorky 01 pre vedenia nadzemné 01 FeZn ks 

   02 Cu ks 
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   03 Fe/Cu m 

   04 Al m 

   05 AlMgSi ks 

  02 pre vedenia v zemi 01 FeZn ks 

   02 Cu m 

   03 Fe m 

 08 štítky 01 číslovacie 01 plastové ks 

   02 kovové ks 

 09 škatule pre skúš. svorky 01 do múru 01 plastové ks 

  02 do zeme 02 kovové m 

 10 vedenia v zemi 01 FeZn 01 tyčové ks 

  02 Cu 02 drôtové m 

  03 Fe 03 pásové m 

   04 doskové m 

   05 rúrové ks 

 11 ochranné pospájanie 01 vodiče Cu holé 01 ulož. pod omietkou ks 

  02 vodiče Cu izolované 
02 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m 

   03 ulož. pevne m 

   04 ulož. voľne ks 

 12 nátery 01 zvodových vodičov 01 1 x základný, 2 x krycí ks 

 13 bentonit 01 v zemi 
01 pre zlepšenie 
uzemnenia 

ks 

 14 meranie 01 rezistencie uzemnenia 01 jedného zvodu ks 

  02 rezistivity pôdy 01 v jednom mieste ks 

 15 revízie 01 bleskozvodu 01 za jeden zvod ks 

  

92 Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 slaboprúdové rozvody 01 káble Cu 01 oznamovacie 01 ulož. voľne m 

 02 káble Al 03 silnoprúdové 02 ulož. pod omietkou ks 

 03 vodiče Cu, izolované 04 miestne 
03 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m 

 05 vodiče Al izolované 05 informačnej techniky 04 ulož. pevne m 

 07 šnúry Cu 06 EPS 05 ulož. v lištách m 

 08 laná Cu 07 EZS 06 ulož. v žľaboch m 

   07 ulož. pevne, na roštoch m 

   08 ulož. voľne, na lávkach m 

   09 ulož. na príchytkách m 

   10 v podlahe m 

   11 nosné ľano m 

 09 káble Cu tienené 01 oznamovacie 01 ulož. voľne m 

  02 návestné 04 ulož. pevne ks 

   06 ulož. v žľaboch m 

   09 ulož. na príchytkách m 

   10 v podlahe m 

   11 nosné ľano m 

 10 vodiče Cu tienené 04 miestne 02 ulož. pod omietkou ks 

  05 informačnej techniky 
03 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m 
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  06 EPS 04 ulož. pevne m 

  07 EZS 05 ulož. v lištách m 

  08 káblovej TV 06 ulož. v žľaboch ks 

  09 TV a R 07 ulož. pevne, na roštoch m 

  10 DR 08 ulož. voľne, na lávkach m 

   09 ulož. na príchytkách m 

   10 v podlahe m 

   11 nosné ľano m 

 11 káble optické 01 oznamovacie 01 ulož. voľne m 

  04 miestne 
03 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m 

  05 informačnej techniky 04 ulož. pevne m 

   05 ulož. v lištách m 

   06 ulož. v žľaboch m 

   07 ulož. pevne, na roštoch m 

   08 ulož. voľne, na lávkach m 

   09 ulož. na príchytkách m 

   10 v podlahe m 

 12 hmoždinky 01 do múru 01 plastové m 

 13 príchytky 02 do betónu 02 kovové m 

 14 rúrky 01 tuhé 01 plastové m 

   02 kovové m 

   03 gumové m 

  02 ohybné 01 plastové ks 

   03 gumové ks 

 15 škatule 01 prístrojové 01 pod omietku m 

  02 odbočné 02 na povrch m 

  03 preťahovacie 01 pod omietku m 

   02 na povrch ks 

   06 pre pancierový rozvod ks 

   07 do dvojitej podlahy ks 

  04 pre siete PC 01 pod omietku m 

  05 pre káblovú TV 03 na hmoždinky m 

  06 pre TV a R 04 pre ploché vodiče m 

  07 pre DR 05 pre lIštový rozvod m 

  08 pre EPS 02 na povrch ks 

  09 pre EZS 03 na hmoždinky ks 

   05 pre lIštový rozvod m 

   06 pre pancierový rozvod m 

   07 do dvojitej podlahy m 

  10 odvíčkovanie 06 pre pancierový rozvod ks 

   07 do dvojitej podlahy m 

 16 žľaby káblové, s krytom 01 nástenné 01 plastové m 

 17 žľaby káblové, bez krytu 02 na podlahu 02 FeZn m 

  03 do podlahy 03 Al m 

  04 do dvojitej odlahy 03 Al m 

 18 rošty káblové 01 pre pevné ulož. káblov 01 FeZn m 

  02 pre voľné ulož. káblov 02 kovové, s ochr. náterom m 

  03 pre voľné ulož. káblov, s 
doskami 

02 kovové, s ochr. náterom ks 

 19 výložníky 01 pre rošty 01 FeZn m 
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  02 pre žľaby 02 kovové, s ochr. náterom m 

  03 pre rúry 02 kovové, s ochr. náterom ks 

 20 stojiny 01 s výložníkmi 01 FeZn m 

   02 kovové, s ochr. náterom m 

 21 lišty elektroinštalačné 01 nástenné 01 plastové m 

  02 do podlahy 02 kovové m 

  03 do dvojitej podlahy 02 kovové ks 

 22 svorky 01 radové 01 Cu m 

 23 svorkovnice 02 prístrojové 01 Cu ks 

  03 uzemňovacie 01 Cu m 

 24 pásky 01 rozvodné 01 Cu m 

  02 rozpojovacie 01 Cu ks 

  03 prepojovacie 01 Cu m 

 25 zásuvky 01 telefónne 01 pod omietku m 

  02 pre siete PC 02 na povrch m 

  03 pre káblovú TV 03 do podlahy m 

  04 pre TV a R 04 do dvojitej podlahy m 

  05 pre DR 04 do dvojitej podlahy m 

  06 pre EPS 04 do dvojitej podlahy m 

  07 pre EZS 04 do dvojitej podlahy ks 

 26 ružice 01 telefónne 01 plastové m 

 27 tlačidlá 01 telefónne 02 kovové m 

   03 keramické m 

 28 konektory 01 káblové 01 perové m 

  02 panelové 02 nožové m 

 29 zariadenia istiace 01 spodky 01 poistkové m 

  02 pásy 01 poistkové ks 

  03 prepäťové ochrany 01 pre silnoprúdové zar. m 

  04 bleskoistky 02 pre oznamovacie zar. ks 

   03 pre zabezpečovacie zar. m 

   04 pre siete PC m 

   05 pre EPS m 

 30 súpravy 01 istiace 01 do skrine m 

   02 na konštrukciu m 

   03 pre káblové závery m 

 31 skrine 01 rozvodné 01 kovové m 

  02 káblové 02 plastové m 

  03 pre siete PC 03 drevené m 

  04 pre káblovú TV 03 drevené m 

  05 pre TV a R 03 drevené m 

  06 pre DR 03 drevené m 

  07 pre EPS 03 drevené m 

  08 pre EZS 03 drevené ks 

 32 konštrukcie 01 oceľové 01 pozinkované m 

   02 s ochr. náterom m 

 33 obalenie 01 káblov 01 nehorľavou fóliou m 

 34 zábrany 01 káblov 01 vodné m 

 35 ukončenie 01 káblov 01 káblovou formou m 

   02 zmršťovacou záklopkou m 

   03 páskou m 

  02 drôtov 04 so svorkou ks 
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   05 kabelovým okom ks 

   06 pocínovaním vodičov m 

 36 koberce 01 dielektrické 01 na podlahu m 

 37 príchytka kabelová 01 na konštrukciu 01 pozinkované m 

 38 príprava 01 na kábloch 01 odmeranie a odrezanie m 

   02 ulož do kabelovej 
truhličky 

m 

   03 ulož na rošte m 

   04 ulož na kabelovej lávke m 

   05 odpojenie, pripojenie m 
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453121 Inštalovanie protipožiarneho poplašného systému 

  
45312100-8 Inštalovanie protipožiarneho poplašného systému 
  
  

92 Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 slaboprúdové rozvody 01 káble Cu 01 oznamovacie 01 ulož. voľne m 

  02 návestné 04 ulož. pevne ks 

 02 káble Al 02 návestné 06 ulož. v žľaboch m 

   09 ulož. na príchytkách m 

   10 v podlahe m 

   11 nosné ľano m 

 03 vodiče Cu, izolované 03 silnoprúdové 02 ulož. pod omietkou ks 

 07 šnúry Cu 04 miestne 
03 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m 

 08 laná Cu 05 informačnej techniky 04 ulož. pevne m 

  06 EPS 05 ulož. v lištách m 

  07 EZS 06 ulož. v žľaboch m 

   07 ulož. pevne, na roštoch m 

   08 ulož. voľne, na lávkach m 

   09 ulož. na príchytkách m 

   10 v podlahe m 

   11 nosné ľano m 

 09 káble Cu tienené 01 oznamovacie 01 ulož. voľne m 

  02 návestné 04 ulož. pevne ks 

   06 ulož. v žľaboch m 

   09 ulož. na príchytkách m 

   10 v podlahe m 

   11 nosné ľano m 

 10 vodiče Cu tienené 04 miestne 02 ulož. pod omietkou ks 

  06 EPS 
03 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m 

   04 ulož. pevne m 

   05 ulož. v lištách m 

   06 ulož. v žľaboch m 

   07 ulož. pevne, na roštoch m 

   08 ulož. voľne, na lávkach m 

   09 ulož. na príchytkách m 

   10 v podlahe m 

   11 nosné ľano m 

 11 káble optické 01 oznamovacie 01 ulož. voľne m 

  04 miestne 
03 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m 

  05 informačnej techniky 04 ulož. pevne m 

   05 ulož. v lištách m 

   06 ulož. v žľaboch m 

   07 ulož. pevne, na roštoch m 

   08 ulož. voľne, na lávkach m 

   09 ulož. na príchytkách m 
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   10 v podlahe m 

 12 hmoždinky 01 do múru 01 plastové m 

 13 príchytky 02 do betónu 02 kovové m 

 14 rúrky 01 tuhé 01 plastové m 

   02 kovové m 

   03 gumové m 

  02 ohybné 01 plastové ks 

   03 gumové ks 

 15 škatule 01 prístrojové 01 pod omietku m 

  02 odbočné 02 na povrch m 

   03 na hmoždinky ks 

   04 pre ploché vodiče ks 

   05 pre lIštový rozvod ks 

  03 preťahovacie 01 pod omietku m 

   02 na povrch ks 

   06 pre pancierový rozvod ks 

   07 do dvojitej podlahy ks 

  04 pre siete PC 01 pod omietku m 

  08 pre EPS 02 na povrch ks 

  09 pre EZS 03 na hmoždinky ks 

   05 pre lIštový rozvod m 

   06 pre pancierový rozvod m 

   07 do dvojitej podlahy m 

  10 odvíčkovanie 06 pre pancierový rozvod ks 

   07 do dvojitej podlahy m 

 16 žľaby káblové, s krytom 01 nástenné 01 plastové m 

 17 žľaby káblové, bez krytu 02 na podlahu 02 FeZn m 

  03 do podlahy 03 Al m 

  04 do dvojitej odlahy 03 Al m 

 18 rošty káblové 01 pre pevné ulož. káblov 01 FeZn m 

  02 pre voľné ulož. káblov 02 kovové, s ochr. náterom m 

  03 pre voľné ulož. káblov, s 
doskami 

02 kovové, s ochr. náterom ks 

 19 výložníky 01 pre rošty 01 FeZn m 

  02 pre žľaby 02 kovové, s ochr. náterom m 

  03 pre rúry 02 kovové, s ochr. náterom ks 

 20 stojiny 01 s výložníkmi 01 FeZn m 

   02 kovové, s ochr. náterom m 

 21 lišty elektroinštalačné 01 nástenné 01 plastové m 

  02 do podlahy 02 kovové m 

  03 do dvojitej podlahy 02 kovové ks 

 22 svorky 01 radové 01 Cu m 

 23 svorkovnice 02 prístrojové 01 Cu ks 

  03 uzemňovacie 01 Cu m 

 24 pásky 01 rozvodné 01 Cu m 

  02 rozpojovacie 01 Cu ks 

  03 prepojovacie 01 Cu m 

 25 zásuvky 06 pre EPS 01 pod omietku m 

   02 na povrch ks 

   03 do podlahy m 

   04 do dvojitej podlahy m 
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 28 konektory 01 káblové 01 perové m 

  02 panelové 02 nožové m 

 29 zariadenia istiace 01 spodky 01 poistkové m 

  02 pásy 01 poistkové ks 

  03 prepäťové ochrany 01 pre silnoprúdové zar. m 

  04 bleskoistky 02 pre oznamovacie zar. ks 

   03 pre zabezpečovacie zar. m 

   04 pre siete PC m 

   05 pre EPS m 

 30 súpravy 01 istiace 01 do skrine m 

   02 na konštrukciu m 

   03 pre káblové závery m 

 31 skrine 01 rozvodné 01 kovové m 

  02 káblové 02 plastové m 

  07 pre EPS 02 plastové m 

 32 konštrukcie 01 oceľové 01 pozinkované m 

   02 s ochr. náterom m 

 33 obalenie 01 káblov 01 nehorľavou fóliou m 

 34 zábrany 01 káblov 01 vodné m 

 35 ukončenie 01 káblov 01 káblovou formou m 

  02 drôtov 02 zmršťovacou záklopkou m 

   03 páskou ks 

   04 so svorkou ks 

   05 kabelovým okom ks 

   06 pocínovaním vodičov m 

 36 koberce 01 dielektrické 01 na podlahu m 

 37 príchytka kabelová 01 na konštrukciu 01 pozinkované m 

 38 príprava 01 na kábloch 01 odmeranie a odrezanie m 

   02 ulož do kabelovej 
truhličky 

m 

   03 ulož na rošte m 

   04 ulož na kabelovej lávke m 

   05 odpojenie, pripojenie m 

05 slaboprúdové zariadenia 02 signalizačné 01 zvončeky vnútorné 01 obyčajné ks 

  02 húkačky vnútorné 02 vodotesné ks 

  03 húkačky vonkajšie 03 nevýbušné ks 

  04 volacie zariadenia 
svetelné 

01 tlačidlá ks 

   02 súpravy ks 

  08 transparenty 01 svetelné ks 

  10 tabule 01 informačné ks 

   02 kontrolné ks 

  11 pulty 01 ovládacie ks 

 05 požiarnej signalizácie 01 zvončeky vnútorné 01 obyčajné ks 

   02 vodotesné ks 

  02 húkačky vnútorné 03 nevýbušné ks 

  03 húkačky vonkajšie 01 obyčajné ks 

  04 volacie zariadenia 
svetelné 

01 tlačidlá ks 

  05 hlásiče 01 signalizačné ks 

  06 indikátory 01 požiaru, automatické ks 
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  07 sirény 01 svetelné ks 

  08 transparenty 01 svetelné ks 

  09 skrine 01 svetelné ks 

  10 tabule 02 kontrolné ks 

  11 pulty 01 ovládacie ks 

 07 merania 01 zvončeky vnútorné 01 obyčajné ks 

  02 húkačky vnútorné 01 obyčajné ks 
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453122 Inštalovanie poplašného systému proti vlámaniu 

  
45312200-9 Inštalovanie poplašného systému proti vlámaniu 
  
  

92 Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 slaboprúdové rozvody 01 káble Cu 01 oznamovacie 01 ulož. voľne m 

  02 návestné 04 ulož. pevne ks 

 02 káble Al 02 návestné 06 ulož. v žľaboch m 

   09 ulož. na príchytkách m 

   10 v podlahe m 

   11 nosné ľano m 

  03 silnoprúdové 02 ulož. pod omietkou ks 

 03 vodiče Cu, izolované 04 miestne 
03 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m 

 05 vodiče Al izolované 05 informačnej techniky 04 ulož. pevne m 

 07 šnúry Cu 06 EPS 05 ulož. v lištách m 

 08 laná Cu 07 EZS 06 ulož. v žľaboch m 

   07 ulož. pevne, na roštoch m 

   08 ulož. voľne, na lávkach m 

   09 ulož. na príchytkách m 

   10 v podlahe m 

   11 nosné ľano m 

 09 káble Cu tienené 01 oznamovacie 01 ulož. voľne m 

  02 návestné 04 ulož. pevne ks 

   06 ulož. v žľaboch m 

   09 ulož. na príchytkách m 

   10 v podlahe m 

   11 nosné ľano m 

 10 vodiče Cu tienené 04 miestne 02 ulož. pod omietkou ks 

  05 informačnej techniky 
03 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m 

  06 EPS 04 ulož. pevne m 

  07 EZS 05 ulož. v lištách m 

   06 ulož. v žľaboch m 

   07 ulož. pevne, na roštoch m 

   08 ulož. voľne, na lávkach m 

   09 ulož. na príchytkách m 

   10 v podlahe m 

   11 nosné ľano m 

 11 káble optické 01 oznamovacie 01 ulož. voľne m 

  04 miestne 
03 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m 

  05 informačnej techniky 04 ulož. pevne m 

   05 ulož. v lištách m 

   06 ulož. v žľaboch m 

   07 ulož. pevne, na roštoch m 

   08 ulož. voľne, na lávkach m 

   09 ulož. na príchytkách m 
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   10 v podlahe m 

 12 hmoždinky 01 do múru 01 plastové m 

 13 príchytky 02 do betónu 02 kovové m 

 14 rúrky 01 tuhé 01 plastové m 

   02 kovové m 

   03 gumové m 

  02 ohybné 01 plastové ks 

   03 gumové ks 

 15 škatule 01 prístrojové 01 pod omietku m 

  02 odbočné 02 na povrch m 

   03 na hmoždinky ks 

   04 pre ploché vodiče ks 

   05 pre lIštový rozvod ks 

  03 preťahovacie 01 pod omietku m 

   02 na povrch ks 

   06 pre pancierový rozvod ks 

   07 do dvojitej podlahy ks 

  04 pre siete PC 01 pod omietku m 

  08 pre EPS 02 na povrch ks 

  09 pre EZS 03 na hmoždinky ks 

   05 pre lIštový rozvod m 

   06 pre pancierový rozvod m 

   07 do dvojitej podlahy m 

  10 odvíčkovanie 06 pre pancierový rozvod ks 

   07 do dvojitej podlahy m 

 16 žľaby káblové, s krytom 01 nástenné 01 plastové m 

 17 žľaby káblové, bez krytu 02 na podlahu 02 FeZn m 

  03 do podlahy 03 Al m 

  04 do dvojitej odlahy 03 Al m 

 18 rošty káblové 01 pre pevné ulož. káblov 01 FeZn m 

  02 pre voľné ulož. káblov 02 kovové, s ochr. náterom m 

  03 pre voľné ulož. káblov, s 
doskami 

02 kovové, s ochr. náterom ks 

 19 výložníky 01 pre rošty 01 FeZn m 

  02 pre žľaby 02 kovové, s ochr. náterom m 

  03 pre rúry 02 kovové, s ochr. náterom ks 

 20 stojiny 01 s výložníkmi 01 FeZn m 

   02 kovové, s ochr. náterom m 

 21 lišty elektroinštalačné 01 nástenné 01 plastové m 

  02 do podlahy 02 kovové m 

  03 do dvojitej podlahy 02 kovové ks 

 22 svorky 01 radové 01 Cu m 

 23 svorkovnice 02 prístrojové 01 Cu ks 

  03 uzemňovacie 01 Cu m 

 24 pásky 01 rozvodné 01 Cu m 

  02 rozpojovacie 01 Cu ks 

  03 prepojovacie 01 Cu m 

 25 zásuvky 01 telefónne 01 pod omietku m 

  02 pre siete PC 02 na povrch m 

   03 do podlahy ks 

   04 do dvojitej podlahy ks 
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  07 pre EZS 04 do dvojitej podlahy ks 

 28 konektory 01 káblové 01 perové m 

  02 panelové 02 nožové m 

 29 zariadenia istiace 01 spodky 01 poistkové m 

  02 pásy 01 poistkové ks 

  03 prepäťové ochrany 01 pre silnoprúdové zar. m 

  04 bleskoistky 02 pre oznamovacie zar. ks 

   03 pre zabezpečovacie zar. m 

   04 pre siete PC m 

   05 pre EPS m 

 30 súpravy 01 istiace 01 do skrine m 

   02 na konštrukciu m 

   03 pre káblové závery m 

 31 skrine 01 rozvodné 01 kovové m 

  02 káblové 02 plastové m 

  03 pre siete PC 02 plastové ks 

  08 pre EZS 02 plastové ks 

 32 konštrukcie 01 oceľové 01 pozinkované m 

   02 s ochr. náterom m 

 33 obalenie 01 káblov 01 nehorľavou fóliou m 

 35 ukončenie 01 káblov 01 káblovou formou m 

   02 zmršťovacou záklopkou m 

   03 páskou m 

  02 drôtov 04 so svorkou ks 

   05 kabelovým okom ks 

   06 pocínovaním vodičov m 

 37 príchytka kabelová 01 na konštrukciu 01 pozinkované m 

 38 príprava 01 na kábloch 01 odmeranie a odrezanie m 

   02 ulož do kabelovej 
truhličky 

m 

   03 ulož na rošte m 

   04 ulož na kabelovej lávke m 

   05 odpojenie, pripojenie m 

05 slaboprúdové zariadenia 02 signalizačné 01 zvončeky vnútorné 01 obyčajné ks 

  02 húkačky vnútorné 02 vodotesné ks 

  03 húkačky vonkajšie 03 nevýbušné ks 

  04 volacie zariadenia 
svetelné 

01 tlačidlá ks 

   02 súpravy ks 

  08 transparenty 01 svetelné ks 

  10 tabule 01 informačné ks 

   02 kontrolné ks 

  11 pulty 01 ovládacie ks 

 03 zabezpečovacie a 
strážiace 

01 ústredne 01 EZS ks 

  02 kamery prijímacie 01 vnútorné ks 

  03 kamery vysielacie 02 vonkajšie ks 

  04 hlásky 02 tlačidlové ks 

  05 snímače 01 pohybu ks 

   02 osvetlenia ks 

   03 infračerveného žiarenia ks 
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   04 piezoelektrické ks 

   05 zvuku ks 

  06 spínače 01 magnetické ks 

   02 vibračné ks 

   03 koncové ks 

   04 nášľapové ks 

   05 tiesňové ks 

   06 časové ks 

  07 prvky 01 signalizačné ks 

  08 škatule 01 pod omietku ks 

   02 na povrch ks 

  09 elektródy 
01 na nalepenie na izol. 
povrch 

ks 

  10 zdroje 01 ohrevu ks 

  11 akumulátory 01 pre ústredne ks 

  12 panely 01 signálne ks 

  13 nabíjače 01 do ústrední ks 

  14 zámky 01 kódované ks 

  15 závory 01 infra ks 

 04 dispečérske 01 pracoviská 01 do 15 účastníkov ks 

   02 do 30 účastníkov ks 

   03 nad 30 účastníkov ks 

  02 stojany 01 pre doplnky ks 

  03 hlásky 01 tlačidlové ks 

  04 zásuvky 01 pod omietku ks 

   02 na omietku ks 

  05 transformátory 01 hovorové ks 

 07 merania 01 zvončeky vnútorné 01 obyčajné ks 

  02 húkačky vnútorné 01 obyčajné ks 
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453123 Inštalovanie domových antén a bleskozvodov 

  
45312300-0 Inštalovanie antén 
45312310-3 Práce na ochrane pred bleskom 
45312311-0 Inštalovanie bleskozvodov 
45312320-6 Inštalovanie televíznych antén 
45312330-9 Inštalovanie rozhlasových antén 
  
  

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

22 uzemňovacie a 
bleskozvodné vedenia 

01 zachytávače aktívne 01 tyčové 01 ionizačné ks 

 02 zachytávače pasívne 01 FeZn 01 tyčové ks 

  02 Cu 02 drôtové m 

  03 Fe/Cu 03 lanové m 

  04 Al 04 pásové m 

  05 AlMgSi 04 pásové m 

 03 vodiče nadzemné, na 
povrchu 

01 FeZn 01 drôtové ks 

 04 vodiče nadzemné, v 
rúrkach pod om. 

02 Cu 02 lanové m 

  03 Fe/Cu 03 pásové m 

  04 Al 04 nevýbušné m 

  05 AlMgSi 04 nevýbušné m 

  06 AlFe 04 nevýbušné m 

 05 podpery 01 vodičov nadzemných 01 FeZn ks 

   02 Cu ks 

   03 Fe/Cu m 

   04 Al m 

   05 AlMgSi ks 

   06 plastové ks 

 06 iskriská 01 nadzemné 01 pre prostr. vonkajšie ks 

  02 v zemi 02 pre prostredie výbušné m 

 07 svorky 01 pre vedenia nadzemné 01 FeZn ks 

   02 Cu ks 

   03 Fe/Cu m 

   04 Al m 

   05 AlMgSi ks 

  02 pre vedenia v zemi 01 FeZn ks 

   02 Cu m 

   03 Fe m 

 08 štítky 01 číslovacie 01 plastové ks 

   02 kovové ks 

 09 škatule pre skúš. svorky 01 do múru 01 plastové ks 

  02 do zeme 02 kovové m 

 10 vedenia v zemi 01 FeZn 01 tyčové ks 

  02 Cu 02 drôtové m 

  03 Fe 03 pásové m 

   04 doskové m 

   05 rúrové ks 
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 11 ochranné pospájanie 01 vodiče Cu holé 01 ulož. pod omietkou ks 

  02 vodiče Cu izolované 
02 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m 

   03 ulož. pevne m 

   04 ulož. voľne ks 

 12 nátery 01 zvodových vodičov 01 1 x základný, 2 x krycí ks 

 13 bentonit 01 v zemi 
01 pre zlepšenie 
uzemnenia 

ks 

 14 meranie 01 rezistencie uzemnenia 01 jedného zvodu ks 

  02 rezistivity pôdy 01 v jednom mieste ks 

 15 revízie 01 bleskozvodu 01 za jeden zvod ks 

 16 príslušenstvo - lešenia 01 vysunuté lanové 01 na strechách ks 

  02 pre vedenia nadzemné 02 na vežiach m 

  

92 Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

10 zariadenia 
rádiokomunikačné 

01 televízia 01 štátna 01 zariadenia vysielačov ks 

  02 regionálna 02 zariadenia prevádzačov ks 

  03 súkromná 03 zariadenia štúdií ks 

  04 priemyselná 01 kamery ks 

   02 monitory ks 

   03 zosilňovače ks 

   04 transfokátory ks 

   05 videoústredne ks 

   06 prehliadacie zariadenia ks 

 02 veže 01 vysielacie 01 miestne ks 

   02 diaľkové ks 

 03 podpery pre antény 01 na budovy 01 na strechy ks 

  02 na stožiare 02 nástenné ks 

   03 pätky m 

   04 nátery ks 

   05 územnenia ks 

 04 antény 01 na vysielacích vežiach 01 GSM ks 

  02 STA 02 TV ks 

  03 bytové, vonkajšie 03 TV, R ks 

   04 GSM, TV, R ks 

  04 bytové, vnútorné 04 GSM, TV, R ks 

  05 drôtové napájače 01 vzdušné ks 

 05 káble TV 01 koaxiálne 01 ulož. pod omietkou ks 

 06 káble TV a R 01 koaxiálne 
02 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

ks 

   03 ulož. pevne ks 

   04 ulož. voľne ks 

   05 v lištách, na povrchu m 

   06 v podlahe m 

   07 na rošt m 

  02 dvojvodičové 
02 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

ks 

   03 ulož. pevne m 

   04 ulož. voľne ks 
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   05 v lištách, na povrchu ks 

   07 na rošt m 

 07 rozvodnice 01 slaboprúdové 01 STA ks 

  02 silnoprúdové 02 káblovej TV ks 

 08 súpravy 01 STA 01 zosilňovacie ks 

  02 káblovej TV 02 dekódovacie ks 

   03 prevádzače m 

   04 odlaďovače ks 

 09 zásuvky 01 STA 01 pod omietku ks 

  02 káblovej TV 02 na omietku ks 

   03 voľne na kábel m 

 10 škatule 01 STA 01 pod omietku ks 

  02 káblovej TV 02 na omietku ks 

 11 skúšky 01 merania 01 signálov ks 

  02 revízie 02 el. zariadení ks 
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453130 Montáž a inštalovanie výťahov a eskalátorov 

  
45313000-4 Inštalovanie výťahov a pohyblivých schodov 
  
  

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 úložný materiál 
01 rúrky elektroinšt., uloź. 
pod omietkou 

01 ohybné 01 plastové m 

 02 rúrky elektroinšt., ulož. 
voľne 

02 tuhé 02 kovové, pozinkované m 

 03 rúrky elektroinšt., ulož. 
pevne 

02 tuhé 03 kovové, s ochr. náterom m 

 04 rúrky elektroinšt., ulož. 
na stroji 

02 tuhé 04 kovové, bez náteru m 

 06 rúrky ochranné, ulož. 
voľne 

02 tuhé 04 kovové, bez náteru m 

 07 rúrky ochranné, ulož. 
pevne 

02 tuhé 04 kovové, bez náteru m 

 08 lišty elektroinšt., ulož. 
pevne 

01 preťahovacie 01 plastové m 

  02 vkladacie 02 kovové m 

 09 hadice, ulož. voľne 01 ohybné 01 plastové m 

 10 hadice, ulož. pevne 01 ohybné 02 kovové m 

   03 gumové m 

 11 škatule elektroinšt., 
zapustené 

01 prístrojové 01 plastové m 

 12 škatule elektroinšt., na 
povrchu 

02 odbočné 02 kovové m 

  03 preťahovacie 03 nevýbušné ks 

   04 lisovaný izolant ks 

 13 príchytky ( hmoždinky ) 01 polyamydové 01 murivo tehlové m 

   02 ostro pálená tehla m 

   03 betón, železobetón m 

 14 svorky 01 lustrové 01 spojovacie m 

02 oceľové konštrukcie 
01 káblové rošty - norm. 
vyhotovenie 

01 kovové 01 pozinkované m 

 02 káblové rošty - zosil. 
vyhotovenie 

04 liatinové 02 poolovené m 

 03 káblové výložníky 
nástenné 

04 liatinové 03 s náterom ks 

 04 káblové výložníky 
závesné 

04 liatinové 04 bez náteru ks 

 05 káblové stojiny 02 plastové 03 s náterom ks 

 06 káblové háky 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 07 káblové stojiny s 
výložníkmi 

03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 08 káblové vešiaky 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 09 káblové závesy 
hrebeňové 

03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 10 káblové závesy reťazové 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 11 káblové objímky 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 12 káblové držiaky 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 13 káblové žľaby 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 
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 15 drôty 01 jednoduché 01 pozinkované m 

 16 laná 02 paralelné 01 pozinkované m 

 17 požiaru odolné izol. 
dosky 

01 do kábl. roštov 
01 požiaru odolná izol. 
hmota 

m 

 18 požiaru odolné izol. 
podložky 

01 pod el. prístroje a 
svietidlá 

01 požiaru odolná izol. 
hmota 

m 

  02 pod elektroinšt. lišty 
01 požiaru odolná izol. 
hmota 

m 

 19 konštrukcie pre el. 
prístroje 

01 oceľové 01 nosné m 

 20 konštrukcie pre 
rozvodne 

01 oceľové 01 tenkostenné (Jäckl) m 

   02 klasické ks 

 25 protipožiarne obaly 01 hlavné 01 pre káble m 

  02 vedľajšie 01 pre káble m 

 26 protipožiarne prepážky 
01 v kábl. kanáloch 
priechodzích 

01 bez dvier m 

   02 s dverami ks 

  02 v kábl. kanále 
nepriechodzích 

01 jednoduché m 

  03 pod rozvádzače 02 dvojité kg 

  04 priechody stropmi 03 bez vane ks 

  05 priechody stenami 04 s vaňou m2 

   05 orámované m2 

 27 tabuľky 01 výstražné a označovacie 01 plastové m 

   02 kovové, smaltované ks 

 28 zhotovenie otvorov v 
plechu 

01 kruhové 01 bez závitov m 

 29 zakrytie otvorov v plechu 02 profilové 02 so závitmi ks 

 30 príchytky 01 pre káble 01 drevené m 

   02 kovové ks 

 31 zábrany 01 do rozvodní 01 drevené m 

   02 kovové ks 

 36 tesnenie kabelových 
prestupov 

01 sadroperlit 
01 s jedným kabelovým 
vedením 

m 

  02 typ E 
02 s viacerým kabelovým 
vedením 

ks 

  03 typ A 
02 s viacerým kabelovým 
vedením 

kg 

  04 typ B - C 
02 s viacerým kabelovým 
vedením 

m 

  05 typ D 
02 s viacerým kabelovým 
vedením 

m 

08 káble Cu 01 NN 01 káble silové 01 ulož. voľne m 

  02 káble závesné 01 ulož. voľne m 

  03 káble vlečné 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

  04 káble teplovzdorné 02 ulož. pevne m 

  05 káble vf koaxiálne 03 ulož. pod omietkou m 

  06 káble návestné 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 
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   10 ulož. zvisle v jame m 

  07 káble oznamovacie 
04 ulož. pod omietkou v 
rúrkach 

m 

  09 káble špeciálne 
05 ulož. pod omietkou v 
strope 

m 

   06 ulož. v omietke m 

   07 ulož. v omietke v strope ks 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

   15 ulož. pod vodnými tokmi m 

   16 ulož. v podlahe m 

  11 laná 01 ulož. voľne m 

  12 šnúry 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

   16 ulož. v podlahe m 

  14 vodiče izolované 01 ulož. voľne m 

   02 ulož. pevne m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

09 káble Al 01 NN 01 káble silové 01 ulož. voľne m 

   02 ulož. pevne m 

   03 ulož. pod omietkou m 

   04 ulož. pod omietkou v 
rúrkach 

m 

   05 ulož. pod omietkou v 
strope 

m 

   06 ulož. v omietke m 

10 káblové súbory, 
ukončenie vodičov 

01 NN 
01 káblové koncovky 
staničné 

01 jednožilové ks 

  02 káblové koncovky 
vonkajšie 

02 viacžilové ks 

  03 káblové spojky priame 01 jednožilové ks 

  04 kábové spojky odbočné 02 viacžilové ks 

  05 manžety 01 opravné ks 

  06 priechodky 01 tesniace ks 

  07 ukonč. vodičov v 
rozvádzačoch 

01 koncovkami staničnými ks 

  09 ukonč. drôtov a lán 02 koncovkami vonkajšími ks 

  10 ukonč. šnúr v gumovej 
hadici 

03 vodičovými koncovkami ks 

  11 ukonč. celoplastových 
káblov 

04 páskami ks 

   05 teplom zmršt. hadicami ks 

   06 záklopkami ks 

   07 upchávkami ks 

   08 upchávkami 
nevýbušnými 

ks 

   09 pásmi ks 
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   10 letovaním ks 

11 spínacie, spúšťacie a 
regulačné ústrojenstvá 

01 spínače NN, domové, 
nástenné 

01 jednopólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 02 spínače NN, domové, 
polozapustené 

02 dvojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 03 spínače NN, domové, 
zapustené 

03 trojpólové 03 pre prostr. mokré ks 

 04 spínače NN, domové, 
lištové 

04 štvorpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

  05 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 05 spínače NN špeciálne 01 automaty 01 schodišťové ks 

  02 regulátory 02 osvetlenia ks 

  03 koncové 03 polohy ks 

 06 spínače NN vačkové ( 
komorové ) 

01 vstavné 01 pre prostr. obyčajné ks 

  02 v kryte 02 pre prostr. vlhké ks 

  03 v kryte s poistkami 03 pre prostr. mokré ks 

  04 v kryte so zásuvkou a 
poistkami 

04 pre prostr. vonkajšie ks 

  05 v kryte s prívodkou a 
poistkami 

05 pre prostr. výbušné ks 

  06 v kryte s prívodkou a 
ističom 

05 pre prostr. výbušné ks 

 07 zásuvky NN, domové, 
nástenné 

01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 08 zásuvky NN, domové, 
polozapustené 

02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 09 zásuvky NN, domové, 
zapustené 

03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

 10 zásuvky NN, domové, 
vstavné 

04 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 11 zásuvky NN, 
priemyselné, nástenné 

01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 12 zásuvky NN, 
priemyselné, vstavné 

02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 13 zásuvky NN, 
priemyselné, spojovacie 

03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

  04 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

  05 mnohopólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 14 prívodky NN, 
priemyselné, nástenné 

01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 15 prívodky NN, 
priemyselné, vstavné 

02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 16 prívodky NN, 
priemyselné, spojovacie 

03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

  04 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 19 vidlice NN, domové 01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 20 vidlice NN, priemyselné 02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

  03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

  04 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

  05 mnohopólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 21 spínače NN, valcové, 
vstavné 

01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 22 spínače NN, valcové, v 
kryte 

02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 23 spínače NN, valcové, v 
kryte s poistkami 

03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 
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   04 pre prostr. vonkajšie ks 

 33 revízie, nastavenie a 
vyskúšanie 

01 jednopólové 01 vnútorné ks 

12 prístroje istiace 01 poistky NN 01 závitové 01 vstavné ks 

  02 nožové 02 na panel ks 

  03 valcové 02 na panel ks 

 03 ochrany prepäťové 01 NN 01 vnútorné ks 

   02 vonkajšie ks 

 04 ističe NN inštalačné 01 NN 01 vnútorné ks 

 05 ističe NN deiónové 02 dvojpólové 02 vonkajšie ks 

  03 trojpólové 03 v skrini ks 

  04 štvorpólové 04 v skrini nevýbušnej ks 

 06 odpínače poistkové NN 01 jednopólové 01 vnútorné ks 

 07 odpojovače poistkové 
NN 

02 dvojpólové 02 vonkašie ks 

 08 odpojovače poistkové 
VN 

03 trojpólové 02 vonkašie ks 

 09 odpínače poistkové VN 04 štvorpólové 02 vonkašie ks 

 10 pohony 01 ističov 01 ručné ks 

   02 elektrické ks 

   03 vzduchové ks 

  02 poistkových 
odpojovačov 

01 ručné ks 

  03 poistkových odpínačov 01 ručné ks 

 11 blokovanie 01 ističov 01 mechanické ks 

   02 elektrické ks 

 12 skrine 01 poistkové 01 do múru ks 

  02 ističové 02 na stožiar ks 

   03 nevýbušné ks 

13 stykače, relé, istiace 
transformátorčeky 

01 stykače NN 01 striedavé 01 vstavané ks 

 02 stykačové kombinácie 
NN 

02 jednosmerné 02 v skrini ks 

 03 stykače VN 02 jednosmerné 03 v skrini nevýbušnej ks 

 04 relé istiace 01 nadprúdové 01 vstavné ks 

 05 transformátorčeky 
istiace 

01 nadprúdové 02 v skrini ks 

   03 v skrini nevýbušnej ks 

14 prístroje ovládacie, 
signalizačné a návestné 

01 ovládače nepresvetlené 01 tlačidlové 01 vstavné ks 

 02 ovládače presvetlené 02 otočné 02 v skrini ks 

  03 dotykové 03 v skrini nevýbušnej ks 

 03 prepínače nepresvetlené 01 voltmetrové 01 vstavné ks 

 04 prepínače presvetlené 02 ampérmetrové 02 v skrini ks 

  03 meracích miest 03 v skrini nevýbušnej ks 

  04 ovládacích miest 03 v skrini nevýbušnej ks 

  05 signálne 03 v skrini nevýbušnej ks 

15 relé a ochrany 01 relé 01 pomocné 01 vstavné ks 

  02 časové 02 na panel ks 

  03 kmitacie 02 na panel ks 

  04 pamäťové 02 na panel ks 

  05 prúdové 02 na panel ks 

  06 napäťové 02 na panel ks 
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  07 návestné 02 na panel ks 

  08 poruchovej signalizácie 02 na panel ks 

  12 pre kontrolu rýchlosti 
(otáčok) 

02 na panel ks 

  13 multifunkčné 02 na panel ks 

  14 zdrojové 02 na panel ks 

  15 regulačné 02 na panel ks 

  16 translátory 02 na panel ks 

  17 ohranné 02 na panel ks 

  18 adaptér 02 na panel ks 

 02 ochrany 01 nadprúdové 01 vstavné ks 

  02 zrovnávacie prúdové 02 na panel ks 

  03 napäťové 03 do prostr. výbušného ks 

  04 dištančné 03 do prostr. výbušného ks 

  05 frekvenčné 03 do prostr. výbušného ks 

  06 zemné 03 do prostr. výbušného ks 

  12 tepelné 03 do prostr. výbušného ks 

  15 motorov 03 do prostr. výbušného ks 

  17 hlásiče izolačného stavu 03 do prostr. výbušného ks 

16 prístroje meracie 01 elektromery jednofázové 01 watthodinové 01 elektronické ks 

 02 elektromery trojfázové 02 varhodinové 02 elektromechanické ks 

  03 nadlimitné 02 elektromechanické ks 

  04 vysielacie 02 elektromechanické ks 

  05 súčtové 02 elektromechanické ks 

  06 registračné 02 elektromechanické ks 

 03 voltmetre 01 vstavné, ukazovacie 01 elektronické ks 

 04 ampérmetre 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 05 wattmetre 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 06 varmetre 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 07 fázomery 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 08 kmitomery 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 09 pre meranie účinníka 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 10 synchroskopy 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 11 súčtové hodiny 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 12 spínače časové 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 13 spínače sadzbové 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 14 multifunkčné 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 15 deliče napätia 01 NN 01 striedavé ks 

  02 VN 02 jednosmerné ks 

 16 prevodníky 01 NC 01 vstavné ks 

  02 ostatné 01 vstavné ks 

 17 bočníky 01 prúdu 01 striedavé ks 

   02 jednosmerné ks 

19 rozvádzače 01 NN 01 rozvádzače, 1 pole 01 silové, prúd striedavý ks 

  02 rozvodnice 
02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

  03 rozpojovacie a istiace 
skrine 

01 silové, prúd striedavý ks 

  05 pulty 
02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

  06 stojany 03 ovládacie, prúd striedavý ks 
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   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

  07 skrine 03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   05 kompenzačné ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

  08 panely 01 silové, prúd striedavý ks 

   02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

   03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   07 prevodové ks 

20 svietidlá a osvetľovacie 
zariadenia 

02 svietidlá 01 interiérové 01 žiarivkové ks 

  02 pouličné 02 výbojkové ks 

  03 priemyselné 03 žiarovkové ks 

  04 nevýbušné 04 LED diódy ks 

22 uzemňovacie a 
bleskozvodné vedenia 

03 vodiče nadzemné, na 
povrchu 

01 FeZn 01 drôtové ks 

 04 vodiče nadzemné, v 
rúrkach pod om. 

02 Cu 02 lanové m 

  03 Fe/Cu 03 pásové m 

  04 Al 04 nevýbušné m 

  05 AlMgSi 04 nevýbušné m 

  06 AlFe 04 nevýbušné m 

 05 podpery 01 vodičov nadzemných 01 FeZn ks 

   02 Cu ks 

   03 Fe/Cu m 

   04 Al m 

   05 AlMgSi ks 

   06 plastové ks 

 06 iskriská 01 nadzemné 01 pre prostr. vonkajšie ks 

  02 v zemi 02 pre prostredie výbušné m 

 07 svorky 01 pre vedenia nadzemné 01 FeZn ks 

   02 Cu ks 

   03 Fe/Cu m 

   04 Al m 

   05 AlMgSi ks 

  02 pre vedenia v zemi 01 FeZn ks 

   02 Cu m 

   03 Fe m 

 08 štítky 01 číslovacie 01 plastové ks 

   02 kovové ks 

 09 škatule pre skúš. svorky 01 do múru 01 plastové ks 

  02 do zeme 02 kovové m 

 10 vedenia v zemi 01 FeZn 01 tyčové ks 

  02 Cu 02 drôtové m 

  03 Fe 03 pásové m 
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   04 doskové m 

   05 rúrové ks 

 11 ochranné pospájanie 01 vodiče Cu holé 01 ulož. pod omietkou ks 

  02 vodiče Cu izolované 
02 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m 

   03 ulož. pevne m 

   04 ulož. voľne ks 

 12 nátery 01 zvodových vodičov 01 1 x základný, 2 x krycí ks 

 13 bentonit 01 v zemi 
01 pre zlepšenie 
uzemnenia 

ks 

 14 meranie 01 rezistencie uzemnenia 01 jedného zvodu ks 

  02 rezistivity pôdy 01 v jednom mieste ks 

 15 revízie 01 bleskozvodu 01 za jeden zvod ks 

  

95 Montáž dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

03 výťahy 
01 osobné pre dopravu 
osôb a osôb a nákladov 

01 zaťaženie do 500 kg 01 2 stanice ks 

   02 3 stanice ks 

   03 4 stanice ks 

   04 5 staníc ks 

   05 6 staníc ks 

   06 7 staníc ks 

   07 8 staníc ks 

   08 9 staníc ks 

   09 10 staníc ks 

   10 11 staníc ks 

   11 12 staníc ks 

   12 13 staníc ks 

   13 14 staníc ks 

   14 15 staníc ks 

   15 16 staníc ks 

   16 viac ako 16 staníc každá 
ďalšia 

ks 

  02 zaťaženie do 1000 kg 01 2 stanice ks 

   02 3 stanice ks 

   03 4 stanice ks 

   04 5 staníc ks 

   05 6 staníc ks 

   06 7 staníc ks 

   07 8 staníc ks 

   08 9 staníc ks 

   09 10 staníc ks 

   10 11 staníc ks 

   11 12 staníc ks 

   12 13 staníc ks 

   13 14 staníc ks 

   14 15 staníc ks 

   15 16 staníc ks 

   16 viac ako 16 staníc každá 
ďalšia 

ks 
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  03 zaťaženie do 1600 kg 01 2 stanice ks 

   02 3 stanice ks 

   03 4 stanice ks 

   04 5 staníc ks 

   05 6 staníc ks 

   06 7 staníc ks 

   07 8 staníc ks 

   08 9 staníc ks 

   09 10 staníc ks 

   10 11 staníc ks 

   11 12 staníc ks 

   12 13 staníc ks 

   13 14 staníc ks 

   14 15 staníc ks 

   15 16 staníc ks 

   16 viac ako 16 staníc každá 
ďalšia 

ks 

  04 zaťaženie nad 1600 kg 01 2 stanice ks 

   02 3 stanice ks 

   03 4 stanice ks 

   04 5 staníc ks 

   05 6 staníc ks 

   06 7 staníc ks 

   07 8 staníc ks 

   08 9 staníc ks 

   09 10 staníc ks 

   10 11 staníc ks 

   11 12 staníc ks 

   12 13 staníc ks 

   13 14 staníc ks 

   14 15 staníc ks 

   15 16 staníc ks 

   16 viac ako 16 staníc každá 
ďalšia 

ks 

 02 nákladné bez dopravy 
osôb 

01 zaťaženie do 100 kg 01 2 stanice/nákladiská ks 

   02 3 stanice/nákladiská ks 

   03 4 stanice/nákladiská ks 

   04 5 staníc/nákladísk ks 

   05 6 staníc/nákladísk ks 

   06 7 staníc/nákladísk ks 

   07 8 staníc/nákladísk ks 

   08 9 staníc/nákladísk ks 

   09 10 staníc/nákladísk ks 

   10 11 staníc/nákladísk ks 

   11 12 staníc/nákladísk ks 

   12 13 staníc/nákladísk ks 

   
13 viac ako 13 
staníc/nákladísk každá 
ďalšia stanica/nákladisko 

ks 

  02 zaťaženie do 250 kg 01 2 stanice/nákladiská ks 

   02 3 stanice/nákladiská ks 
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   03 4 stanice/nákladiská ks 

   04 5 staníc/nákladísk ks 

   05 6 staníc/nákladísk ks 

   06 7 staníc/nákladísk ks 

   07 8 staníc/nákladísk ks 

   08 9 staníc/nákladísk ks 

   09 10 staníc/nákladísk ks 

   10 11 staníc/nákladísk ks 

   11 12 staníc/nákladísk ks 

   12 13 staníc/nákladísk ks 

   
13 viac ako 13 
staníc/nákladísk každá 
ďalšia stanica/nákladisko 

ks 

  03 zaťaženie do 500 kg 01 2 stanice/nákladiská ks 

   02 3 stanice/nákladiská ks 

   03 4 stanice/nákladiská ks 

   04 5 staníc/nákladísk ks 

   05 6 staníc/nákladísk ks 

   06 7 staníc/nákladísk ks 

   07 8 staníc/nákladísk ks 

   08 9 staníc/nákladísk ks 

   09 10 staníc/nákladísk ks 

   10 11 staníc/nákladísk ks 

   11 12 staníc/nákladísk ks 

   12 13 staníc/nákladísk ks 

   
13 viac ako 13 
staníc/nákladísk každá 
ďalšia stanica/nákladisko 

ks 

  04 zaťaženie do 1000 kg 01 2 stanice/nákladiská ks 

   02 3 stanice/nákladiská ks 

   03 4 stanice/nákladiská ks 

   04 5 staníc/nákladísk ks 

   05 6 staníc/nákladísk ks 

   06 7 staníc/nákladísk ks 

   07 8 staníc/nákladísk ks 

   08 9 staníc/nákladísk ks 

   09 10 staníc/nákladísk ks 

   10 11 staníc/nákladísk ks 

   11 12 staníc/nákladísk ks 

   12 13 staníc/nákladísk ks 

   
13 viac ako 13 
staníc/nákladísk každá 
ďalšia stanica/nákladisko 

ks 

  05 zaťaženie do 2000 kg 01 2 stanice/nákladiská ks 

   02 3 stanice/nákladiská ks 

   03 4 stanice/nákladiská ks 

   04 5 staníc/nákladísk ks 

   05 6 staníc/nákladísk ks 

   06 7 staníc/nákladísk ks 

   07 8 staníc/nákladísk ks 

   08 9 staníc/nákladísk ks 

   09 10 staníc/nákladísk ks 
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   10 11 staníc/nákladísk ks 

   11 12 staníc/nákladísk ks 

   12 13 staníc/nákladísk ks 

   
13 viac ako 13 
staníc/nákladísk každá 
ďalšia stanica/nákladisko 

ks 

  06 zaťaženie do 4000 kg 01 2 stanice/nákladiská ks 

   02 3 stanice/nákladiská ks 

   03 4 stanice/nákladiská ks 

   04 5 staníc/nákladísk ks 

   05 6 staníc/nákladísk ks 

   06 7 staníc/nákladísk ks 

   07 8 staníc/nákladísk ks 

   08 9 staníc/nákladísk ks 

   09 10 staníc/nákladísk ks 

   10 11 staníc/nákladísk ks 

   11 12 staníc/nákladísk ks 

   12 13 staníc/nákladísk ks 

   13 viac ako 13 
staníc/nákladísk 

ks 

  07 zaťaženie do 5000 kg 01 2 stanice/nákladiská ks 

   02 3 stanice/nákladiská ks 

   03 4 stanice/nákladiská ks 

   04 5 staníc/nákladísk ks 

   05 6 staníc/nákladísk ks 

   06 7 staníc/nákladísk ks 

   07 8 staníc/nákladísk ks 

   08 9 staníc/nákladísk ks 

   09 10 staníc/nákladísk ks 

   10 11 staníc/nákladísk ks 

   11 12 staníc/nákladísk ks 

   12 13 staníc/nákladísk ks 

   
13 viac ako 13 
staníc/nákladísk každá 
ďalšia stanica/nákladisko 

ks 

  08 zaťaženie nad 5000 kg 01 2 stanice/nákladiská ks 

   02 3 stanice/nákladiská ks 

   03 4 stanice/nákladiská ks 

   04 5 staníc/nákladísk ks 

   05 6 staníc/nákladísk ks 

   06 7 staníc/nákladísk ks 

   07 8 staníc/nákladísk ks 

   08 9 staníc/nákladísk ks 

   09 10 staníc/nákladísk ks 

   10 11 staníc/nákladísk ks 

   11 12 staníc/nákladísk ks 

   12 13 staníc/nákladísk ks 

   
13 viac ako 13 
staníc/nákladísk každá 
ďalšia stanica/nákladisko 

ks 

 03 obežné 01 do 12 kabín 01 do 5 portálov ks 

   02 nad 5 portálov každy 
ďalší portál 

ks 
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  02 nad 12 kabín 01 do 10 portálov ks 

   02 nad 10 portálov každý 
ďalší portál 

ks 

 04 eskalátory 01 sklon do 30 st. 01 dopravná výška do 4 m ks 

   02 dopravná výška do 5 m ks 

   03 dopravná výška do 6 m ks 

   04 dopravná výška do 7 m ks 

   05 dopravná výška do 8 m ks 

   06 dopravná výška do 10 m ks 

   07 dopravná výška do 15 m ks 

   08 dopravná výška nad 15 
m 

ks 

  02 sklon do 35 st. 01 dopravná výška do 4 m ks 

   02 dopravná výška do 5 m ks 

   03 dopravná výška do 6 m ks 

   04 dopravná výška do 7 m ks 

   05 dopravná výška do 8 m ks 

   06 dopravná výška do 10 m ks 

   07 dopravná výška do 15 m ks 

   08 dopravná výška nad 15 
m 

ks 

  03 sklon nad 35 st. 01 dopravná výška do 4 m ks 

   02 dopravná výška do 5 m ks 

   03 dopravná výška do 6 m ks 

   04 dopravná výška do 7 m ks 

   05 dopravná výška do 8 m ks 

   06 dopravná výška do 10 m ks 

   07 dopravná výška do 15 m ks 

   08 dopravná výška nad 15 
m 

ks 
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453140 Inštalovanie telekomunikačných zariadení 

  
45314000-1 Inštalovanie telekomunikačných zariadení 
  
  

92 Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 slaboprúdové rozvody 01 káble Cu 01 oznamovacie 01 ulož. voľne m 

  02 návestné 04 ulož. pevne ks 

 02 káble Al 02 návestné 06 ulož. v žľaboch m 

   09 ulož. na príchytkách m 

   10 v podlahe m 

   11 nosné ľano m 

  03 silnoprúdové 02 ulož. pod omietkou ks 

 03 vodiče Cu, izolované 04 miestne 
03 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m 

 05 vodiče Al izolované 05 informačnej techniky 04 ulož. pevne m 

 07 šnúry Cu 06 EPS 05 ulož. v lištách m 

 08 laná Cu 07 EZS 06 ulož. v žľaboch m 

   07 ulož. pevne, na roštoch m 

   08 ulož. voľne, na lávkach m 

   09 ulož. na príchytkách m 

   10 v podlahe m 

   11 nosné ľano m 

 09 káble Cu tienené 01 oznamovacie 01 ulož. voľne m 

  02 návestné 04 ulož. pevne ks 

   06 ulož. v žľaboch m 

   09 ulož. na príchytkách m 

   10 v podlahe m 

   11 nosné ľano m 

 10 vodiče Cu tienené 04 miestne 02 ulož. pod omietkou ks 

  05 informačnej techniky 
03 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m 

   04 ulož. pevne m 

   05 ulož. v lištách m 

   06 ulož. v žľaboch m 

   07 ulož. pevne, na roštoch m 

   08 ulož. voľne, na lávkach m 

   09 ulož. na príchytkách m 

   10 v podlahe m 

   11 nosné ľano m 

 11 káble optické 01 oznamovacie 01 ulož. voľne m 

  04 miestne 
03 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m 

  05 informačnej techniky 04 ulož. pevne m 

   05 ulož. v lištách m 

   06 ulož. v žľaboch m 

   07 ulož. pevne, na roštoch m 

   08 ulož. voľne, na lávkach m 

   09 ulož. na príchytkách m 
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   10 v podlahe m 

 12 hmoždinky 01 do múru 01 plastové m 

 13 príchytky 02 do betónu 02 kovové m 

 14 rúrky 01 tuhé 01 plastové m 

   02 kovové m 

   03 gumové m 

  02 ohybné 01 plastové ks 

   03 gumové ks 

 15 škatule 01 prístrojové 01 pod omietku m 

  02 odbočné 02 na povrch m 

   03 na hmoždinky ks 

   04 pre ploché vodiče ks 

   05 pre lIštový rozvod ks 

  03 preťahovacie 01 pod omietku m 

   02 na povrch ks 

   06 pre pancierový rozvod ks 

   07 do dvojitej podlahy ks 

  04 pre siete PC 01 pod omietku m 

   02 na povrch ks 

   03 na hmoždinky m 

   05 pre lIštový rozvod m 

   06 pre pancierový rozvod m 

   07 do dvojitej podlahy m 

  10 odvíčkovanie 06 pre pancierový rozvod ks 

   07 do dvojitej podlahy m 

 16 žľaby káblové, s krytom 01 nástenné 01 plastové m 

 17 žľaby káblové, bez krytu 02 na podlahu 02 FeZn m 

  03 do podlahy 03 Al m 

  04 do dvojitej odlahy 03 Al m 

 18 rošty káblové 01 pre pevné ulož. káblov 01 FeZn m 

  02 pre voľné ulož. káblov 02 kovové, s ochr. náterom m 

  03 pre voľné ulož. káblov, s 
doskami 

02 kovové, s ochr. náterom ks 

 19 výložníky 01 pre rošty 01 FeZn m 

  02 pre žľaby 02 kovové, s ochr. náterom m 

  03 pre rúry 02 kovové, s ochr. náterom ks 

 20 stojiny 01 s výložníkmi 01 FeZn m 

   02 kovové, s ochr. náterom m 

 21 lišty elektroinštalačné 01 nástenné 01 plastové m 

  02 do podlahy 02 kovové m 

  03 do dvojitej podlahy 02 kovové ks 

 22 svorky 01 radové 01 Cu m 

 23 svorkovnice 02 prístrojové 01 Cu ks 

  03 uzemňovacie 01 Cu m 

 25 zásuvky 01 telefónne 01 pod omietku m 

  02 pre siete PC 02 na povrch m 

   03 do podlahy ks 

   04 do dvojitej podlahy ks 

 26 ružice 01 telefónne 01 plastové m 

 27 tlačidlá 01 telefónne 02 kovové m 

   03 keramické m 
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 28 konektory 01 káblové 01 perové m 

  02 panelové 02 nožové m 

 29 zariadenia istiace 01 spodky 01 poistkové m 

  02 pásy 01 poistkové ks 

  03 prepäťové ochrany 01 pre silnoprúdové zar. m 

  04 bleskoistky 02 pre oznamovacie zar. ks 

   03 pre zabezpečovacie zar. m 

   04 pre siete PC m 

   05 pre EPS m 

 30 súpravy 01 istiace 01 do skrine m 

   02 na konštrukciu m 

   03 pre káblové závery m 

 31 skrine 01 rozvodné 01 kovové m 

  02 káblové 02 plastové m 

  03 pre siete PC 03 drevené m 

 32 konštrukcie 01 oceľové 01 pozinkované m 

   02 s ochr. náterom m 

 33 obalenie 01 káblov 01 nehorľavou fóliou m 

 35 ukončenie 01 káblov 01 káblovou formou m 

   02 zmršťovacou záklopkou m 

   03 páskou m 

  02 drôtov 04 so svorkou ks 

   05 kabelovým okom ks 

   06 pocínovaním vodičov m 

 36 koberce 01 dielektrické 01 na podlahu m 

 37 príchytka kabelová 01 na konštrukciu 01 pozinkované m 

 38 príprava 01 na kábloch 01 odmeranie a odrezanie m 

   02 ulož do kabelovej 
truhličky 

m 

   03 ulož na rošte m 

   04 ulož na kabelovej lávke m 

   05 odpojenie, pripojenie m 

07 zdroje 01 elektrické 01 prúdové 01 transformátory ks 

   02 usmerňovače ks 

   03 napájače ks 

   04 protičlánky ks 

   05 sieťové zdroje ks 

   06 akumulátory ks 

  02 príslušenstvo 01 transformátory ks 

08 telefónne systémy 01 prenosové 01 dispečérske 01 NTZ ks 

   02 UFT ks 

   03 NHZ ks 

   04 NOZ ks 

   05 SPZ ks 

   06 VPZ ks 

   07 DMS ks 

   08 PDM ks 

   09 RPR ks 

   10 MDO ks 

   11 DO ks 
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  02 s frekvenčným delením 
kanálov 

01 káble vf m 

   02 káble nf m 

   03 stojany ks 

   04 stojanové rady ks 

   05 rošty káblové m 

   06 uzávery káblové ks 

   07 zosiľovacie stanice nf ks 

   08 rozpojovacie polia nf ks 

   09 puzdrá ks 

   10 translátory ks 

   11 články útlmové ks 

   12 prenosové systémy vf ks 

   13 vane ks 

   14 zosilňovače ks 

   15 linkové trakty ks 

   16 kmitočtové multiplexy ks 

   17 tranzitné filtre ks 

   18 modulačné skupiny ks 

   19 trakty linkové ks 

   20 kontajnery ks 

   21 stabilizátory ks 

   22 snímače ks 

   23 balančné skrine ks 

   24 jednotky ks 

  03 meranie 01 parametrov ks 

   02 systémov ks 

09 telefónne systémy a 
účastnícke zariadenia 

01 spojovacie 01 prístroje telefónne 01 štandardné ks 

   02 ISDN ks 

   03 ADSL ks 

   04 bezdrôtové ks 

   05 mobilné ks 

   06 mincové ks 

   07 dispečerske stanice ks 

   08 riaditeľské súpravy ks 

   09 konferenčné zariadenia ks 

   10 banské ks 

  02 zariadenia 01 dispečérske ks 

   02 dorozumievacie ks 

   03 koncové ks 

   04 modemy ks 

   05 doplnkové ks 

  03 ústredne tf 01 firmené ks 

   02 pobočkové ks 

   03 verejné (miestne) ks 

   04 medzimestské ks 

  04 diaľkové voľby 01 stojany ks 

   02 prenášače ks 

   03 skúšobné zariadenia ks 

  05 stanice 01 ďalekopisné ks 
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  06 revízie 01 telefónnych ústrední ks 

  07 konštrukcie 01 oceľové ks 
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453143 Inštalovanie telefónných káblov, pokládka káblov 

  
45314300-4 Inštalovanie kabeláže 
45314310-7 Pokládka káblov 
45314320-0 Inštalovanie počítačovej kabeláže 
  
  

92 Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vedenia nadzemné 01 stožiare 01 jednoduché 01 drevené, bez pätky ks 

  02 dvojité 02 drevené, s pätkou ks 

   03 betónové ks 

   04 oceľové ks 

  03 vzpery stožiarov 01 drevené ks 

   02 kovové ks 

  04 kotvy 01 stožiarové ks 

   02 vzdušné ks 

   03 zemné ks 

  05 odrazník (pätník) 01 pri stožiari ks 

  06 pätkovanie 01 stožiara ks 

  07 výstuhy stožiarov 01 dvojitých ks 

  08 vyrovnanie stožiarov do 
trate 

01 jednoduchých ks 

   02 dvojitých ks 

  09 tabuľky na stožiar 01 smaltované ks 

   02 plastové ks 

  10 hmoždinky 01 na stožiar dvojitý ks 

 02 výstroj stožiarov 
01 izolátory oznamovacie 
kladkové 

01 keramické ks 

  02 izolátory oznamovacie 
rúbikové 

02 plastové ks 

  03 háky 01 na stožiare ks 

  04 konzoly na stožiare 
01 pre vedenia 
oznamovacie 

ks 

   02 pre vedenia vf ks 

   03 pre vedenia železníc ks 

   04 pre 2 vedenia po sebou ks 

   05 pre reproduktory ks 

  05 krížnice 01 konzolové ks 

  06 odbočnice 01 konzolové ks 

  07 rozpojky skúšobné 01 bez uzemnenia ks 

   02 s uzemnením ks 

 03 výstroj na budovách 01 konzoly 01 nástenné, prívodné ks 

   02 nástenné, priebežné ks 

   03 nástenné, praporcové m 

   04 na strešník ks 

   05 zástavová ks 

  02 kotvy 01 nástenných konzol ks 

   02 strešníkové ks 

  03 vzpery 01 nástenných konzol ks 

  04 krížnice 01 nástenných konzol ks 
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  05 strešníky 01 do múru ks 

   02 na pomocný trám ks 

  06 okná strešné 01 s rebríkom ks 

   02 bez rebríka ks 

  07 háky 01 strešníkové ks 

   02 na rúrky s pätkou ks 

  08 držiaky strešníkov 01 na múr ks 

  09 výstroj stožiarov pre 
prechod 

01 nad železnicou bez TV ks 

  10 výstroj strešníkov pre 
prechod 

02 nad železnicou s TV ks 

   03 pod vedením VN ks 

  11 rozpojovací bod 01 pre rozhlas po drôte ks 

 04 vedenia nadzemné, 
drôtové 

01 na stožiaroch 01 drôt FeZn ks 

  02 na nást. konzolách 02 drôt Bz ks 

  03 na streš. podperých 03 drôt s izoláciu PVC ks 

  04 dopnutie vodičov 01 na stožiaroch ks 

   02 na nástenných 
konzolách 

ks 

   03 na strešných podperách ks 

  05 prenesenie vodičov 01 pri výmene stožiarov ks 

  06 dodatočné vykriž. 
vodičov v trati 

01 drôt FeZn ks 

   02 drôt Bz ks 

  07 nastavenie drôtov 01 drôt FeZn ks 

   02 drôt Bz ks 

  10 pripojenie prívodných 1-
žil. káblov 

01 k vodičom nadzem. 
vedenia 

ks 

  19 kontrola 
01 stožiarov drev. 
nepätkovaných 

ks 

   02 stožiarov drev. 
pätkovaných 

ks 

   03 stožiarov betónových ks 

   04 stožiarov kovových ks 

   05 stavu trate km 

02 vedenia vonkajšie, 
káblové (miestne siete) 

01 káble miestne 01 telefónne 01 ulož. voľne m 

  02 návestné 02 ulož. pevne ks 

   05 ulož. v chráničkách ks 

   06 ulož. v kolektoroch ks 

   11 závesné m 

  03 oznamovacie 02 ulož. pevne ks 

   03 ulož. pod omietkou ks 

   04 ulož. pod omietkou v 
rúrkach 

m 

   05 ulož. v chráničkách ks 

  07 optické 06 ulož. v kolektoroch m 

   07 ulož. na roštoch, voľne m 

   08 ulož. na roštoch, pevne m 

   09 ulož. na múre, pevne m 

   10 ulož. na stožiari, 
príchytkami 

m 

   11 závesné m 
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   12 po vodným tokom m 

   13 žlab, kanálik m 

 02 spojky káblové 01 rovné 01 spájanie žíl zátorkami m 

  02 rovné, vyrovnávacie 02 spájanie žíl konektormi ks 

  03 odbočné 
03 spájanie žíl ostatnými 
TG 

ks 

  04 kombinované 
03 spájanie žíl ostatnými 
TG 

ks 

  05 rozdeľovacie 
03 spájanie žíl ostatnými 
TG 

ks 

  06 T rovné 
03 spájanie žíl ostatnými 
TG 

ks 

  07 T odbočné 
03 spájanie žíl ostatnými 
TG 

ks 

  08 izolačné 
03 spájanie žíl ostatnými 
TG 

ks 

  09 prechodové členy 
03 spájanie žíl ostatnými 
TG 

ks 

  10 rozdelovače 
zabezpeč.káblov 

03 spájanie žíl ostatnými 
TG 

ks 

  11 vypichovanie žíl z kábla 01 párového ks 

   02 štvorkového ks 

 03 ukončenie káblov 01 celoplastových 01 závermi m 

   02 koncovkami ks 

   03 skriňami ks 

  02 s plášťom kovovým 02 koncovkami ks 

   03 skriňami ks 

  03 s plášťom Pb 01 závermi ks 

 04 káblovody 01 z rúr 01 plastových m 

   03 kovových ks 

  02 z tvárnic 02 betónových ks 

  03 zo žľabov s poklopom 01 plastových ks 

   02 betónových ks 

 05 utesnenie otvorov 01 káblovodov 01 beztlakové m 

   02 tlakové ks 

 06 držiaky 01 lán oceľových 01 na stožiare m 

   02 do stien ks 

 07 objímky 01 lán závesných 01 na stožiare m 

  02 značkovacie 02 na káble ks 

 08 pásy poisťovacie 01 lán oceľových 01 na stožiare m 

 09 háky 01 kotvové 01 do steny m 

 10 konzoly kotvové 01 kovové, pozinkované 01 na stožiare drevené m 

 11 konzoly priebežné 02 kovové, s ochr. náterom 02 na stožiare betónové ks 

  03 izolačné 03 na stožiare kovové ks 

   04 do múru m 

 12 laná 01 oceľové 01 FeZn m 

 13 drôty 01 oceľové 01 FeZn, pre závesný kábel m 

 14 zachytenie lana kábla 01 s napínačom 01 na stožiari drevenom m 

  02 bez napínača 02 na stožiari betónovom ks 

   03 na stožiari kovovom ks 

   04 na koncovej zadnej 
podpere 

ks 

   05 na konzole ks 
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   06 na háku ks 

 16 rozdeľovače 01 káblov 01 na podperách m 

 17 stojany 01 univerzálne 
01 pre ukončenie uzlových 
káblov 

m 

 18 skrine 01 istiace 01 kovové m 

  02 istiace, na stožiar 02 plastové ks 

 19 stojany 01 istiace 01 kovové m 

   02 plastové ks 

   03 pre káblové závery ks 

   04 pre rozdeľovacie spojky ks 

 20 rozvádzače 01 oceľoplechové 
01 upev. na kovovú 
konštrukciu 

m 

  02 plastové 02 upev. na múr ks 

   03 do múru ks 

 22 hovorne 01 telefónne 01 drevené m 

   02 kovové ks 

   03 domčeky sklolaminátové ks 

   04 boxy plexi ks 

   05 káblové objekty m 

 23 telefónne objekty 01 vonkajšie 01 na základ m 

   02 bez základu ks 

 24 ťahanie káblov 01 samonosných 01 cez drevené stožiare m 

   02 cez betónové stožiare ks 

   03 cez nástenné konzoly ks 

 25 činnosti 01 na kábloch 01 príprava káblov m 

   02 merania na kábloch ks 

   03 rezanie káblov ks 

   04 zatiahnutie káblov do 
objektu 

ks 

   05 presmerovanie káblov m 

   06 ťahanie závesných 
káblov 

m 

   07 vypichovanie káblových 
žíl 

ks 

   08 spájanie jadier káblov ks 

   09 úpravy plášťov káblov ks 

   10 vyrovnávanie kapac. 
nerovnováh 

ks 

   11 číslovanie káblov ks 

   12 číslovanie spojok a 
záverov 

m 

 27 uzemnenie 01 na kábloch 01 príprava káblov m 

   02 merania na kábloch ks 

   03 rezanie káblov ks 

   04 zatiahnutie káblov do 
objektu 

ks 

  02 káblov zabezpečovacích 01 v spojke ks 

  03 káblov telefónnych 02 v sklolaminát. domčeku ks 

   03 v káblovom objekte ks 

   05 v transf. stanici 6 kV ks 

 32 protipožiarná prepážka 01 na kábloch 01 príprava káblov m 

   02 merania na kábloch ks 
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03 vedenia vonkajšie, 
káblové (diaľkové siete) 

01 káble diaľkové 01 úložné 
01 ulož. voľne, v pieskovom 
lôžku 

ks 

  02 závlačné 
02 ulož. pevne, na 
príchytkách 

m 

 02 káble diaľkové vf 01 úložné 
02 ulož. pevne, na 
príchytkách 

m 

   03 ulož. pod omietkou ks 

   04 ulož. pod omietkou v 
rúrkach 

ks 

   05 ulož. v chráničkách m 

   06 ulož. v kolektoroch m 

   07 ulož. na roštoch, voľne m 

   08 ulož. na roštoch, pevne m 

   09 ulož. na stožiari, 
príchytkami 

m 

   10 závesné m 

   11 pod vodným tokom m 

  02 závlačné 05 ulož. v chráničkách m 

 03 káble optické 01 úložné 
01 ulož. voľne, v pieskovom 
lôžku 

ks 

   02 ulož. pevne, na 
príchytkách 

m 

   03 ulož. pod omietkou ks 

   04 ulož. pod omietkou v 
rúrkach 

ks 

   05 ulož. v chráničkách m 

   06 ulož. v kolektoroch m 

   08 ulož. na roštoch, pevne m 

   11 pod vodným tokom m 

  02 závlačné 06 ulož. v kolektoroch m 

   11 pod vodným tokom m 

 04 spojky pre káble 
diaľkové 

01 úložné 01 rovné ks 

 05 spojka pre káble 
diaľkové vf 

02 závlačné 02 deliace m 

   03 koncové, rozdeľovacie ks 

   04 pre koaxiálne káble ks 

 06 závery 01 káblov 01 plastové ks 

   02 kovové m 

 07 pupinačné 01 skrine 01 pre káble ks 

  02 jednotky 02 do káblovej spojky m 

 08 puzdrá 01 pre indukčné cievky 01 pre 7 ind. cievok ks 

   02 pre 10 ind. cievok m 

   03 pre 12 ind. cievok ks 

 09 objekty kontrolné, 
meracie 

01 bez protikoróznej 
ochrany 

01 pre 1 kábel ks 

  02 s protikoróznou 
ochranou 

02 pre 2 káble m 

 10 prepojenie 
01 plášťov a pancierov 
káblov 

01 s prepojovacím 
objektom 

ks 

   02 v káblovej studni m 

   03 v kinete ks 

 11 protikorózne ochrany 01 káblov 01 páskami ks 

  02 kovových bunkrov 02 obetnými anódami m 

  03 spojok 03 galvanickými anódami ks 



962 

 

 12 ochrana káblov 01 tlakom plynu 01 na kábloch DK úložných ks 

   02 na kábloch DK 
závlačných 

m 

   03 na kábloch miestnych ks 

 13 vyvažovanie káblov 
01 koncentrované 
vyrovnávanie 

01 DK káblov vf ks 

  02 balancovanie 02 DM káblov m 

   03 DK káblov nf ks 

 14 meranie bez prevádzky 01 kontrolné js 01 nf káblov ks 

 15 meranie za prevádzky 02 úplné 02 vf káblov m 

  03 záverečné 03 koax. káblov ks 

  04 záverečné, zkrátené 
04 nepupinovyných vf 
štvoriek 

ks 

  05 impedancie 05 vf translátorov ks 

 16 meranie bez prevádzky 03 záverečné 06 skrutkové závery ks 

 17 meranie za prevádzky 04 záverečné, zkrátené 06 skrutkové závery ks 

 18 činnosti 01 na kábloch 01 odpancierovanie kábla ks 

   02 vstup do káblovej 
komory 

m 

   03 tesniaca príruba do kábl. 
komory 

ks 

   04 zaťahovanie káblov do 
tvárnic 

ks 

   05 kladenie káblov do lôžka m 

   06 zvýšenie izol. pevnosti 
záveru 

m 

   07 označovanie káblov, 
súborov 

m 

   08 nátery m 

   09 vypichovanie žíl m 

   10 kontroly tlakotesnosti m 

   11 hermetizácia m 

   12 el.meranie koax.kKábla ks 

   13 vyformovanie ks 

   14 proti blesk.ochrana ks 

   15 merací vývod ks 

   16 pneumatické 
premostenie 

ks 

   17 tlaková sonda ks 
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453150 Elektroinštalácie kúrenia a iných elekt. zariadení v budovách, 
elektrotechnické inštalačné práce 

  
45315000-8 Elektroinštalácie kúrenia a iných elektrických zariadení v budovách 
  
  

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 úložný materiál 
01 rúrky elektroinšt., uloź. 
pod omietkou 

01 ohybné 01 plastové m 

 02 rúrky elektroinšt., ulož. 
voľne 

02 tuhé 02 kovové, pozinkované m 

 03 rúrky elektroinšt., ulož. 
pevne 

02 tuhé 03 kovové, s ochr. náterom m 

 04 rúrky elektroinšt., ulož. 
na stroji 

02 tuhé 04 kovové, bez náteru m 

 05 rúrky ochranné, ulož. 
pod omietkou 

02 tuhé 04 kovové, bez náteru m 

 06 rúrky ochranné, ulož. 
voľne 

02 tuhé 04 kovové, bez náteru m 

 07 rúrky ochranné, ulož. 
pevne 

02 tuhé 04 kovové, bez náteru m 

 08 lišty elektroinšt., ulož. 
pevne 

01 preťahovacie 01 plastové m 

  02 vkladacie 02 kovové m 

 09 hadice, ulož. voľne 01 ohybné 01 plastové m 

 10 hadice, ulož. pevne 01 ohybné 02 kovové m 

   03 gumové m 

 11 škatule elektroinšt., 
zapustené 

01 prístrojové 01 plastové m 

 12 škatule elektroinšt., na 
povrchu 

02 odbočné 02 kovové m 

  03 preťahovacie 03 nevýbušné ks 

   04 lisovaný izolant ks 

 13 príchytky ( hmoždinky ) 01 polyamydové 01 murivo tehlové m 

   02 ostro pálená tehla m 

   03 betón, železobetón m 

 14 svorky 01 lustrové 01 spojovacie m 

08 káble Cu 01 NN 01 káble silové 01 ulož. voľne m 

  04 káble teplovzdorné 02 ulož. pevne m 

   03 ulož. pod omietkou m 

   04 ulož. pod omietkou v 
rúrkach 

m 

  08 káble odporové 01 ulož. voľne m 

   02 ulož. pevne m 

   06 ulož. v omietke m 

   07 ulož. v omietke v strope ks 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

   16 ulož. v podlahe m 

  09 káble špeciálne 
05 ulož. pod omietkou v 
strope 

m 

   06 ulož. v omietke m 
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   07 ulož. v omietke v strope ks 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

   12 ulož. na strojoch pás. 
dopravy 

m 

   13 ulož. na strojoch 
banských 

m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

   15 ulož. pod vodnými tokmi m 

   16 ulož. v podlahe m 

  11 laná 01 ulož. voľne m 

  12 šnúry 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

   12 ulož. na strojoch pás. 
dopravy 

m 

   13 ulož. na strojoch 
banských 

m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

   16 ulož. v podlahe m 

  14 vodiče izolované 01 ulož. voľne m 

   02 ulož. pevne m 

   04 ulož. pod omietkou v 
rúrkach 

m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

  16 ochr. nátery káblov 01 proti ohňu ks 

   02 proti lúhom m 

   03 proti kyselinám m 

  18 zaťahovanie káblov 01 do chráničiek m 

   02 do kolektorov m 

  19 pretočenie káblov 01 zaist. koncov m 

  20 zvinutie a rozvinutie 
kábla 

01 ulož. voľne m 

09 káble Al 01 NN 01 káble silové 01 ulož. voľne m 

  04 káble teplovzdorné 02 ulož. pevne m 

  06 káble špeciálne 03 ulož. pod omietkou m 

   04 ulož. pod omietkou v 
rúrkach 

m 

   05 ulož. pod omietkou v 
strope 

m 

  09 vodiče izolované 01 ulož. voľne m 

   02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

  10 ochr. nátery káblov 01 proti ohňu m 

   02 proti lúhom a kyselinám m 
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  14 označovacie štítky 
káblov 

01 jednožilových m 

   02 viac žilových m 

10 káblové súbory, 
ukončenie vodičov 

01 NN 
01 káblové koncovky 
staničné 

01 jednožilové ks 

  02 káblové koncovky 
vonkajšie 

02 viacžilové ks 

  03 káblové spojky priame 01 jednožilové ks 

  04 kábové spojky odbočné 02 viacžilové ks 

  05 manžety 01 opravné ks 

  06 priechodky 01 tesniace ks 

  07 ukonč. vodičov v 
rozvádzačoch 

01 koncovkami staničnými ks 

  09 ukonč. drôtov a lán 02 koncovkami vonkajšími ks 

  10 ukonč. šnúr v gumovej 
hadici 

03 vodičovými koncovkami ks 

  11 ukonč. celoplastových 
káblov 

04 páskami ks 

  16 ukonč. kompenzačného 
vedenia 

05 teplom zmršt. hadicami ks 

  17 ukonč. šnúr na banských 
strojoch 

06 záklopkami ks 

   07 upchávkami ks 

   08 upchávkami 
nevýbušnými 

ks 

   09 pásmi ks 

   10 letovaním ks 

  18 ochrana spojky 01 protikorózna ks 

11 spínacie, spúšťacie a 
regulačné ústrojenstvá 

01 spínače NN, domové, 
nástenné 

01 jednopólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 02 spínače NN, domové, 
polozapustené 

02 dvojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 03 spínače NN, domové, 
zapustené 

03 trojpólové 03 pre prostr. mokré ks 

 04 spínače NN, domové, 
lištové 

04 štvorpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

  05 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 05 spínače NN špeciálne 01 automaty 01 schodišťové ks 

  02 regulátory 02 osvetlenia ks 

  03 koncové 03 polohy ks 

 06 spínače NN vačkové ( 
komorové ) 

01 vstavné 01 pre prostr. obyčajné ks 

  02 v kryte 02 pre prostr. vlhké ks 

  03 v kryte s poistkami 03 pre prostr. mokré ks 

  04 v kryte so zásuvkou a 
poistkami 

04 pre prostr. vonkajšie ks 

  05 v kryte s prívodkou a 
poistkami 

05 pre prostr. výbušné ks 

  06 v kryte s prívodkou a 
ističom 

05 pre prostr. výbušné ks 

 07 zásuvky NN, domové, 
nástenné 

01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 08 zásuvky NN, domové, 
polozapustené 

02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 09 zásuvky NN, domové, 
zapustené 

03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 
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 10 zásuvky NN, domové, 
vstavné 

04 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 11 zásuvky NN, 
priemyselné, nástenné 

01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 12 zásuvky NN, 
priemyselné, vstavné 

02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 13 zásuvky NN, 
priemyselné, spojovacie 

03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

  04 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

  05 mnohopólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 14 prívodky NN, 
priemyselné, nástenné 

01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 15 prívodky NN, 
priemyselné, vstavné 

02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 16 prívodky NN, 
priemyselné, spojovacie 

03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

  04 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 19 vidlice NN, domové 01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 20 vidlice NN, priemyselné 02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

  03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

  04 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

  05 mnohopólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 21 spínače NN, valcové, 
vstavné 

01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 22 spínače NN, valcové, v 
kryte 

02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 23 spínače NN, valcové, v 
kryte s poistkami 

03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

   04 pre prostr. vonkajšie ks 

12 prístroje istiace 01 poistky NN 01 závitové 01 vstavné ks 

  02 nožové 02 na panel ks 

  03 valcové 02 na panel ks 

 04 ističe NN inštalačné 01 NN 01 vnútorné ks 

 05 ističe NN deiónové 02 dvojpólové 02 vonkajšie ks 

  03 trojpólové 03 v skrini ks 

  04 štvorpólové 04 v skrini nevýbušnej ks 

 10 pohony 01 ističov 01 ručné ks 

   02 elektrické ks 

   03 vzduchové ks 

  02 poistkových 
odpojovačov 

01 ručné ks 

  03 poistkových odpínačov 01 ručné ks 

 11 blokovanie 01 ističov 01 mechanické ks 

   02 elektrické ks 

 12 skrine 01 poistkové 01 do múru ks 

  02 ističové 02 na stožiar ks 

   03 nevýbušné ks 

13 stykače, relé, istiace 
transformátorčeky 

01 stykače NN 01 striedavé 01 vstavané ks 

 02 stykačové kombinácie 
NN 

02 jednosmerné 02 v skrini ks 

 03 stykače VN 02 jednosmerné 03 v skrini nevýbušnej ks 

 04 relé istiace 01 nadprúdové 01 vstavné ks 

 05 transformátorčeky 
istiace 

01 nadprúdové 02 v skrini ks 
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   03 v skrini nevýbušnej ks 

14 prístroje ovládacie, 
signalizačné a návestné 

01 ovládače nepresvetlené 01 tlačidlové 01 vstavné ks 

 02 ovládače presvetlené 02 otočné 02 v skrini ks 

  03 dotykové 03 v skrini nevýbušnej ks 

 03 prepínače nepresvetlené 01 voltmetrové 01 vstavné ks 

 04 prepínače presvetlené 02 ampérmetrové 02 v skrini ks 

  03 meracích miest 03 v skrini nevýbušnej ks 

  04 ovládacích miest 03 v skrini nevýbušnej ks 

  05 signálne 03 v skrini nevýbušnej ks 

15 relé a ochrany 01 relé 01 pomocné 01 vstavné ks 

  02 časové 02 na panel ks 

  03 kmitacie 03 do prostr. výbušného ks 

  04 pamäťové 03 do prostr. výbušného ks 

  05 prúdové 03 do prostr. výbušného ks 

  06 napäťové 03 do prostr. výbušného ks 

  07 návestné 03 do prostr. výbušného ks 

  08 poruchovej signalizácie 03 do prostr. výbušného ks 

 02 ochrany 01 nadprúdové 01 vstavné ks 

  02 zrovnávacie prúdové 02 na panel ks 

  03 napäťové 03 do prostr. výbušného ks 

  04 dištančné 03 do prostr. výbušného ks 

  05 frekvenčné 03 do prostr. výbušného ks 

  12 tepelné 03 do prostr. výbušného ks 

 03 revízie a nastavenia 01 ochrán 01 elektronických ks 

   02 elektromechanických ks 

 04 zdroj 01 prúdový 01 vstavané ks 

   02 na panel ks 

16 prístroje meracie 01 elektromery jednofázové 01 watthodinové 01 elektronické ks 

 02 elektromery trojfázové 02 varhodinové 02 elektromechanické ks 

  03 nadlimitné 02 elektromechanické ks 

  04 vysielacie 02 elektromechanické ks 

  05 súčtové 02 elektromechanické ks 

  06 registračné 02 elektromechanické ks 

 03 voltmetre 01 vstavné, ukazovacie 01 elektronické ks 

 04 ampérmetre 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 05 wattmetre 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 06 varmetre 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 07 fázomery 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 08 kmitomery 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 09 pre meranie účinníka 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 10 synchroskopy 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 11 súčtové hodiny 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 12 spínače časové 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 13 spínače sadzbové 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 14 multifunkčné 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 15 deliče napätia 01 NN 01 striedavé ks 

  02 VN 02 jednosmerné ks 

 16 prevodníky 01 NC 01 vstavné ks 

  02 ostatné 01 vstavné ks 

 17 bočníky 01 prúdu 01 striedavé ks 
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   02 jednosmerné ks 

 18 svorkovnice skúšobné 01 pre elektromery 01 elektronické ks 

   02 elektromechanické ks 

 19 hradiace členy 01 HDO 01 vstavné ks 

19 rozvádzače 01 NN 01 rozvádzače, 1 pole 01 silové, prúd striedavý ks 

  02 rozvodnice 
02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

  04 hlavné domové skrine 01 silové, prúd striedavý ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

  07 skrine 01 silové, prúd striedavý ks 

   02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

   03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   05 kompenzačné ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

  08 panely 01 silové, prúd striedavý ks 

   02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

   03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   07 prevodové ks 

20 svietidlá a osvetľovacie 
zariadenia 

02 svietidlá 01 interiérové 01 žiarivkové ks 

  02 pouličné 02 výbojkové ks 

   03 žiarovkové ks 

   04 LED diódy ks 

22 uzemňovacie a 
bleskozvodné vedenia 

03 vodiče nadzemné, na 
povrchu 

01 FeZn 01 drôtové ks 

 04 vodiče nadzemné, v 
rúrkach pod om. 

02 Cu 02 lanové m 

  03 Fe/Cu 03 pásové m 

  04 Al 04 nevýbušné m 

  05 AlMgSi 04 nevýbušné m 

  06 AlFe 04 nevýbušné m 

 05 podpery 01 vodičov nadzemných 01 FeZn ks 

   02 Cu ks 

   03 Fe/Cu m 

   04 Al m 

   05 AlMgSi ks 

   06 plastové ks 

 06 iskriská 01 nadzemné 01 pre prostr. vonkajšie ks 

  02 v zemi 02 pre prostredie výbušné m 

 07 svorky 01 pre vedenia nadzemné 01 FeZn ks 

   02 Cu ks 

   03 Fe/Cu m 

   04 Al m 

   05 AlMgSi ks 

 08 štítky 01 číslovacie 01 plastové ks 
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   02 kovové ks 

 09 škatule pre skúš. svorky 01 do múru 01 plastové ks 

  02 do zeme 02 kovové m 

 11 ochranné pospájanie 01 vodiče Cu holé 01 ulož. pod omietkou ks 

  02 vodiče Cu izolované 
02 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m 

   03 ulož. pevne m 

   04 ulož. voľne ks 

 12 nátery 01 zvodových vodičov 01 1 x základný, 2 x krycí ks 

29 fotovoltaické zariadenia 01 kotvenie 01 skrutkované 01 hliníkové ks 

  02 rýchloupínacie 02 oceľové ks 

 02 rošty 01 skrutkované 01 hliníkové ks 

  02 rýchloupínacie 02 oceľové ks 

 03 panely 01 články 01 polykryštalické ks 

   02 monokraštalické ks 

   03 amorfné Wp 

  02 pásy 03 amorfné Wp 

  

92 Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 slaboprúdové rozvody 01 káble Cu 01 oznamovacie 01 ulož. voľne m 

 02 káble Al 01 oznamovacie 02 ulož. pod omietkou m 

 03 vodiče Cu, izolované 01 oznamovacie 
03 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m 

   04 ulož. pevne m 

   05 ulož. v lištách m 

   06 ulož. v žľaboch m 

   07 ulož. pevne, na roštoch ks 

   08 ulož. voľne, na lávkach m 

   09 ulož. na príchytkách m 

   10 v podlahe m 

   11 nosné ľano m 

 09 káble Cu tienené 01 oznamovacie 01 ulož. voľne m 

 10 vodiče Cu tienené 01 oznamovacie 02 ulož. pod omietkou m 

   03 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m 

   04 ulož. pevne m 

   05 ulož. v lištách m 

   06 ulož. v žľaboch m 

   07 ulož. pevne, na roštoch ks 

   08 ulož. voľne, na lávkach m 

   09 ulož. na príchytkách m 

   10 v podlahe m 

   11 nosné ľano m 

 12 hmoždinky 01 do múru 01 plastové m 

 13 príchytky 02 do betónu 02 kovové m 

 14 rúrky 01 tuhé 01 plastové m 

   02 kovové m 

   03 gumové m 

  02 ohybné 01 plastové ks 
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   03 gumové ks 

 15 škatule 01 prístrojové 01 pod omietku m 

  02 odbočné 02 na povrch m 

   03 na hmoždinky ks 

   04 pre ploché vodiče ks 

   05 pre lIštový rozvod ks 

   06 pre pancierový rozvod m 

   07 do dvojitej podlahy ks 

  03 preťahovacie 01 pod omietku m 

   02 na povrch ks 

   06 pre pancierový rozvod ks 

   07 do dvojitej podlahy ks 

 16 žľaby káblové, s krytom 01 nástenné 01 plastové m 

 17 žľaby káblové, bez krytu 02 na podlahu 02 FeZn m 

  03 do podlahy 03 Al m 

  04 do dvojitej odlahy 03 Al m 

 18 rošty káblové 01 pre pevné ulož. káblov 01 FeZn m 

  02 pre voľné ulož. káblov 02 kovové, s ochr. náterom m 

  03 pre voľné ulož. káblov, s 
doskami 

02 kovové, s ochr. náterom ks 

 21 lišty elektroinštalačné 01 nástenné 01 plastové m 

  02 do podlahy 02 kovové m 

  03 do dvojitej podlahy 02 kovové ks 

 22 svorky 01 radové 01 Cu m 

 23 svorkovnice 02 prístrojové 01 Cu ks 

  03 uzemňovacie 01 Cu m 

 28 konektory 01 káblové 01 perové m 

  02 panelové 02 nožové m 

 31 skrine 01 rozvodné 01 kovové m 

  02 káblové 02 plastové m 

 32 konštrukcie 01 oceľové 01 pozinkované m 

   02 s ochr. náterom m 

 33 obalenie 01 káblov 01 nehorľavou fóliou m 

 37 príchytka kabelová 01 na konštrukciu 01 pozinkované m 

 38 príprava 01 na kábloch 01 odmeranie a odrezanie m 

   02 ulož do kabelovej 
truhličky 

m 

   03 ulož na rošte m 

   04 ulož na kabelovej lávke m 

   05 odpojenie, pripojenie m 

05 slaboprúdové zariadenia 02 signalizačné 01 zvončeky vnútorné 01 obyčajné ks 

  02 húkačky vnútorné 02 vodotesné ks 

  03 húkačky vonkajšie 03 nevýbušné ks 

  04 volacie zariadenia 
svetelné 

01 tlačidlá ks 

   02 súpravy ks 

  05 hlásiče 01 signalizačné ks 

  06 indikátory 01 požiaru, automatické ks 

   02 video ks 

   03 ovládané pomocou MT ks 

  07 sirény 01 svetelné ks 
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   02 ovládané pomocou MT ks 

  08 transparenty 01 svetelné ks 

  09 skrine 01 svetelné ks 

  10 tabule 01 informačné ks 

   02 kontrolné ks 

  11 pulty 01 ovládacie ks 

 07 merania 01 zvončeky vnútorné 01 obyčajné ks 

  02 húkačky vnútorné 01 obyčajné ks 
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453152 Práce na turbínach 

  
45315200-0 Práce na turbínach 
  
  

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 úložný materiál 
06 rúrky ochranné, ulož. 
voľne 

01 ohybné 01 plastové m 

 07 rúrky ochranné, ulož. 
pevne 

02 tuhé 02 kovové, pozinkované m 

   03 kovové, s ochr. náterom m 

   04 kovové, bez náteru m 

 09 hadice, ulož. voľne 01 ohybné 01 plastové m 

 10 hadice, ulož. pevne 01 ohybné 02 kovové m 

   03 gumové m 

02 oceľové konštrukcie 
01 káblové rošty - norm. 
vyhotovenie 

01 kovové 01 pozinkované m 

 02 káblové rošty - zosil. 
vyhotovenie 

04 liatinové 02 poolovené m 

 03 káblové výložníky 
nástenné 

04 liatinové 03 s náterom ks 

 04 káblové výložníky 
závesné 

04 liatinové 04 bez náteru ks 

 05 káblové stojiny 02 plastové 03 s náterom ks 

 06 káblové háky 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 07 káblové stojiny s 
výložníkmi 

03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 08 káblové vešiaky 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 09 káblové závesy 
hrebeňové 

03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 10 káblové závesy reťazové 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 11 káblové objímky 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 12 káblové držiaky 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 13 káblové žľaby 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 14 konzoly kotevné 01 s 1 napínačom 01 pozinkované m 

  02 s 2 napínačmi 02 s ochr. náterom ks 

 15 drôty 01 jednoduché 01 pozinkované m 

 16 laná 02 paralelné 01 pozinkované m 

 17 požiaru odolné izol. 
dosky 

01 do kábl. roštov 
01 požiaru odolná izol. 
hmota 

m 

 18 požiaru odolné izol. 
podložky 

01 pod el. prístroje a 
svietidlá 

01 požiaru odolná izol. 
hmota 

m 

  02 pod elektroinšt. lišty 
01 požiaru odolná izol. 
hmota 

m 

 19 konštrukcie pre el. 
prístroje 

01 oceľové 01 nosné m 

 20 konštrukcie pre 
rozvodne 

01 oceľové 01 tenkostenné (Jäckl) m 

   02 klasické ks 

 21 dvere panelové pre 
komôrky rozvodní 

01 oceľové 01 pozinkované m 

 22 ochranné kryty z pletiva 
v rámoch 

01 oceľové 02 s ochr. náterom ks 
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 23 zákryt plný z plechu v 
rámoch 

01 oceľové 02 s ochr. náterom ks 

 24 výplne medzistien 
rozvodní 

01 izolačné dosky 01 bez náteru m 

  02 viacvrstvové izolácie 02 s náterom ks 

  03 izolácie s plechom 02 s náterom kg 

 25 protipožiarne obaly 01 hlavné 01 pre káble m 

  02 vedľajšie 01 pre káble m 

 26 protipožiarne prepážky 
01 v kábl. kanáloch 
priechodzích 

01 bez dvier m 

   02 s dverami ks 

  02 v kábl. kanále 
nepriechodzích 

01 jednoduché m 

  03 pod rozvádzače 02 dvojité kg 

  04 priechody stropmi 03 bez vane ks 

  05 priechody stenami 04 s vaňou m2 

   05 orámované m2 

 27 tabuľky 01 výstražné a označovacie 01 plastové m 

   02 kovové, smaltované ks 

 28 zhotovenie otvorov v 
plechu 

01 kruhové 01 bez závitov m 

 29 zakrytie otvorov v plechu 02 profilové 02 so závitmi ks 

 30 príchytky 01 pre káble 01 drevené m 

   02 kovové ks 

 31 zábrany 01 do rozvodní 01 drevené m 

   02 kovové ks 

 32 rozvodne do 35 kV 01 stožiare 01 skrutkované m 

 33 rozvodne 110 - 220 kV 02 brvná 
02 skrutkované, 
pozinkované 

ks 

 34 rozvodne 400 kV 03 stoličky 03 skrutkované "ATMOFIX" ks 

 35 rozvodne všeobecne 04 pomocné konštr. 04 zvárané ks 

   05 zvárane, pozinkované m2 

   06 zvárané "ATMOFIX" kg 

  05 koľajnice 01 pod prístroje kg 

   02 pod silové 
transformátory 

m 

   03 pre vyťahovaciu kladku kg 

  06 nátery, prípravné práce 01 odhrdzavenie m2 

   02 oprašovanie m2 

  07 nátery jednozložkové 01 základný náner m2 

  08 nátery viaczložkové 02 vrchný náter m2 

 36 tesnenie kabelových 
prestupov 

01 sadroperlit 
01 s jedným kabelovým 
vedením 

m 

  02 typ E 
02 s viacerým kabelovým 
vedením 

ks 

  03 typ A 
02 s viacerým kabelovým 
vedením 

kg 

  04 typ B - C 
02 s viacerým kabelovým 
vedením 

m 

  05 typ D 
02 s viacerým kabelovým 
vedením 

m 

07 holé spojovacie vedenia, 
prípojnicové rozvody 

01 NN 01 prípojnicový rozvod Cu 01 nekrytý m 

  02 prípojnicový rozvod Al 02 zapuzdrený m 
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   03 zapuzdrený, 
prachotesný 

m 

  03 izolátory vnútorné 01 podperné ks 

  04 izolátory vonkajšie 02 závesné ks 

  05 izolačné kamene 02 závesné ks 

  06 priechodky 
01 vnútorné, pre vodiče 
pásové 

ks 

   02 vstupné ks 

   03 kondenzátorové ks 

  07 dosky priechodkové 01 pod generátory ks 

   02 v stene ks 

   03 pri skrini rozvádzača ks 

  08 spojovacie vedenia z 
tyčí 

01 Cu m 

   02 Al m 

  09 vedenia pre staničné 
akum. bat. 

01 Cu m 

   02 Al m 

  10 vodiče Cu 01 holé m 

  11 vodiče Al 02 izolované m 

   03 izolované, tienené m 

   04 zapuzdrené, 
kompenzované 

m 

  12 držiaky pásov 01 Cu ks 

   02 Al ks 

  13 pružné spojky pásov 01 Cu ks 

   02 Al ks 

  14 závesy izolátorové 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

  15 skrine 01 pre prístroje ks 

   02 pre prechody zapuzdr. 
vodičov 

ks 

   03 ovládacie ks 

   04 prechodové ks 

  16 prípojnice 
01 na podperných 
izolátoroch 

ks 

   02 z lana ks 

   03 z rúrok ks 

  17 preponky 01 z lana ks 

   02 z rúrok ks 

08 káble Cu 01 NN 01 káble silové 01 ulož. voľne m 

   02 ulož. pevne m 

   03 ulož. pod omietkou m 

   04 ulož. pod omietkou v 
rúrkach 

m 

   05 ulož. pod omietkou v 
strope 

m 

   06 ulož. v omietke m 

   07 ulož. v omietke v strope m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   16 ulož. v podlahe m 

  02 káble závesné 01 ulož. voľne m 
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  03 káble vlečné 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

  11 laná 01 ulož. voľne m 

  12 šnúry 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

   16 ulož. v podlahe m 

  14 vodiče izolované 01 ulož. voľne m 

   02 ulož. pevne m 

   04 ulož. pod omietkou v 
rúrkach 

m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

 02 VN 01 káble silové 01 ulož. voľne m 

 03 VVN 02 káble závesné 01 ulož. voľne m 

  03 káble vlečné 01 ulož. voľne m 

   02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

  04 káble teplovzdorné 02 ulož. pevne m 

  05 manžety 01 opravné ks 

  06 káble návestné 01 ulož. voľne m 

   02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

  07 ukonč. vodičov v 
rozvádzačoch 

01 koncovkami staničnými m 

  08 ukonč. pásov na 
prístrojoch 

03 vodičovými koncovkami ks 

   07 upchávkami ks 

   08 upchávkami 
nevýbušnými 

ks 

   09 pásmi ks 

  09 káble špeciálne 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

   15 ulož. pod vodnými tokmi m 

   16 ulož. v podlahe m 
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  10 ukonč. šnúr v gumovej 
hadici 

03 vodičovými koncovkami m 

  11 ukonč. celoplastových 
káblov 

04 páskami ks 

  12 šnúry 01 ulož. voľne m 

   02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

   16 ulož. v podlahe m 

  13 vodiče holé 02 ulož. pevne m 

   03 vodičovými koncovkami m 

   05 teplom zmršt. hadicami ks 

   07 upchávkami ks 

   08 upchávkami 
nevýbušnými 

ks 

   09 pásmi ks 

   10 letovaním ks 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

  14 vodiče izolované 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

  15 ukonč. Pb plášťa kábla 07 upchávkami ks 

   08 upchávkami 
nevýbušnými 

ks 

   09 pásmi ks 

  16 ukonč. kompenzačného 
vedenia 

05 teplom zmršt. hadicami ks 

  17 ukonč. šnúr na banských 
strojoch 

06 záklopkami ks 

   07 upchávkami ks 

   08 upchávkami 
nevýbušnými 

ks 

   09 pásmi ks 

   10 letovaním ks 

  18 ochrana spojky 01 protikorózna m 

  19 prúd. prepojenie koľajníc 01 prepojkou m 

17 transformovne, 
transformátory 

01 transformovne 01 stožiarové, betónové 01 VVN/VVN ks 

  02 stožiarové, priehradové 02 VVN/VN ks 

  03 kioskové, na zemi 03 VN/VN ks 

  04 kioskové, polozapustené 
do zeme 

04 VN/NN ks 

  05 kioskové, pod zemou 05 NN/NN ks 

  06 vonkajšie, nekryté, na 
zemi 

05 NN/NN ks 

  07 murované 05 NN/NN ks 

 02 transformátory olejové - 
1. fáz. 

01 prevodové 01 VVN/VVN ks 

 03 transformátory olejové - 
3 fáz. 

03 oddeľovacie 02 VVN/VN ks 
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  05 trakčné 03 VN/VN ks 

   04 VN/NN ks 

   05 NN/NN ks 

   06 NN/MN ks 

 04 transformátory 
vzduchové - 1 fáz. 

01 prevodové 01 VVN/VVN ks 

 05 transformátory 
vzduchové - 3 fáz. 

02 bezpečnostné 02 VVN/VN ks 

  03 oddeľovacie 03 VN/VN ks 

  04 autotransformátory 04 VN/NN ks 

  05 trakčné 05 NN/NN ks 

  06 nevýbušné 06 NN/MN ks 

 06 prístrojové 
transformátory 

01 prúdu 01 NN ks 

  02 napätia 02 VN ks 

   03 VVN ks 

 07 chladenie 01 transformátorov 
01 na nádobe 
transformátora 

ks 

   02 mimo nádoby 
transformátora 

ks 

 08 konštrukcie pre konzoly 
a prístroje 

01 ocelové 01 pomocné ks 

 09 rozvádzače a skrine 01 pre prístroje 01 pre prostredie obyčajné ks 

   02 pre prostredie vonkajšie ks 

   03 pre prostredie výbušné ks 

 10 revízia 01 transformátorov 01 NN ks 

   02 VN ks 

   03 VVN ks 

19 rozvádzače 01 NN 01 rozvádzače, 1 pole 01 silové, prúd striedavý ks 

  02 rozvodnice 
02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

  03 rozpojovacie a istiace 
skrine 

01 silové, prúd striedavý ks 

  05 pulty 
02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

  06 stojany 03 ovládacie, prúd striedavý ks 

  07 skrine 03 ovládacie, prúd striedavý ks 

  09 blokové trafostanice 
04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   05 kompenzačné ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

  10 kiosky + trafostanice 
04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

  11 prípojnice 
01 na podperných 
izolátoroch 

ks 

 02 VN 01 rozvádzače, 1 pole 01 silové, prúd striedavý ks 

  11 prípojnice 02 z ľana ks 

 03 VVN 02 rozvodnice 
02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

  03 rozpojovacie a istiace 
skrine 

01 silové, prúd striedavý ks 
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  05 pulty 
02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

  06 stojany 03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

  07 skrine 03 ovládacie, prúd striedavý ks 

  08 panely 01 silové, prúd striedavý ks 

   02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

   03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

  09 blokové trafostanice 
04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   05 kompenzačné ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

  10 kiosky + trafostanice 01 silové, prúd striedavý ks 

   02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

   03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

  11 prípojnice 03 z rúrok ks 

  12 piliery pod rozvádzače 01 polypropylemový ks 

22 uzemňovacie a 
bleskozvodné vedenia 

03 vodiče nadzemné, na 
povrchu 

01 FeZn 01 drôtové ks 

 04 vodiče nadzemné, v 
rúrkach pod om. 

02 Cu 02 lanové m 

  03 Fe/Cu 03 pásové m 

  04 Al 04 nevýbušné m 

  05 AlMgSi 04 nevýbušné m 

  06 AlFe 04 nevýbušné m 

 05 podpery 01 vodičov nadzemných 01 FeZn ks 

   02 Cu ks 

   03 Fe/Cu m 

   04 Al m 

   05 AlMgSi ks 

   06 plastové ks 

 06 iskriská 01 nadzemné 01 pre prostr. vonkajšie ks 

  02 v zemi 02 pre prostredie výbušné m 

 07 svorky 01 pre vedenia nadzemné 01 FeZn ks 

   02 Cu ks 

   03 Fe/Cu m 

   04 Al m 

   05 AlMgSi ks 

  02 pre vedenia v zemi 01 FeZn ks 

   02 Cu m 

   03 Fe m 

 08 štítky 01 číslovacie 01 plastové ks 
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   02 kovové ks 

 09 škatule pre skúš. svorky 01 do múru 01 plastové ks 

  02 do zeme 02 kovové m 

 11 ochranné pospájanie 01 vodiče Cu holé 01 ulož. pod omietkou ks 

  02 vodiče Cu izolované 
02 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m 

   03 ulož. pevne m 

   04 ulož. voľne ks 

 12 nátery 01 zvodových vodičov 01 1 x základný, 2 x krycí ks 

 13 bentonit 01 v zemi 
01 pre zlepšenie 
uzemnenia 

ks 

 14 meranie 01 rezistencie uzemnenia 01 jedného zvodu ks 

  02 rezistivity pôdy 01 v jednom mieste ks 

 15 revízie 01 bleskozvodu 01 za jeden zvod ks 

 16 príslušenstvo - lešenia 01 vysunuté lanové 01 na strechách ks 

  02 pre vedenia nadzemné 02 na vežiach m 
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453153 Inštalovanie zásobovania elektrickou energiou 

  
45315300-1 Inštalovanie zásobovania elektrickou energiou 
  
  

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 úložný materiál 
01 rúrky elektroinšt., uloź. 
pod omietkou 

01 ohybné 01 plastové m 

 02 rúrky elektroinšt., ulož. 
voľne 

02 tuhé 02 kovové, pozinkované m 

 03 rúrky elektroinšt., ulož. 
pevne 

02 tuhé 03 kovové, s ochr. náterom m 

 04 rúrky elektroinšt., ulož. 
na stroji 

02 tuhé 04 kovové, bez náteru m 

 06 rúrky ochranné, ulož. 
voľne 

02 tuhé 04 kovové, bez náteru m 

 07 rúrky ochranné, ulož. 
pevne 

02 tuhé 04 kovové, bez náteru m 

 08 lišty elektroinšt., ulož. 
pevne 

01 preťahovacie 01 plastové m 

  02 vkladacie 02 kovové m 

 09 hadice, ulož. voľne 01 ohybné 01 plastové m 

 10 hadice, ulož. pevne 01 ohybné 02 kovové m 

   03 gumové m 

 11 škatule elektroinšt., 
zapustené 

01 prístrojové 01 plastové m 

 12 škatule elektroinšt., na 
povrchu 

02 odbočné 02 kovové m 

  03 preťahovacie 03 nevýbušné ks 

   04 lisovaný izolant ks 

 13 príchytky ( hmoždinky ) 01 polyamydové 01 murivo tehlové m 

   02 ostro pálená tehla m 

   03 betón, železobetón m 

 14 svorky 01 lustrové 01 spojovacie m 

08 káble Cu 01 NN 01 káble silové 01 ulož. voľne m 

  04 káble teplovzdorné 02 ulož. pevne m 

   03 ulož. pod omietkou m 

   04 ulož. pod omietkou v 
rúrkach 

m 

  08 káble odporové 01 ulož. voľne m 

   02 ulož. pevne m 

   06 ulož. v omietke m 

   07 ulož. v omietke v strope ks 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

   16 ulož. v podlahe m 

  09 káble špeciálne 
05 ulož. pod omietkou v 
strope 

m 

   06 ulož. v omietke m 

   07 ulož. v omietke v strope ks 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 
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   10 ulož. zvisle v jame m 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

   12 ulož. na strojoch pás. 
dopravy 

m 

   13 ulož. na strojoch 
banských 

m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

   15 ulož. pod vodnými tokmi m 

   16 ulož. v podlahe m 

  11 laná 01 ulož. voľne m 

  12 šnúry 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

   12 ulož. na strojoch pás. 
dopravy 

m 

   13 ulož. na strojoch 
banských 

m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

   16 ulož. v podlahe m 

  14 vodiče izolované 01 ulož. voľne m 

   02 ulož. pevne m 

   04 ulož. pod omietkou v 
rúrkach 

m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

  16 ochr. nátery káblov 01 proti ohňu ks 

   02 proti lúhom m 

   03 proti kyselinám m 

  18 zaťahovanie káblov 01 do chráničiek m 

   02 do kolektorov m 

  19 pretočenie káblov 01 zaist. koncov m 

  20 zvinutie a rozvinutie 
kábla 

01 ulož. voľne m 

09 káble Al 01 NN 01 káble silové 01 ulož. voľne m 

  04 káble teplovzdorné 02 ulož. pevne m 

  06 káble špeciálne 03 ulož. pod omietkou m 

   04 ulož. pod omietkou v 
rúrkach 

m 

   05 ulož. pod omietkou v 
strope 

m 

  09 vodiče izolované 01 ulož. voľne m 

   02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

  10 ochr. nátery káblov 01 proti ohňu m 

   02 proti lúhom a kyselinám m 

  14 označovacie štítky 
káblov 

01 jednožilových m 

   02 viac žilových m 
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10 káblové súbory, 
ukončenie vodičov 

01 NN 
01 káblové koncovky 
staničné 

01 jednožilové ks 

  02 káblové koncovky 
vonkajšie 

02 viacžilové ks 

  03 káblové spojky priame 01 jednožilové ks 

  04 kábové spojky odbočné 02 viacžilové ks 

  05 manžety 01 opravné ks 

  06 priechodky 01 tesniace ks 

  07 ukonč. vodičov v 
rozvádzačoch 

01 koncovkami staničnými ks 

  09 ukonč. drôtov a lán 02 koncovkami vonkajšími ks 

  10 ukonč. šnúr v gumovej 
hadici 

03 vodičovými koncovkami ks 

  11 ukonč. celoplastových 
káblov 

04 páskami ks 

  16 ukonč. kompenzačného 
vedenia 

05 teplom zmršt. hadicami ks 

  17 ukonč. šnúr na banských 
strojoch 

06 záklopkami ks 

   07 upchávkami ks 

   08 upchávkami 
nevýbušnými 

ks 

   09 pásmi ks 

   10 letovaním ks 

  18 ochrana spojky 01 protikorózna ks 

11 spínacie, spúšťacie a 
regulačné ústrojenstvá 

01 spínače NN, domové, 
nástenné 

01 jednopólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 02 spínače NN, domové, 
polozapustené 

02 dvojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 03 spínače NN, domové, 
zapustené 

03 trojpólové 03 pre prostr. mokré ks 

 04 spínače NN, domové, 
lištové 

04 štvorpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

  05 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 05 spínače NN špeciálne 01 automaty 01 schodišťové ks 

  02 regulátory 02 osvetlenia ks 

  03 koncové 03 polohy ks 

 06 spínače NN vačkové ( 
komorové ) 

01 vstavné 01 pre prostr. obyčajné ks 

  02 v kryte 02 pre prostr. vlhké ks 

  03 v kryte s poistkami 03 pre prostr. mokré ks 

  04 v kryte so zásuvkou a 
poistkami 

04 pre prostr. vonkajšie ks 

  05 v kryte s prívodkou a 
poistkami 

05 pre prostr. výbušné ks 

  06 v kryte s prívodkou a 
ističom 

05 pre prostr. výbušné ks 

 07 zásuvky NN, domové, 
nástenné 

01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 08 zásuvky NN, domové, 
polozapustené 

02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 09 zásuvky NN, domové, 
zapustené 

03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

 10 zásuvky NN, domové, 
vstavné 

04 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 11 zásuvky NN, 
priemyselné, nástenné 

01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 
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 12 zásuvky NN, 
priemyselné, vstavné 

02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 13 zásuvky NN, 
priemyselné, spojovacie 

03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

  04 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

  05 mnohopólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 14 prívodky NN, 
priemyselné, nástenné 

01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 15 prívodky NN, 
priemyselné, vstavné 

02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 16 prívodky NN, 
priemyselné, spojovacie 

03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

  04 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 19 vidlice NN, domové 01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 20 vidlice NN, priemyselné 02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

  03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

  04 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

  05 mnohopólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 21 spínače NN, valcové, 
vstavné 

01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 22 spínače NN, valcové, v 
kryte 

02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 23 spínače NN, valcové, v 
kryte s poistkami 

03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

   04 pre prostr. vonkajšie ks 

12 prístroje istiace 01 poistky NN 01 závitové 01 vstavné ks 

  02 nožové 02 na panel ks 

  03 valcové 02 na panel ks 

 04 ističe NN inštalačné 01 NN 01 vnútorné ks 

 05 ističe NN deiónové 02 dvojpólové 02 vonkajšie ks 

  03 trojpólové 03 v skrini ks 

  04 štvorpólové 04 v skrini nevýbušnej ks 

 10 pohony 01 ističov 01 ručné ks 

   02 elektrické ks 

   03 vzduchové ks 

  02 poistkových 
odpojovačov 

01 ručné ks 

  03 poistkových odpínačov 01 ručné ks 

 11 blokovanie 01 ističov 01 mechanické ks 

   02 elektrické ks 

 12 skrine 01 poistkové 01 do múru ks 

  02 ističové 02 na stožiar ks 

   03 nevýbušné ks 

13 stykače, relé, istiace 
transformátorčeky 

01 stykače NN 01 striedavé 01 vstavané ks 

 02 stykačové kombinácie 
NN 

02 jednosmerné 02 v skrini ks 

   03 v skrini nevýbušnej ks 

 04 relé istiace 01 nadprúdové 01 vstavné ks 

 05 transformátorčeky 
istiace 

01 nadprúdové 02 v skrini ks 

   03 v skrini nevýbušnej ks 

14 prístroje ovládacie, 
signalizačné a návestné 

01 ovládače nepresvetlené 01 tlačidlové 01 vstavné ks 

 02 ovládače presvetlené 02 otočné 02 v skrini ks 
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  03 dotykové 03 v skrini nevýbušnej ks 

 03 prepínače nepresvetlené 01 voltmetrové 01 vstavné ks 

 04 prepínače presvetlené 02 ampérmetrové 02 v skrini ks 

  03 meracích miest 03 v skrini nevýbušnej ks 

  04 ovládacích miest 03 v skrini nevýbušnej ks 

  05 signálne 03 v skrini nevýbušnej ks 

15 relé a ochrany 01 relé 01 pomocné 01 vstavné ks 

  02 časové 02 na panel ks 

  03 kmitacie 03 do prostr. výbušného ks 

  04 pamäťové 03 do prostr. výbušného ks 

  05 prúdové 03 do prostr. výbušného ks 

  06 napäťové 03 do prostr. výbušného ks 

  07 návestné 03 do prostr. výbušného ks 

  08 poruchovej signalizácie 03 do prostr. výbušného ks 

 02 ochrany 01 nadprúdové 01 vstavné ks 

  02 zrovnávacie prúdové 02 na panel ks 

  03 napäťové 03 do prostr. výbušného ks 

  04 dištančné 03 do prostr. výbušného ks 

  05 frekvenčné 03 do prostr. výbušného ks 

  12 tepelné 03 do prostr. výbušného ks 

 03 revízie a nastavenia 01 ochrán 01 elektronických ks 

   02 elektromechanických ks 

 04 zdroj 01 prúdový 01 vstavané ks 

   02 na panel ks 

16 prístroje meracie 01 elektromery jednofázové 01 watthodinové 01 elektronické ks 

 02 elektromery trojfázové 02 varhodinové 02 elektromechanické ks 

  03 nadlimitné 02 elektromechanické ks 

  04 vysielacie 02 elektromechanické ks 

  05 súčtové 02 elektromechanické ks 

  06 registračné 02 elektromechanické ks 

 03 voltmetre 01 vstavné, ukazovacie 01 elektronické ks 

 04 ampérmetre 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 05 wattmetre 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 06 varmetre 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 07 fázomery 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 08 kmitomery 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 09 pre meranie účinníka 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 10 synchroskopy 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 11 súčtové hodiny 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 12 spínače časové 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 13 spínače sadzbové 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 14 multifunkčné 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 15 deliče napätia 01 NN 01 striedavé ks 

  02 VN 02 jednosmerné ks 

 16 prevodníky 01 NC 01 vstavné ks 

  02 ostatné 01 vstavné ks 

 17 bočníky 01 prúdu 01 striedavé ks 

   02 jednosmerné ks 

 18 svorkovnice skúšobné 01 pre elektromery 01 elektronické ks 

   02 elektromechanické ks 

 19 hradiace členy 01 HDO 01 vstavné ks 
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19 rozvádzače 01 NN 01 rozvádzače, 1 pole 01 silové, prúd striedavý ks 

  02 rozvodnice 
02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

  04 hlavné domové skrine 01 silové, prúd striedavý ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

  07 skrine 01 silové, prúd striedavý ks 

   02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

   03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   05 kompenzačné ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

  08 panely 01 silové, prúd striedavý ks 

   02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

   03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   07 prevodové ks 

22 uzemňovacie a 
bleskozvodné vedenia 

03 vodiče nadzemné, na 
povrchu 

01 FeZn 01 drôtové ks 

 04 vodiče nadzemné, v 
rúrkach pod om. 

02 Cu 02 lanové m 

  03 Fe/Cu 03 pásové m 

  04 Al 04 nevýbušné m 

  05 AlMgSi 04 nevýbušné m 

  06 AlFe 04 nevýbušné m 

 05 podpery 01 vodičov nadzemných 01 FeZn ks 

   02 Cu ks 

   03 Fe/Cu m 

   04 Al m 

   05 AlMgSi ks 

   06 plastové ks 

 06 iskriská 01 nadzemné 01 pre prostr. vonkajšie ks 

  02 v zemi 02 pre prostredie výbušné m 

 07 svorky 01 pre vedenia nadzemné 01 FeZn ks 

   02 Cu ks 

   03 Fe/Cu m 

   04 Al m 

   05 AlMgSi ks 

 08 štítky 01 číslovacie 01 plastové ks 

   02 kovové ks 

 09 škatule pre skúš. svorky 01 do múru 01 plastové ks 

  02 do zeme 02 kovové m 

 11 ochranné pospájanie 01 vodiče Cu holé 01 ulož. pod omietkou ks 

  02 vodiče Cu izolované 
02 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m 

   03 ulož. pevne m 

   04 ulož. voľne ks 

 12 nátery 01 zvodových vodičov 01 1 x základný, 2 x krycí ks 
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29 fotovoltaické zariadenia 01 kotvenie 01 skrutkované 01 hliníkové ks 

  02 rýchloupínacie 02 oceľové ks 

 02 rošty 01 skrutkované 01 hliníkové ks 

  02 rýchloupínacie 02 oceľové ks 

 03 panely 01 články 01 polykryštalické ks 

   02 monokraštalické ks 

   03 amorfné Wp 

  02 pásy 03 amorfné Wp 
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453154 Inštalovanie vysokého napätia 

  
45315400-2 Inštalovanie vysokého napätia 
  
  

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

02 oceľové konštrukcie 
01 káblové rošty - norm. 
vyhotovenie 

01 kovové 01 pozinkované m 

 02 káblové rošty - zosil. 
vyhotovenie 

04 liatinové 02 poolovené m 

 03 káblové výložníky 
nástenné 

04 liatinové 03 s náterom ks 

 04 káblové výložníky 
závesné 

04 liatinové 04 bez náteru ks 

 05 káblové stojiny 02 plastové 03 s náterom ks 

 06 káblové háky 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 07 káblové stojiny s 
výložníkmi 

03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 08 káblové vešiaky 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 09 káblové závesy 
hrebeňové 

03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 10 káblové závesy reťazové 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 11 káblové objímky 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 12 káblové držiaky 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 13 káblové žľaby 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 14 konzoly kotevné 01 s 1 napínačom 01 pozinkované m 

  02 s 2 napínačmi 02 s ochr. náterom ks 

 15 drôty 01 jednoduché 01 pozinkované m 

 16 laná 02 paralelné 01 pozinkované m 

 17 požiaru odolné izol. 
dosky 

01 do kábl. roštov 
01 požiaru odolná izol. 
hmota 

m 

 18 požiaru odolné izol. 
podložky 

01 pod el. prístroje a 
svietidlá 

01 požiaru odolná izol. 
hmota 

m 

  02 pod elektroinšt. lišty 
01 požiaru odolná izol. 
hmota 

m 

 19 konštrukcie pre el. 
prístroje 

01 oceľové 01 nosné m 

 20 konštrukcie pre 
rozvodne 

01 oceľové 01 tenkostenné (Jäckl) m 

   02 klasické ks 

 21 dvere panelové pre 
komôrky rozvodní 

01 oceľové 01 pozinkované m 

 22 ochranné kryty z pletiva 
v rámoch 

01 oceľové 02 s ochr. náterom ks 

 23 zákryt plný z plechu v 
rámoch 

01 oceľové 02 s ochr. náterom ks 

 24 výplne medzistien 
rozvodní 

01 izolačné dosky 01 bez náteru m 

  02 viacvrstvové izolácie 02 s náterom ks 

  03 izolácie s plechom 02 s náterom kg 

 25 protipožiarne obaly 01 hlavné 01 pre káble m 

  02 vedľajšie 01 pre káble m 
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 26 protipožiarne prepážky 
01 v kábl. kanáloch 
priechodzích 

01 bez dvier m 

   02 s dverami ks 

  02 v kábl. kanále 
nepriechodzích 

01 jednoduché m 

  03 pod rozvádzače 02 dvojité kg 

  04 priechody stropmi 03 bez vane ks 

  05 priechody stenami 04 s vaňou m2 

   05 orámované m2 

 27 tabuľky 01 výstražné a označovacie 01 plastové m 

   02 kovové, smaltované ks 

 28 zhotovenie otvorov v 
plechu 

01 kruhové 01 bez závitov m 

 29 zakrytie otvorov v plechu 02 profilové 02 so závitmi ks 

 30 príchytky 01 pre káble 01 drevené m 

   02 kovové ks 

 31 zábrany 01 do rozvodní 01 drevené m 

   02 kovové ks 

 32 rozvodne do 35 kV 01 stožiare 01 skrutkované m 

 33 rozvodne 110 - 220 kV 02 brvná 
02 skrutkované, 
pozinkované 

ks 

 34 rozvodne 400 kV 03 stoličky 03 skrutkované "ATMOFIX" ks 

 35 rozvodne všeobecne 04 pomocné konštr. 04 zvárané ks 

   05 zvárane, pozinkované m2 

   06 zvárané "ATMOFIX" kg 

  05 koľajnice 01 pod prístroje kg 

   02 pod silové 
transformátory 

m 

   03 pre vyťahovaciu kladku kg 

  06 nátery, prípravné práce 01 odhrdzavenie m2 

   02 oprašovanie m2 

  07 nátery jednozložkové 01 základný náner m2 

  08 nátery viaczložkové 02 vrchný náter m2 

  09 čistenie prístrojov, 
rozvádzačov 

01 1 pole VN ks 

   02 1 komôrka VN ks 

   03 1 pole VVN ks 

05 vedenia nadzemné VN 01 stožiare VN jednoduché 01 betónové 05 očíslovanie, rozvoz ks 

  02 oceľové, rúrové 01 pozinkované ks 

  03 oceľové, priehradové, 
skrutkované 

02 s ochr. náterom ks 

  04 oceľové, priehradové, 
zvárané 

05 očíslovanie, rozvoz ks 

 02 stožiare VN dvojité 01 betónové 05 očíslovanie, rozvoz ks 

  02 oceľové, rúrové 01 pozinkované ks 

   02 s ochr. náterom ks 

   05 očíslovanie, rozvoz ks 

 03 vodiče VN holé 01 fázové 01 do 70 mm2 ks 

 04 vodiče VN izolované 02 uzemňovacie 02 do 120 mm2 ks 

  03 pre prevádzkový telefón 03 do 185 mm2 ks 

   04 nad 185 mm2 ks 

 05 káble VN 01 závesné 01 Al ks 

   02 Cu ks 
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 06 konzoly VN 01 na stožiare betónové 01 kovové, pozinkované ks 

 07 konzoly oznamovacie 
02 na stožiare kovové, 
rúrové 

02 kovové, s ochr. náterom ks 

 08 konzoly pre káblové 
koncovky VN 

03 na stožiare kovové, 
mrežové 

03 izolačné ks 

 09 konzoly pre bleskoistky 
VN 

04 na stožiare drevené 03 izolačné ks 

 10 nástavky pre zákrut 04 na stožiare drevené 03 izolačné ks 

 11 uzemňovacie špičky 01 na stožiare betónové 01 kovové, pozinkované ks 

  02 na stožiare kovové, 
rúrové 

02 kovové, s ochr. náterom ks 

  03 na stožiare kovové, 
mrežové 

02 kovové, s ochr. náterom ks 

  04 na stožiare drevené 02 kovové, s ochr. náterom ks 

 12 izolátory VN kotvové 01 podperné 01 keramické ks 

 13 izolátory VN nosné 02 závesné 02 plastové ks 

 14 izolátorové reťazce VN 01 kotvové 01 jednoduché ks 

  02 nosné 02 dvojité ks 

 15 závesy 01 vodičov 01 jednoduché ks 

   02 bezpečnostné ks 

 16 spoje vodičov 01 prúdové 01 svorkou skrutkovou ks 

  02 ťahové 02 spojkou lisovanou ks 

  03 odbočné 02 spojkou lisovanou ks 

 17 ukončenie vodičov 01 fázových 01 na úsekovom odpojovači ks 

   02 na priechodke 
transformovne 

ks 

  02 uzemňovacích 
01 na mrež. stožiari, 
jednostranné 

ks 

   02 na mrež. stožiari, 
obojstranné 

ks 

 18 stúpačky 01 na stožiare betónové 01 kovové, pozinkované ks 

  02 na stožiare kovové 01 kovové, pozinkované ks 

  03 na stožiare drevené 01 kovové, pozinkované ks 

 19 úsekové odpojovače VN 01 na stožiare betónové 01 do 200 A ks 

 20 úsekové odpínače VN 02 na stožiare kovové 02 do 400 A ks 

  03 na stožiare drevené 03 do 630 A ks 

  04 na stožiare mrežové 04 nad 630 A ks 

 21 ochrany prepäťové VN 01 ventilové 01 vnútorné ks 

  02 ZnO 02 vonkajšie ks 

  03 iskriská 02 vonkajšie ks 

 22 tabuľky 01 číslovacie 01 na stožiare priehradové ks 

  02 výstražné 
02 na stožiare kovové, 
rúrové 

ks 

   03 na stožiare betónové ks 

   04 na stožiare drevené m 

06 vedenia nadzemné VVN 01 110 kV 01 stožiare 01 kotvové ks 

 02 220 kV 02 portály 02 nosné ks 

 03 400 kV 03 závesy 01 kotvové ks 

 04 nad 400 kV 03 závesy 02 nosné ks 

   03 pomocné ks 

  04 vodiče (1 vodič / fázu) 01 do 240 mm2 m 

  05 vodiče (2 vodiče / fázu) 02 do 300 mm2 m 

  06 vodiče (3 vodiče / fázu) 03 do 400 mm2 m 
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  07 uzemňovacie laná 04 do 450 mm2 m 

   05 do 500 mm2 m 

   06 nad 500 mm2 m 

  08 výstroj 01 konzoly ks 

   02 izolátory ks 

   03 závažia ks 

   04 tlmiče vibrácií ks 

   05 dištančné rozperky ks 

   06 armatúry ks 

  09 tabuľky 01 číslovacie ks 

   02 výstražné ks 

  11 číslovanie 01 stožiarov ks 

  12 označenie 
01 systému dvojitého 
vedenia 

ks 

  13 križovatky vedení ponad 
01 plynovody, ropovody, 
káble 

ks 

   02 železničné dráhy ks 

   03 diaľnice ks 

   04 cesty ks 

  14 ťahanie lán 01 cez vodné plochy m 

   02 cez vinice, záhrady a 
pod. 

m 

  15 demontáž a opät. 
montáž plotu 

01 pri ťahaní lán m 

  16 revízie 01 podperných bodov ks 

  17 ťahanie vodičov 01 jednoduché nosné ks 

   02 jednoduché kotvové ks 

   03 dvojité nosné ks 

   04 dvojité kotvové ks 

   05 štvornásobné nosné ks 

   06 štvornásobné kotvové ks 

   07 zakotvenie alebo 
odkotvenie 

ks 

07 holé spojovacie vedenia, 
prípojnicové rozvody 

02 VN 02 prípojnicový rozvod Al 02 zapuzdrený m 

 03 VVN 02 prípojnicový rozvod Al 
03 zapuzdrený, 
prachotesný 

m 

  03 izolátory vnútorné 01 podperné ks 

  04 izolátory vonkajšie 02 závesné ks 

  05 izolačné kamene 02 závesné ks 

  06 priechodky 
01 vnútorné, pre vodiče 
pásové 

ks 

   02 vstupné ks 

   03 kondenzátorové ks 

  07 dosky priechodkové 01 pod generátory ks 

   02 v stene ks 

   03 pri skrini rozvádzača ks 

  08 spojovacie vedenia z 
tyčí 

01 Cu m 

   02 Al m 

  09 vedenia pre staničné 
akum. bat. 

01 Cu m 

   02 Al m 

  10 vodiče Cu 01 holé m 
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  11 vodiče Al 02 izolované m 

   03 izolované, tienené m 

   04 zapuzdrené, 
kompenzované 

m 

  12 držiaky pásov 01 Cu ks 

   02 Al ks 

  13 pružné spojky pásov 01 Cu ks 

   02 Al ks 

  14 závesy izolátorové 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

  15 skrine 01 pre prístroje ks 

   02 pre prechody zapuzdr. 
vodičov 

ks 

   03 ovládacie ks 

   04 prechodové ks 

  16 prípojnice 
01 na podperných 
izolátoroch 

ks 

   02 z lana ks 

   03 z rúrok ks 

  17 preponky 01 z lana ks 

   02 z rúrok ks 

  18 prepojenie vedení 01 lanom ks 

  19 prepojenie prístrojov 02 rúrkou ks 

  20 pripojenie prístrojov 03 z rúrky, lanom ks 

   04 tienený vodič ks 

  21 prívodné koľajnice 
(Metro) 

01 v tuneli m 

   02 mimo tunelu m 

  22 kryty prívod. koľajníc 
(Metro) 

01 v tuneli m 

   02 mimo tunelu m 

  23 dilat. styky prív. koľajníc 
(Metro) 

01 v tuneli m 

   02 mimo tunelu m 

  24 prepojenie prívod. 
koľajníc (Metro) 

01 prúdové m 

08 káble Cu 02 VN 01 káble silové 01 ulož. voľne m 

  16 ochr. nátery káblov 02 proti lúhom m 

 03 VVN 02 káble závesné 01 ulož. voľne m 

  03 káble vlečné 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

  04 káble teplovzdorné 02 ulož. pevne m 

  06 káble návestné 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

  09 káble špeciálne 08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

   11 ulož. pevne na potrubí m 
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   14 ulož. v rozvádzačoch m 

   15 ulož. pod vodnými tokmi m 

   16 ulož. v podlahe m 

  11 ukonč. celoplastových 
káblov 

02 koncovkami vonkajšími m 

   08 upchávkami 
nevýbušnými 

m 

   09 pásmi m 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

  13 vodiče holé 02 ulož. pevne m 

  14 vodiče izolované 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

  16 ukonč. kompenzačného 
vedenia 

01 koncovkami staničnými ks 

   03 vodičovými koncovkami m 

  17 ukonč. šnúr na banských 
strojoch 

01 koncovkami staničnými m 

  18 ochrana spojky 01 protikorózna m 

   02 do kolektorov m 

  19 prúd. prepojenie koľajníc 01 prepojkou m 

  20 zvinutie a rozvinutie 
kábla 

01 ulož. voľne m 

09 káble Al 02 VN 04 káble teplovzdorné 02 ulož. pevne m 

 03 VVN 01 káble silové 01 ulož. voľne m 

  02 káble závesné 01 ulož. voľne m 

  03 káble vlečné 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

  06 káble špeciálne 02 ulož. pevne m 

  07 laná 01 ulož. voľne m 

   02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

  09 vodiče izolované 01 ulož. voľne m 

   02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

  10 ochr. nátery káblov 01 ulož. voľne m 

   02 ulož. pevne m 

  11 zväzkovanie káblov 01 ulož. voľne m 

  12 zaťahovanie káblov 01 do chráničiek m 

   02 do kolektorov m 

  13 odjutovanie 01 jednožilových m 

  14 označovacie štítky 
káblov 

01 jednožilových m 

   02 viac žilových m 

10 káblové súbory, 
ukončenie vodičov 

02 VN 
01 káblové koncovky 
staničné 

01 jednožilové ks 
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 03 VVN 
02 káblové koncovky 
vonkajšie 

02 viacžilové ks 

  03 káblové spojky priame 01 jednožilové ks 

  04 kábové spojky odbočné 02 viacžilové ks 

  05 manžety 01 opravné ks 

  06 priechodky 01 tesniace ks 

  07 ukonč. vodičov v 
rozvádzačoch 

01 koncovkami staničnými ks 

  09 ukonč. drôtov a lán 02 koncovkami vonkajšími ks 

  10 ukonč. šnúr v gumovej 
hadici 

03 vodičovými koncovkami ks 

  11 ukonč. celoplastových 
káblov 

04 páskami ks 

  12 ukonč. tienenia kábla 02 koncovkami vonkajšími ks 

  13 ukonč. tienenia 1 žily 
kábla 

03 vodičovými koncovkami ks 

   05 teplom zmršt. hadicami ks 

   07 upchávkami ks 

   08 upchávkami 
nevýbušnými 

ks 

  14 ukonč. panciera kábla 02 koncovkami vonkajšími ks 

  15 ukonč. Pb plášťa kábla 07 upchávkami ks 

   08 upchávkami 
nevýbušnými 

ks 

   09 pásmi ks 

  16 ukonč. kompenzačného 
vedenia 

05 teplom zmršt. hadicami ks 

   06 záklopkami ks 

   07 upchávkami ks 

   08 upchávkami 
nevýbušnými 

ks 

  18 ochrana spojky 01 protikorózna ks 

  19 prúd. prepojenie koľajníc 01 prepojkou ks 

11 spínacie, spúšťacie a 
regulačné ústrojenstvá 

28 vypínače 03 VN jednopólové 03 jednokomorové ks 

 29 uzemňovače 01 NN jednopólové 01 vnútorné ks 

  04 VN trojpólové 04 dvojkomorové ks 

  05 VVN jednopólové 05 štvorkomorové ks 

  06 VVN trojpólové 06 osemkomorové ks 

 31 pohony VN 02 odpínačov 02 vzduchové ks 

 32 pohony VVN 03 vypínačov 03 plynové ks 

  04 uzemňovačov 04 elektrické ks 

 33 revízie, nastavenie a 
vyskúšanie 

01 jednopólové 01 vnútorné ks 

   02 VN ks 

   03 VVN ks 

12 prístroje istiace 02 poistky VN 01 jednopólové 01 vnútorné ks 

  02 trojpólové 02 vonkajšie ks 

 03 ochrany prepäťové 01 NN 01 vnútorné ks 

  02 dvojpólové 01 vnútorné ks 

   02 vonkajšie ks 

  03 trojpólové 02 vonkajšie ks 

 08 odpojovače poistkové 
VN 

03 trojpólové 02 vonkašie ks 
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 09 odpínače poistkové VN 04 štvorpólové 02 vonkašie ks 

 10 pohony 01 ističov 01 ručné ks 

   02 elektrické ks 

   03 vzduchové ks 

  02 poistkových 
odpojovačov 

01 ručné ks 

  03 poistkových odpínačov 01 ručné ks 

19 rozvádzače 02 VN 01 rozvádzače, 1 pole 01 silové, prúd striedavý ks 

  11 prípojnice 02 z ľana ks 

 03 VVN 02 rozvodnice 
02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

  03 rozpojovacie a istiace 
skrine 

01 silové, prúd striedavý ks 

  05 pulty 
02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

  06 stojany 03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

  07 skrine 03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   05 kompenzačné ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

  08 panely 01 silové, prúd striedavý ks 

   02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

   03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

  11 prípojnice 
01 na podperných 
izolátoroch 

ks 

   03 z rúrok ks 

  12 piliery pod rozvádzače 01 polypropylemový ks 

 10 pohony 03 trojpólové 01 vnútorné ks 

21 kondenzátory, tlmivky a 
vf zariadenia 

02 VN 01 kondenzátory 02 pre vf ks 

  04 väzby vf 01 jednofázové ks 

  06 uzlové odporníky k 
transformátorom 

01 vnútorné ks 

 03 VVN 01 kondenzátory 01 na kompenzáciu cos fí ks 

   02 pre vf ks 

  04 väzby vf 02 medzifázové ks 

  05 automatiky ladenia 01 k tlmivkám ks 

  07 uzlové odporníky k 
tlmivkám 

02 vonkajšie ks 

 04 vf 01 kondenzátory 02 pre vf ks 

  03 tlmivky 01 na kompenzáciu cos fí ks 

   02 pre vf ks 

   03 pre stator. ochrany 
generátorov 

ks 

   04 pre vf ks 

  08 vysielače 01 HDO ks 
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453155 Inštalovanie stredného napätia 

  
45315500-3 Inštalovanie stredného napätia 
  
  

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

02 oceľové konštrukcie 
01 káblové rošty - norm. 
vyhotovenie 

01 kovové 01 pozinkované m 

 02 káblové rošty - zosil. 
vyhotovenie 

04 liatinové 02 poolovené m 

 03 káblové výložníky 
nástenné 

04 liatinové 03 s náterom ks 

 04 káblové výložníky 
závesné 

04 liatinové 04 bez náteru ks 

 05 káblové stojiny 02 plastové 03 s náterom ks 

 06 káblové háky 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 07 káblové stojiny s 
výložníkmi 

03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 08 káblové vešiaky 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 09 káblové závesy 
hrebeňové 

03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 10 káblové závesy reťazové 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 11 káblové objímky 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 12 káblové držiaky 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 13 káblové žľaby 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 14 konzoly kotevné 01 s 1 napínačom 01 pozinkované m 

  02 s 2 napínačmi 02 s ochr. náterom ks 

 15 drôty 01 jednoduché 01 pozinkované m 

 16 laná 02 paralelné 01 pozinkované m 

 17 požiaru odolné izol. 
dosky 

01 do kábl. roštov 
01 požiaru odolná izol. 
hmota 

m 

 18 požiaru odolné izol. 
podložky 

01 pod el. prístroje a 
svietidlá 

01 požiaru odolná izol. 
hmota 

m 

  02 pod elektroinšt. lišty 
01 požiaru odolná izol. 
hmota 

m 

 19 konštrukcie pre el. 
prístroje 

01 oceľové 01 nosné m 

 20 konštrukcie pre 
rozvodne 

01 oceľové 01 tenkostenné (Jäckl) m 

   02 klasické ks 

 21 dvere panelové pre 
komôrky rozvodní 

01 oceľové 01 pozinkované m 

 22 ochranné kryty z pletiva 
v rámoch 

01 oceľové 02 s ochr. náterom ks 

 23 zákryt plný z plechu v 
rámoch 

01 oceľové 02 s ochr. náterom ks 

 24 výplne medzistien 
rozvodní 

01 izolačné dosky 01 bez náteru m 

  02 viacvrstvové izolácie 02 s náterom ks 

  03 izolácie s plechom 02 s náterom kg 

 25 protipožiarne obaly 01 hlavné 01 pre káble m 

  02 vedľajšie 01 pre káble m 
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 26 protipožiarne prepážky 
01 v kábl. kanáloch 
priechodzích 

01 bez dvier m 

   02 s dverami ks 

  02 v kábl. kanále 
nepriechodzích 

01 jednoduché m 

  03 pod rozvádzače 02 dvojité kg 

  04 priechody stropmi 03 bez vane ks 

  05 priechody stenami 04 s vaňou m2 

   05 orámované m2 

 27 tabuľky 01 výstražné a označovacie 01 plastové m 

   02 kovové, smaltované ks 

 28 zhotovenie otvorov v 
plechu 

01 kruhové 01 bez závitov m 

 29 zakrytie otvorov v plechu 02 profilové 02 so závitmi ks 

 30 príchytky 01 pre káble 01 drevené m 

   02 kovové ks 

 31 zábrany 01 do rozvodní 01 drevené m 

   02 kovové ks 

 32 rozvodne do 35 kV 01 stožiare 01 skrutkované m 

  02 brvná 
02 skrutkované, 
pozinkované 

ks 

  03 stoličky 03 skrutkované "ATMOFIX" ks 

 35 rozvodne všeobecne 04 pomocné konštr. 04 zvárané ks 

   05 zvárane, pozinkované m2 

   06 zvárané "ATMOFIX" kg 

  05 koľajnice 01 pod prístroje kg 

   02 pod silové 
transformátory 

m 

   03 pre vyťahovaciu kladku kg 

  06 nátery, prípravné práce 01 odhrdzavenie m2 

   02 oprašovanie m2 

  07 nátery jednozložkové 01 základný náner m2 

  08 nátery viaczložkové 02 vrchný náter m2 

  09 čistenie prístrojov, 
rozvádzačov 

01 1 pole VN ks 

   02 1 komôrka VN ks 

   03 1 pole VVN ks 

05 vedenia nadzemné VN 01 stožiare VN jednoduché 01 betónové 05 očíslovanie, rozvoz ks 

  02 oceľové, rúrové 01 pozinkované ks 

  03 oceľové, priehradové, 
skrutkované 

02 s ochr. náterom ks 

  04 oceľové, priehradové, 
zvárané 

05 očíslovanie, rozvoz ks 

 02 stožiare VN dvojité 01 betónové 05 očíslovanie, rozvoz ks 

  02 oceľové, rúrové 01 pozinkované ks 

   02 s ochr. náterom ks 

   05 očíslovanie, rozvoz ks 

 03 vodiče VN holé 01 fázové 01 do 70 mm2 ks 

 04 vodiče VN izolované 02 uzemňovacie 02 do 120 mm2 ks 

   03 do 185 mm2 ks 

   04 nad 185 mm2 m 

 05 káble VN 01 závesné 01 Al ks 

   02 Cu ks 
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 06 konzoly VN 01 na stožiare betónové 01 kovové, pozinkované ks 

 07 konzoly oznamovacie 
02 na stožiare kovové, 
rúrové 

02 kovové, s ochr. náterom ks 

 08 konzoly pre káblové 
koncovky VN 

03 na stožiare kovové, 
mrežové 

03 izolačné ks 

 09 konzoly pre bleskoistky 
VN 

03 na stožiare kovové, 
mrežové 

03 izolačné ks 

 10 nástavky pre zákrut 
03 na stožiare kovové, 
mrežové 

03 izolačné ks 

 11 uzemňovacie špičky 01 na stožiare betónové 01 kovové, pozinkované ks 

  02 na stožiare kovové, 
rúrové 

02 kovové, s ochr. náterom ks 

  03 na stožiare kovové, 
mrežové 

02 kovové, s ochr. náterom ks 

 12 izolátory VN kotvové 01 podperné 01 keramické ks 

 13 izolátory VN nosné 02 závesné 02 plastové ks 

 14 izolátorové reťazce VN 01 kotvové 01 jednoduché ks 

  02 nosné 02 dvojité ks 

 15 závesy 01 vodičov 01 jednoduché ks 

   02 bezpečnostné ks 

 16 spoje vodičov 01 prúdové 01 svorkou skrutkovou ks 

  02 ťahové 02 spojkou lisovanou ks 

  03 odbočné 02 spojkou lisovanou ks 

 17 ukončenie vodičov 01 fázových 01 na úsekovom odpojovači ks 

   02 na priechodke 
transformovne 

ks 

  02 uzemňovacích 
01 na mrež. stožiari, 
jednostranné 

ks 

   02 na mrež. stožiari, 
obojstranné 

ks 

 18 stúpačky 01 na stožiare betónové 01 kovové, pozinkované ks 

  02 na stožiare kovové 01 kovové, pozinkované ks 

 19 úsekové odpojovače VN 01 na stožiare betónové 01 do 200 A ks 

 20 úsekové odpínače VN 02 na stožiare kovové 02 do 400 A ks 

   03 do 630 A ks 

  04 na stožiare mrežové 04 nad 630 A ks 

 21 ochrany prepäťové VN 01 ventilové 01 vnútorné ks 

  02 ZnO 02 vonkajšie ks 

  03 iskriská 02 vonkajšie ks 

 22 tabuľky 01 číslovacie 01 na stožiare priehradové ks 

  02 výstražné 
02 na stožiare kovové, 
rúrové 

ks 

   03 na stožiare betónové ks 

07 holé spojovacie vedenia, 
prípojnicové rozvody 

02 VN 01 prípojnicový rozvod Cu 01 nekrytý m 

  02 prípojnicový rozvod Al 02 zapuzdrený m 

   03 zapuzdrený, 
prachotesný 

m 

  03 izolátory vnútorné 01 podperné ks 

  04 izolátory vonkajšie 02 závesné ks 

  05 izolačné kamene 02 závesné ks 

  06 priechodky 
01 vnútorné, pre vodiče 
pásové 

ks 

   02 vstupné ks 

   03 kondenzátorové ks 
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  07 dosky priechodkové 01 pod generátory ks 

   02 v stene ks 

   03 pri skrini rozvádzača ks 

  08 spojovacie vedenia z 
tyčí 

01 Cu m 

   02 Al m 

  12 držiaky pásov 01 Cu ks 

   02 Al ks 

  13 pružné spojky pásov 01 Cu ks 

   02 Al ks 

  14 závesy izolátorové 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

  15 skrine 01 pre prístroje ks 

   02 pre prechody zapuzdr. 
vodičov 

ks 

   03 ovládacie ks 

   04 prechodové ks 

  16 prípojnice 
01 na podperných 
izolátoroch 

ks 

   02 z lana ks 

   03 z rúrok ks 

  17 preponky 01 z lana ks 

   02 z rúrok ks 

  18 prepojenie vedení 01 lanom ks 

  19 prepojenie prístrojov 02 rúrkou ks 

  20 pripojenie prístrojov 03 z rúrky, lanom ks 

   04 tienený vodič ks 

  21 prívodné koľajnice 
(Metro) 

01 v tuneli m 

   02 mimo tunelu m 

  22 kryty prívod. koľajníc 
(Metro) 

01 v tuneli m 

   02 mimo tunelu m 

  23 dilat. styky prív. koľajníc 
(Metro) 

01 v tuneli m 

   02 mimo tunelu m 

  24 prepojenie prívod. 
koľajníc (Metro) 

01 prúdové m 

08 káble Cu 02 VN 01 káble silové 01 ulož. voľne m 

  02 káble závesné 01 ulož. voľne m 

  03 káble vlečné 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

  04 káble teplovzdorné 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

   15 ulož. pod vodnými tokmi m 

   16 ulož. v podlahe m 
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  06 káble návestné 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

  11 laná 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

  13 vodiče holé 02 ulož. pevne m 

  14 vodiče izolované 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

  16 ochr. nátery káblov 01 proti ohňu ks 

   02 proti lúhom m 

   03 proti kyselinám m 

  17 zväzkovanie káblov 01 jednožilových m 

  18 zaťahovanie káblov 01 do chráničiek m 

   02 do kolektorov m 

  19 pretočenie káblov 01 zaist. koncov m 

  20 zvinutie a rozvinutie 
kábla 

01 ulož. voľne m 

09 káble Al 02 VN 01 káble silové 01 ulož. voľne m 

  02 káble závesné 01 ulož. voľne m 

  03 káble vlečné 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

  04 káble teplovzdorné 02 ulož. pevne m 

  06 káble špeciálne 02 ulož. pevne m 

  07 laná 01 ulož. voľne m 

   02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

  09 vodiče izolované 01 ulož. voľne m 

   02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

  10 ochr. nátery káblov 01 proti ohňu m 

   02 proti lúhom a kyselinám m 

  11 zväzkovanie káblov 01 proti ohňu m 

  12 zaťahovanie káblov 01 do chráničiek m 

   02 do kolektorov m 

  13 odjutovanie 01 jednožilových m 

  14 označovacie štítky 
káblov 

01 jednožilových m 

   02 viac žilových m 

10 káblové súbory, 
ukončenie vodičov 

02 VN 
01 káblové koncovky 
staničné 

01 jednožilové ks 

  02 káblové koncovky 
vonkajšie 

02 viacžilové ks 
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  03 káblové spojky priame 01 jednožilové ks 

  04 kábové spojky odbočné 02 viacžilové ks 

  05 manžety 01 opravné ks 

  06 priechodky 01 tesniace ks 

  07 ukonč. vodičov v 
rozvádzačoch 

01 koncovkami staničnými ks 

  09 ukonč. drôtov a lán 02 koncovkami vonkajšími ks 

  10 ukonč. šnúr v gumovej 
hadici 

03 vodičovými koncovkami ks 

  11 ukonč. celoplastových 
káblov 

04 páskami ks 

  12 ukonč. tienenia kábla 02 koncovkami vonkajšími ks 

  13 ukonč. tienenia 1 žily 
kábla 

03 vodičovými koncovkami ks 

   05 teplom zmršt. hadicami ks 

   07 upchávkami ks 

   08 upchávkami 
nevýbušnými 

ks 

   09 pásmi ks 

  14 ukonč. panciera kábla 02 koncovkami vonkajšími ks 

  15 ukonč. Pb plášťa kábla 07 upchávkami ks 

   08 upchávkami 
nevýbušnými 

ks 

   09 pásmi ks 

  16 ukonč. kompenzačného 
vedenia 

05 teplom zmršt. hadicami ks 

   06 záklopkami ks 

   07 upchávkami ks 

   08 upchávkami 
nevýbušnými 

ks 

   09 pásmi ks 

  18 ochrana spojky 01 protikorózna ks 

  19 prúd. prepojenie koľajníc 01 prepojkou ks 

11 spínacie, spúšťacie a 
regulačné ústrojenstvá 

26 odpájače 03 VN jednopólové 01 vnútorné ks 

 27 odpínače 04 VN trojpólové 02 vonkajšie ks 

 28 vypínače 04 VN trojpólové 03 jednokomorové ks 

 29 uzemňovače 01 NN jednopólové 01 vnútorné ks 

  04 VN trojpólové 04 dvojkomorové ks 

   05 štvorkomorové ks 

   06 osemkomorové ks 

 31 pohony VN 02 odpínačov 02 vzduchové ks 

  03 vypínačov 03 plynové ks 

  04 uzemňovačov 04 elektrické ks 

 33 revízie, nastavenie a 
vyskúšanie 

01 jednopólové 01 vnútorné ks 

   02 VN ks 

   03 VVN ks 

12 prístroje istiace 02 poistky VN 01 jednopólové 01 vnútorné ks 

  02 trojpólové 02 vonkajšie ks 

 03 ochrany prepäťové 02 dvojpólové 01 vnútorné ks 

   02 vonkajšie ks 

 08 odpojovače poistkové 
VN 

01 jednopólové 01 vnútorné ks 
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 09 odpínače poistkové VN 02 dvojpólové 02 vonkašie ks 

  03 trojpólové 02 vonkašie ks 

  04 štvorpólové 02 vonkašie ks 

 10 pohony 01 ističov 01 ručné ks 

   02 elektrické ks 

   03 vzduchové ks 

  02 poistkových 
odpojovačov 

01 ručné ks 

  03 poistkových odpínačov 01 ručné ks 

19 rozvádzače 02 VN 01 rozvádzače, 1 pole 01 silové, prúd striedavý ks 

  02 rozvodnice 
02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

  03 rozpojovacie a istiace 
skrine 

01 silové, prúd striedavý ks 

  05 pulty 
02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

  06 stojany 03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

  07 skrine 03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   05 kompenzačné ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

  11 prípojnice 
01 na podperných 
izolátoroch 

ks 

   02 z ľana ks 

   03 z rúrok ks 

  12 piliery pod rozvádzače 01 polypropylemový ks 

21 kondenzátory, tlmivky a 
vf zariadenia 

02 VN 01 kondenzátory 01 na kompenzáciu cos fí ks 

  02 reaktory 01 vzduchové ks 

   02 olejové ks 

  04 väzby vf 01 jednofázové ks 

   02 medzifázové ks 

  05 automatiky ladenia 01 k tlmivkám ks 

 04 vf 01 kondenzátory 02 pre vf ks 

  03 tlmivky 01 na kompenzáciu cos fí ks 

   02 pre vf ks 

   03 pre stator. ochrany 
generátorov 

ks 

   04 pre vf ks 

  06 uzlové odporníky k 
transformátorom 

01 vnútorné ks 

  07 uzlové odporníky k 
tlmivkám 

02 vonkajšie ks 

  08 vysielače 01 HDO ks 
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453156 Inštalovanie nízkého napätia 

  
45315600-4 Inštalovanie nízkeho napätia 
  
  

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

02 oceľové konštrukcie 
01 káblové rošty - norm. 
vyhotovenie 

01 kovové 01 pozinkované m 

 02 káblové rošty - zosil. 
vyhotovenie 

04 liatinové 02 poolovené m 

 03 káblové výložníky 
nástenné 

04 liatinové 03 s náterom ks 

 04 káblové výložníky 
závesné 

04 liatinové 04 bez náteru ks 

 05 káblové stojiny 02 plastové 03 s náterom ks 

 06 káblové háky 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 07 káblové stojiny s 
výložníkmi 

03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 08 káblové vešiaky 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 09 káblové závesy 
hrebeňové 

03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 10 káblové závesy reťazové 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 11 káblové objímky 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 12 káblové držiaky 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 13 káblové žľaby 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 14 konzoly kotevné 01 s 1 napínačom 01 pozinkované m 

  02 s 2 napínačmi 02 s ochr. náterom ks 

 15 drôty 01 jednoduché 01 pozinkované m 

 16 laná 02 paralelné 01 pozinkované m 

 17 požiaru odolné izol. 
dosky 

01 do kábl. roštov 
01 požiaru odolná izol. 
hmota 

m 

 18 požiaru odolné izol. 
podložky 

01 pod el. prístroje a 
svietidlá 

01 požiaru odolná izol. 
hmota 

m 

  02 pod elektroinšt. lišty 
01 požiaru odolná izol. 
hmota 

m 

 19 konštrukcie pre el. 
prístroje 

01 oceľové 01 nosné m 

 20 konštrukcie pre 
rozvodne 

01 oceľové 01 tenkostenné (Jäckl) m 

   02 klasické ks 

 21 dvere panelové pre 
komôrky rozvodní 

01 oceľové 01 pozinkované m 

 22 ochranné kryty z pletiva 
v rámoch 

01 oceľové 02 s ochr. náterom ks 

 23 zákryt plný z plechu v 
rámoch 

01 oceľové 02 s ochr. náterom ks 

 24 výplne medzistien 
rozvodní 

01 izolačné dosky 01 bez náteru m 

  02 viacvrstvové izolácie 02 s náterom ks 

  03 izolácie s plechom 02 s náterom kg 

 25 protipožiarne obaly 01 hlavné 01 pre káble m 

  02 vedľajšie 01 pre káble m 
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 26 protipožiarne prepážky 
01 v kábl. kanáloch 
priechodzích 

01 bez dvier m 

   02 s dverami ks 

  02 v kábl. kanále 
nepriechodzích 

01 jednoduché m 

  03 pod rozvádzače 02 dvojité kg 

  04 priechody stropmi 03 bez vane ks 

  05 priechody stenami 04 s vaňou m2 

   05 orámované m2 

 27 tabuľky 01 výstražné a označovacie 01 plastové m 

   02 kovové, smaltované ks 

 28 zhotovenie otvorov v 
plechu 

01 kruhové 01 bez závitov m 

 29 zakrytie otvorov v plechu 02 profilové 02 so závitmi ks 

 30 príchytky 01 pre káble 01 drevené m 

   02 kovové ks 

 31 zábrany 01 do rozvodní 01 drevené m 

   02 kovové ks 

  06 nátery, prípravné práce 01 drevené m2 

   02 kovové m2 

  07 nátery jednozložkové 01 základný náner m2 

  08 nátery viaczložkové 02 vrchný náter m2 

  09 čistenie prístrojov, 
rozvádzačov 

01 1 pole VN ks 

   02 1 komôrka VN ks 

   03 1 pole VVN ks 

04 Vedenia nadzemné NN 01 stožiare NN jednoduché 01 betónové 05 očíslovanie, rozvoz ks 

  02 oceľové, rúrové 01 pozinkované ks 

  03 oceľové, priehradové 02 s ochr. náterom ks 

   05 očíslovanie, rozvoz ks 

 02 stožiare NN dvojité 01 betónové 05 očíslovanie, rozvoz ks 

 03 vodiče NN holé 01 AlFe 01 do 70 mm2 ks 

  02 Cu 02 nad 70 mm2 ks 

 04 vodiče NN izolované 03 Bz 01 do 70 mm2 ks 

   02 nad 70 mm2 ks 

 05 káble NN 01 závesné 01 Al ks 

   02 Cu ks 

 06 konzoly NN 01 na stožiare betónové 01 kovové, pozinkované ks 

  02 na stožiare oceľ. rúrové 02 kovové, s ochr. náterom ks 

  03 na stožiare oceľ. 
priehradové 

03 izolačné ks 

  04 na strešníky 03 izolačné ks 

  05 do múru 03 izolačné ks 

  06 na krov 03 izolačné ks 

  07 na pomocný trám 03 izolačné ks 

 07 izolátory NN kotvové 01 podperné 01 keramické ks 

 08 izolátory NN nosné 02 závesné 02 plastové ks 

 09 závesy izolátorov NN 01 kotvové 01 jednoduché ks 

  02 nosné 02 dvojité ks 

 10 väzy 01 pre vodiče AlFe 01 strmeňové ks 

   02 krížové ks 

   03 polyuretánové ks 
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 11 kotvy 01 pre stožiare 01 do zeme ks 

   02 do múru ks 

  02 pre strešníky 01 do múru ks 

   02 na pomocný trám (krov) ks 

 12 vzpery 01 pre strešníky 01 do múru ks 

   02 na pomocný trám (krov) ks 

  02 pre drevené stožiare 01 s pätkou ks 

   02 bez pätky ks 

 13 strešníky 01 do múru 01 kovové ks 

  02 na pomocný trám 02 plastové ks 

 14 spoje vodičov 01 prúdové 01 svorkou skrutkovou ks 

  02 ťahové 02 spojkou vrubovou ks 

  03 odbočné 03 spojkou lisovanou ks 

 15 ukončenie vodičov 01 holých 01 bandážovaním ks 

   02 svorkovaním ks 

  02 izolovaných 02 svorkovaním ks 

   03 vonkajšou kábl. 
koncovkou 

ks 

 16 nosiče 01 pre svietidlá 01 na stožiare ks 

 17 ochrany prepäťové NN 01 ventilové 01 vnútorné ks 

  02 ZnO 02 vonkajšie ks 

  03 iskriská 02 vonkajšie ks 

 18 tabuľky 01 číslovacie 01 na stožiare priehradové ks 

  02 výstražné 
02 na stožiare kovové, 
rúrové 

ks 

   03 na stožiare betónové ks 

 19 drážky 01 pre rúrky, alebo káble 01 do múru ks 

   02 do betónu ks 

 20 otvory do múru 01 pre skrine 01 vývodkové ks 

   02 istiace ks 

   03 rozvodnice ks 

07 holé spojovacie vedenia, 
prípojnicové rozvody 

01 NN 01 prípojnicový rozvod Cu 01 nekrytý m 

  02 prípojnicový rozvod Al 02 zapuzdrený m 

   03 zapuzdrený, 
prachotesný 

m 

  03 izolátory vnútorné 01 podperné ks 

  04 izolátory vonkajšie 02 závesné ks 

  05 izolačné kamene 02 závesné ks 

  06 priechodky 
01 vnútorné, pre vodiče 
pásové 

ks 

   02 vstupné ks 

   03 kondenzátorové ks 

  07 dosky priechodkové 02 v stene ks 

   03 pri skrini rozvádzača ks 

  08 spojovacie vedenia z 
tyčí 

01 Cu m 

   02 Al m 

  09 vedenia pre staničné 
akum. bat. 

01 Cu m 

   02 Al m 

  10 vodiče Cu 01 holé m 

  11 vodiče Al 02 izolované m 
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   03 izolované, tienené m 

   04 zapuzdrené, 
kompenzované 

m 

  12 držiaky pásov 01 Cu ks 

   02 Al ks 

  13 pružné spojky pásov 01 Cu ks 

   02 Al ks 

  14 závesy izolátorové 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

  15 skrine 01 pre prístroje ks 

   02 pre prechody zapuzdr. 
vodičov 

ks 

   03 ovládacie ks 

   04 prechodové ks 

  16 prípojnice 
01 na podperných 
izolátoroch 

ks 

   02 z lana ks 

   03 z rúrok ks 

  17 preponky 01 z lana ks 

   02 z rúrok ks 

  18 prepojenie vedení 01 lanom ks 

  19 prepojenie prístrojov 02 rúrkou ks 

  20 pripojenie prístrojov 03 z rúrky, lanom ks 

   04 tienený vodič ks 

08 káble Cu 01 NN 01 káble silové 01 ulož. voľne m 

   02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

  02 káble závesné 01 ulož. voľne m 

  03 káble vlečné 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

  06 káble návestné 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

  11 laná 01 ulož. voľne m 

  12 šnúry 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

  13 vodiče holé 02 ulož. pevne m 

  16 ochr. nátery káblov 01 proti ohňu ks 

   02 proti lúhom m 

   03 proti kyselinám m 

  17 zväzkovanie káblov 01 jednožilových m 

  18 zaťahovanie káblov 01 do chráničiek m 

   02 do kolektorov m 

  19 pretočenie káblov 01 zaist. koncov m 

  20 zvinutie a rozvinutie 
kábla 

01 ulož. voľne m 
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09 káble Al 01 NN 01 káble silové 01 ulož. voľne m 

  02 káble závesné 01 ulož. voľne m 

  03 káble vlečné 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

  04 káble teplovzdorné 02 ulož. pevne m 

  06 káble špeciálne 02 ulož. pevne m 

  07 laná 01 ulož. voľne m 

   02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

  09 vodiče izolované 01 ulož. voľne m 

   02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

  10 ochr. nátery káblov 01 proti ohňu m 

   02 proti lúhom a kyselinám m 

  11 zväzkovanie káblov 01 proti ohňu m 

  12 zaťahovanie káblov 01 do chráničiek m 

   02 do kolektorov m 

  13 odjutovanie 01 jednožilových m 

  14 označovacie štítky 
káblov 

01 jednožilových m 

   02 viac žilových m 

10 káblové súbory, 
ukončenie vodičov 

01 NN 
01 káblové koncovky 
staničné 

01 jednožilové ks 

  02 káblové koncovky 
vonkajšie 

02 viacžilové ks 

  03 káblové spojky priame 01 jednožilové ks 

  04 kábové spojky odbočné 02 viacžilové ks 

  05 manžety 01 opravné ks 

  06 priechodky 01 tesniace ks 

  07 ukonč. vodičov v 
rozvádzačoch 

01 koncovkami staničnými ks 

  09 ukonč. drôtov a lán 02 koncovkami vonkajšími ks 

  10 ukonč. šnúr v gumovej 
hadici 

03 vodičovými koncovkami ks 

  11 ukonč. celoplastových 
káblov 

04 páskami ks 

  14 ukonč. panciera kábla 02 koncovkami vonkajšími ks 

  15 ukonč. Pb plášťa kábla 07 upchávkami ks 

   08 upchávkami 
nevýbušnými 

ks 

   09 pásmi ks 

  16 ukonč. kompenzačného 
vedenia 

05 teplom zmršt. hadicami ks 

   06 záklopkami ks 

   07 upchávkami ks 

   08 upchávkami 
nevýbušnými 

ks 

   09 pásmi ks 

   10 letovaním ks 
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  18 ochrana spojky 01 protikorózna ks 

  19 prúd. prepojenie koľajníc 01 prepojkou ks 

11 spínacie, spúšťacie a 
regulačné ústrojenstvá 

11 zásuvky NN, 
priemyselné, nástenné 

01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 12 zásuvky NN, 
priemyselné, vstavné 

02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 13 zásuvky NN, 
priemyselné, spojovacie 

03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

  04 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

  05 mnohopólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 14 prívodky NN, 
priemyselné, nástenné 

01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 15 prívodky NN, 
priemyselné, vstavné 

02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 16 prívodky NN, 
priemyselné, spojovacie 

03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

  04 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 19 vidlice NN, domové 01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 20 vidlice NN, priemyselné 02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

  03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

  04 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

  05 mnohopólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 24 vypínače NN, kĺbové 01 jednopólové 01 vnútorné ks 

 25 prepínače NN, kĺbové 02 dvojpólové 01 vnútorné ks 

  03 trojpólové 01 vnútorné ks 

  04 štvorpólové 01 vnútorné ks 

 26 odpájače 01 NN jednopólové 01 vnútorné ks 

 27 odpínače 02 NN trojpólové 02 vonkajšie ks 

 28 vypínače 02 NN trojpólové 03 jednokomorové ks 

 29 uzemňovače 02 NN trojpólové 04 dvojkomorové ks 

   05 štvorkomorové ks 

   06 osemkomorové ks 

 30 pohony NN 01 odpájačov 01 ručné ks 

  02 odpínačov 02 vzduchové ks 

  03 vypínačov 03 plynové ks 

  04 uzemňovačov 04 elektrické ks 

 33 revízie, nastavenie a 
vyskúšanie 

01 jednopólové 01 vnútorné ks 

12 prístroje istiace 01 poistky NN 01 závitové 01 vstavné ks 

  02 nožové 02 na panel ks 

  03 valcové 02 na panel ks 

 03 ochrany prepäťové 01 NN 01 vnútorné ks 

 04 ističe NN inštalačné 01 NN 01 vnútorné ks 

 05 ističe NN deiónové 02 dvojpólové 02 vonkajšie ks 

  03 trojpólové 03 v skrini ks 

  04 štvorpólové 04 v skrini nevýbušnej ks 

 06 odpínače poistkové NN 01 jednopólové 01 vnútorné ks 

 07 odpojovače poistkové 
NN 

02 dvojpólové 02 vonkašie ks 

  03 trojpólové 02 vonkašie ks 

  04 štvorpólové 02 vonkašie ks 

 10 pohony 01 ističov 01 ručné ks 

   02 elektrické ks 
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   03 vzduchové ks 

  02 poistkových 
odpojovačov 

01 ručné ks 

  03 poistkových odpínačov 01 ručné ks 

 11 blokovanie 01 ističov 01 mechanické ks 

   02 elektrické ks 

 12 skrine 01 poistkové 01 do múru ks 

  02 ističové 02 na stožiar ks 

   03 nevýbušné ks 

19 rozvádzače 01 NN 01 rozvádzače, 1 pole 01 silové, prúd striedavý ks 

  02 rozvodnice 
02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

  03 rozpojovacie a istiace 
skrine 

01 silové, prúd striedavý ks 

  04 hlavné domové skrine 01 silové, prúd striedavý ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

  05 pulty 
02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

  06 stojany 03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

  07 skrine 03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   05 kompenzačné ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

  08 panely 01 silové, prúd striedavý ks 

   02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

   03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   07 prevodové ks 

  12 piliery pod rozvádzače 01 polypropylemový ks 

21 kondenzátory, tlmivky a 
vf zariadenia 

01 NN 01 kondenzátory 01 na kompenzáciu cos fí ks 

   02 pre vf ks 

  03 tlmivky 01 na kompenzáciu cos fí ks 

   02 pre vf ks 

   03 pre stator. ochrany 
generátorov 

ks 

   04 pre vf ks 

  05 automatiky ladenia 01 k tlmivkám ks 

  06 uzlové odporníky k 
transformátorom 

01 vnútorné ks 

  07 uzlové odporníky k 
tlmivkám 

02 vonkajšie ks 

  08 vysielače 01 HDO ks 
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453157 Inštalovanie spínacích staníc +A1 

  
45315700-5 Inštalovanie spínacích staníc 
  
  

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 úložný materiál 
06 rúrky ochranné, ulož. 
voľne 

02 tuhé 02 kovové, pozinkované m 

 07 rúrky ochranné, ulož. 
pevne 

02 tuhé 03 kovové, s ochr. náterom m 

   04 kovové, bez náteru m 

02 oceľové konštrukcie 
01 káblové rošty - norm. 
vyhotovenie 

01 kovové 01 pozinkované m 

 02 káblové rošty - zosil. 
vyhotovenie 

04 liatinové 02 poolovené m 

 03 káblové výložníky 
nástenné 

04 liatinové 03 s náterom ks 

 04 káblové výložníky 
závesné 

04 liatinové 04 bez náteru ks 

 05 káblové stojiny 02 plastové 03 s náterom ks 

 06 káblové háky 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 07 káblové stojiny s 
výložníkmi 

03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 08 káblové vešiaky 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 09 káblové závesy 
hrebeňové 

03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 10 káblové závesy reťazové 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 11 káblové objímky 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 12 káblové držiaky 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 13 káblové žľaby 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 14 konzoly kotevné 01 s 1 napínačom 01 pozinkované m 

  02 s 2 napínačmi 02 s ochr. náterom ks 

 17 požiaru odolné izol. 
dosky 

01 do kábl. roštov 
01 požiaru odolná izol. 
hmota 

m 

 18 požiaru odolné izol. 
podložky 

01 pod el. prístroje a 
svietidlá 

01 požiaru odolná izol. 
hmota 

m 

  02 pod elektroinšt. lišty 
01 požiaru odolná izol. 
hmota 

m 

 19 konštrukcie pre el. 
prístroje 

01 oceľové 01 nosné m 

 20 konštrukcie pre 
rozvodne 

01 oceľové 01 tenkostenné (Jäckl) m 

   02 klasické ks 

 27 tabuľky 01 výstražné a označovacie 01 plastové m 

   02 kovové, smaltované ks 

 36 tesnenie kabelových 
prestupov 

01 sadroperlit 
01 s jedným kabelovým 
vedením 

m 

  02 typ E 
02 s viacerým kabelovým 
vedením 

ks 

  03 typ A 
02 s viacerým kabelovým 
vedením 

kg 

  04 typ B - C 
02 s viacerým kabelovým 
vedením 

m 
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  05 typ D 
02 s viacerým kabelovým 
vedením 

m 

07 holé spojovacie vedenia, 
prípojnicové rozvody 

01 NN 01 prípojnicový rozvod Cu 01 nekrytý m 

 02 VN 02 prípojnicový rozvod Al 02 zapuzdrený m 

 03 VVN 02 prípojnicový rozvod Al 
03 zapuzdrený, 
prachotesný 

m 

  03 izolátory vnútorné 01 podperné ks 

  04 izolátory vonkajšie 02 závesné ks 

  05 izolačné kamene 02 závesné ks 

  06 priechodky 
01 vnútorné, pre vodiče 
pásové 

ks 

   02 vstupné ks 

   03 kondenzátorové ks 

  07 dosky priechodkové 01 pod generátory ks 

   02 v stene ks 

   03 pri skrini rozvádzača ks 

  08 spojovacie vedenia z 
tyčí 

01 Cu m 

   02 Al m 

  09 vedenia pre staničné 
akum. bat. 

01 Cu m 

   02 Al m 

  10 vodiče Cu 01 holé m 

  11 vodiče Al 02 izolované m 

   03 izolované, tienené m 

   04 zapuzdrené, 
kompenzované 

m 

  12 držiaky pásov 01 Cu ks 

   02 Al ks 

  13 pružné spojky pásov 01 Cu ks 

   02 Al ks 

  14 závesy izolátorové 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

  15 skrine 01 pre prístroje ks 

   02 pre prechody zapuzdr. 
vodičov 

ks 

   03 ovládacie ks 

   04 prechodové ks 

  16 prípojnice 
01 na podperných 
izolátoroch 

ks 

   02 z lana ks 

   03 z rúrok ks 

  17 preponky 01 z lana ks 

   02 z rúrok ks 

  18 prepojenie vedení 01 lanom ks 

  19 prepojenie prístrojov 02 rúrkou ks 

  20 pripojenie prístrojov 03 z rúrky, lanom ks 

   04 tienený vodič ks 

  21 prívodné koľajnice 
(Metro) 

01 v tuneli m 

   02 mimo tunelu m 

  22 kryty prívod. koľajníc 
(Metro) 

01 v tuneli m 
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   02 mimo tunelu m 

  23 dilat. styky prív. koľajníc 
(Metro) 

01 v tuneli m 

   02 mimo tunelu m 

  24 prepojenie prívod. 
koľajníc (Metro) 

01 prúdové m 

08 káble Cu 01 NN 01 káble silové 01 ulož. voľne m 

   02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

  02 káble závesné 01 ulož. voľne m 

  03 káble vlečné 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

  14 vodiče izolované 01 ulož. voľne m 

   02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

 02 VN 01 káble silové 01 ulož. voľne m 

 03 VVN 01 káble silové 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

  02 káble závesné 01 ulož. voľne m 

  03 káble vlečné 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

  06 káble návestné 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

  11 ukonč. celoplastových 
káblov 

02 koncovkami vonkajšími m 

   08 upchávkami 
nevýbušnými 

m 

   09 pásmi m 

  13 vodiče holé 02 ulož. pevne m 

  14 vodiče izolované 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

  16 ukonč. kompenzačného 
vedenia 

01 koncovkami staničnými ks 

   02 koncovkami vonkajšími m 

   03 vodičovými koncovkami m 

  17 ukonč. šnúr na banských 
strojoch 

01 koncovkami staničnými m 

  18 ochrana spojky 01 protikorózna m 

   02 do kolektorov m 

  19 prúd. prepojenie koľajníc 01 prepojkou m 

  20 zvinutie a rozvinutie 
kábla 

01 ulož. voľne m 

09 káble Al 01 NN 01 káble silové 01 ulož. voľne m 
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 02 VN 01 káble silové 02 ulož. pevne m 

 03 VVN 01 káble silové 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

  02 káble závesné 01 ulož. voľne m 

  03 káble vlečné 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

  09 vodiče izolované 01 ulož. voľne m 

   02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

  10 ochr. nátery káblov 01 ulož. voľne m 

   02 ulož. pevne m 

  11 zväzkovanie káblov 01 ulož. voľne m 

  12 zaťahovanie káblov 01 do chráničiek m 

   02 do kolektorov m 

  14 označovacie štítky 
káblov 

01 jednožilových m 

   02 viac žilových m 

10 káblové súbory, 
ukončenie vodičov 

01 NN 
01 káblové koncovky 
staničné 

01 jednožilové ks 

 02 VN 
02 káblové koncovky 
vonkajšie 

02 viacžilové ks 

 03 VVN 03 káblové spojky priame 01 jednožilové ks 

  04 kábové spojky odbočné 02 viacžilové ks 

  05 manžety 01 opravné ks 

  06 priechodky 01 tesniace ks 

  07 ukonč. vodičov v 
rozvádzačoch 

01 koncovkami staničnými ks 

  08 ukonč. pásov na 
prístrojoch 

03 vodičovými koncovkami ks 

   07 upchávkami ks 

   08 upchávkami 
nevýbušnými 

ks 

   09 pásmi ks 

  09 ukonč. drôtov a lán 02 koncovkami vonkajšími ks 

  10 ukonč. šnúr v gumovej 
hadici 

03 vodičovými koncovkami ks 

  11 ukonč. celoplastových 
káblov 

04 páskami ks 

  12 ukonč. tienenia kábla 02 koncovkami vonkajšími ks 

  13 ukonč. tienenia 1 žily 
kábla 

03 vodičovými koncovkami ks 

   05 teplom zmršt. hadicami ks 

   07 upchávkami ks 

   08 upchávkami 
nevýbušnými 

ks 

   09 pásmi ks 

  14 ukonč. panciera kábla 02 koncovkami vonkajšími ks 

  15 ukonč. Pb plášťa kábla 07 upchávkami ks 

   08 upchávkami 
nevýbušnými 

ks 

   09 pásmi ks 
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  16 ukonč. kompenzačného 
vedenia 

05 teplom zmršt. hadicami ks 

   06 záklopkami ks 

   07 upchávkami ks 

   08 upchávkami 
nevýbušnými 

ks 

   09 pásmi ks 

  18 ochrana spojky 01 protikorózna ks 

  19 prúd. prepojenie koľajníc 01 prepojkou ks 

11 spínacie, spúšťacie a 
regulačné ústrojenstvá 

24 vypínače NN, kĺbové 01 jednopólové 01 vnútorné ks 

 25 prepínače NN, kĺbové 02 dvojpólové 01 vnútorné ks 

  03 trojpólové 01 vnútorné ks 

  04 štvorpólové 01 vnútorné ks 

 26 odpájače 01 NN jednopólové 01 vnútorné ks 

 27 odpínače 02 NN trojpólové 02 vonkajšie ks 

 28 vypínače 03 VN jednopólové 03 jednokomorové ks 

 29 uzemňovače 04 VN trojpólové 04 dvojkomorové ks 

  05 VVN jednopólové 05 štvorkomorové ks 

  06 VVN trojpólové 06 osemkomorové ks 

 30 pohony NN 01 odpájačov 01 ručné ks 

 31 pohony VN 02 odpínačov 02 vzduchové ks 

 32 pohony VVN 03 vypínačov 03 plynové ks 

  04 uzemňovačov 04 elektrické ks 

 33 revízie, nastavenie a 
vyskúšanie 

01 jednopólové 01 vnútorné ks 

   02 VN ks 

   03 VVN ks 

19 rozvádzače 01 NN 01 rozvádzače, 1 pole 01 silové, prúd striedavý ks 

  02 rozvodnice 
02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

  03 rozpojovacie a istiace 
skrine 

01 silové, prúd striedavý ks 

   02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

  07 skrine 03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   05 kompenzačné ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

  11 prípojnice 
01 na podperných 
izolátoroch 

ks 

 02 VN 01 rozvádzače, 1 pole 01 silové, prúd striedavý ks 

  11 prípojnice 02 z ľana ks 

 03 VVN 02 rozvodnice 
02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

  03 rozpojovacie a istiace 
skrine 

01 silové, prúd striedavý ks 

  05 pulty 
02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

  06 stojany 03 ovládacie, prúd striedavý ks 
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   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

  07 skrine 03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   05 kompenzačné ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

  08 panely 01 silové, prúd striedavý ks 

   02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

   03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

  11 prípojnice 03 z rúrok ks 

  12 piliery pod rozvádzače 01 polypropylemový ks 

22 uzemňovacie a 
bleskozvodné vedenia 

03 vodiče nadzemné, na 
povrchu 

01 FeZn 01 drôtové ks 

 04 vodiče nadzemné, v 
rúrkach pod om. 

02 Cu 02 lanové m 

  03 Fe/Cu 03 pásové m 

  04 Al 04 nevýbušné m 

  05 AlMgSi 04 nevýbušné m 

  06 AlFe 04 nevýbušné m 

 05 podpery 01 vodičov nadzemných 01 FeZn ks 

   02 Cu ks 

   03 Fe/Cu m 

   04 Al m 

   05 AlMgSi ks 

   06 plastové ks 

 06 iskriská 01 nadzemné 01 pre prostr. vonkajšie ks 

  02 v zemi 02 pre prostredie výbušné m 

 07 svorky 01 pre vedenia nadzemné 01 FeZn ks 

   02 Cu ks 

   03 Fe/Cu m 

   04 Al m 

   05 AlMgSi ks 

 08 štítky 01 číslovacie 01 plastové ks 

   02 kovové ks 

 11 ochranné pospájanie 01 vodiče Cu holé 03 ulož. pevne m 

  02 vodiče Cu izolované 04 ulož. voľne ks 

 12 nátery 01 zvodových vodičov 01 1 x základný, 2 x krycí ks 

 14 meranie 01 rezistencie uzemnenia 01 jedného zvodu ks 

  02 rezistivity pôdy 01 v jednom mieste ks 

 15 revízie 01 bleskozvodu 01 za jeden zvod ks 
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453161 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest 

  
45316100-6 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení 
45316110-9 Inštalovanie osvetlenia ciest 
  
  

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 úložný materiál 
06 rúrky ochranné, ulož. 
voľne 

01 ohybné 01 plastové m 

 07 rúrky ochranné, ulož. 
pevne 

02 tuhé 02 kovové, pozinkované m 

   03 kovové, s ochr. náterom m 

   04 kovové, bez náteru m 

 08 lišty elektroinšt., ulož. 
pevne 

01 preťahovacie 01 plastové m 

  02 vkladacie 02 kovové m 

 09 hadice, ulož. voľne 01 ohybné 01 plastové m 

 10 hadice, ulož. pevne 01 ohybné 02 kovové m 

   03 gumové m 

 11 škatule elektroinšt., 
zapustené 

01 prístrojové 01 plastové m 

 12 škatule elektroinšt., na 
povrchu 

02 odbočné 02 kovové m 

  03 preťahovacie 03 nevýbušné ks 

   04 lisovaný izolant ks 

 13 príchytky ( hmoždinky ) 01 polyamydové 01 murivo tehlové m 

   02 ostro pálená tehla m 

   03 betón, železobetón m 

 14 svorky 01 lustrové 01 spojovacie m 

02 oceľové konštrukcie 11 káblové objímky 01 kovové 01 pozinkované m 

 12 káblové držiaky 04 liatinové 02 poolovené m 

 13 káblové žľaby 04 liatinové 03 s náterom ks 

   04 bez náteru ks 

 17 požiaru odolné izol. 
dosky 

01 do kábl. roštov 
01 požiaru odolná izol. 
hmota 

m 

 18 požiaru odolné izol. 
podložky 

01 pod el. prístroje a 
svietidlá 

01 požiaru odolná izol. 
hmota 

m 

  02 pod elektroinšt. lišty 
01 požiaru odolná izol. 
hmota 

m 

 19 konštrukcie pre el. 
prístroje 

01 oceľové 01 nosné m 

 20 konštrukcie pre 
rozvodne 

01 oceľové 01 tenkostenné (Jäckl) m 

   02 klasické ks 

 26 protipožiarne prepážky 
01 v kábl. kanáloch 
priechodzích 

01 bez dvier m 

   02 s dverami ks 

  02 v kábl. kanále 
nepriechodzích 

01 jednoduché m 

  03 pod rozvádzače 02 dvojité kg 

   03 bez vane ks 

   04 s vaňou m2 
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   05 orámované kg 

 27 tabuľky 01 výstražné a označovacie 01 plastové m 

   02 kovové, smaltované ks 

 28 zhotovenie otvorov v 
plechu 

01 kruhové 01 bez závitov m 

 29 zakrytie otvorov v plechu 02 profilové 02 so závitmi ks 

 30 príchytky 01 pre káble 01 drevené m 

   02 kovové ks 

04 Vedenia nadzemné NN 01 stožiare NN jednoduché 01 betónové 05 očíslovanie, rozvoz ks 

  02 oceľové, rúrové 01 pozinkované ks 

  03 oceľové, priehradové 02 s ochr. náterom ks 

   05 očíslovanie, rozvoz ks 

 02 stožiare NN dvojité 01 betónové 05 očíslovanie, rozvoz ks 

 06 konzoly NN 01 na stožiare betónové 01 kovové, pozinkované ks 

  02 na stožiare oceľ. rúrové 02 kovové, s ochr. náterom ks 

  03 na stožiare oceľ. 
priehradové 

03 izolačné ks 

 07 izolátory NN kotvové 01 podperné 01 keramické ks 

 08 izolátory NN nosné 02 závesné 02 plastové ks 

 09 závesy izolátorov NN 01 kotvové 01 jednoduché ks 

  02 nosné 02 dvojité ks 

 10 väzy 01 pre vodiče AlFe 01 strmeňové ks 

   02 krížové ks 

   03 polyuretánové ks 

 11 kotvy 01 pre stožiare 01 do zeme ks 

   02 do múru ks 

 14 spoje vodičov 01 prúdové 01 svorkou skrutkovou ks 

  02 ťahové 02 spojkou vrubovou ks 

  03 odbočné 03 spojkou lisovanou ks 

 15 ukončenie vodičov 01 holých 01 bandážovaním ks 

   02 svorkovaním ks 

  02 izolovaných 02 svorkovaním ks 

   03 vonkajšou kábl. 
koncovkou 

ks 

 16 nosiče 01 pre svietidlá 01 na stožiare ks 

 18 tabuľky 01 číslovacie 01 na stožiare priehradové ks 

  02 výstražné 
02 na stožiare kovové, 
rúrové 

ks 

   03 na stožiare betónové ks 

08 káble Cu 01 NN 01 káble silové 01 ulož. voľne m 

  02 káble závesné 01 ulož. voľne m 

  03 káble vlečné 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

  04 káble teplovzdorné 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

   16 ulož. v podlahe m 

  11 laná 01 ulož. voľne m 

  12 šnúry 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 
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   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

   16 ulož. v podlahe m 

  14 vodiče izolované 01 ulož. voľne m 

   02 ulož. pevne m 

09 káble Al 01 NN 01 káble silové 01 ulož. voľne m 

  02 káble závesné 01 ulož. voľne m 

  03 káble vlečné 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

  04 káble teplovzdorné 02 ulož. pevne m 

  06 káble špeciálne 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

10 káblové súbory, 
ukončenie vodičov 

01 NN 
01 káblové koncovky 
staničné 

01 jednožilové ks 

  02 káblové koncovky 
vonkajšie 

02 viacžilové ks 

  03 káblové spojky priame 01 jednožilové ks 

  04 kábové spojky odbočné 02 viacžilové ks 

  05 manžety 01 opravné ks 

  06 priechodky 01 tesniace ks 

  07 ukonč. vodičov v 
rozvádzačoch 

01 koncovkami staničnými ks 

  09 ukonč. drôtov a lán 02 koncovkami vonkajšími ks 

  10 ukonč. šnúr v gumovej 
hadici 

03 vodičovými koncovkami ks 

  11 ukonč. celoplastových 
káblov 

04 páskami ks 

   05 teplom zmršt. hadicami ks 

   06 záklopkami ks 

   07 upchávkami ks 

   08 upchávkami 
nevýbušnými 

ks 

   09 pásmi ks 

   10 letovaním ks 

12 prístroje istiace 01 poistky NN 01 závitové 01 vstavné ks 

  02 nožové 02 na panel ks 

  03 valcové 02 na panel ks 

 06 odpínače poistkové NN 01 jednopólové 01 vnútorné ks 

 07 odpojovače poistkové 
NN 

02 dvojpólové 02 vonkašie ks 

  03 trojpólové 02 vonkašie ks 

  04 štvorpólové 02 vonkašie ks 

 12 skrine 01 poistkové 01 do múru ks 

  02 ističové 02 na stožiar ks 

   03 nevýbušné ks 
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13 stykače, relé, istiace 
transformátorčeky 

01 stykače NN 01 striedavé 01 vstavané ks 

 02 stykačové kombinácie 
NN 

02 jednosmerné 02 v skrini ks 

 03 stykače VN 02 jednosmerné 03 v skrini nevýbušnej ks 

14 prístroje ovládacie, 
signalizačné a návestné 

01 ovládače nepresvetlené 01 tlačidlové 01 vstavné ks 

 02 ovládače presvetlené 02 otočné 02 v skrini ks 

  03 dotykové 03 v skrini nevýbušnej ks 

 03 prepínače nepresvetlené 01 voltmetrové 01 vstavné ks 

 04 prepínače presvetlené 02 ampérmetrové 02 v skrini ks 

  03 meracích miest 03 v skrini nevýbušnej ks 

  04 ovládacích miest 03 v skrini nevýbušnej ks 

  05 signálne 03 v skrini nevýbušnej ks 

 05 svietidlá 01 signálne 01 vstavné ks 

   02 v skrini ks 

   03 v skrini nevýbušnej ks 

15 relé a ochrany 01 relé 01 pomocné 01 vstavné ks 

  02 časové 02 na panel ks 

   03 do prostr. výbušného ks 

  08 poruchovej signalizácie 03 do prostr. výbušného ks 

  11 pre kontrolu účinníka 03 do prostr. výbušného ks 

 02 ochrany 01 nadprúdové 01 vstavné ks 

  02 zrovnávacie prúdové 02 na panel ks 

  03 napäťové 03 do prostr. výbušného ks 

  08 pre opätovné zapínanie 03 do prostr. výbušného ks 

 03 revízie a nastavenia 01 ochrán 01 elektronických ks 

   02 elektromechanických ks 

16 prístroje meracie 01 elektromery jednofázové 01 watthodinové 01 elektronické ks 

 02 elektromery trojfázové 02 varhodinové 02 elektromechanické ks 

  03 nadlimitné 02 elektromechanické ks 

  04 vysielacie 02 elektromechanické ks 

  05 súčtové 02 elektromechanické ks 

  06 registračné 02 elektromechanické ks 

 03 voltmetre 01 vstavné, ukazovacie 01 elektronické ks 

 04 ampérmetre 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 07 fázomery 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 09 pre meranie účinníka 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 12 spínače časové 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 13 spínače sadzbové 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 14 multifunkčné 02 vstavné, registračné 02 elektromechanické ks 

 15 deliče napätia 01 NN 01 striedavé ks 

  02 VN 02 jednosmerné ks 

 16 prevodníky 01 NC 01 vstavné ks 

  02 ostatné 01 vstavné ks 

 17 bočníky 01 prúdu 01 striedavé ks 

   02 jednosmerné ks 

 18 svorkovnice skúšobné 01 pre elektromery 01 elektronické ks 

   02 elektromechanické ks 

 19 hradiace členy 01 HDO 01 vstavné ks 

19 rozvádzače 01 NN 01 rozvádzače, 1 pole 01 silové, prúd striedavý ks 
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  02 rozvodnice 
02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

  03 rozpojovacie a istiace 
skrine 

01 silové, prúd striedavý ks 

  05 pulty 
02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

  06 stojany 03 ovládacie, prúd striedavý ks 

  07 skrine 03 ovládacie, prúd striedavý ks 

  09 blokové trafostanice 
04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   05 kompenzačné ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

  10 kiosky + trafostanice 
04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

20 svietidlá a osvetľovacie 
zariadenia 

01 stožiare 01 osvetľovacie 01 oceľové ks 

   02 betónové ks 

 02 svietidlá 01 interiérové 01 žiarivkové ks 

  02 pouličné 02 výbojkové ks 

  03 priemyselné 03 žiarovkové ks 

  04 nevýbušné 03 žiarovkové ks 

 03 dopravné značky 01 svetelné 01 malé ks 

   02 stredné ks 

   03 veľké ks 

 04 signalizačné zariadenia 01 svetelné 01 cestné ks 

   02 železničné ks 

   03 mestskej hromadnej 
dopravy 

ks 

   04 letecké ks 

 05 príslušenstvo 01 pre svietidlá 01 predradné prístroje ks 

   02 výložníky ks 

   03 závesy ks 

  02 pre stožiare 01 stožiarové rozvodnice ks 

   02 stožiarové pätice ks 

   03 stožiar s navijákom ks 

22 uzemňovacie a 
bleskozvodné vedenia 

03 vodiče nadzemné, na 
povrchu 

01 FeZn 01 drôtové ks 

 04 vodiče nadzemné, v 
rúrkach pod om. 

02 Cu 02 lanové m 

  03 Fe/Cu 03 pásové m 

  04 Al 04 nevýbušné m 

  05 AlMgSi 04 nevýbušné m 

  06 AlFe 04 nevýbušné m 

 07 svorky 01 pre vedenia nadzemné 01 FeZn ks 

   02 Cu ks 

   03 Fe/Cu m 

   04 Al m 

   05 AlMgSi ks 

  02 pre vedenia v zemi 01 FeZn ks 

   02 Cu m 
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   03 Fe m 

 08 štítky 01 číslovacie 01 plastové ks 

   02 kovové ks 

 10 vedenia v zemi 01 FeZn 01 tyčové ks 

  02 Cu 02 drôtové m 

  03 Fe 03 pásové m 

   04 doskové m 

   05 rúrové ks 

 11 ochranné pospájanie 01 vodiče Cu holé 01 ulož. pod omietkou ks 

  02 vodiče Cu izolované 
02 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m 

   03 ulož. pevne m 

   04 ulož. voľne ks 

 12 nátery 01 zvodových vodičov 01 1 x základný, 2 x krycí ks 

 13 bentonit 01 v zemi 
01 pre zlepšenie 
uzemnenia 

ks 

 14 meranie 01 rezistencie uzemnenia 01 jedného zvodu ks 

  02 rezistivity pôdy 01 v jednom mieste ks 

 15 revízie 01 bleskozvodu 01 za jeden zvod ks 

 16 príslušenstvo - lešenia 01 vysunuté lanové 01 na strechách ks 

  02 pre vedenia nadzemné 02 na vežiach m 
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453162 Inštalovanie signalizačných systémov 

  
45316200-7 Inštalovanie signalizačných zariadení 
45316210-0 Inštalovanie zariadení na monitorovanie dopravy 
45316211-7 Inštalovanie osvetlených dopravných značiek 
45316212-4 Inštalovanie dopravnej signalizácie 
45316213-1 Inštalovanie zariadenia na navádzanie dopravy 
45316220-3 Inštalovanie signalizačných zariadení letísk 
45316230-6 Inštalovanie signalizačných zariadení prístavov 
  
  

92 Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vedenia nadzemné 01 stožiare 01 jednoduché 03 betónové m 

  02 dvojité 04 oceľové ks 

  03 vzpery stožiarov 02 kovové ks 

   04 oceľové ks 

  04 kotvy 01 stožiarové ks 

   02 vzdušné ks 

   03 zemné ks 

  05 odrazník (pätník) 01 pri stožiari ks 

  09 tabuľky na stožiar 01 smaltované ks 

   02 plastové ks 

  10 hmoždinky 01 na stožiar dvojitý ks 

 02 výstroj stožiarov 
01 izolátory oznamovacie 
kladkové 

01 keramické ks 

  02 izolátory oznamovacie 
rúbikové 

02 plastové ks 

  03 háky 01 na stožiare ks 

  04 konzoly na stožiare 
01 pre vedenia 
oznamovacie 

ks 

   04 pre 2 vedenia po sebou ks 

  06 odbočnice 01 konzolové ks 

  07 rozpojky skúšobné 01 bez uzemnenia ks 

   02 s uzemnením ks 

 03 výstroj na budovách 01 konzoly 01 nástenné, prívodné ks 

   02 nástenné, priebežné ks 

   03 nástenné, praporcové m 

  02 kotvy 01 nástenných konzol ks 

  03 vzpery 01 nástenných konzol ks 

  10 výstroj strešníkov pre 
prechod 

01 nad železnicou bez TV ks 

   03 pod vedením VN ks 

 04 vedenia nadzemné, 
drôtové 

01 na stožiaroch 01 drôt FeZn ks 

  02 na nást. konzolách 02 drôt Bz ks 

  04 dopnutie vodičov 01 na stožiaroch ks 

   02 na nástenných 
konzolách 

ks 

   03 na strešných podperách ks 

  07 nastavenie drôtov 01 drôt FeZn ks 

   02 drôt Bz ks 

  11 závesy na stožiaroch 01 jednoduché, drôt FeZn ks 
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  12 závesy na nást. 
konzolách 

02 jednoduché, drôt Bz ks 

   03 dvojité, drôt FeZn ks 

   04 dvojité, drôt Bz ks 

  19 kontrola 03 stožiarov betónových ks 

   04 stožiarov kovových ks 

   05 stavu trate km 

02 vedenia vonkajšie, 
káblové (miestne siete) 

01 káble miestne 02 návestné 02 ulož. pevne ks 

   05 ulož. v chráničkách ks 

   06 ulož. v kolektoroch ks 

   11 závesné m 

  03 oznamovacie 01 ulož. voľne ks 

  04 zabezpečovacie 02 ulož. pevne m 

  05 ovládacie 06 ulož. v kolektoroch ks 

  07 optické 07 ulož. na roštoch, voľne m 

   08 ulož. na roštoch, pevne m 

   09 ulož. na múre, pevne m 

   10 ulož. na stožiari, 
príchytkami 

m 

   11 závesné m 

   12 po vodným tokom m 

   13 žlab, kanálik m 

 02 spojky káblové 01 rovné 01 spájanie žíl zátorkami m 

  02 rovné, vyrovnávacie 02 spájanie žíl konektormi ks 

  03 odbočné 
03 spájanie žíl ostatnými 
TG 

ks 

  04 kombinované 
03 spájanie žíl ostatnými 
TG 

ks 

  05 rozdeľovacie 
03 spájanie žíl ostatnými 
TG 

ks 

  06 T rovné 
03 spájanie žíl ostatnými 
TG 

ks 

  07 T odbočné 
03 spájanie žíl ostatnými 
TG 

ks 

  08 izolačné 
03 spájanie žíl ostatnými 
TG 

ks 

  09 prechodové členy 
03 spájanie žíl ostatnými 
TG 

ks 

  10 rozdelovače 
zabezpeč.káblov 

03 spájanie žíl ostatnými 
TG 

ks 

  11 vypichovanie žíl z kábla 01 párového ks 

   02 štvorkového ks 

 03 ukončenie káblov 01 celoplastových 01 závermi m 

   02 koncovkami ks 

   03 skriňami ks 

  02 s plášťom kovovým 02 koncovkami ks 

   03 skriňami ks 

  03 s plášťom Pb 01 závermi ks 

 04 káblovody 01 z rúr 01 plastových m 

   03 kovových ks 

  02 z tvárnic 02 betónových ks 

  03 zo žľabov s poklopom 01 plastových ks 

   02 betónových ks 
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 05 utesnenie otvorov 01 káblovodov 01 beztlakové m 

   02 tlakové ks 

 06 držiaky 01 lán oceľových 01 na stožiare m 

   02 do stien ks 

 07 objímky 01 lán závesných 01 na stožiare m 

  02 značkovacie 02 na káble ks 

 08 pásy poisťovacie 01 lán oceľových 01 na stožiare m 

 09 háky 01 kotvové 01 do steny m 

 10 konzoly kotvové 01 kovové, pozinkované 02 na stožiare betónové ks 

 11 konzoly priebežné 02 kovové, s ochr. náterom 03 na stožiare kovové ks 

  03 izolačné 04 do múru m 

 12 laná 01 oceľové 01 FeZn m 

 13 drôty 01 oceľové 01 FeZn, pre závesný kábel m 

 14 zachytenie lana kábla 01 s napínačom 01 na stožiari drevenom m 

  02 bez napínača 02 na stožiari betónovom ks 

   03 na stožiari kovovom ks 

   04 na koncovej zadnej 
podpere 

ks 

   05 na konzole ks 

   06 na háku ks 

 15 zvody 01 nosných lán káblov 01 na múre m 

   03 na stožiari betónovom ks 

   04 na stožiari kovovom ks 

 16 rozdeľovače 01 káblov 01 na podperách m 

 17 stojany 01 univerzálne 
01 pre ukončenie uzlových 
káblov 

m 

 18 skrine 01 istiace 01 kovové m 

  02 istiace, na stožiar 02 plastové ks 

 19 stojany 01 istiace 01 kovové m 

   02 plastové ks 

   03 pre káblové závery ks 

   04 pre rozdeľovacie spojky ks 

 20 rozvádzače 01 oceľoplechové 
01 upev. na kovovú 
konštrukciu 

m 

  02 plastové 02 upev. na múr ks 

   03 do múru ks 

 24 ťahanie káblov 01 samonosných 02 cez betónové stožiare ks 

   03 cez nástenné konzoly ks 

 25 činnosti 01 na kábloch 01 príprava káblov m 

   02 merania na kábloch ks 

   03 rezanie káblov ks 

   04 zatiahnutie káblov do 
objektu 

ks 

   05 presmerovanie káblov m 

   06 ťahanie závesných 
káblov 

m 

   07 vypichovanie káblových 
žíl 

ks 

   08 spájanie jadier káblov ks 

   09 úpravy plášťov káblov ks 

   10 vyrovnávanie kapac. 
nerovnováh 

ks 

   11 číslovanie káblov ks 
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   12 číslovanie spojok a 
záverov 

m 

 26 podchody slaboprúd. 
vedení 

01 samonosných 01 príprava káblov m 

   02 cez betónové stožiare ks 

   03 cez nástenné konzoly ks 

 27 uzemnenie 01 na kábloch 01 príprava káblov m 

   02 merania na kábloch ks 

   03 rezanie káblov ks 

   04 zatiahnutie káblov do 
objektu 

ks 

  02 káblov zabezpečovacích 01 v spojke ks 

   02 v sklolaminát. domčeku ks 

   03 v káblovom objekte ks 

  05 meranie zem.odporu 03 v káblovom objekte ks 

   05 v transf. stanici 6 kV ks 

   06 jedného zvodu ks 

 28 vedenia uzemňovacie v 
zemi 

01 FeZn 
01 uzemňovací pás do 120 
mm2 

m 

   02 uzemňovací drôt do 120 
mm2 

ks 

   03 uzemňovacia doska ks 

   04 uzemňovacia tyč ks 

 29 vedenia uzemňovacie na 
povrchu 

01 FeZn 
01 uzemňovací pás do 120 
mm2 

m 

   02 uzemňovací drôt do 120 
mm2 

ks 

  02 Cu 
01 uzemňovací pás do 120 
mm2 

ks 

   02 uzemňovací drôt do 120 
mm2 

ks 

 32 protipožiarná prepážka 01 na kábloch 01 príprava káblov m 

   02 merania na kábloch ks 

05 slaboprúdové zariadenia 01 časové 01 ústredne 01 hodinové ks 

  02 rozvádzače 01 linkové ks 

  03 jednotný čas - hodiny 
jednostranné 

01 hlavné ks 

  04 jednotný čas - hodiny 
obojstranné 

02 podružné ks 

  05 jednotný čas - hodiny 
trojstranné 

03 dochádzkové ks 

  06 lístkovnice 01 na konštrukciu ks 

  07 hodiny 01 digitálne ks 

   02 ostatné ks 

 02 signalizačné 07 sirény 02 ovládané pomocou MT ks 

  10 tabule 01 informačné ks 

   02 kontrolné ks 

  11 pulty 01 ovládacie ks 

 03 zabezpečovacie a 
strážiace 

01 ústredne 01 EZS ks 

  02 kamery prijímacie 01 vnútorné ks 

  03 kamery vysielacie 02 vonkajšie ks 

  04 hlásky 02 tlačidlové ks 

  05 snímače 01 pohybu ks 

   02 osvetlenia ks 
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   03 infračerveného žiarenia ks 

   04 piezoelektrické ks 

   05 zvuku ks 

   06 teploty ks 

   07 rýchlosti ks 

  06 spínače 01 magnetické ks 

   02 vibračné ks 

   03 koncové ks 

   04 nášľapové ks 

   05 tiesňové ks 

   06 časové ks 

  07 prvky 01 signalizačné ks 

  08 škatule 01 pod omietku ks 

   02 na povrch ks 

  09 elektródy 
01 na nalepenie na izol. 
povrch 

ks 

  10 zdroje 01 ohrevu ks 

  11 akumulátory 01 pre ústredne ks 

  12 panely 01 signálne ks 

  13 nabíjače 01 do ústrední ks 

  14 zámky 01 kódované ks 

  15 závory 01 infra ks 

 04 dispečérske 01 pracoviská 01 do 15 účastníkov ks 

   02 do 30 účastníkov ks 

   03 nad 30 účastníkov ks 

  02 stojany 01 pre doplnky ks 

  03 hlásky 01 tlačidlové ks 

  04 zásuvky 01 pod omietku ks 

   02 na omietku ks 

  05 transformátory 01 hovorové ks 

 05 požiarnej signalizácie 01 zvončeky vnútorné 01 obyčajné ks 

  02 húkačky vnútorné 01 obyčajné ks 

  03 húkačky vonkajšie 01 obyčajné ks 

  04 volacie zariadenia 
svetelné 

01 tlačidlá ks 

  05 hlásiče 01 signalizačné ks 

  06 indikátory 01 požiaru, automatické ks 

  07 sirény 01 svetelné ks 

  08 transparenty 01 svetelné ks 

  09 skrine 01 svetelné ks 

   02 plastové ks 

 07 merania 01 zvončeky vnútorné 01 obyčajné ks 

  02 húkačky vnútorné 01 obyčajné ks 

07 zdroje 01 elektrické 01 prúdové 01 transformátory ks 

   02 usmerňovače ks 

   03 napájače ks 

   04 protičlánky ks 

   05 sieťové zdroje ks 

   06 akumulátory ks 

   07 akum. batérie ks 

   08 články ks 
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  02 príslušenstvo 01 transformátory ks 

   02 usmerňovače ks 

   03 napájače ks 

   04 protičlánky ks 

09 telefónne systémy a 
účastnícke zariadenia 

01 spojovacie 01 prístroje telefónne 01 štandardné ks 

   02 ISDN ks 

   03 ADSL ks 

   04 bezdrôtové ks 

   05 mobilné ks 

   06 mincové ks 

   07 dispečerske stanice ks 

   08 riaditeľské súpravy ks 

   09 konferenčné zariadenia ks 

   10 banské ks 

  02 zariadenia 01 dispečérske ks 

   02 dorozumievacie ks 

   03 koncové ks 

   04 modemy ks 

   05 doplnkové ks 

10 zariadenia 
rádiokomunikačné 

01 televízia 04 priemyselná 01 kamery ks 

   02 monitory ks 

   03 zosilňovače ks 

   04 transfokátory ks 

   05 videoústredne ks 

   06 prehliadacie zariadenia ks 

 02 veže 01 vysielacie 01 miestne ks 

   02 diaľkové ks 

 03 podpery pre antény 01 na budovy 01 na strechy ks 

  02 na stožiare 02 nástenné ks 

   03 pätky m 

   04 nátery ks 

   05 územnenia ks 

 04 antény 01 na vysielacích vežiach 04 GSM, TV, R ks 

  05 drôtové napájače 01 vzdušné ks 

11 zariadenia železničné 01 zabezpečovacie 06 skrine 01 reléové ks 

  07 transformovne 01 6 kV (TS 3) ks 

  08 studne 01 batériové ks 

  14 signalizačné zariadenia 
pre cestné križovatky 

01 návestidlá na stožiaroch ks 

   02 návestidlá pre električky ks 

   03 blikače ks 

   04 tlačidlá pre chodcov na 
stožiar 

ks 

   05 električkové spínače ks 

   06 radiče ks 

   07 meranie izol.stavu ks 

   08 uvedenie do prevádzky ks 

  15 regulácia a skúšanie 
zabezpečovacích zariadení 

01 regulácia signálnej 
skupiny 

ks 

   02 programovanie radiča ks 
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453171 Elektroinštalačné práce na čerpacích zariadeniach 

  
45317100-3 Elektroinštalačné práce na čerpacích zariadeniach 
  
  

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 úložný materiál 
02 rúrky elektroinšt., ulož. 
voľne 

02 tuhé 02 kovové, pozinkované m 

 03 rúrky elektroinšt., ulož. 
pevne 

02 tuhé 03 kovové, s ochr. náterom m 

 06 rúrky ochranné, ulož. 
voľne 

02 tuhé 04 kovové, bez náteru m 

 07 rúrky ochranné, ulož. 
pevne 

02 tuhé 04 kovové, bez náteru m 

 08 lišty elektroinšt., ulož. 
pevne 

01 preťahovacie 01 plastové m 

  02 vkladacie 02 kovové m 

 09 hadice, ulož. voľne 01 ohybné 01 plastové m 

 10 hadice, ulož. pevne 01 ohybné 02 kovové m 

   03 gumové m 

 11 škatule elektroinšt., 
zapustené 

01 prístrojové 01 plastové m 

 12 škatule elektroinšt., na 
povrchu 

02 odbočné 02 kovové m 

  03 preťahovacie 03 nevýbušné ks 

   04 lisovaný izolant ks 

 13 príchytky ( hmoždinky ) 01 polyamydové 01 murivo tehlové m 

   02 ostro pálená tehla m 

   03 betón, železobetón m 

 14 svorky 01 lustrové 01 spojovacie m 

02 oceľové konštrukcie 
01 káblové rošty - norm. 
vyhotovenie 

01 kovové 01 pozinkované m 

  04 liatinové 02 poolovené m 

   03 s náterom ks 

   04 bez náteru ks 

 11 káblové objímky 02 plastové 03 s náterom ks 

 12 káblové držiaky 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 13 káblové žľaby 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 17 požiaru odolné izol. 
dosky 

01 do kábl. roštov 
01 požiaru odolná izol. 
hmota 

m 

 18 požiaru odolné izol. 
podložky 

01 pod el. prístroje a 
svietidlá 

01 požiaru odolná izol. 
hmota 

m 

  02 pod elektroinšt. lišty 
01 požiaru odolná izol. 
hmota 

m 

 19 konštrukcie pre el. 
prístroje 

01 oceľové 01 nosné m 

 20 konštrukcie pre 
rozvodne 

01 oceľové 01 tenkostenné (Jäckl) m 

   02 klasické ks 

 25 protipožiarne obaly 01 hlavné 01 pre káble m 

  02 vedľajšie 01 pre káble m 

 26 protipožiarne prepážky 
01 v kábl. kanáloch 
priechodzích 

01 bez dvier m 
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   02 s dverami ks 

  02 v kábl. kanále 
nepriechodzích 

01 jednoduché m 

  03 pod rozvádzače 02 dvojité kg 

  04 priechody stropmi 03 bez vane ks 

  05 priechody stenami 04 s vaňou m2 

   05 orámované m2 

 27 tabuľky 01 výstražné a označovacie 01 plastové m 

   02 kovové, smaltované ks 

 28 zhotovenie otvorov v 
plechu 

01 kruhové 01 bez závitov m 

 29 zakrytie otvorov v plechu 02 profilové 02 so závitmi ks 

 30 príchytky 01 pre káble 02 kovové ks 

 36 tesnenie kabelových 
prestupov 

01 sadroperlit 
01 s jedným kabelovým 
vedením 

m 

  02 typ E 
02 s viacerým kabelovým 
vedením 

ks 

  03 typ A 
02 s viacerým kabelovým 
vedením 

kg 

  04 typ B - C 
02 s viacerým kabelovým 
vedením 

m 

  05 typ D 
02 s viacerým kabelovým 
vedením 

m 

04 Vedenia nadzemné NN 17 ochrany prepäťové NN 01 ventilové 01 vnútorné ks 

  02 ZnO 02 vonkajšie ks 

  03 iskriská 02 vonkajšie ks 

 18 tabuľky 01 číslovacie 01 na stožiare priehradové ks 

  02 výstražné 
02 na stožiare kovové, 
rúrové 

ks 

   03 na stožiare betónové ks 

   04 na stožiare drevené ks 

 19 drážky 01 pre rúrky, alebo káble 01 do múru ks 

   02 do betónu ks 

 20 otvory do múru 01 pre skrine 01 vývodkové ks 

   02 istiace ks 

   03 rozvodnice ks 

08 káble Cu 01 NN 01 káble silové 01 ulož. voľne m 

  02 káble závesné 01 ulož. voľne m 

  03 káble vlečné 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

  04 káble teplovzdorné 02 ulož. pevne m 

  05 káble vf koaxiálne 03 ulož. pod omietkou m 

  07 káble oznamovacie 
04 ulož. pod omietkou v 
rúrkach 

m 

  09 káble špeciálne 
05 ulož. pod omietkou v 
strope 

m 

   06 ulož. v omietke m 

   07 ulož. v omietke v strope ks 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

   11 ulož. pevne na potrubí m 
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   14 ulož. v rozvádzačoch m 

   16 ulož. v podlahe m 

10 káblové súbory, 
ukončenie vodičov 

01 NN 
01 káblové koncovky 
staničné 

01 jednožilové ks 

  02 káblové koncovky 
vonkajšie 

02 viacžilové ks 

  03 káblové spojky priame 01 jednožilové ks 

  04 kábové spojky odbočné 02 viacžilové ks 

  05 manžety 01 opravné ks 

  06 priechodky 01 tesniace ks 

  07 ukonč. vodičov v 
rozvádzačoch 

01 koncovkami staničnými ks 

  11 ukonč. celoplastových 
káblov 

02 koncovkami vonkajšími ks 

   03 vodičovými koncovkami ks 

   04 páskami ks 

   05 teplom zmršt. hadicami ks 

   06 záklopkami ks 

   07 upchávkami ks 

   08 upchávkami 
nevýbušnými 

ks 

   09 pásmi ks 

   10 letovaním ks 

11 spínacie, spúšťacie a 
regulačné ústrojenstvá 

01 spínače NN, domové, 
nástenné 

01 jednopólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 02 spínače NN, domové, 
polozapustené 

02 dvojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 03 spínače NN, domové, 
zapustené 

03 trojpólové 03 pre prostr. mokré ks 

 04 spínače NN, domové, 
lištové 

04 štvorpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

  05 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 05 spínače NN špeciálne 01 automaty 01 schodišťové ks 

  02 regulátory 02 osvetlenia ks 

  03 koncové 03 polohy ks 

 06 spínače NN vačkové ( 
komorové ) 

01 vstavné 01 pre prostr. obyčajné ks 

  02 v kryte 02 pre prostr. vlhké ks 

  03 v kryte s poistkami 03 pre prostr. mokré ks 

  04 v kryte so zásuvkou a 
poistkami 

04 pre prostr. vonkajšie ks 

  05 v kryte s prívodkou a 
poistkami 

05 pre prostr. výbušné ks 

  06 v kryte s prívodkou a 
ističom 

05 pre prostr. výbušné ks 

 07 zásuvky NN, domové, 
nástenné 

01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 08 zásuvky NN, domové, 
polozapustené 

02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 09 zásuvky NN, domové, 
zapustené 

03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

 10 zásuvky NN, domové, 
vstavné 

04 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 11 zásuvky NN, 
priemyselné, nástenné 

01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 12 zásuvky NN, 
priemyselné, vstavné 

02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 
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 13 zásuvky NN, 
priemyselné, spojovacie 

03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

  04 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

  05 mnohopólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 14 prívodky NN, 
priemyselné, nástenné 

01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 15 prívodky NN, 
priemyselné, vstavné 

02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 16 prívodky NN, 
priemyselné, spojovacie 

03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

  04 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 19 vidlice NN, domové 01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 20 vidlice NN, priemyselné 02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

  03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

  04 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

  05 mnohopólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 21 spínače NN, valcové, 
vstavné 

01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 22 spínače NN, valcové, v 
kryte 

02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 23 spínače NN, valcové, v 
kryte s poistkami 

03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

   04 pre prostr. vonkajšie ks 

12 prístroje istiace 01 poistky NN 01 závitové 01 vstavné ks 

  02 nožové 02 na panel ks 

  03 valcové 02 na panel ks 

 03 ochrany prepäťové 01 NN 01 vnútorné ks 

   02 vonkajšie ks 

 04 ističe NN inštalačné 01 NN 01 vnútorné ks 

 05 ističe NN deiónové 02 dvojpólové 02 vonkajšie ks 

  03 trojpólové 03 v skrini ks 

  04 štvorpólové 04 v skrini nevýbušnej ks 

 06 odpínače poistkové NN 01 jednopólové 01 vnútorné ks 

 07 odpojovače poistkové 
NN 

02 dvojpólové 02 vonkašie ks 

  03 trojpólové 02 vonkašie ks 

  04 štvorpólové 02 vonkašie ks 

 10 pohony 01 ističov 01 ručné ks 

   02 elektrické ks 

   03 vzduchové ks 

  02 poistkových 
odpojovačov 

01 ručné ks 

  03 poistkových odpínačov 01 ručné ks 

 11 blokovanie 01 ističov 01 mechanické ks 

   02 elektrické ks 

 12 skrine 01 poistkové 01 do múru ks 

  02 ističové 02 na stožiar ks 

   03 nevýbušné ks 

14 prístroje ovládacie, 
signalizačné a návestné 

01 ovládače nepresvetlené 01 tlačidlové 01 vstavné ks 

 02 ovládače presvetlené 02 otočné 02 v skrini ks 

  03 dotykové 03 v skrini nevýbušnej ks 

 03 prepínače nepresvetlené 01 voltmetrové 01 vstavné ks 

 04 prepínače presvetlené 02 ampérmetrové 02 v skrini ks 
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  03 meracích miest 03 v skrini nevýbušnej ks 

  04 ovládacích miest 03 v skrini nevýbušnej ks 

  05 signálne 03 v skrini nevýbušnej ks 

 05 svietidlá 01 signálne 01 vstavné ks 

   02 v skrini ks 

   03 v skrini nevýbušnej ks 

 06 ukazovatele 01 stavov 01 vstavné ks 

 07 zvončeky 01 striedavé 01 do prostr. obyčajného ks 

 08 húkačky 02 jednosmerné 02 do prostr. vonkajšieho ks 

 09 sirény 02 jednosmerné 03 do prostr. výbušného ks 

19 rozvádzače 01 NN 01 rozvádzače, 1 pole 01 silové, prúd striedavý ks 

  02 rozvodnice 
02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

  03 rozpojovacie a istiace 
skrine 

01 silové, prúd striedavý ks 

  05 pulty 
02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

  06 stojany 03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

  07 skrine 03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   05 kompenzačné ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

  08 panely 01 silové, prúd striedavý ks 

   02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

   03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   07 prevodové ks 

20 svietidlá a osvetľovacie 
zariadenia 

01 stožiare 01 osvetľovacie 01 oceľové ks 

   02 betónové ks 

 02 svietidlá 01 interiérové 01 žiarivkové ks 

  02 pouličné 02 výbojkové ks 

  03 priemyselné 03 žiarovkové ks 

  04 nevýbušné 04 LED diódy ks 

 05 príslušenstvo 01 pre svietidlá 01 predradné prístroje ks 

   02 výložníky ks 

   03 závesy ks 

  02 pre stožiare 01 stožiarové rozvodnice ks 

   02 stožiarové pätice ks 

   03 stožiar s navijákom ks 

22 uzemňovacie a 
bleskozvodné vedenia 

01 zachytávače aktívne 01 tyčové 01 ionizačné ks 

 02 zachytávače pasívne 01 FeZn 01 tyčové ks 

  02 Cu 02 drôtové m 

  03 Fe/Cu 03 lanové m 
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  04 Al 04 pásové m 

  05 AlMgSi 04 pásové m 

 03 vodiče nadzemné, na 
povrchu 

01 FeZn 01 drôtové ks 

 04 vodiče nadzemné, v 
rúrkach pod om. 

02 Cu 02 lanové m 

  03 Fe/Cu 03 pásové m 

  04 Al 04 nevýbušné m 

  05 AlMgSi 04 nevýbušné m 

  06 AlFe 04 nevýbušné m 

 05 podpery 01 vodičov nadzemných 01 FeZn ks 

   02 Cu ks 

   03 Fe/Cu m 

   04 Al m 

   05 AlMgSi ks 

   06 plastové ks 

 06 iskriská 01 nadzemné 01 pre prostr. vonkajšie ks 

  02 v zemi 02 pre prostredie výbušné m 

 07 svorky 01 pre vedenia nadzemné 01 FeZn ks 

   02 Cu ks 

   03 Fe/Cu m 

   04 Al m 

   05 AlMgSi ks 

  02 pre vedenia v zemi 01 FeZn ks 

   02 Cu m 

   03 Fe m 

 08 štítky 01 číslovacie 01 plastové ks 

   02 kovové ks 

 09 škatule pre skúš. svorky 01 do múru 01 plastové ks 

  02 do zeme 02 kovové m 

 10 vedenia v zemi 01 FeZn 01 tyčové ks 

  02 Cu 02 drôtové m 

  03 Fe 03 pásové m 

   04 doskové m 

   05 rúrové ks 

 11 ochranné pospájanie 01 vodiče Cu holé 01 ulož. pod omietkou ks 

  02 vodiče Cu izolované 
02 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m 

   03 ulož. pevne m 

   04 ulož. voľne ks 

 12 nátery 01 zvodových vodičov 01 1 x základný, 2 x krycí ks 

 13 bentonit 01 v zemi 
01 pre zlepšenie 
uzemnenia 

ks 

 14 meranie 01 rezistencie uzemnenia 01 jedného zvodu ks 

  02 rezistivity pôdy 01 v jednom mieste ks 

 15 revízie 01 bleskozvodu 01 za jeden zvod ks 

 16 príslušenstvo - lešenia 01 vysunuté lanové 01 na strechách ks 

  02 pre vedenia nadzemné 02 na vežiach m 

  

92 Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 slaboprúdové rozvody 01 káble Cu 01 oznamovacie 01 ulož. voľne m 

 02 káble Al 03 silnoprúdové 02 ulož. pod omietkou ks 

 03 vodiče Cu, izolované 04 miestne 
03 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m 

 05 vodiče Al izolované 05 informačnej techniky 04 ulož. pevne m 

 07 šnúry Cu 06 EPS 05 ulož. v lištách m 

 08 laná Cu 07 EZS 06 ulož. v žľaboch m 

   07 ulož. pevne, na roštoch m 

   08 ulož. voľne, na lávkach m 

   09 ulož. na príchytkách m 

   10 v podlahe m 

   11 nosné ľano m 

 09 káble Cu tienené 01 oznamovacie 01 ulož. voľne m 

  02 návestné 04 ulož. pevne ks 

   06 ulož. v žľaboch m 

   09 ulož. na príchytkách m 

   10 v podlahe m 

   11 nosné ľano m 

 10 vodiče Cu tienené 04 miestne 02 ulož. pod omietkou ks 

  05 informačnej techniky 
03 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m 

  06 EPS 04 ulož. pevne m 

  07 EZS 05 ulož. v lištách m 

  08 káblovej TV 06 ulož. v žľaboch ks 

   07 ulož. pevne, na roštoch m 

   08 ulož. voľne, na lávkach m 

   09 ulož. na príchytkách m 

   10 v podlahe m 

   11 nosné ľano m 

 11 káble optické 01 oznamovacie 01 ulož. voľne m 

  04 miestne 
03 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m 

  05 informačnej techniky 04 ulož. pevne m 

   05 ulož. v lištách m 

   06 ulož. v žľaboch m 

   07 ulož. pevne, na roštoch m 

   08 ulož. voľne, na lávkach m 

   09 ulož. na príchytkách m 

   10 v podlahe m 

 12 hmoždinky 01 do múru 01 plastové m 

 13 príchytky 02 do betónu 02 kovové m 

 14 rúrky 01 tuhé 01 plastové m 

   02 kovové m 

   03 gumové m 

  02 ohybné 01 plastové ks 

   03 gumové ks 

 15 škatule 01 prístrojové 01 pod omietku m 

  02 odbočné 02 na povrch m 

  03 preťahovacie 01 pod omietku m 

   02 na povrch ks 
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   06 pre pancierový rozvod ks 

   07 do dvojitej podlahy ks 

  04 pre siete PC 01 pod omietku m 

  05 pre káblovú TV 03 na hmoždinky m 

  06 pre TV a R 04 pre ploché vodiče m 

  07 pre DR 05 pre lIštový rozvod m 

  08 pre EPS 02 na povrch ks 

  09 pre EZS 03 na hmoždinky ks 

   05 pre lIštový rozvod m 

   06 pre pancierový rozvod m 

   07 do dvojitej podlahy m 

  10 odvíčkovanie 06 pre pancierový rozvod ks 

   07 do dvojitej podlahy m 

 16 žľaby káblové, s krytom 01 nástenné 01 plastové m 

 17 žľaby káblové, bez krytu 02 na podlahu 02 FeZn m 

  03 do podlahy 03 Al m 

  04 do dvojitej odlahy 03 Al m 

 18 rošty káblové 01 pre pevné ulož. káblov 01 FeZn m 

  02 pre voľné ulož. káblov 02 kovové, s ochr. náterom m 

  03 pre voľné ulož. káblov, s 
doskami 

02 kovové, s ochr. náterom ks 

 19 výložníky 01 pre rošty 01 FeZn m 

  02 pre žľaby 02 kovové, s ochr. náterom m 

  03 pre rúry 02 kovové, s ochr. náterom ks 

 20 stojiny 01 s výložníkmi 01 FeZn m 

   02 kovové, s ochr. náterom m 

 21 lišty elektroinštalačné 01 nástenné 01 plastové m 

  02 do podlahy 02 kovové m 

  03 do dvojitej podlahy 02 kovové ks 

 22 svorky 01 radové 01 Cu m 

 23 svorkovnice 02 prístrojové 01 Cu ks 

  03 uzemňovacie 01 Cu m 

 24 pásky 01 rozvodné 01 Cu m 

  02 rozpojovacie 01 Cu ks 

  03 prepojovacie 01 Cu m 

 25 zásuvky 01 telefónne 01 pod omietku m 

  02 pre siete PC 02 na povrch m 

  03 pre káblovú TV 03 do podlahy m 

  04 pre TV a R 04 do dvojitej podlahy m 

  05 pre DR 04 do dvojitej podlahy m 

  06 pre EPS 04 do dvojitej podlahy m 

  07 pre EZS 04 do dvojitej podlahy ks 

 26 ružice 01 telefónne 01 plastové m 

 27 tlačidlá 01 telefónne 02 kovové m 

   03 keramické m 

 28 konektory 01 káblové 01 perové m 

  02 panelové 02 nožové m 

 29 zariadenia istiace 01 spodky 01 poistkové m 

  02 pásy 01 poistkové ks 

  03 prepäťové ochrany 01 pre silnoprúdové zar. m 

  04 bleskoistky 02 pre oznamovacie zar. ks 
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   03 pre zabezpečovacie zar. m 

   04 pre siete PC m 

   05 pre EPS m 

 30 súpravy 01 istiace 01 do skrine m 

   02 na konštrukciu m 

   03 pre káblové závery m 

 31 skrine 01 rozvodné 01 kovové m 

  02 káblové 02 plastové m 

  03 pre siete PC 03 drevené m 

  04 pre káblovú TV 03 drevené m 

  05 pre TV a R 03 drevené m 

  06 pre DR 03 drevené m 

  07 pre EPS 03 drevené m 

  08 pre EZS 03 drevené ks 

 32 konštrukcie 01 oceľové 01 pozinkované m 

   02 s ochr. náterom m 

 33 obalenie 01 káblov 01 nehorľavou fóliou m 

 34 zábrany 01 káblov 01 vodné m 

 35 ukončenie 01 káblov 01 káblovou formou m 

   02 zmršťovacou záklopkou m 

   03 páskou m 

  02 drôtov 04 so svorkou ks 

   05 kabelovým okom ks 

   06 pocínovaním vodičov m 

 38 príprava 01 na kábloch 01 odmeranie a odrezanie m 

   02 ulož do kabelovej 
truhličky 

m 

   03 ulož na rošte m 

   04 ulož na kabelovej lávke m 

   05 odpojenie, pripojenie m 

05 slaboprúdové zariadenia 02 signalizačné 01 zvončeky vnútorné 01 obyčajné ks 

  02 húkačky vnútorné 02 vodotesné ks 

  03 húkačky vonkajšie 03 nevýbušné ks 

  04 volacie zariadenia 
svetelné 

01 tlačidlá ks 

   02 súpravy ks 

  08 transparenty 01 svetelné ks 

  09 skrine 01 svetelné ks 

  10 tabule 01 informačné ks 

   02 kontrolné ks 

  11 pulty 01 ovládacie ks 

 03 zabezpečovacie a 
strážiace 

01 ústredne 01 EZS ks 

  02 kamery prijímacie 01 vnútorné ks 

  03 kamery vysielacie 02 vonkajšie ks 

  04 hlásky 02 tlačidlové ks 

  05 snímače 01 pohybu ks 

   02 osvetlenia ks 

   03 infračerveného žiarenia ks 

   04 piezoelektrické ks 

   05 zvuku ks 
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   06 teploty ks 

   07 rýchlosti ks 

  07 prvky 01 signalizačné ks 

  08 škatule 01 pod omietku ks 

   02 na povrch ks 

 05 požiarnej signalizácie 01 zvončeky vnútorné 01 obyčajné ks 

  02 húkačky vnútorné 01 obyčajné ks 

  03 húkačky vonkajšie 01 obyčajné ks 

  04 volacie zariadenia 
svetelné 

01 tlačidlá ks 

  05 hlásiče 01 signalizačné ks 

  06 indikátory 01 požiaru, automatické ks 

  07 sirény 01 svetelné ks 

  08 transparenty 01 svetelné ks 

  09 skrine 01 svetelné ks 

   02 plastové ks 

 07 merania 01 zvončeky vnútorné 01 obyčajné ks 

  02 húkačky vnútorné 01 obyčajné ks 

06 zariadenia rozhlasové 01 rozhlas 01 firemný 01 ústredne ks 

   03 obvládacie súpravy 
rozhlasu 

ks 

   04 hovorové súpravy ks 

   05 skrinky ks 

   06 stožiare rozhlasové ks 

   12 reproduktory ks 

  03 merania 01 ústredne ks 

   02 revízie ks 

09 telefónne systémy a 
účastnícke zariadenia 

01 spojovacie 01 prístroje telefónne 01 štandardné ks 

   02 ISDN ks 

   03 ADSL ks 

   04 bezdrôtové ks 

   05 mobilné ks 

10 zariadenia 
rádiokomunikačné 

01 televízia 04 priemyselná 01 kamery ks 

   02 monitory ks 

   03 zosilňovače ks 

 03 podpery pre antény 01 na budovy 01 na strechy ks 

  02 na stožiare 02 nástenné ks 

   03 pätky m 

   04 nátery ks 

   05 územnenia ks 

 04 antény 01 na vysielacích vežiach 01 GSM ks 

  02 STA 02 TV ks 

  03 bytové, vonkajšie 03 TV, R ks 

   04 GSM, TV, R ks 

  04 bytové, vnútorné 04 GSM, TV, R ks 

  05 drôtové napájače 01 vzdušné ks 

 07 rozvodnice 01 slaboprúdové 01 STA ks 

  02 silnoprúdové 02 káblovej TV ks 

 08 súpravy 01 STA 01 zosilňovacie ks 

  02 káblovej TV 02 dekódovacie ks 
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   03 prevádzače m 

   04 odlaďovače ks 

 09 zásuvky 01 STA 01 pod omietku ks 

  02 káblovej TV 02 na omietku ks 

   03 voľne na kábel m 

 10 škatule 01 STA 01 pod omietku ks 

  02 káblovej TV 02 na omietku ks 

 11 skúšky 01 merania 01 signálov ks 

  02 revízie 02 el. zariadení ks 
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453172 Elektroinštalačné práce na transformátoroch 

  
45317200-4 Elektroinštalačné práce na transformátoroch 
  
  

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 úložný materiál 
06 rúrky ochranné, ulož. 
voľne 

01 ohybné 01 plastové m 

 07 rúrky ochranné, ulož. 
pevne 

02 tuhé 02 kovové, pozinkované m 

   03 kovové, s ochr. náterom m 

   04 kovové, bez náteru m 

02 oceľové konštrukcie 
01 káblové rošty - norm. 
vyhotovenie 

01 kovové 01 pozinkované m 

 08 káblové vešiaky 04 liatinové 02 poolovené m 

 11 káblové objímky 04 liatinové 03 s náterom ks 

 12 káblové držiaky 04 liatinové 04 bez náteru ks 

 13 káblové žľaby 04 liatinové 04 bez náteru ks 

 17 požiaru odolné izol. 
dosky 

01 do kábl. roštov 
01 požiaru odolná izol. 
hmota 

m 

 18 požiaru odolné izol. 
podložky 

01 pod el. prístroje a 
svietidlá 

01 požiaru odolná izol. 
hmota 

m 

  02 pod elektroinšt. lišty 
01 požiaru odolná izol. 
hmota 

m 

 27 tabuľky 01 výstražné a označovacie 01 plastové m 

   02 kovové, smaltované ks 

 30 príchytky 01 pre káble 02 kovové ks 

  05 typ D 01 bez závitov kg 

   02 so závitmi m 

   03 pre vyťahovaciu kladku kg 

  06 nátery, prípravné práce 01 odhrdzavenie m2 

   02 oprašovanie m2 

  07 nátery jednozložkové 01 základný náner m2 

  08 nátery viaczložkové 02 vrchný náter m2 

 36 tesnenie kabelových 
prestupov 

01 sadroperlit 
01 s jedným kabelovým 
vedením 

m 

  02 typ E 
02 s viacerým kabelovým 
vedením 

ks 

  03 typ A 
02 s viacerým kabelovým 
vedením 

kg 

  04 typ B - C 
02 s viacerým kabelovým 
vedením 

m 

  05 typ D 
02 s viacerým kabelovým 
vedením 

m 

07 holé spojovacie vedenia, 
prípojnicové rozvody 

01 NN 01 prípojnicový rozvod Cu 01 nekrytý m 

 02 VN 02 prípojnicový rozvod Al 02 zapuzdrený m 

 03 VVN 02 prípojnicový rozvod Al 
03 zapuzdrený, 
prachotesný 

m 

  03 izolátory vnútorné 01 podperné ks 

  04 izolátory vonkajšie 02 závesné ks 

  05 izolačné kamene 02 závesné ks 
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  06 priechodky 
01 vnútorné, pre vodiče 
pásové 

ks 

   02 vstupné ks 

   03 kondenzátorové ks 

  07 dosky priechodkové 01 pod generátory ks 

   02 v stene ks 

   03 pri skrini rozvádzača ks 

  08 spojovacie vedenia z 
tyčí 

01 Cu m 

   02 Al m 

  09 vedenia pre staničné 
akum. bat. 

01 Cu m 

   02 Al m 

  10 vodiče Cu 01 holé m 

  11 vodiče Al 02 izolované m 

   03 izolované, tienené m 

   04 zapuzdrené, 
kompenzované 

m 

  12 držiaky pásov 01 Cu ks 

   02 Al ks 

  13 pružné spojky pásov 01 Cu ks 

   02 Al ks 

  14 závesy izolátorové 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

  16 prípojnice 
01 na podperných 
izolátoroch 

ks 

   02 z lana ks 

   03 z rúrok ks 

  17 preponky 01 z lana ks 

   02 z rúrok ks 

  21 prívodné koľajnice 
(Metro) 

01 v tuneli m 

   02 mimo tunelu m 

  22 kryty prívod. koľajníc 
(Metro) 

01 v tuneli m 

   02 mimo tunelu m 

  23 dilat. styky prív. koľajníc 
(Metro) 

01 v tuneli m 

   02 mimo tunelu m 

  24 prepojenie prívod. 
koľajníc (Metro) 

01 prúdové m 

10 káblové súbory, 
ukončenie vodičov 

01 NN 
01 káblové koncovky 
staničné 

01 jednožilové ks 

 02 VN 
02 káblové koncovky 
vonkajšie 

02 viacžilové ks 

 03 VVN 03 káblové spojky priame 01 jednožilové ks 

  04 kábové spojky odbočné 02 viacžilové ks 

  05 manžety 01 opravné ks 

  06 priechodky 01 tesniace ks 

  08 ukonč. pásov na 
prístrojoch 

03 vodičovými koncovkami ks 

   07 upchávkami ks 

   08 upchávkami 
nevýbušnými 

ks 

   09 pásmi ks 
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  19 prúd. prepojenie koľajníc 01 prepojkou ks 

12 prístroje istiace 02 poistky VN 01 jednopólové 01 vnútorné ks 

  02 trojpólové 02 vonkajšie ks 

 03 ochrany prepäťové 01 NN 01 vnútorné ks 

  02 dvojpólové 02 vonkajšie ks 

  03 trojpólové 02 vonkajšie ks 

 08 odpojovače poistkové 
VN 

03 trojpólové 01 vnútorné ks 

 09 odpínače poistkové VN 04 štvorpólové 02 vonkašie ks 

17 transformovne, 
transformátory 

01 transformovne 01 stožiarové, betónové 01 VVN/VVN ks 

  02 stožiarové, priehradové 02 VVN/VN ks 

  03 kioskové, na zemi 03 VN/VN ks 

  04 kioskové, polozapustené 
do zeme 

04 VN/NN ks 

  05 kioskové, pod zemou 05 NN/NN ks 

  06 vonkajšie, nekryté, na 
zemi 

05 NN/NN ks 

  07 murované 05 NN/NN ks 

 02 transformátory olejové - 
1. fáz. 

01 prevodové 01 VVN/VVN ks 

 03 transformátory olejové - 
3 fáz. 

03 oddeľovacie 02 VVN/VN ks 

  05 trakčné 03 VN/VN ks 

   04 VN/NN ks 

   05 NN/NN ks 

   06 NN/MN ks 

 04 transformátory 
vzduchové - 1 fáz. 

01 prevodové 01 VVN/VVN ks 

 05 transformátory 
vzduchové - 3 fáz. 

02 bezpečnostné 02 VVN/VN ks 

  03 oddeľovacie 03 VN/VN ks 

  04 autotransformátory 04 VN/NN ks 

  05 trakčné 05 NN/NN ks 

  06 nevýbušné 06 NN/MN ks 

 06 prístrojové 
transformátory 

01 prúdu 01 NN ks 

  02 napätia 02 VN ks 

   03 VVN ks 

 07 chladenie 01 transformátorov 
01 na nádobe 
transformátora 

ks 

   02 mimo nádoby 
transformátora 

ks 

 08 konštrukcie pre konzoly 
a prístroje 

01 ocelové 01 pomocné ks 

 09 rozvádzače a skrine 01 pre prístroje 01 pre prostredie obyčajné ks 

   02 pre prostredie vonkajšie ks 

   03 pre prostredie výbušné ks 

 10 revízia 01 transformátorov 01 NN ks 

   02 VN ks 

   03 VVN ks 

19 rozvádzače 01 NN 09 blokové trafostanice 01 silové, prúd striedavý ks 

  10 kiosky + trafostanice 
04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   05 kompenzačné ks 
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   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

  11 prípojnice 
01 na podperných 
izolátoroch 

ks 

 02 VN 09 blokové trafostanice 01 silové, prúd striedavý ks 

  11 prípojnice 02 z ľana ks 

 03 VVN 09 blokové trafostanice 05 kompenzačné ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

  10 kiosky + trafostanice 01 silové, prúd striedavý ks 

   02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

   03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

  11 prípojnice 03 z rúrok ks 

22 uzemňovacie a 
bleskozvodné vedenia 

03 vodiče nadzemné, na 
povrchu 

01 FeZn 01 drôtové ks 

 04 vodiče nadzemné, v 
rúrkach pod om. 

02 Cu 02 lanové m 

  03 Fe/Cu 03 pásové m 

  04 Al 04 nevýbušné m 

  05 AlMgSi 04 nevýbušné m 

  06 AlFe 04 nevýbušné m 

 05 podpery 01 vodičov nadzemných 01 FeZn ks 

   02 Cu ks 

   03 Fe/Cu m 

   04 Al m 

   05 AlMgSi ks 

   06 plastové ks 

 06 iskriská 01 nadzemné 01 pre prostr. vonkajšie ks 

  02 v zemi 02 pre prostredie výbušné m 

 07 svorky 01 pre vedenia nadzemné 01 FeZn ks 

   02 Cu ks 

   03 Fe/Cu m 

   04 Al m 

   05 AlMgSi ks 

 08 štítky 01 číslovacie 01 plastové ks 

   02 kovové ks 

 11 ochranné pospájanie 01 vodiče Cu holé 03 ulož. pevne m 

  02 vodiče Cu izolované 04 ulož. voľne ks 

 12 nátery 01 zvodových vodičov 01 1 x základný, 2 x krycí ks 

 14 meranie 01 rezistencie uzemnenia 01 jedného zvodu ks 

  02 rezistivity pôdy 01 v jednom mieste ks 

 15 revízie 01 bleskozvodu 01 za jeden zvod ks 
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453173 Elektroinštalačné práce na elektrických rozvádzačoch 

  
45317300-5 Elektroinštalačné práce na elektrických rozvádzačoch 
  
  

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 úložný materiál 
01 rúrky elektroinšt., uloź. 
pod omietkou 

01 ohybné 01 plastové m 

 02 rúrky elektroinšt., ulož. 
voľne 

02 tuhé 02 kovové, pozinkované m 

 03 rúrky elektroinšt., ulož. 
pevne 

02 tuhé 03 kovové, s ochr. náterom m 

 06 rúrky ochranné, ulož. 
voľne 

02 tuhé 04 kovové, bez náteru m 

 07 rúrky ochranné, ulož. 
pevne 

02 tuhé 04 kovové, bez náteru m 

 08 lišty elektroinšt., ulož. 
pevne 

01 preťahovacie 01 plastové m 

  02 vkladacie 02 kovové m 

02 oceľové konštrukcie 
17 požiaru odolné izol. 
dosky 

01 do kábl. roštov 
01 požiaru odolná izol. 
hmota 

m 

 18 požiaru odolné izol. 
podložky 

01 pod el. prístroje a 
svietidlá 

01 požiaru odolná izol. 
hmota 

m 

  02 pod elektroinšt. lišty 
01 požiaru odolná izol. 
hmota 

m 

 20 konštrukcie pre 
rozvodne 

01 oceľové 01 tenkostenné (Jäckl) m 

   02 klasické ks 

 21 dvere panelové pre 
komôrky rozvodní 

01 oceľové 01 pozinkované m 

 22 ochranné kryty z pletiva 
v rámoch 

01 oceľové 02 s ochr. náterom ks 

 23 zákryt plný z plechu v 
rámoch 

01 oceľové 02 s ochr. náterom ks 

 24 výplne medzistien 
rozvodní 

01 izolačné dosky 01 bez náteru m 

  02 viacvrstvové izolácie 02 s náterom ks 

  03 izolácie s plechom 02 s náterom kg 

 25 protipožiarne obaly 01 hlavné 01 pre káble m 

  02 vedľajšie 01 pre káble m 

 26 protipožiarne prepážky 
01 v kábl. kanáloch 
priechodzích 

01 bez dvier m 

   02 s dverami ks 

  02 v kábl. kanále 
nepriechodzích 

01 jednoduché m 

  03 pod rozvádzače 02 dvojité kg 

  04 priechody stropmi 03 bez vane ks 

  05 priechody stenami 04 s vaňou m2 

   05 orámované m2 

 27 tabuľky 01 výstražné a označovacie 01 plastové m 

   02 kovové, smaltované ks 

 28 zhotovenie otvorov v 
plechu 

01 kruhové 01 bez závitov m 

 29 zakrytie otvorov v plechu 02 profilové 02 so závitmi ks 
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 30 príchytky 01 pre káble 02 kovové ks 

 31 zábrany 01 do rozvodní 02 kovové ks 

 32 rozvodne do 35 kV 01 stožiare 01 skrutkované m 

 33 rozvodne 110 - 220 kV 02 brvná 
02 skrutkované, 
pozinkované 

ks 

 34 rozvodne 400 kV 03 stoličky 03 skrutkované "ATMOFIX" ks 

 35 rozvodne všeobecne 04 pomocné konštr. 04 zvárané ks 

   05 zvárane, pozinkované m2 

   06 zvárané "ATMOFIX" kg 

  05 koľajnice 01 pod prístroje kg 

   03 pre vyťahovaciu kladku kg 

  06 nátery, prípravné práce 01 odhrdzavenie m2 

   02 oprašovanie m2 

  07 nátery jednozložkové 01 základný náner m2 

  08 nátery viaczložkové 02 vrchný náter m2 

  09 čistenie prístrojov, 
rozvádzačov 

01 1 pole VN ks 

   02 1 komôrka VN ks 

   03 1 pole VVN ks 

 36 tesnenie kabelových 
prestupov 

01 sadroperlit 
01 s jedným kabelovým 
vedením 

m 

  02 typ E 
02 s viacerým kabelovým 
vedením 

ks 

  03 typ A 
02 s viacerým kabelovým 
vedením 

kg 

  04 typ B - C 
02 s viacerým kabelovým 
vedením 

m 

  05 typ D 
02 s viacerým kabelovým 
vedením 

m 

07 holé spojovacie vedenia, 
prípojnicové rozvody 

01 NN 01 prípojnicový rozvod Cu 01 nekrytý m 

 02 VN 02 prípojnicový rozvod Al 02 zapuzdrený m 

 03 VVN 02 prípojnicový rozvod Al 
03 zapuzdrený, 
prachotesný 

m 

  03 izolátory vnútorné 01 podperné ks 

  04 izolátory vonkajšie 02 závesné ks 

  05 izolačné kamene 02 závesné ks 

  06 priechodky 
01 vnútorné, pre vodiče 
pásové 

ks 

   02 vstupné ks 

   03 kondenzátorové ks 

  07 dosky priechodkové 01 pod generátory ks 

   02 v stene ks 

   03 pri skrini rozvádzača ks 

  08 spojovacie vedenia z 
tyčí 

01 Cu m 

   02 Al m 

  10 vodiče Cu 01 holé m 

  11 vodiče Al 02 izolované m 

   03 izolované, tienené m 

   04 zapuzdrené, 
kompenzované 

m 

  12 držiaky pásov 01 Cu ks 

   02 Al ks 
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  13 pružné spojky pásov 01 Cu ks 

   02 Al ks 

  14 závesy izolátorové 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

  15 skrine 01 pre prístroje ks 

   02 pre prechody zapuzdr. 
vodičov 

ks 

   03 ovládacie ks 

   04 prechodové ks 

  16 prípojnice 
01 na podperných 
izolátoroch 

ks 

   02 z lana ks 

   03 z rúrok ks 

08 káble Cu 01 NN 01 káble silové 14 ulož. v rozvádzačoch m 

  04 káble teplovzdorné 14 ulož. v rozvádzačoch m 

  05 káble vf koaxiálne 14 ulož. v rozvádzačoch m 

  07 káble oznamovacie 14 ulož. v rozvádzačoch m 

  09 káble špeciálne 14 ulož. v rozvádzačoch m 

  10 káble pre MaR pre 
elektrárne 

14 ulož. v rozvádzačoch m 

  11 laná 14 ulož. v rozvádzačoch m 

  12 šnúry 14 ulož. v rozvádzačoch m 

  13 vodiče holé 14 ulož. v rozvádzačoch m 

  14 vodiče izolované 14 ulož. v rozvádzačoch m 

 02 VN 01 káble silové 14 ulož. v rozvádzačoch m 

 03 VVN 04 káble teplovzdorné 14 ulož. v rozvádzačoch m 

  09 káble špeciálne 14 ulož. v rozvádzačoch m 

  11 ukonč. celoplastových 
káblov 

14 ulož. v rozvádzačoch m 

09 káble Al 01 NN 01 káble silové 14 ulož. v rozvádzačoch m 

 02 VN 04 káble teplovzdorné 14 ulož. v rozvádzačoch m 

 03 VVN 06 káble špeciálne 14 ulož. v rozvádzačoch m 

  07 laná 14 ulož. v rozvádzačoch m 

10 káblové súbory, 
ukončenie vodičov 

01 NN 05 manžety 04 páskami ks 

 02 VN 06 priechodky 05 teplom zmršt. hadicami ks 

 03 VVN 
07 ukonč. vodičov v 
rozvádzačoch 

08 upchávkami 
nevýbušnými 

ks 

  09 ukonč. drôtov a lán 03 vodičovými koncovkami ks 

  11 ukonč. celoplastových 
káblov 

07 upchávkami ks 

19 rozvádzače 01 NN 01 rozvádzače, 1 pole 01 silové, prúd striedavý ks 

  02 rozvodnice 
02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

  03 rozpojovacie a istiace 
skrine 

01 silové, prúd striedavý ks 

  04 hlavné domové skrine 01 silové, prúd striedavý ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

  05 pulty 
02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

  06 stojany 03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 
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   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

  07 skrine 03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   05 kompenzačné ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

  08 panely 01 silové, prúd striedavý ks 

   02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

   03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   07 prevodové ks 

 02 VN 01 rozvádzače, 1 pole 01 silové, prúd striedavý ks 

 03 VVN 02 rozvodnice 
02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

  03 rozpojovacie a istiace 
skrine 

01 silové, prúd striedavý ks 

  05 pulty 
02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

  06 stojany 03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

  07 skrine 03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   05 kompenzačné ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

  08 panely 01 silové, prúd striedavý ks 

   02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

   03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

  11 prípojnice 
01 na podperných 
izolátoroch 

ks 

   02 z ľana ks 

   03 z rúrok ks 

  12 piliery pod rozvádzače 01 polypropylemový ks 

22 uzemňovacie a 
bleskozvodné vedenia 

03 vodiče nadzemné, na 
povrchu 

01 FeZn 01 drôtové ks 

 04 vodiče nadzemné, v 
rúrkach pod om. 

02 Cu 02 lanové m 

  03 Fe/Cu 03 pásové m 

  04 Al 04 nevýbušné m 

  05 AlMgSi 04 nevýbušné m 

  06 AlFe 04 nevýbušné m 

 05 podpery 01 vodičov nadzemných 01 FeZn ks 

   02 Cu ks 

   03 Fe/Cu m 

   04 Al m 
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   05 AlMgSi ks 

   06 plastové ks 

 07 svorky 01 pre vedenia nadzemné 01 FeZn ks 

   02 Cu ks 

   03 Fe/Cu m 

   04 Al m 

   05 AlMgSi ks 

 08 štítky 01 číslovacie 01 plastové ks 

   02 kovové ks 

 11 ochranné pospájanie 01 vodiče Cu holé 01 ulož. pod omietkou ks 

  02 vodiče Cu izolované 
02 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m 

   03 ulož. pevne m 

   04 ulož. voľne ks 

 12 nátery 01 zvodových vodičov 01 1 x základný, 2 x krycí ks 

 14 meranie 01 rezistencie uzemnenia 01 jedného zvodu ks 

  02 rezistivity pôdy 01 v jednom mieste ks 
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453174 Elektroinštalačné práce na filtračných zariadeniach 

  
45317400-6 Elektroinštalačné práce na filtračných zariadeniach 
  
  

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 úložný materiál 
02 rúrky elektroinšt., ulož. 
voľne 

01 ohybné 01 plastové m 

 03 rúrky elektroinšt., ulož. 
pevne 

02 tuhé 02 kovové, pozinkované m 

 06 rúrky ochranné, ulož. 
voľne 

02 tuhé 03 kovové, s ochr. náterom m 

 07 rúrky ochranné, ulož. 
pevne 

02 tuhé 04 kovové, bez náteru m 

 08 lišty elektroinšt., ulož. 
pevne 

01 preťahovacie 01 plastové m 

  02 vkladacie 02 kovové m 

 09 hadice, ulož. voľne 01 ohybné 01 plastové m 

 10 hadice, ulož. pevne 01 ohybné 02 kovové m 

   03 gumové m 

 11 škatule elektroinšt., 
zapustené 

01 prístrojové 01 plastové m 

 12 škatule elektroinšt., na 
povrchu 

02 odbočné 02 kovové m 

  03 preťahovacie 03 nevýbušné ks 

   04 lisovaný izolant ks 

 13 príchytky ( hmoždinky ) 01 polyamydové 01 murivo tehlové m 

   02 ostro pálená tehla m 

   03 betón, železobetón m 

 14 svorky 01 lustrové 01 spojovacie m 

02 oceľové konštrukcie 
01 káblové rošty - norm. 
vyhotovenie 

01 kovové 01 pozinkované m 

  04 liatinové 02 poolovené m 

   03 s náterom ks 

   04 bez náteru ks 

 11 káblové objímky 02 plastové 03 s náterom ks 

 12 káblové držiaky 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 13 káblové žľaby 03 sklolaminátové 04 bez náteru m2 

 19 konštrukcie pre el. 
prístroje 

01 oceľové 01 nosné m 

 20 konštrukcie pre 
rozvodne 

01 oceľové 01 tenkostenné (Jäckl) m 

   02 klasické ks 

 25 protipožiarne obaly 01 hlavné 01 pre káble m 

  02 vedľajšie 01 pre káble m 

 26 protipožiarne prepážky 
01 v kábl. kanáloch 
priechodzích 

01 bez dvier m 

   02 s dverami ks 

  02 v kábl. kanále 
nepriechodzích 

01 jednoduché m 

  03 pod rozvádzače 02 dvojité kg 

  04 priechody stropmi 03 bez vane ks 
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  05 priechody stenami 04 s vaňou m2 

   05 orámované m2 

 27 tabuľky 01 výstražné a označovacie 01 plastové m 

   02 kovové, smaltované ks 

 28 zhotovenie otvorov v 
plechu 

01 kruhové 01 bez závitov m 

 29 zakrytie otvorov v plechu 02 profilové 02 so závitmi ks 

 30 príchytky 01 pre káble 02 kovové ks 

 36 tesnenie kabelových 
prestupov 

01 sadroperlit 
01 s jedným kabelovým 
vedením 

m 

  02 typ E 
02 s viacerým kabelovým 
vedením 

ks 

  03 typ A 
02 s viacerým kabelovým 
vedením 

kg 

  04 typ B - C 
02 s viacerým kabelovým 
vedením 

m 

  05 typ D 
02 s viacerým kabelovým 
vedením 

m 

08 káble Cu 01 NN 01 káble silové 01 ulož. voľne m 

  02 káble závesné 01 ulož. voľne m 

  03 káble vlečné 02 ulož. pevne m 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

  04 káble teplovzdorné 02 ulož. pevne m 

  05 káble vf koaxiálne 03 ulož. pod omietkou m 

  07 káble oznamovacie 
04 ulož. pod omietkou v 
rúrkach 

m 

  09 káble špeciálne 
05 ulož. pod omietkou v 
strope 

m 

   06 ulož. v omietke m 

   07 ulož. v omietke v strope ks 

   08 ulož. v chráničkách m 

   09 ulož. v kolektoroch m 

   10 ulož. zvisle v jame m 

   11 ulož. pevne na potrubí m 

   14 ulož. v rozvádzačoch m 

   16 ulož. v podlahe m 

10 káblové súbory, 
ukončenie vodičov 

01 NN 
01 káblové koncovky 
staničné 

01 jednožilové ks 

  02 káblové koncovky 
vonkajšie 

02 viacžilové ks 

  03 káblové spojky priame 01 jednožilové ks 

  04 kábové spojky odbočné 02 viacžilové ks 

  05 manžety 01 opravné ks 

  06 priechodky 01 tesniace ks 

  07 ukonč. vodičov v 
rozvádzačoch 

01 koncovkami staničnými ks 

  11 ukonč. celoplastových 
káblov 

02 koncovkami vonkajšími ks 

   03 vodičovými koncovkami ks 

   04 páskami ks 

   05 teplom zmršt. hadicami ks 

   06 záklopkami ks 



1050 

 

   07 upchávkami ks 

   08 upchávkami 
nevýbušnými 

ks 

   09 pásmi ks 

   10 letovaním ks 

11 spínacie, spúšťacie a 
regulačné ústrojenstvá 

01 spínače NN, domové, 
nástenné 

01 jednopólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 02 spínače NN, domové, 
polozapustené 

02 dvojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 03 spínače NN, domové, 
zapustené 

03 trojpólové 03 pre prostr. mokré ks 

 04 spínače NN, domové, 
lištové 

04 štvorpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

  05 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 05 spínače NN špeciálne 01 automaty 01 schodišťové ks 

  02 regulátory 02 osvetlenia ks 

  03 koncové 03 polohy ks 

 06 spínače NN vačkové ( 
komorové ) 

01 vstavné 01 pre prostr. obyčajné ks 

  02 v kryte 02 pre prostr. vlhké ks 

  03 v kryte s poistkami 03 pre prostr. mokré ks 

  04 v kryte so zásuvkou a 
poistkami 

04 pre prostr. vonkajšie ks 

  05 v kryte s prívodkou a 
poistkami 

05 pre prostr. výbušné ks 

  06 v kryte s prívodkou a 
ističom 

05 pre prostr. výbušné ks 

 07 zásuvky NN, domové, 
nástenné 

01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 08 zásuvky NN, domové, 
polozapustené 

02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 09 zásuvky NN, domové, 
zapustené 

03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

 10 zásuvky NN, domové, 
vstavné 

04 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 11 zásuvky NN, 
priemyselné, nástenné 

01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 12 zásuvky NN, 
priemyselné, vstavné 

02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 13 zásuvky NN, 
priemyselné, spojovacie 

03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

  04 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

  05 mnohopólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 14 prívodky NN, 
priemyselné, nástenné 

01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 15 prívodky NN, 
priemyselné, vstavné 

02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 16 prívodky NN, 
priemyselné, spojovacie 

03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

  04 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 19 vidlice NN, domové 01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 

 20 vidlice NN, priemyselné 02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

  03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

  04 päťpólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

  05 mnohopólové 04 pre prostr. vonkajšie ks 

 21 spínače NN, valcové, 
vstavné 

01 dvojpólové 01 pre prostr. obyčajné ks 
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 22 spínače NN, valcové, v 
kryte 

02 trojpólové 02 pre prostr. vlhké ks 

 23 spínače NN, valcové, v 
kryte s poistkami 

03 štvorpólové 03 pre prostr. mokré ks 

   04 pre prostr. vonkajšie ks 

12 prístroje istiace 01 poistky NN 01 závitové 01 vstavné ks 

  02 nožové 02 na panel ks 

  03 valcové 02 na panel ks 

 03 ochrany prepäťové 01 NN 01 vnútorné ks 

   02 vonkajšie ks 

 04 ističe NN inštalačné 01 NN 01 vnútorné ks 

 05 ističe NN deiónové 02 dvojpólové 02 vonkajšie ks 

  03 trojpólové 03 v skrini ks 

  04 štvorpólové 04 v skrini nevýbušnej ks 

 06 odpínače poistkové NN 01 jednopólové 01 vnútorné ks 

 07 odpojovače poistkové 
NN 

02 dvojpólové 02 vonkašie ks 

  03 trojpólové 02 vonkašie ks 

  04 štvorpólové 02 vonkašie ks 

 10 pohony 01 ističov 01 ručné ks 

   02 elektrické ks 

   03 vzduchové ks 

  02 poistkových 
odpojovačov 

01 ručné ks 

  03 poistkových odpínačov 01 ručné ks 

 11 blokovanie 01 ističov 01 mechanické ks 

   02 elektrické ks 

 12 skrine 01 poistkové 01 do múru ks 

  02 ističové 02 na stožiar ks 

   03 nevýbušné ks 

14 prístroje ovládacie, 
signalizačné a návestné 

01 ovládače nepresvetlené 01 tlačidlové 01 vstavné ks 

 02 ovládače presvetlené 02 otočné 02 v skrini ks 

  03 dotykové 03 v skrini nevýbušnej ks 

 03 prepínače nepresvetlené 01 voltmetrové 01 vstavné ks 

 04 prepínače presvetlené 02 ampérmetrové 02 v skrini ks 

  03 meracích miest 03 v skrini nevýbušnej ks 

  04 ovládacích miest 03 v skrini nevýbušnej ks 

  05 signálne 03 v skrini nevýbušnej ks 

 05 svietidlá 01 signálne 01 vstavné ks 

   02 v skrini ks 

   03 v skrini nevýbušnej ks 

 06 ukazovatele 01 stavov 01 vstavné ks 

 07 zvončeky 01 striedavé 01 do prostr. obyčajného ks 

 08 húkačky 02 jednosmerné 02 do prostr. vonkajšieho ks 

 09 sirény 02 jednosmerné 03 do prostr. výbušného ks 

19 rozvádzače 01 NN 01 rozvádzače, 1 pole 01 silové, prúd striedavý ks 

  02 rozvodnice 
02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

  03 rozpojovacie a istiace 
skrine 

01 silové, prúd striedavý ks 

  05 pulty 
02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 
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  06 stojany 03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

  07 skrine 03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   05 kompenzačné ks 

   06 do prostredia výbušného ks 

   07 prevodové ks 

  08 panely 01 silové, prúd striedavý ks 

   02 silové, prúd 
jednosmerný 

ks 

   03 ovládacie, prúd striedavý ks 

   04 ovládacie, prúd 
jednosmerný 

ks 

   07 prevodové ks 

22 uzemňovacie a 
bleskozvodné vedenia 

01 zachytávače aktívne 01 tyčové 01 ionizačné ks 

 02 zachytávače pasívne 01 FeZn 01 tyčové ks 

  02 Cu 02 drôtové m 

  03 Fe/Cu 03 lanové m 

  04 Al 04 pásové m 

  05 AlMgSi 04 pásové m 

 03 vodiče nadzemné, na 
povrchu 

01 FeZn 01 drôtové ks 

 04 vodiče nadzemné, v 
rúrkach pod om. 

02 Cu 02 lanové m 

  03 Fe/Cu 03 pásové m 

  04 Al 04 nevýbušné m 

  05 AlMgSi 04 nevýbušné m 

  06 AlFe 04 nevýbušné m 

 05 podpery 01 vodičov nadzemných 01 FeZn ks 

   02 Cu ks 

   03 Fe/Cu m 

   04 Al m 

   05 AlMgSi ks 

   06 plastové ks 

 06 iskriská 01 nadzemné 01 pre prostr. vonkajšie ks 

  02 v zemi 02 pre prostredie výbušné m 

 07 svorky 01 pre vedenia nadzemné 01 FeZn ks 

   02 Cu ks 

   03 Fe/Cu m 

   04 Al m 

   05 AlMgSi ks 

  02 pre vedenia v zemi 01 FeZn ks 

   02 Cu m 

   03 Fe m 

 08 štítky 01 číslovacie 01 plastové ks 

   02 kovové ks 

 09 škatule pre skúš. svorky 01 do múru 01 plastové ks 

  02 do zeme 02 kovové m 
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 10 vedenia v zemi 01 FeZn 01 tyčové ks 

  02 Cu 02 drôtové m 

  03 Fe 03 pásové m 

   04 doskové m 

   05 rúrové ks 

 11 ochranné pospájanie 01 vodiče Cu holé 01 ulož. pod omietkou ks 

  02 vodiče Cu izolované 
02 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m 

   03 ulož. pevne m 

   04 ulož. voľne ks 

 12 nátery 01 zvodových vodičov 01 1 x základný, 2 x krycí ks 

 13 bentonit 01 v zemi 
01 pre zlepšenie 
uzemnenia 

ks 

 14 meranie 01 rezistencie uzemnenia 01 jedného zvodu ks 

  02 rezistivity pôdy 01 v jednom mieste ks 

 15 revízie 01 bleskozvodu 01 za jeden zvod ks 

 16 príslušenstvo - lešenia 01 vysunuté lanové 01 na strechách ks 

  02 pre vedenia nadzemné 02 na vežiach m 

  

92 Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 slaboprúdové rozvody 01 káble Cu 01 oznamovacie 01 ulož. voľne m 

 02 káble Al 03 silnoprúdové 02 ulož. pod omietkou ks 

 03 vodiče Cu, izolované 04 miestne 
03 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m 

 05 vodiče Al izolované 05 informačnej techniky 04 ulož. pevne m 

 07 šnúry Cu 06 EPS 05 ulož. v lištách m 

 08 laná Cu 07 EZS 06 ulož. v žľaboch m 

   07 ulož. pevne, na roštoch m 

   08 ulož. voľne, na lávkach m 

   09 ulož. na príchytkách m 

   10 v podlahe m 

   11 nosné ľano m 

 09 káble Cu tienené 01 oznamovacie 01 ulož. voľne m 

  02 návestné 04 ulož. pevne ks 

   06 ulož. v žľaboch m 

   09 ulož. na príchytkách m 

   10 v podlahe m 

   11 nosné ľano m 

 10 vodiče Cu tienené 04 miestne 02 ulož. pod omietkou ks 

  05 informačnej techniky 
03 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m 

  06 EPS 04 ulož. pevne m 

  07 EZS 05 ulož. v lištách m 

  08 káblovej TV 06 ulož. v žľaboch ks 

   07 ulož. pevne, na roštoch m 

   08 ulož. voľne, na lávkach m 

   09 ulož. na príchytkách m 

   10 v podlahe m 

   11 nosné ľano m 
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 11 káble optické 01 oznamovacie 01 ulož. voľne m 

  04 miestne 
03 ulož. v rúrkach pod 
omietkou 

m 

  05 informačnej techniky 04 ulož. pevne m 

   05 ulož. v lištách m 

   06 ulož. v žľaboch m 

   07 ulož. pevne, na roštoch m 

   08 ulož. voľne, na lávkach m 

   09 ulož. na príchytkách m 

   10 v podlahe m 

 12 hmoždinky 01 do múru 01 plastové m 

 13 príchytky 02 do betónu 02 kovové m 

 14 rúrky 01 tuhé 01 plastové m 

   02 kovové m 

   03 gumové m 

  02 ohybné 01 plastové ks 

   03 gumové ks 

 15 škatule 01 prístrojové 01 pod omietku m 

  02 odbočné 02 na povrch m 

  03 preťahovacie 01 pod omietku m 

   02 na povrch ks 

   06 pre pancierový rozvod ks 

   07 do dvojitej podlahy ks 

  04 pre siete PC 01 pod omietku m 

  05 pre káblovú TV 03 na hmoždinky m 

  06 pre TV a R 04 pre ploché vodiče m 

  07 pre DR 05 pre lIštový rozvod m 

  08 pre EPS 02 na povrch ks 

  09 pre EZS 03 na hmoždinky ks 

   05 pre lIštový rozvod m 

   06 pre pancierový rozvod m 

   07 do dvojitej podlahy m 

  10 odvíčkovanie 06 pre pancierový rozvod ks 

   07 do dvojitej podlahy m 

 16 žľaby káblové, s krytom 01 nástenné 01 plastové m 

 17 žľaby káblové, bez krytu 02 na podlahu 02 FeZn m 

  03 do podlahy 03 Al m 

  04 do dvojitej odlahy 03 Al m 

 18 rošty káblové 01 pre pevné ulož. káblov 01 FeZn m 

  02 pre voľné ulož. káblov 02 kovové, s ochr. náterom m 

  03 pre voľné ulož. káblov, s 
doskami 

02 kovové, s ochr. náterom ks 

 19 výložníky 01 pre rošty 01 FeZn m 

  02 pre žľaby 02 kovové, s ochr. náterom m 

  03 pre rúry 02 kovové, s ochr. náterom ks 

 20 stojiny 01 s výložníkmi 01 FeZn m 

   02 kovové, s ochr. náterom m 

 21 lišty elektroinštalačné 01 nástenné 01 plastové m 

  02 do podlahy 02 kovové m 

  03 do dvojitej podlahy 02 kovové ks 

 22 svorky 01 radové 01 Cu m 
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 23 svorkovnice 02 prístrojové 01 Cu ks 

  03 uzemňovacie 01 Cu m 

 24 pásky 01 rozvodné 01 Cu m 

  02 rozpojovacie 01 Cu ks 

  03 prepojovacie 01 Cu m 

 25 zásuvky 01 telefónne 01 pod omietku m 

  02 pre siete PC 02 na povrch m 

  03 pre káblovú TV 03 do podlahy m 

  04 pre TV a R 04 do dvojitej podlahy m 

  05 pre DR 04 do dvojitej podlahy m 

  06 pre EPS 04 do dvojitej podlahy m 

  07 pre EZS 04 do dvojitej podlahy ks 

 26 ružice 01 telefónne 01 plastové m 

 27 tlačidlá 01 telefónne 02 kovové m 

   03 keramické m 

 28 konektory 01 káblové 01 perové m 

  02 panelové 02 nožové m 

 29 zariadenia istiace 01 spodky 01 poistkové m 

  02 pásy 01 poistkové ks 

  03 prepäťové ochrany 01 pre silnoprúdové zar. m 

  04 bleskoistky 02 pre oznamovacie zar. ks 

   03 pre zabezpečovacie zar. m 

   04 pre siete PC m 

   05 pre EPS m 

 30 súpravy 01 istiace 01 do skrine m 

   02 na konštrukciu m 

   03 pre káblové závery m 

 31 skrine 01 rozvodné 01 kovové m 

  02 káblové 02 plastové m 

  03 pre siete PC 03 drevené m 

  04 pre káblovú TV 03 drevené m 

  05 pre TV a R 03 drevené m 

  06 pre DR 03 drevené m 

  07 pre EPS 03 drevené m 

  08 pre EZS 03 drevené ks 

 32 konštrukcie 01 oceľové 01 pozinkované m 

   02 s ochr. náterom m 

 33 obalenie 01 káblov 01 nehorľavou fóliou m 

 34 zábrany 01 káblov 01 vodné m 

 35 ukončenie 01 káblov 01 káblovou formou m 

   02 zmršťovacou záklopkou m 

   03 páskou m 

  02 drôtov 04 so svorkou ks 

   05 kabelovým okom ks 

   06 pocínovaním vodičov m 

 38 príprava 01 na kábloch 01 odmeranie a odrezanie m 

   02 ulož do kabelovej 
truhličky 

m 

   03 ulož na rošte m 

   04 ulož na kabelovej lávke m 

   05 odpojenie, pripojenie m 
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05 slaboprúdové zariadenia 02 signalizačné 01 zvončeky vnútorné 01 obyčajné ks 

  02 húkačky vnútorné 02 vodotesné ks 

  03 húkačky vonkajšie 03 nevýbušné ks 

  04 volacie zariadenia 
svetelné 

01 tlačidlá ks 

   02 súpravy ks 

  11 pulty 01 ovládacie ks 

 03 zabezpečovacie a 
strážiace 

01 ústredne 01 EZS ks 

  02 kamery prijímacie 01 vnútorné ks 

  03 kamery vysielacie 02 vonkajšie ks 

  04 hlásky 02 tlačidlové ks 

  05 snímače 01 pohybu ks 

   02 osvetlenia ks 

   03 infračerveného žiarenia ks 

   04 piezoelektrické ks 

   05 zvuku ks 

   06 teploty ks 

   07 rýchlosti ks 

  07 prvky 01 signalizačné ks 

  08 škatule 01 pod omietku ks 

   02 na povrch ks 

 05 požiarnej signalizácie 01 zvončeky vnútorné 01 obyčajné ks 

  02 húkačky vnútorné 01 obyčajné ks 

  03 húkačky vonkajšie 01 obyčajné ks 

  04 volacie zariadenia 
svetelné 

01 tlačidlá ks 

  05 hlásiče 01 signalizačné ks 

  06 indikátory 01 požiaru, automatické ks 

  07 sirény 01 svetelné ks 

  08 transparenty 01 svetelné ks 

  09 skrine 01 svetelné ks 

   02 plastové ks 

 07 merania 01 zvončeky vnútorné 01 obyčajné ks 

  02 húkačky vnútorné 01 obyčajné ks 

06 zariadenia rozhlasové 01 rozhlas 01 firemný 01 ústredne ks 

   03 obvládacie súpravy 
rozhlasu 

ks 

   04 hovorové súpravy ks 

   05 skrinky ks 

   12 reproduktory ks 

  03 merania 01 ústredne ks 

   02 revízie ks 

09 telefónne systémy a 
účastnícke zariadenia 

01 spojovacie 01 prístroje telefónne 01 štandardné ks 

   02 ISDN ks 

   03 ADSL ks 

   04 bezdrôtové ks 

   05 mobilné ks 

10 zariadenia 
rádiokomunikačné 

01 televízia 04 priemyselná 01 kamery ks 

   02 monitory ks 
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   03 zosilňovače ks 

 03 podpery pre antény 01 na budovy 01 na strechy ks 

  02 na stožiare 02 nástenné ks 

   03 pätky m 

   04 nátery ks 

   05 územnenia ks 

 04 antény 01 na vysielacích vežiach 01 GSM ks 

  02 STA 02 TV ks 

  03 bytové, vonkajšie 03 TV, R ks 

   04 GSM, TV, R ks 

  04 bytové, vnútorné 04 GSM, TV, R ks 

  05 drôtové napájače 01 vzdušné ks 

 07 rozvodnice 01 slaboprúdové 01 STA ks 

  02 silnoprúdové 02 káblovej TV ks 

 08 súpravy 01 STA 01 zosilňovacie ks 

  02 káblovej TV 02 dekódovacie ks 

   03 prevádzače m 

   04 odlaďovače ks 

 09 zásuvky 01 STA 01 pod omietku ks 

  02 káblovej TV 02 na omietku ks 

   03 voľne na kábel m 

 10 škatule 01 STA 01 pod omietku ks 

  02 káblovej TV 02 na omietku ks 

 11 skúšky 01 merania 01 signálov ks 

  02 revízie 02 el. zariadení ks 
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453210 Tepelnoizolačné práce 

  
45321000-3 Tepelnoizolačné práce 
  
  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

03 tepelná izolácia 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 01 stropov m2 

  08 doskami 02 podláh m2 

  09 dielcami 03 stien m2 

  10 blokmi 04 striech m2 

  11 rohožami 05 doplnkov m2 

  19 celulózou 05 doplnkov m2 

 02 chladených a 
temperovaných miestností 

01 náterivami 01 stropov m2 

  02 pásmi 03 podláh m2 

  03 fóliami 04 stien m2 

  08 doskami 05 stĺpov m2 

 04 telies 02 pásmi 01 plôch rovných m2 

  08 doskami 02 plôch tvarovaných m2 

  11 rohožami 03 bombírovaných čiel m2 

  15 obalenie pletivom 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

  18 doplnky 
04 zložito tvarovaných 
plôch 

m2 

 05 potrubí 02 pásmi 01 pripevnená drôtom m2 

  11 rohožami 02 v pletive m2 

  12 skružami 03 v plechovom obale m2 

  13 trubicami 01 na potrubie m 

   02 na tvarovky ks 

   03 na armatúry ks 

  18 doplnky 04 na tmel m2 

   05 páskou m2 
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453230 Zvukovoizolačné práce 

  
45323000-7 Zvukovoizolačné práce 
  
  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

03 tepelná izolácia 03 protipožiarna 01 náterivami  m2 

  08 doskami  m2 

  18 doplnky  m2 

04 akustické, protiotrasové 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 
01 voľne uložené, 
skrutkované 

m2 

  08 doskami, panelmi 02 lepené m2 

  11 rohožami 
03 prekrytie, fóliou, 
pletivom, drôtom 

m2 
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453311 Inštalovanie ústredného kúrenia 

  
45331100-7 Inštalovanie ústredného kúrenia 
45331110-0 Inštalovanie kotolní 
  
  

89 Kurenársko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kotolne 01 kotle teplovodné 01 na pevné palivo 01 liatinové sub 

  02 na kvapalné palivo 02 oceľové sub 

  03 na plynné palivo 02 oceľové sub 

  04 kombinované 02 oceľové sub 

  05 elektrické 02 oceľové sub 

 02 kotle horúcovodné 05 elektrické 02 oceľové sub 

 05 zariadenia 
zabezpečovacie 

11 pretlakové 01 s obsahom 30 l sub 

   02 s obsahom 60 l sub 

   03 s obsahom 120 l sub 

 06 doplňujúce zariadenia 12 hadice napúšťacie 01 gumené m 

   02 polyetylénové m 

  19 dymovody a komínové 
sady 

01 nerezové sub 

   02 plastové sub 

02 strojovne 02 ohrievače 02 zásobníkové 01 ležaté ks 

  03 kombinované 02 stojaté ks 

  04 solárne 01 ležaté ks 

   02 stojaté ks 

 03 výmenníky tepla 08 stavebnicové 01 DN 150/2,0 sub 

   02 DN 200/2,0 sub 

   03 DN 250/2,0 sub 

   04 DN 300/2,0 sub 

   05 DN 400 sub 

   06 DN 450 sub 

   07 DN 500 sub 

   08 DN 600 sub 

   09 DN 700 sub 

  09 jednochodové 01 PN 0,6/1,6 sub 

  10 dvojchodové 02 PN 2,5/2,5 sub 

 04 nádrže, nádoby 21 na kondenzát 01 štvorhranné sub 

   02 valcové sub 

  22 expanzné beztlakové 02 valcové sub 

  23 expanzné tlakové 02 stojaté sub 

   03 s membránou sub 

  24 tlakové 01 ležaté sub 

   02 stojaté sub 

   03 veterníky sub 

   04 vzdušníky sub 

03 rozvodné potrubia 01 z rúrok oceľových 01 závitových 02 nízkotlakové m 

  02 hladkých 03 strednotlakové m 

 06 kompenzátory 09 osové vlnové 01 závitové ks 
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   02 navarovacie ks 

04 armatúry 01 ventily 01 uzatváracie 01 prírubové sub 

  02 spätné 02 závitové sub 

  03 poistné 03 privarovacie sub 

  04 redukčné 03 privarovacie sub 

  05 odvzdušňovacie 03 privarovacie sub 

  06 horúcovodné 03 privarovacie sub 

  07 regulačné 03 privarovacie sub 

  08 zmiešavacie 03 privarovacie sub 

 05 kohúty 21 plniace a vypúšťacie 01 prírubové ks 

  22 dvojregulačné 02 závitové ks 

  23 zmiešavacie 02 závitové ks 

  24 upchávkové 02 závitové ks 

  25 guľové 02 závitové ks 

 06 klapky 31 spätné 01 prírubové ks 

  32 uzatváracie 02 závitové ks 

  33 koncové 02 závitové ks 

  34 škrtiace 02 závitové ks 

 07 meracie 35 teplomery 01 priame ks 

   02 rohové ks 

   03 príložné ks 

   04 kondenzačné slučky ks 

   05 ďiaľkové ks 

   06 sumarizačné ks 

  36 tlakomery 01 deformačné ks 

   02 diferenčné ks 

   03 kontaktné ks 

  40 kapiláry 01 bez kompenzácie ks 

   02 s kompenzáciou ks 

05 vykurovacie telesá 01 radiátory 01 liatinové 01 článkové ks 

  02 oceľové 01 článkové ks 

   02 panelové ks 

  03 hliníkové 04 rúrkové ks 

 02 registre 05 z rúrok hladkých 01 jednopramenné ks 

  06 z rúrok rebrových 02 dvojpramenné ks 

   03 trojpramenné ks 

   04 štvorpramenné ks 

   07 sedempramenné ks 

 03 sálavé zariadenia 07 trubkové infražiariče 01 jednostupňové sub 

   02 dvojstupňové sub 

 04 konvekčné zariadenia 12 súpravy teplovzdušné 01 podokenné ks 

   02 nástenné ks 

07 revízie 01 tlakových nádob 01 prevádzkové 01 obsahu do 0,2 m3 sub 

  02 vnútorné 
02 obsahu nad 0,2 do 0,8 
m3 

sub 

  03 skúšky tesnosti 
03 obsahu nad 0,8 do 1,5 
m3 

ks 

  04 skúšky tlakové 
04 obsahu nad 1,5 do 5,0 
m3 

ks 

   05 obsahu nad 5,0 m3 ks 

 02 parných kotlov 04 skúšky tlakové 01 výhrev plochy do 30 m2 ks 
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   02 výhrev plochy nad 30 do 
60 m2 

ks 

   03 výhrev plochy nad 60 do 
140 m2 

ks 

   04 výhrev plochy nad 140 
m2 

ks 

 03 nízkotlakých kotolní 04 skúšky tlakové 
01 inštal výkon nad 50 do 
250 kW 

ks 

   02 inštal výkon nad 250 do 
500 kW 

ks 

   03 inštal výkon nad 500 do 
2 MW 

ks 

   04 inštal výkon nad 2 MW ks 

 04 plynových kotlov 04 skúšky tlakové 01 do 50 kW ks 

   02 nad 50 do 250 kW ks 

   03 nad 250 do 1000 kW ks 

   04 nad 1000 kW ks 
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453312 Inštalovanie ventilácie a klimatizácie 

  
45331200-8 Inštalovanie ventilácie a klimatizácie 
45331210-1 Inštalovanie ventilácie 
45331211-8 Inštalovanie vonkajšej ventilácie 
45331220-4 Inštalovanie klimatizácie 
45331221-1 Čiastočné inštalovanie klimatizácie 
45331230-7 Inštalovanie chladiacich zariadení 
45331231-4 Inštalačné práce na zariadení chladničiek 
  
  

93 Montáž vzduchotechnických zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 ventilátory 01 axiálne    

 02 radiálne    

 03 do potrubia    

 04 špeciálne    

02 potrubie 01 rúry a tvarovky 01 spiro  ks 

  02 štvorhranné  ks 

  03 ohybné  ks 

  04 Spojky, Spony  ks 

  05 tvarovky  ks 

  06 Príruby  ks 

 02 potrubné elementy 01 tlmiče hluku  ks 

  02 klapky  ks 

  03 regulátory  ks 
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453322 Práca na vodovodnom domovom potrubí 

  
45332200-5 Práca na vodovodnom domovom potrubí 
  
  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

02 vodovod 01 potrubie 02 rúry plastové 01 polyetylénové m 

   02 polypropylénové m 

   03 tvarovky ks 

   04 plasthliníkové m 

  03 rúry oceľové 01 pozinkované m 

   02 asfaltované m 

  04 rúry liatinové 01 prírubové m 

   02 hrdlové m 

 02 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

  23 požiarna výbava 01 hydranty ks 

   02 prúdnice ks 

   03 hadicové spojky ks 

   04 hydrantové skrine sub 

   05 hadice m 

  24 vodomery 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 
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453323 Kladenie kanalizačných potrubí 

  
45332300-6 Kladenie kanalizačných potrubí 
  
  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 kanalizácia 01 potrubie 01 rúry kameninové 01 normálne ks 

   02 kyselinovzdorné m 

  02 rúry plastové 01 novodurové ks 

   02 polyetylénové m 

   03 sklolaminátové m 

  03 rúry oceľové 01 normálne ks 

   02 nerezové m 

  04 rúry liatinové 01 hrdlové m 

   02 bezhrdlové m 

 02 príslušenstvo 01 vpuste podlahové 01 plastové ks 

   03 veľkokapacitné ks 

  02 uzávierky zápachové 01 vaňové, sprchové ks 

   02 podlahové m 

   03 pisoárové m 

   04 umývadlové ks 

   05 drezové ks 

  03 vtoky strešné, 
balkónové, terasové 

01 liatinové ks 

  04 lapače strešných 
splavenín 

02 novodurové m 

  05 posúvače kalové 01 liatinové ks 

  06 klapky 01 liatinové ks 

  07 hlavice ventilačné 01 liatinové ks 

   02 novodurové ks 

   03 kameninové ks 

  08 privzdušňovacie ventily 01 plastové ks 
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453324 Inštalovanie pevného sanitárneho príslušenstva 

  
45332400-7 Inštalovanie pevného sanitárneho príslušenstva 
  
  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 strojné vybavenie 01 čerpadlá 31 kalové  ks 

  32 vodovodné  ks 

 02 domové vodárne 33 s čerpadlami  ks 

  34 príslušenstvo  ks 

 03 tlakové nádrže 35 stojaté  ks 

  36 ležaté  ks 

 04 kompresory 37 ručné  ks 

  38 strojné  ks 

05 zariaďovacie predmety 01 záchody 41 záchody splachovacie 01 nízkopoložené ks 

   02 vysokopoložené súb. 

  42 pisoáre 01 záchodky ks 

   02 stojiská ks 

 02 kúpeľne 44 vane 01 liatinové ks 

   02 plechové ks 

   03 plastové ks 

 03 kuchyne 47 drezy 01 jednoduché ks 

   02 dvojité ks 

 05 príprava teplej vody 61 ohrievače plynové 01 prietokové ks 

   02 zásobníkové ks 

  62 zásobníky elektrické 01 akumulačné ks 

 07 zariaďovacie armatúry 71 ventily výtokové 01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

   03 rohové ks 

  72 batérie umývadlové, 
drezové 

01 nástenné ks 

   02 stojánkové ks 

  73 batérie vanové 01 nástenné ks 

  74 batérie sprchové 01 s pevnou výškou ks 

   02 s nastaviteľnou výškou ks 

  76 uzávierky zápachové 01 umývadlové ks 

   02 drezové ks 

   03 vaňové ks 
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453330 Inštalovanie plynovej prípojky s príslušenstvom 

  
45333000-0 Inštalovanie plynovej prípojky s príslušenstvom 
  
  

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

03 plynovod 01 potrubie 02 rúry plastové  m 

  03 rúry oceľové 01 závitové čierne m 

   02 závitové asfaltované a 
jutované 

m 

   03 poplastované m 

   04 presné m 

   05 hladké čierne m 

   06 redukcie ks 

   07 chráničky m 

 02 prípojky 25 k plynomerom 01 spájané na závit sub 

   02 spájané zváraním sub 

   03 rozpierky prípojok sub 

  26 k strojom a zariadeniam 
01 oceľové rúrky závitové 
čierne 

ks 

   02 vyvedenie a upevnenie 
plynovodných výpustiek 

ks 

 03 príslušenstvo 21 armatúry 01 prírubové ks 

   02 závitové ks 

07 revízie domových 
plynovodov 

01 opakované skúšky 
potrubia 

10 do 20 m 01 do DN 50 úsek 

  11 nad 20 do 50 m 02 do DN 80 úsek 

  12 nad 50 m 02 do DN 80 úsek 
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453410 Montáž zábradlí 

  
45341000-9 Montáž zábradlí 
  
  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

03 schodiská 03 zábradlia    

 04 madlá    

  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

02 schodiská 03 zábradlia 01 dielce drevené  m,m2 

 04 madlá 02 dielce plastové  m,m2 

  

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

02 zábradlie 01 rovné 01 z profilovej ocele 01 do muriva m2 

 02 schodiskové 03 z rúrok 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 oblúkové 04 z tenkostenných profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 
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453420 Montáž oplotenia 

  
45342000-6 Montáž oplotenia 
  
  

11 Betonárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

03 stĺpy, piliere, vzpery a 
rámové stojky (pozemné 
stavby) 

04 plotové 31 železobetónové 01 zabetónovanie pätky ks 

  32 oceľové 02 zasypanie zeminou ks 

  33 drevené 02 zasypanie zeminou ks 

  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

10 doplnkové konštrukcie 06 oplotenie, zábrany 11 dielce  m2 

  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

02 schodiská 03 zábradlia 01 dielce drevené  m,m2 

 04 madlá 02 dielce plastové  m,m2 

  

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

11 oplotenie 01 drôtené pletivo 07 čierne 01 na stĺpiky betónové m2 

  08 pozinkované 02 na stĺpiky oceľové m2 

  09 poplastované 02 na stĺpiky oceľové m2 

 06 závory mechanické 01 oceľové 01 na stĺpiky betónové ks 

   02 na stĺpiky oceľové ks 
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453500 Mechanické a strojárske inštalácie 

  
  

87 Montáž technického vybavenia stravovacích zariadení, práčovní a čistiarní 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

05 práčovne, čistiarne 01 práčky 01 elektrické  ks 

 02 odstredivky 04 parné  ks 

 03 sušiarne, sušiče 04 parné  ks 

 04 hladiace zariadenia 04 parné  ks 

 05 hladiace lisy 04 parné  ks 

 06 vyváracie kotly 04 parné  ks 

 07 zariadenia pre 
chem.čistenie 

04 parné  ks 

  

94 Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 oceľové konštrukcie pre 
vnútorné rozvody prístroje a 
zariadenia 

01 oceľové konštrukcie 01 ochranné tienenie trasy  ks 

  02 dištančný uholník  ks 

  03 príchytka k stropu  ks 

  04 kotevná doštička  ks 

  05 držiak manometra  ks 

  06 záves  ks 

  07 nálevka pre odpad  ks 

 02 konzoly 
01 pre uchytenie 
odkalovacej nádoby 

 ks 

  02 pre prístroje klimatizácie  ks 

  03 pre diferenčný regulátor 
tlaku 

 ks 

  04 pre snímače tlakovej 
diferencie 

 ks 

  05 pre vysielače  ks 

  06 pre pákový pohon  ks 

 03 odbery 01 tlaku  ks 

  02 teploty  ks 

  03 klimatizácie  ks 

 04 rámy 01 pre prstencovú váhu  ks 

  
02 pre prevodníky 
kapacitného snímania 
hladiny 

 ks 

  03 pre prietokomery a 
stavoznaky 

 ks 

  04 pre ovládaciu skriňu  ks 

  05 pre stykačovú skriňu  ks 

  06 pre NOPACALOR  ks 

  07 pre membránový pohon  ks 

 05 kozlíky 01 typ IX  ks 

  02 typ X  ks 

  03 typ XIV  ks 
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  04 typ XVI  ks 

 06 ochranné hadice 01 A 100  ks 

 07 konštrukčné diely 01 oceľový profil  ks 

  02 oceľový plech  ks 

 08 rozvádzače 01 kostra  ks 

  02 stena  ks 

  03 rám  ks 

02 vodiče a konektorové 
prepojky 

01 prepojenie v 
rozvádzačoch 

01 snímačov hladín  ks 

  02 vodivostné snímanie 
hladiny 

 ks 

03 rozvádzače 06 príslušenstvo 01 osvetľovacia rampa  ks 

  02 dielektrický koberec  ks 

  03 svorkovnice  ks 

  04 združovacie a 
rozisťovacie krabice 

 ks 

  05 stavebnicové stojany  ks 

04 potrubie 01 rúrky 01 oceľové  m 

 02 nákrutky 02 medené  m 

  03 z umelých hmôt  m 

06 snímače 04 analyzátory 
01 hustomer akumulátorový 
sklenený prenosný 

 ks 

  02 detektor úniku horľavých 
plynov 

 ks 

  03 detektor úniku oxidu 
uhoľnatého 

 ks 

 05 hladinomery 01 plavákové 01 prostredie obyčajné ks 

  02 vodivostné 02 prostredie výbušné ks 

  03 kapacitné 02 prostredie výbušné ks 

  04 ultrazvukové 02 prostredie výbušné ks 

  05 magnetostrikčné 02 prostredie výbušné ks 

  

95 Montáž dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 žeriavy 01 mostové 01 jednonosníkový do 5 t 01 rozpätie do 12 m ks 

   02 rozpätie do 18 m ks 

   03 rozpätie do 24 m ks 

   04 rozpätie do 30 m ks 

   05 rozpätie do 36 m ks 

  02 jednonosníkový do 8 t 01 rozpätie do 12 m ks 

   02 rozpätie do 18 m ks 

   03 rozpätie do 24 m ks 

   04 rozpätie do 30 m ks 

   05 rozpätie do 36 m ks 

  03 jednonosníkový do 13 t 01 rozpätie do 12 m ks 

   02 rozpätie do 18 m ks 

   03 rozpätie do 24 m ks 

   04 rozpätie do 30 m ks 

   05 rozpätie do 36 m ks 

  04 jednonosníkový do 20 t 01 rozpätie do 12 m ks 

   02 rozpätie do 18 m ks 
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   03 rozpätie do 24 m ks 

   04 rozpätie do 30 m ks 

   05 rozpätie do 36 m ks 

  05 jednonosníkový do 32 t 01 rozpätie do 12 m ks 

   02 rozpätie do 18 m ks 

   03 rozpätie do 24 m ks 

   04 rozpätie do 30 m ks 

   05 rozpätie do 36 m ks 

  06 jednonosníkový do 50 t 01 rozpätie do 12 m ks 

   02 rozpätie do 18 m ks 

   03 rozpätie do 24 m ks 

   04 rozpätie do 30 m ks 

   05 rozpätie do 36 m ks 

  07 jednonosníkový, el. 
posun, el. kladkostroj do 2 t 

01 rozpätie do 6 m ks 

   02 rozpätie do 8 m ks 

   03 rozpätie do 10 m ks 

   04 rozpätie do 14 m ks 

   05 rozpätie do 18 m ks 

   06 rozpätie do 20 m ks 

  
08 jednonosníkový, el. 
posun, el. kladkostroj do 3,2 
t 

01 rozpätie do 6 m ks 

   02 rozpätie do 8 m ks 

   03 rozpätie do 10 m ks 

   04 rozpätie do 14 m ks 

   05 rozpätie do 18 m ks 

   06 rozpätie do 20 m ks 

  09 jednonosníkový, el. 
posun, el. kladkostroj do 5 t 

01 rozpätie do 6 m ks 

   02 rozpätie do 8 m ks 

   03 rozpätie do 10 m ks 

   04 rozpätie do 14 m ks 

   05 rozpätie do 18 m ks 

   06 rozpätie do 20 m ks 

  
10 jednonosníkový, 
ruč.posun, ruč. kladkostroj 
do 2 t 

01 rozpätie do 6 m ks 

   02 rozpätie do 8 m ks 

   03 rozpätie do 10 m ks 

   04 rozpätie do 12 m ks 

   05 rozpätie do 16 m ks 

  
11 jednonosníkový, 
ruč.posun, ruč. kladkostroj 
do 3,2 t 

01 rozpätie do 6 m ks 

   02 rozpätie do 8 m ks 

   03 rozpätie do 10 m ks 

   04 rozpätie do 12 m ks 

   05 rozpätie do 16 m ks 

  
12 jednonosníkový, 
ruč.posun, ruč. kladkostroj 
do 5 t 

01 rozpätie do 6 m ks 

   02 rozpätie do 8 m ks 

   03 rozpätie do 10 m ks 
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   04 rozpätie do 12 m ks 

   05 rozpätie do 16 m ks 

  
13 dvojnosníkový s el. 
posunom a el. 
kladkostrojom do 2 t 

01 rozpätie do 6 m ks 

   02 rozpätie do 8 m ks 

   03 rozpätie do 10 m ks 

   04 rozpätie do 12 m ks 

   05 rozpätie do 16 m ks 

   06 rozpätie do 18 m ks 

  
14 dvojnosníkový s el. 
posunom a el. 
kladkostrojom do 3,2 t 

01 rozpätie do 6 m ks 

   02 rozpätie do 8 m ks 

   03 rozpätie do 10 m ks 

   04 rozpätie do 12 m ks 

   05 rozpätie do 16 m ks 

   06 rozpätie do 18 m ks 

  
15 dvojnosníkový s el. 
posunom a el. 
kladkostrojom do 5 t 

01 rozpätie do 6 m ks 

   02 rozpätie do 8 m ks 

   03 rozpätie do 10 m ks 

   04 rozpätie do 12 m ks 

   05 rozpätie do 16 m ks 

   06 rozpätie do 18 m ks 

  
16 dvojnosníkový s 
ruč.posunom, ruč. 
kladkostroj do 3,2 t 

01 rozpätie do 6 m ks 

   02 rozpätie do 8 m ks 

   03 rozpätie do 10 m ks 

   04 rozpätie do 12 m ks 

   05 rozpätie do 16 m ks 

   06 rozpätie do 18 m ks 

  
17 dvojnosníkový s 
ruč.posunom, ruč. 
kladkostroj do 5 t 

01 rozpätie do 6 m ks 

   02 rozpätie do 8 m ks 

   03 rozpätie do 10 m ks 

   04 rozpätie do 12 m ks 

   05 rozpätie do 16 m ks 

   06 rozpätie do 18 m ks 

  
18 dvojnosníkový s 
ruč.posunom, ruč. 
kladkostroj do 10 t 

01 rozpätie do 6 m ks 

   02 rozpätie do 8 m ks 

   03 rozpätie do 10 m ks 

   04 rozpätie do 12 m ks 

   05 rozpätie do 16 m ks 

   06 rozpätie do 18 m ks 

  
19 dvojnosníkový s 
ruč.posunom, ruč. 
kladkostroj do 16 t 

01 rozpätie do 6 m ks 

   02 rozpätie do 8 m ks 

   03 rozpätie do 10 m ks 
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   04 rozpätie do 12 m ks 

   05 rozpätie do 16 m ks 

   06 rozpätie do 18 m ks 

  20 el. posun a s jedným 
poľom do 3,2 t 

01 rozpätie do 6 m ks 

   02 rozpätie do 8 m ks 

   03 rozpätie do 10 m ks 

   04 rozpätie do 12 m ks 

   05 rozpätie do 16 m ks 

   06 rozpätie do 18 m ks 

  21 el. posun a s jedným 
poľom do 5 t 

01 rozpätie do 6 m ks 

   02 rozpätie do 8 m ks 

   03 rozpätie do 10 m ks 

   04 rozpätie do 12 m ks 

   05 rozpätie do 16 m ks 

   06 rozpätie do 18 m ks 

   07 rozpätie nad 18 m ks 

  22 el. posun a s dvoma 
poliami do 3,2 t 

01 rozpätie do 16 m ks 

   02 rozpätie do 24 m ks 

  23 el. posun a s dvoma 
poliami do 5 t 

01 rozpätie do 16 m ks 

   02 rozpätie do 24 m ks 

  24 drapákový do 5 t 01 most do 20 m ks 

   02 most nad 20m ks 

  25 drapákový do 10 t 01 most do 20 m ks 

   02 most nad 20m ks 

  26 drapákový do 20 t 01 most do 20 m ks 

   02 most nad 20m ks 

  27 drapákový nad 20 t 01 most do 20 m ks 

   02 most nad 20m ks 

 02 stĺpové 01 nosnosť do 1 t 01 vyloženie do 5 m ks 

   02 vyloženie do 7 m ks 

   03 vyložeženie nad 7 m ks 

  02 nosnosť do 4 t 01 vyloženie do 5 m ks 

   02 vyloženie do 7 m ks 

   03 vyložeženie nad 7 m ks 

  03 nosnosť do 5 t 01 vyloženie do 5 m ks 

   02 vyloženie do 7 m ks 

   03 vyložeženie nad 7 m ks 

  04 nosnosť nad 5 t 01 vyloženie do 5 m ks 

   02 vyloženie do 7 m ks 

   03 vyložeženie nad 7 m ks 

 03 portálové 01 nosnosť do 3 t 01 vyloženie do 7 m ks 

   02 vyloženie do 10 m ks 

   03 vyložeženie do 20 m ks 

   04 vyloženie nad 20 m ks 

  02 nosnosť do 4 t 01 vyloženie do 7 m ks 

   02 vyloženie do 10 m ks 

   03 vyložeženie do 20 m ks 

   04 vyloženie nad 20 m ks 
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  03 nosnosť do 5 t 01 vyloženie do 7 m ks 

   02 vyloženie do 10 m ks 

   03 vyložeženie do 20 m ks 

   04 vyloženie nad 20 m ks 

  04 nosnosť nad 5 t 01 vyloženie do 7 m ks 

   02 vyloženie do 10 m ks 

   03 vyložeženie do 20 m ks 

   04 vyloženie nad 20 m ks 

 04 poloportálový 01 nosnosť do 0,2 t 01 vyloženie do 7 m ks 

   02 vyloženie do 10 m ks 

   03 vyložeženie do 20 m ks 

   04 vyloženie nad 20 m ks 

  02 nosnosť do 7 t 01 vyloženie do 7 m ks 

   02 vyloženie do 10 m ks 

   03 vyložeženie do 20 m ks 

   04 vyloženie nad 20 m ks 

  03 nosnosť do 22 t 01 vyloženie do 7 m ks 

   02 vyloženie do 10 m ks 

   03 vyložeženie do 20 m ks 

   04 vyloženie nad 20 m ks 

  04 nosnosť do 25 t 01 vyloženie do 7 m ks 

   02 vyloženie do 10 m ks 

   03 vyložeženie do 20 m ks 

   04 vyloženie nad 20 m ks 

  05 nosnosť do 50 t 01 vyloženie do 7 m ks 

   02 vyloženie do 10 m ks 

   03 vyložeženie do 20 m ks 

   04 vyloženie nad 20 m ks 

  06 nosnosť nad 50 t 01 vyloženie do 7 m ks 

   02 vyloženie do 10 m ks 

   03 vyložeženie do 20 m ks 

   04 vyloženie nad 20 m ks 

 05 konzolové 01 nosnosť do 4 t 01 dosah do 2 m ks 

   02 dosah do 4 m ks 

   03 dosah do 8 m ks 

   04 dosah do 12 m ks 

   05 dosah nad 12 m ks 

  02 nosnosť do 5 t 01 dosah do 2 m ks 

   02 dosah do 4 m ks 

   03 dosah do 8 m ks 

   04 dosah do 12 m ks 

   05 dosah nad 12 m ks 

  03 nosnosť nad 5 t 01 dosah do 2 m ks 

   02 dosah do 4 m ks 

   03 dosah do 8 m ks 

   04 dosah do 12 m ks 

   05 dosah nad 12 m ks 

 06 kladkostroje, mačky 
01 ručný posun, elektrický 
zdvih 

01 nosnosť do 0,5 t ks 

   02 nosnosť do 1,5 t ks 

   03 nosnosť do 3 t ks 



1076 

 

   04 nosnosť do 5 t ks 

   05 nosnosť do 10 t ks 

   06 nosnosť do 15 t ks 

   07 nosnosť nad 15 t ks 

  02 elektrický posun, 
elektrický zdvih 

01 nosnosť do 0,5 t ks 

   02 nosnosť do 1,5 t ks 

   03 nosnosť do 3 t ks 

   04 nosnosť do 5 t ks 

   05 nosnosť do 10 t ks 

   06 nosnosť do 15 t ks 

   07 nosnosť nad 15 t ks 

  03 ručný posun, ručný zdvih 01 nosnosť do 0,5 t ks 

   02 nosnosť do 1,5 t ks 

   03 nosnosť do 3 t ks 

   04 nosnosť do 5 t ks 

   05 nosnosť do 10 t ks 

   06 nosnosť do 15 t ks 

   07 nosnosť nad 15 t ks 

  04 elektrický posun, ručný 
zdvih 

01 nosnosť do 0,5 t ks 

   02 nosnosť do 1,5 t ks 

   03 nosnosť do 3 t ks 

   04 nosnosť do 5 t ks 

   05 nosnosť do 10 t ks 

   06 nosnosť do 15 t ks 

   07 nosnosť nad 15 t ks 

04 dopravníky, podávače 01 s gumovým pásom 01 šírka pásu do 400 mm 01 dĺžka do 3 m ks 

   02 dĺžka do 4 m ks 

   03 dĺžka do 5 m ks 

   04 dĺžka do 6 m ks 

   05 dĺžka do 7 m ks 

   06 dĺžka do 8 m ks 

   07 dĺžka do 9 m ks 

   08 dĺžka do 10 m m 

   09 dĺžka nad 10 m za každý 
meter 

ks 

  02 šírka pásu do 500 mm 01 dĺžka do 3 m ks 

   02 dĺžka do 4 m ks 

   03 dĺžka do 5 m ks 

   04 dĺžka do 6 m ks 

   05 dĺžka do 7 m ks 

   06 dĺžka do 8 m ks 

   07 dĺžka do 9 m ks 

   08 dĺžka do 10 m ks 

   09 dĺžka nad 10 m za každý 
meter 

m 

  03 šírka pásu do 650 mm 01 dĺžka do 3 m ks 

   02 dĺžka do 4 m ks 

   03 dĺžka do 5 m ks 

   04 dĺžka do 6 m ks 

   05 dĺžka do 7 m ks 
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   06 dĺžka do 8 m ks 

   07 dĺžka do 9 m ks 

   08 dĺžka do 10 m ks 

   09 dĺžka nad 10 m za každý 
meter 

ks 

  04 šírka pásu do 800 mm 01 dĺžka do 3 m ks 

   02 dĺžka do 4 m ks 

   03 dĺžka do 5 m ks 

   04 dĺžka do 6 m ks 

   05 dĺžka do 7 m ks 

   06 dĺžka do 8 m ks 

   07 dĺžka do 9 m ks 

   08 dĺžka do 10 m ks 

   09 dĺžka nad 10 m za každý 
meter 

ks 

  05 šírka pásu do 1000 mm 01 dĺžka do 3 m ks 

   02 dĺžka do 4 m ks 

   03 dĺžka do 5 m ks 

   04 dĺžka do 6 m ks 

   05 dĺžka do 7 m ks 

   06 dĺžka do 8 m ks 

   07 dĺžka do 9 m ks 

   08 dĺžka do 10 m ks 

   09 dĺžka nad 10 m za každý 
meter 

ks 

  06 šírka pásu do 1200 mm 01 dĺžka do 3 m ks 

   02 dĺžka do 4 m ks 

   03 dĺžka do 5 m ks 

   04 dĺžka do 6 m ks 

   05 dĺžka do 7 m ks 

   06 dĺžka do 8 m ks 

   07 dĺžka do 9 m ks 

   08 dĺžka do 10 m ks 

   09 dĺžka nad 10 m za každý 
meter 

ks 

  07 šírka pásu do 1400 mm 01 dĺžka do 3 m ks 

   02 dĺžka do 4 m ks 

   03 dĺžka do 5 m ks 

   04 dĺžka do 6 m ks 

   05 dĺžka do 7 m ks 

   06 dĺžka do 8 m ks 

   07 dĺžka do 9 m ks 

   08 dĺžka do 10 m ks 

   09 dĺžka nad 10 m za každý 
meter 

ks 

  08 šírka pásu do 1600 mm 01 dĺžka do 3 m ks 

   02 dĺžka do 4 m ks 

   03 dĺžka do 5 m ks 

   04 dĺžka do 6 m ks 

   05 dĺžka do 7 m ks 

   06 dĺžka do 8 m ks 

   07 dĺžka do 9 m ks 
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   08 dĺžka do 10 m ks 

   09 dĺžka nad 10 m za každý 
meter 

ks 

  09 šírka pásu do 1800 mm 01 dĺžka do 3 m ks 

   02 dĺžka do 4 m ks 

   03 dĺžka do 5 m ks 

   04 dĺžka do 6 m ks 

   05 dĺžka do 7 m ks 

   06 dĺžka do 8 m ks 

   07 dĺžka do 9 m ks 

   08 dĺžka do 10 m ks 

   09 dĺžka nad 10 m za každý 
meter 

ks 

  10 šírka pásu do 2000 mm 01 dĺžka do 3 m ks 

   02 dĺžka do 4 m ks 

   03 dĺžka do 5 m ks 

   04 dĺžka do 6 m ks 

   05 dĺžka do 7 m ks 

   06 dĺžka do 8 m ks 

   07 dĺžka do 9 m ks 

   08 dĺžka do 10 m ks 

   09 dĺžka nad 10 m za každý 
meter 

ks 

  11 šírka pásu do 2200 mm 01 dĺžka do 3 m ks 

   02 dĺžka do 4 m ks 

   03 dĺžka do 5 m ks 

   04 dĺžka do 6 m ks 

   05 dĺžka do 7 m ks 

   06 dĺžka do 8 m ks 

   07 dĺžka do 9 m ks 

   08 dĺžka do 10 m ks 

   09 dĺžka nad 10 m za každý 
meter 

ks 

  12 šírka pásu do 2400 mm 01 dĺžka do 3 m ks 

   02 dĺžka do 4 m ks 

   03 dĺžka do 5 m ks 

   04 dĺžka do 6 m ks 

   05 dĺžka do 7 m ks 

   06 dĺžka do 8 m ks 

   07 dĺžka do 9 m ks 

   08 dĺžka do 10 m ks 

   09 dĺžka nad 10 m za každý 
meter 

ks 

  13 šírka pásu nad 2400 mm 01 dĺžka do 3 m ks 

   02 dĺžka do 4 m ks 

   03 dĺžka do 5 m ks 

   04 dĺžka do 6 m ks 

   05 dĺžka do 7 m ks 

   06 dĺžka do 8 m ks 

   07 dĺžka do 9 m ks 

   08 dĺžka do 10 m ks 
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   09 dĺžka nad 10 m za každý 
meter 

ks 

 02 valčekové 01 spádový 01 šírka do 400 mm ks 

   02 šírka do 600 mm ks 

   03 šírka do 800 mm ks 

   04 šírka nad 800 mm ks 

  02 poháňaný 01 šírka do 400 mm ks 

   02 šírka do 600 mm ks 

   03 šírka do 800 mm ks 

   04 šírka nad 800 mm ks 

 03 článkové 01 šírka do 500 mm 
01 nosnosť článku do 100 
kg 

ks 

   02 nosnosť článku do 200 
kg 

ks 

   03 nosnosť článku do 300 
kg 

ks 

   04 nosnosť článku do 500 
kg 

ks 

   05 nosnosť článku do 800 
kg 

ks 

   06 nosnosť článku do 1t ks 

   07 nosnosť článku do 1,5 t ks 

   08 nosnosť článku do 2 t m 

   09 nosnosť článku do 4 t ks 

   10 nosnosť článku nad 4 t m 

  02 šírka nad 500 mm 
01 nosnosť článku do 100 
kg 

ks 

   02 nosnosť článku do 200 
kg 

ks 

   03 nosnosť článku do 300 
kg 

ks 

   04 nosnosť článku do 500 
kg 

ks 

   05 nosnosť článku do 800 
kg 

ks 

   06 nosnosť článku do 1t ks 

   07 nosnosť článku do 1,5 t ks 

   08 nosnosť článku do 2 t ks 

   09 nosnosť článku do 4 t m 

   10 nosnosť článku nad 4 t ks 

 04 reťazové 01 šírka do 160 mm 01 dĺžka do 5 m ks 

   02 dĺžka do 6 m ks 

   03 dĺžka do 7 m ks 

   04 dĺžka do 8 m ks 

   05 dĺžka do 9 m ks 

   06 dĺžka do 10 m ks 

   07 dĺžka do 11 m ks 

   08 dĺžka do 12 m m 

   09 dĺžka do 13 m ks 

   10 dĺžka nad 13 m za každý 
ďalší meter 

m 

  02 šírka do 260 mm 01 dĺžka do 5 m ks 

   02 dĺžka do 6 m ks 

   03 dĺžka do 7 m ks 
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   04 dĺžka do 8 m ks 

   05 dĺžka do 9 m ks 

   06 dĺžka do 10 m ks 

   07 dĺžka do 11 m ks 

   08 dĺžka do 12 m ks 

   09 dĺžka do 13 m m 

   10 dĺžka nad 13 m za každý 
ďalší meter 

ks 

  03 šírka do 360 mm 01 dĺžka do 5 m ks 

   02 dĺžka do 6 m ks 

   03 dĺžka do 7 m ks 

   04 dĺžka do 8 m ks 

   05 dĺžka do 9 m ks 

   06 dĺžka do 10 m ks 

   07 dĺžka do 11 m ks 

   08 dĺžka do 12 m ks 

   09 dĺžka do 13 m ks 

   10 dĺžka nad 13 m za každý 
ďalší meter 

ks 

  04 šírka nad 360 mm 01 dĺžka do 5 m ks 

   02 dĺžka do 6 m ks 

   03 dĺžka do 7 m ks 

   04 dĺžka do 8 m ks 

   05 dĺžka do 9 m ks 

   06 dĺžka do 10 m ks 

   07 dĺžka do 11 m ks 

   08 dĺžka do 12 m ks 

   09 dĺžka do 13 m ks 

   10 dĺžka nad 13 m za každý 
ďalší meter 

ks 

 07 podávače 01 pásový 01 šírka do 400 mm ks 

   02 šírka do 650 mm ks 

   03 šírka do 800 mm ks 

   04 šírka do 1000 mm ks 

   05 šírka nad 1000 mm ks 

  02 tanierový 01 priemer do 500 mm ks 

   02 priemer do 650 mm ks 

   03 priemer do 800 mm ks 

   04 priemer do 1000 mm ks 

   05 priemer do 1250 mm ks 

   06 priemer do 2000 mm ks 

   07 priemer nad 2000 mm ks 

  03 turniketový 
01 rozmer turniketu 
125x160 

ks 

   02 rozmer turniketu 
160x200 

ks 

   03 rozmer turniketu 
200x250 

ks 

   04 rozmer turniketu 
250x320 

ks 

   05 rozmer turniketu 
315x400 

ks 
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   06 rozmer turniketu 
400x400 

ks 

   07 rozmer turniketu 
400x500 

ks 

   08 rozmer turniketu 
500x630 

ks 

   09 rozmer turniketu 
630x630 

ks 

   10 rozmer turniketu 
630x800 

ks 

  04 vibračný 01 rozmer 315x630 ks 

   02 rozmer 315x1000 ks 

   03 rozmer 630x1000 ks 

   04 rozmer 630x1600 ks 

   05 rozmer 800x1200 ks 

   06 rozmer 800x2000 ks 

   07 rozmer 1000x1600 ks 

   08 rozmer 1000x2200 ks 

   09 rozmer 1200x2000 ks 

   10 rozmer 1250x2000 ks 

   11 rozmer 1500x2000 ks 

   12 rozmer 1500x2500 ks 

  05 článkový 01 rozmer 800x2500 ks 

   02 rozmer 800x4000 ks 

   03 rozmer 800x6500 ks 

   04 rozmer 1000x2500 ks 

   05 rozmer 1000x4000 ks 

   06 rozmer 1000x6500 ks 

   07 rozmer 1000x8000 ks 

   08 rozmer 1200x2500 ks 

   09 rozmer 1200x4000 ks 

   10 rozmer 1200x6500 ks 

   11 rozmer 1200x8000 ks 

   12 rozmer 1600x6500 ks 

   13 rozmer 1600x8000 ks 

05 zariadenia skladov 01 regály 
01 konzolový nedelený do 
11 m 

01 nosnosť do 100 t ks 

   02 nosnosť do 250 t ks 

   03 nosnosť do 400 t ks 

   04 nosnosť do 800 t ks 

   05 nosnosť nad 800 t ks 

  02 1x delený do 24 m 01 nosnosť do 100 t ks 

   02 nosnosť do 250 t ks 

   03 nosnosť do 400 t ks 

   04 nosnosť do 600 t ks 

   05 nosnosť do 800 t ks 

   06 nosnosť nad 800 t ks 

  03 2x delený do 12 m 01 nosnosť do 100 t ks 

   02 nosnosť do 250 t ks 

   03 nosnosť do 400 t ks 

   04 nosnosť do 600 t ks 

   05 nosnosť do 800 t ks 
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   06 nosnosť nad 800 t ks 

  04 stromčekový na plechy 01 nosnosť do 10 t ks 

   02 nosnosť do 25 t ks 

   03 nosnosť do 40 t ks 

   04 nosnosť do 60 t ks 

   05 nosnosť do 80 t ks 

   06 nosnosť nad 80 t ks 

  05 stromčekový na tyčovinu 01 nosnosť do 10 t ks 

   02 nosnosť do 25 t ks 

   03 nosnosť do 40 t ks 

   04 nosnosť do 60 t ks 

   05 nosnosť do 80 t ks 

   06 nosnosť nad 80 t ks 

  06 paternoster regál 01 počet gondol do 5 ks 

   02 počet gondol do 9 ks 

   03 počet gondol do 11 ks 

   04 počet gondol do 13 ks 

   05 počet gondol do 15 ks 

   06 počet gondol do 17 ks 

   07 počet gondol do 19 ks 

   08 počet gondol do 25 ks 

   09 počet gondol do 31 ks 

   10 počet gondol nd 31 ks 

 02 zakladače regálové 01 nosnosť do 50 t 01 výška do 10 m ks 

   02 výška do 15 m ks 

   03 výška do 20 m ks 

   04 výška nad 20 m ks 

  02 nosnosť do 100 t 01 výška do 10 m ks 

   02 výška do 15 m ks 

   03 výška do 20 m ks 

   04 výška nad 20 m ks 

  03 nosnosť do 200 t 01 výška do 10 m ks 

   02 výška do 15 m ks 

   03 výška do 20 m ks 

   04 výška nad 20 m ks 

  04 nosnosť do 500 t 01 výška do 10 m ks 

   02 výška do 15 m ks 

   03 výška do 20 m ks 

   04 výška nad 20 m ks 

  05 nosnosť do 1000 t 01 výška do 10 m ks 

   02 výška do 15 m ks 

   03 výška do 20 m ks 

   04 výška nad 20 m ks 

  06 nosnosť nad 1000 t 01 výška do 10 m ks 

   02 výška do 15 m ks 

   03 výška do 20 m ks 

   04 výška nad 20 m ks 

 04 manipulačné zariadenia 01 vozíky 01 plošinové ks 

   02 nízkozdvižné ks 

   03 vysokozdvižné ks 

  02 obslužné 01 pracovné schody ks 
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   02 rebríky ks 

   03 doplnky ks 

06 zásobníky 01 na sypké hmoty 
01 ťahké hmoty priemer do 
3000 mm 

01 objem do 1 m3 ks 

   02 objem do 2 m3 ks 

   03 objem do 4 m3 ks 

   04 objem do 6 m3 ks 

   05 objem do 8 m3 ks 

   06 objem do 10 m3 ks 

   07 objem do 12 m3 ks 

   08 objem do 15 m3 ks 

   09 objem do 18 m3 ks 

   10 objem do 20 m3 ks 

  02 ľahké hmoty priemer do 
3800 mm 

01 objem do 10 m3 ks 

   02 objem do 15 m3 ks 

   03 objem do 20 m3 ks 

   04 objem do 25 m3 ks 

   05 objem do 30 m3 ks 

   06 objem do 35 m3 ks 

   07 objem do 40 m3 ks 

   08 objem do 45 m3 ks 

   09 objem do 50 m3 ks 

   10 objem do 60 m3 ks 

   11 objem do 70 m3 ks 

   12 objem do 80 m3 ks 

   13 objem do 90 m3 ks 

   14 objem do 100 m3 ks 

   15 objem do 120 m3 ks 

  03 ťažké hmoty priemer do 
4200 mm 

01 objem do 40 m3 ks 

   02 objem do 60 m3 ks 

   03 objem do 80 m3 ks 

  04 ťažké hmoty priemer do 
5100 mm 

01 objem do 50 m3 ks 

   02 objem do 75 m3 ks 

   03 objem do100 m3 ks 

   04 objem do 150 m3 ks 

  05 ťažké hmoty priemer do 
6000 mm 

01 objem do 100 m3 ks 

   02 objem do 150 m3 ks 

   03 objem do 200 m3 ks 

   04 objem do 300m3 ks 

  06 ťažké hmoty priemer do 
6930 mm 

01 objem do 150 m3 ks 

   02 objem do 200 m3 ks 

   03 objem do 300m3 ks 

   04 objem do 400 m3 ks 

  07 ťažké hmoty priemer do 
8000 mm 

01 objem do 300 m3 ks 

   02 objem do 400 m3 ks 

   03 objem do 500 m3 ks 

 02 zdviháky 01 hydraulický 01 nosnosť do 1t ks 
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   02 nosnosť do 3 t ks 

   03 nosnosť do 5 t ks 

   04 nosnosť do 10t ks 

   05 nosnosť do 30 t ks 

   06 nosnosť do 50 t ks 

   07 nosnosť nad 50 t ks 

  02 plošinový 01 nosnosť do 1t ks 

   02 nosnosť do 3 t ks 

   03 nosnosť do 5 t ks 

   04 nosnosť do 10t ks 

   05 nosnosť do 30 t ks 

   06 nosnosť do 50 t ks 

   07 nosnosť nad 50 t ks 

07 váhy 01 váhy vagonové 01 s neprerušenou koľajou 01 dĺžka mostu 12 m ks 

   02 dĺžka mostu 13 m ks 

   03 dĺžka mostu 16 m ks 

  02 s prerušenou koľajou 01 dĺžka mostu 10 m ks 

   02 dĺžka mostu 13 m ks 

   03 dĺžka mostu 14 m ks 

   04 dĺžka mostu 16 m ks 

  

96 Montáž čerpadiel a kompresorov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 čerpadlá 01 obehové čerpadlá 01 nizkotlaké odstredivé 01 čerpadlá pre ÚK ks 

   02 čerpadlá pre TUV ks 

   03 čerpadlá pre solárne 
systémy 

ks 

   04 príslušenstvo ks 

  02 vysokotlaké 01 horizontálne ks 

   02 vertikálne ks 

   03 príslušenstvo ks 

  03 závitové 01 pre vodu ks 

   02 pre iné médiá ks 

   03 príslušenstvo ks 

  04 špeciálne 01 pre vodu ks 

   02 pre chemikálie ks 

   03 pre výbušné a horľavé 
látky 

ks 

   04 príslušenstvo ks 

 02 ponorné čerpadlá 01 vodárenské 01 jednostupňové ks 

   02 viacstupňové ks 

   03 kompaktné ks 

   04 príslušenstvo ks 

  02 splaškové a fekálne 01 slpašky, drenáže ks 

   02 splašky, hrubé nečistoty ks 

   
03 kompaktné 
prečerpávače splaškov a 
nečistôt 

ks 

   04 príslušenstvo ks 

  03 pre chemické roztoky 01 pre kyseliny a zásady ks 
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   02 pre špeciálne roztoky ks 

   03 pre emulzie ks 

   04 pre horľavé látky ks 

   05 príslušenstvo ks 

  04 iné 01 ručné ks 

   02 piestové ks 

   03 membránové ks 

   04 príslušenstvo ks 

 03 univerzálne 01 vodárne 01 domáce vodárne ks 

   02 priemyselné vodárne ks 

   03 vodárne pre 
odyvateľstvo 

ks 

   04 príslušenstvo ks 

  02 tlakové stanice 01 zosilňovacie stanice ks 

   02 kompaktné stanice ks 

   03 príslušenstvo ks 

  03 zubové 01 olejové ks 

   02 pre chemikálie ks 

   03 pre iné médiá ks 

   04 príslušenstvo ks 

  04 peristatické 01 vodné ks 

   02 pre chemikálie ks 

   03 príslušenstvo ks 

  05 dávkovacie 01 pre chemikálie ks 

   02 pre iné médiá ks 

   03 príslušenstvo ks 
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454100 Omietkarské práce 

  
  

13 Omietkárske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vnútorné povrchy 
stropov a podhľadov 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

 02 omietka hrubá zatrená 01 jednoducho opláštené 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  02 z malty vápennej 02 hr. 100 mm m2 

   03 hr. 125 mm m2 

   04 hr. 150 mm m2 

  03 z malty 
vápennocementovej 

04 hr. 150 mm m2 

   05 hr. 175 mm m2 

   06 hr. 200 mm m2 

02 vnútorné povrchy 
schodiskových konštrukcií 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 

  04 zdvojené 07 hr. do 155 mm m2 

 02 omietka hrubá zatrená 04 z malty cementovej 08 hr. do 220 mm m2 

   09 hr. do 255 mm m2 

  05 protipožiarne 10 hr.. 90 mm m2 

   11 hr. 115 mm m2 

   12 hr. 140 mm m2 

03 vnútorné povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

 02 omietka hrubá zatrená 01 stien 02 obojstanne m2 

04 vnútorné povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

   02 z bieleho cementu m2 

 02 omietka hrubá zatrená 02 z malty vápennej 02 hr. dosky 15 mm m2 

  03 z malty 
vápennocementovej 

03 hr. dosky 25 mm m2 

  04 z malty cementovej 03 hr. dosky 25 mm m2 

 08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

08 vonkajšie povrchy 
schodiskových konštrukcií 

08 maltovinová úprava 08 z plastických maltovín 01 jednovrstvová m2 

   02 dvojvrstvová m2 

 09 omietka šľachtená 
09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

01 škrabaná m2 

   02 nahadzovaná m2 

   03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 

  10 z tekutej omietkovej 
zmesi 

05 ryhovaná m2 

09 vonkajšie povrchy stien 01 cementovanie 01 cementovým mliekom 01 z bežného cementu m2 

10 vonkajšie povrchy stĺpov 
a pilierov 

01 cementovanie 01 cementovým mliekom 02 z bieleho cementu m2 
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 09 omietka šľachtená 
03 z malty 
vápennocementovej 

01 škrabaná m2 

  04 z malty cementovej 02 nahadzovaná m2 

  09 zo suchej omietkovej 
zmesi 

03 striekaná m2 

   04 roztieraná m2 

   05 ryhovaná m2 
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454210 Stolárske práce 

  
45421000-4 Stolárske práce 
  
  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 nekompletizované 01 dielce drevené 01 plné m2 

 02 kompletizované 01 dielce drevené 02 polozasklené m2 

   03 celozaslené m2 

03 úpravy povrchov 
01 obklady 
stien,stĺpov,pilierov 

01 dielce drevené 01 na pero a drážku m2 

 02 obklady podhľadov 02 dielce plastové 02 na zraz m2 

  04 dielce aglomerované 03 na ozub m2 

  05 palubovkami 03 na ozub m2 

  

67 Montáž zámočníckych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 pre zasklenie 01 z oceľových profilov  m2 

  02 z Al-profilov  m2 

 02 s výplňou z drôtenej 
siete 

11 skrutkovaním 01 do muriva m2 

 03 z plechu 12 zváraním 02 na konštrukciu m2 

 04 z vlnitých dosiek 11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

 05 zo sklolaminátových 
dosiek 

11 skrutkovaním 02 na konštrukciu m2 

02 zábradlie 01 rovné 01 z profilovej ocele 01 do muriva m2 

 02 schodiskové 03 z rúrok 02 na oceľovú konštrukciu m2 

 03 oblúkové 04 z tenkostenných profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

03 schodisko 01 rovné 01 pevné 01 do muriva m2 

 02 točité 02 sklápacie 02 na oceľovú konštrukciu m2 

04 výplne otvorov 02 dvere 16 otváravé 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

   03 ochrannohermetické ks 

  18 kyvné 01 jednokrídlové m2 

   02 dvojkrídlové m2 

 03 vráta 19 otočné 01 do oceľovej zárubne ks 

  20 posuvné 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  21 skladacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  22 zdvíhacie 02 do oceľovej konštrukcie ks 

  23 protipožiarne 02 do oceľovej konštrukcie ks 

09 podhľady 01 kazetové 01 z oceľových profilov 01 do muriva m2 

 02 lamelové 02 z hliníkových profilov 02 na oceľovú konštrukciu m2 

11 oplotenie 01 drôtené pletivo 07 čierne 01 na stĺpiky betónové m2 

  08 pozinkované 02 na stĺpiky oceľové m2 

  09 poplastované 02 na stĺpiky oceľové m2 

 06 závory mechanické 01 oceľové 01 na stĺpiky betónové ks 

   02 na stĺpiky oceľové ks 
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13 zatemňovacie a 
zvukotlmiace zariadenia 

02 žaluzie lamelové 45 textilné 01 vertikálne m2 

   02 horizontálne m2 

14 kovové obklady 01 stien 51 oceľ uhlíkatá 01 do 2 m2 m2 

 02 stropov 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

 03 podláh 52 oceľ nehrdzavejúca 02 nad 2 m2 m2 

16 presvetľovacie 
konštrukcie 

01 svetlíky 27 sedlové 01 bez zasklenia m 

  28 hrebeňové 02 so zasklením m 

  29 priečne 02 so zasklením m 

  30 pre bezväzníkové haly 02 so zasklením m 

  31 pilové 02 so zasklením m 

  32 pultové 01 bez zasklenia m 

   02 so zasklením m 

   03 akrylónové ks 

  



1090 

 

  

454220 Tesárske práce 

  
45422000-1 Tesárske montážne práce 
  
  

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 na hladko 
01 hranené a polohranené 
rezivo 

 m2 

  02 guľatina a polená 
guľatina 

 m2 

 02 tesársky viazané 03 fošne, hranoly, hranolky  m2 

 03 debnenie stien 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na zraz s olištovaním m2 

  06 hrubé fošne 03 s medzerami m2 

  07 hobľované fošne 04 pre rákosovú omietku m2 

  08 hrubé laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  09 hobľované laty 05 na záklopku, žalúziu m2 

  10 tyčovina 05 na záklopku, žalúziu m2 

  11 dielce 05 na záklopku, žalúziu m2 

03 schodiská 01 priamočiare 04 hrubé dosky 01 s podstupnicami m2 

 02 krivočiare 06 hrubé fošne 02 bez podstupníc m2 

  11 dielce 02 bez podstupníc m2 

05 úpravy povrchov 01 lištovanie škár 04 hrubé dosky 02 stien m 

  05 hobľované dosky 02 stien m 

  12 lišty, laty 01 stropov m 

  13 pásky 02 stien m 

06 podlahy 01 podkladové 15 dosky tvrdé 01 na drevený podklad m2 

   02 na betón m2 

 02 tesárske 04 hrubé dosky 01 na zraz m2 

  05 hobľované dosky 02 na pero a drážku m2 

  06 hrubé fošne 02 na pero a drážku m2 

  07 hobľované fošne 02 na pero a drážku m2 

  11 dielce 02 na pero a drážku m2 

  

66 Montáž stolárskych konštrukcií 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny a priečky 01 nekompletizované 01 dielce drevené 01 plné m2 

 02 kompletizované 01 dielce drevené 02 polozasklené m2 

   03 celozaslené m2 

03 úpravy povrchov 
01 obklady 
stien,stĺpov,pilierov 

01 dielce drevené 01 na pero a drážku m2 

 02 obklady podhľadov 02 dielce plastové 02 na zraz m2 

  04 dielce aglomerované 03 na ozub m2 

  05 palubovkami 03 na ozub m2 
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454310 Vonkajšie obkladanie stien a pokládka dlažieb 

  
45431000-7 Dláždenie a obkladanie 
  
  

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

  04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 01 do malty m2 

  06 terazzové 01 do malty m2 

  07 mozaikové 01 do malty m2 

   02 do tmelu m2 

 02 schodiská (stupne) 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

 03 soklíky 01 pórovinové, opakné 01 do malty m 

  02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

  03 hutné (švécké), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

02 obklady 01 steny 01 pórovinové, opakné 01 do malty m2 

 02 stĺpy 
02 keramické, hladké, 
protisklzové 

02 do tmelu m2 

 03 ostenie 
03 hutné (švédske), 
priemyselné 

02 do tmelu m2 

 04 parapety 04 tehlové 02 do tmelu m2 

  05 čadičové 02 do tmelu m2 

  06 terazzové 02 do tmelu m2 

  

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 03 z 2 druhov kameňa 01 hr. do 30 mm vrátane m2 

  04 z 3 až 5 druhov kameňa 02 hr. 40 a 50 mm m2 

  05 z nepravidelných dosiek 03 hr. 60 a 70 mm m2 

  06 zo zlomkov dosiek 04 hr. 80 a 90 mm m2 

  07 z okrajových dosiek 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 02 schodiská (stupne) 08 dosky stupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  09 dosky podstupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 03 soklíky, lišty, hrany 10 rovné 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  11 kaskádovité (schodište) 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  12 šikmé 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

02 obklady 01 steny 01 z mäkkého kameňa 
01 hr. do 25 mm z 
remienkov 

m2 
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 02 stĺpy 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 03 podhľady 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 04 ostenia 02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 05 parapety 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
03 hr. od 60 do 90 mm 
dosky 

m2 

   04 hr.od 100 do 120 mm 
dosky 

m2 
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454320 Kladenie podláh a dlažobných krytín, povrchová úprava stien 

  
  

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 dlažby 01 podlahy 03 z 2 druhov kameňa 01 hr. do 30 mm vrátane m2 

  04 z 3 až 5 druhov kameňa 02 hr. 40 a 50 mm m2 

  05 z nepravidelných dosiek 03 hr. 60 a 70 mm m2 

  06 zo zlomkov dosiek 04 hr. 80 a 90 mm m2 

  07 z okrajových dosiek 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 02 schodiská (stupne) 08 dosky stupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  09 dosky podstupnicové 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

 03 soklíky, lišty, hrany 10 rovné 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  11 kaskádovité (schodište) 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

  12 šikmé 05 hr. 100, 110 a 120 mm m2 

02 obklady 01 steny 01 z mäkkého kameňa 
01 hr. do 25 mm z 
remienkov 

m2 

 02 stĺpy 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 03 podhľady 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 04 ostenia 02 z tvrdého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

 05 parapety 01 z mäkkého kameňa 
02 hr od 25 do 50 mm 
dosky 

m2 

  02 z tvrdého kameňa 
03 hr. od 60 do 90 mm 
dosky 

m2 

   04 hr.od 100 do 120 mm 
dosky 

m2 

  

73 Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 liate terazzo 01 schodiská 01 drvina prírodná 01 stupne rovné m2 

  02 drvina farebná 02 stupne podkosené m2 

   03 stupne profilované m, m2 

   04 schodnice m2 

 02 sokle 02 drvina farebná 01 rovné m, m2 

   02 rovné s polžiabkom m2 

   03 šikmé, schodiskové m, m2 

 03 podlahy jednoduché 02 drvina farebná 01 hr. 20 mm m, m2 

   02 hr. 30 mm m2 

   03 hr. nad 30 mm m, m2 

 04 obruby podláh 02 drvina farebná 01 šírky 100 mm m, m2 

   02 šírky 200 mm m2 

 05 kazetové podlahy 02 drvina farebná 
01 hr. 20 mm, cez 0,25 do 
2,0 m2 

m, m2 

   02 hr. nad 20 mm m2 

 06 obklady parapetov 02 drvina farebná 01 hr 20 mm m, m2 
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 07 dilatačné škáry 03 farebné kovy 01 vložky m 

  04 PVC 01 vložky m 

  05 mozaika 01 keramická, sklenná m 

02 syntetické 01 liate 03 epoxidové 01 hr. do 3 mm m2 

  04 polyesterové 02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

 02 plastbetón 03 epoxidový 01 hr. 10 mm m2 

   02 h. nad 10 do 14 mm m2 

   03 hr. 14 mm m2 

   04 žľaby odtokové m2 

   05 soklíky m 

  04 polyesterový 01 hr. 23 mm m2 

 03 plastmalta 03 epoxidová 01 hr. 6 mm m2 

  04 polyesterová 01 hr. 6 mm m2 

 04 laminované 04 polyesterové 01 hr 4 mm m2 

 05 stierky 03 epoxidová 01 hr. do 4 mm m2 

  05 silikátové 02 hr. nad 4 do 12 mm m2 

  07 polyuretánové 03 hr. nad 12 mm m2 

 06 nátery 03 epoxidové 01 betónových m2 

  04 polyesterové 02 drevených m2 

  06 disperzné 02 drevených m2 

 07 polymérmalta 03 epoxidová 01 hr. do 3 mm m2 

   02 hr. nad 3 do 6 mm m2 

   03 hr. nad 6 do 20 mm m2 

   04 hr. nad 20 mm m2 

  

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 vlysové 01 podlahy 00  01 lepené m2 

   02 pribíjané m2 

02 parketové 01 podlahy 01 tabule parketové 01 lepené m2 

  02 tabule mozaikové 02 pribíjané m2 

  03 tabule laminátové 01 lepené m 

  04 tabule parketové 
veľkoplošné 

02 pribíjané m2 

  05 kazetové 03 voľne položené m2 

  06 podložka 03 voľne položené m2 

 02 soklíky 01 lišty dubové 01 lepené m2 

  02 lišty bukové 02 pribíjané m2 

  03 lišty z iných drevín 04 priskrutkované m 

   05 zaklapnuté m 

03 povlakové 01 podlahy 01 z gumy 01 lepené m2 

  02 z plastov (PVC) 03 voľne položené m2 

  03 z textilu 03 voľne položené m2 

  04 z korku 03 voľne položené m2 

  05 z linolea 03 voľne položené m2 

 02 schodiská 05 z linolea 01 lepené m2 

 03 soklíky, hrany, lišty 05 z linolea 04 priskrutkované m 

  

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 
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Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

03 tapetovanie 01 úprava podkladu 34 napustením  m2 

  42 obrúsením  m2 

 02 stropov 43 tapety lepené 01 papierové m2 

 03 stien 44 tapety samolepiace 02 vliesové m2 

   03 vinylové m2 

   04 sklotextilné m2 

   05 nálepky m2 
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454410 Sklenárske práce 

  
45441000-0 Sklenárske práce 
  
  

86 Zasklievacie práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 steny, priečky 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

02 zábradlia 
02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 
02 sklo ľadované a 
matované 

04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo profilované 01 výšky do 1 m m2 

   02 výšky do 2 m m2 

   03 výšky do 3 m m2 

  08 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

03 strechy, svetlíky 01 s podtmelením na lišty 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

04 okná, dvere 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 01 hr. 2 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

02 hr. 3 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 03 sklo plavené 03 hr. 4 mm m2 

 04 bez tmelenia 03 sklo plavené 04 hr. 5 mm m2 

   05 hr. 6 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

  05 sklo válcované 11 hr. 3-4 mm m2 

   12 hr. 4-6 mm m2 

  06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 
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05 výklady a firemné štíty 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 04 hr. 5 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

03 sklo plavené 05 hr. 6 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 03 sklo plavené 06 hr 7 mm m2 

 04 bez tmelenia 03 sklo plavené 07 hr. 8 mm m2 

   08 hr. 9 mm m2 

   09 hr. 10 mm m2 

   10 hr. 12 mm m2 

  04 sklo Elektrofloat 05 hr. 6 mm m2 

   07 hr. 8 mm m2 

   09 hr. 10 mm m2 

   10 hr. 12 mm m2 

  07 sklo bezpečnostné 15 hr. 4 až 8 mm m2 

   16 hr. 8 až 12 mm m2 

  09 sklo izolačné-dvojsklo 01 plochy do 1,5 m2 m2 

   02 plochy nad 1,5 do 3 m2 m2 

   03 plochy nad 3 do 5 m2 m2 

06 podhľady 01 s podtmelením na lišty 01 sklo ťahané 03 hr. 4 mm m2 

 02 s podtmelením a 
zatmelením 

02 sklo ľadované a 
matované 

03 hr. 4 mm m2 

 03 do profilového tesnenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

 04 bez tmelenia 
06 sklo valcované s 
drôtenou vložkou 

13 hr. 6-8 mm m2 

  07 sklo bezpečnostné 14 hr. do 4 mm m2 

   15 hr. 4 až 8 mm m2 
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454420 Nanášanie ochranných vrstiev - maliarske a natieračské práce 

  
45442000-7 Nanášanie ochranných vrstiev 
  
  

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 nátery 01 oceľové konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  03 farba chlorkaučuková 03 dvojnásobné ks, m 

  04 farba vinylová 04 trojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 05 štvornásobné m2 

  06 farba polymerátová 06 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 06 reaktívny m2 

  08 farba epoxidechtová 06 reaktívny m2 

  09 farba epoxipolyesterová 06 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 06 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 06 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 06 reaktívny ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 reaktívny m2 

  17 silikónové 06 reaktívny m2 

 02 kovové doplnkové 
konštr. 

01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  04 farba vinylová 03 dvojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 04 trojnásobné m2 

  06 farba polymerátová 05 reaktívny m2 

  07 farba epoxidová 05 reaktívny m2 

  08 arba epoxidechtová 05 reaktívny m2 

  10 farba polyuretanová 05 reaktívny m2 

  11 farba disperzná 05 reaktívny m2 

  12 farba plumbinolová 05 reaktívny m2 

  13 farba nitrocelulózová 05 reaktívny m2 

  14 lak asfaltový 05 reaktívny m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

05 reaktívny m2 

 03 vykurovacie telesá 01 farba olejová 01 rebrové rúry m2 

  02 farba syntetická 01 rebrové rúry m2 

  11 farba disperzná 03 oceľové doskové m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 liatinové m2 

 04 potrubie a armatúry 01 farba olejová 01 do DN 50 mm m2 

  02 farba syntetická 02 do DN 100 mm m2 

  03 farba chlórkaučuková 03 do DN 150 mm ks, m 

  07 farba epoxidová 04 do DN 200 mm m2 

  11 farba disperzná 05 do DN 300 mm m2 

  12 farba plumbinolová 06 nad DN 300 mm ks, m 

  14 lak asfaltový 06 nad DN 300 mm m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

06 nad DN 300 mm m2 
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 05 klampiarske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

   03 dvojnásobné ks, m 

 06 stolárske konštrukcie 01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  07 farba epoxidová 03 dvojnásobné m2 

  10 farba polyuretánová 06 napustením m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

07 lakovaním m2 

 07 tesárske konštrukcie 01 farba olejová 02 jednonásobné m2 

  02 farba syntetická 03 dvojnásobné ks, m 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

04 trojnásobné m2 

  16 farba fungicídna 06 napustením m2 

  17 farba emulzná 07 lakovaním m2 

 08 omietky a betónové 
povrchy 

01 farba olejová 01 stropov m2 

  02 farba syntetická 02 stien m2 

  03 farba chlórkaučuková 02 stien m2 

  04 farba vinylová 02 stien m2 

  05 farba polystyrénová 02 stien m2 

  07 farba epoxidová 02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  08 farba epoxidechtová 02 stien m2 

  10 impregnačný 
polyuretánový náter 

02 stien m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

01 stropov m2 

   02 stien m2 

   03 mostoviek m2 

  16 impregnačný cementový 
náter 

03 mostoviek m2 

 09 úpravy povrchov strojov 
a zariadení 

01 farba olejová 01 základný m2 

  02 farba syntetická 02 jednonásobné m2 

  03 farba chlorkaučuková 03 dvojnásobné ks, m 

  04 farba vinylová 04 trojnásobné m2 

  05 farba polystyrénová 05 štvornásobný m2 

  06 farba polymerátová 06 päťnásobný m2 

  07 farba epoxidová 07 šesťnásobný m2 

  09 farba epoxipolyesterová 08 sedemnásobný m2 

  10 farba polyuretanová 08 sedemnásobný m2 

  11 farba disperzná 08 sedemnásobný m2 

  12 farba plumbinolová 08 sedemnásobný m2 

  14 lak asfaltový 08 sedemnásobný m2 

  15 farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

08 sedemnásobný m2 

  51 otryskanie 01 kremičitým pieskom m2 

   02 kovovou drvinou m2 

  52 metalizácia 01 kremičitým pieskom m2 

   02 kovovou drvinou m2 

   03 meďou m2 

02 maľby 01 úprava podkladu 21 mlieko vápenné 01 jednonásobné m2 
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   02 dvojnásobné m2 

  22 stierka 
06 miestnost do 3,80 m 
výšky 

m2 

   07 miestnosť nad 4,80 m 
výšky 

m2 

 02 stien 21 farba vápenná 01 jednonásobné m2 

 03 stropov 23 farba glejová 02 dvojnásobné m2 

  24 farba latexová 05 viacfarebné m2 

  25 zmesi práškové 05 viacfarebné m2 

  26 zmesi tekuté 05 viacfarebné m2 

  28 štruktúrovaný povrch 
01 miestnosť do 3,80 m 
výšky 

m2 

   02 miestnosť nad 3,80 m 
výšky 

m2 

  29 bandážovanie 01 šírky do 0,10m m 

   02 šírky nad 0,10 do 0,25 m m 

 04 ostatné práce 30 valčekovanie 01 jednofarebné m2 

   02 dvojfarebné m2 

  32 šablónovanie 01 vlysov m2 

   02 plošné m2 

04 úpravy povrchov 01 otryskanie 41 kremičitým pieskom 01 tr.I. m2 

  42 kovovou drvinou 02 tr.II. m2 

   03 tr.III. m2 

   04 tr. IV. m2 
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454500 Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov 

  
  

05 Búracie práce a demolácie 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

09 doplňujúce práce 
02 úprava stavebných 
konštrukcií vysokotlakým 
vodným lúčom 

04 betónových 01 čistenie hod 

  05 železobetónových 01 čistenie m2 

  07 kovových 01 čistenie hod 

  

61 Izolatérske práce 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

04 akustické, protiotrasové 
01 bežných stavebných 
konštrukcií 

02 pásmi 
01 voľne uložené, 
skrutkované 

m2 

  08 doskami, panelmi 02 lepené m2 

  11 rohožami 
03 prekrytie, fóliou, 
pletivom, drôtom 

m2 

  

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 

  

Druh (činnosti) konštrukcie 
Charakteristika (činnosti) 

konštrukcie 
Materiálová charakteristika 

konštrukcie 
Doplňujúca materiálová 

charakteristika konštrukcie 
MJ 

01 nátery 
09 úpravy povrchov strojov 
a zariadení 

51 otryskanie 01 kremičitým pieskom m2 

   02 kovovou drvinou m2 

  



1102 

 

  

455000 Prenájom stavebných strojov a zariadení a strojov a zariadení 
stavebného inžinierstva s obsluhou 
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