
A. Vyjadrenia neštandardných vplyvov oproti bežným zakalkulovaným v SON 
 
Poznanie problematiky času práce aj času nevyhnutných prestávok je na objektívne vyjadrenie 
priamych miezd nevyhnutné. Pri aplikácii SON preberáme aj komplex v nich obsiahnutých smerných 
normatívov času práce. Takýto stav je prijateľný, pokiaľ konkrétne podmienky realizácie nie sú oproti 
bežným diametrálne odlišné. Aj keď v bežnej práci kalkulant obvykle nezohľadňuje tieto konkrétne 
rozdiely v spotrebe času, môže odbornou analýzou stanoviť aspoň extrémne rozdiely oproti bežným 
výpočtom, alebo odborným odhadom upraviť smerné časy práce v položkách SON. To mu umožní 
korigovať očakávané výkony pracovníkov, aj vzhľadom na možné ohrozenie ich zdravotného stavu.  

 
 

 Vplyv charakteristiky staveniska 
 

Cesta na pracovisko a späť (ako jeden z komponentov času zmenovej práce), je v SON 
zohľadnená do vzdialenosti 100 m a úrovne do štvrtého podlažia. Takýto čas je vyjadrený v 
spomínaných smerných orientačných cenách. Je evidentné, že napr. pri výstavbe 20-
podlažnej budovy narastá cesta na pracovisko a späť, a to nielen v príchode a odchode, ale aj 
v spojitosti s osobnými potrebami pracovníka (WC, jedlo atď.). Analogicky to platí pri 
vodorovnej vzdialenosti (výrazne sa to prejaví najmä pri líniovej stavbe). 
 
Napríklad ak cesta na pracovisko je 600 m (oproti obsiahnutému v SON je to o 500 m viac) a 
objekt, na ktorom sa pracuje, má 12 podlaží (oproti obsiahnutému v SON je to o 8 podlaží 
viac) a v objekte sú mobilné WC a cesta do miesta stravovacieho priestoru je rovnaká ako 
cesta na pracovisko. 
 
Výpočet času spotrebovaného navyše bude: 
2 x (600 m – 100 m) = 1000 m x 1,2 normominúty na 100 m = 12 normominút 
2 x (12 podl. – 4 podl.) = 16 podl. x 0,5 normominúty na podl. = 8 normominút 
Spolu navyše 20 normominút na cestu tam a späť. 
 
Cesta na pracovisko a z pracoviska do stravovacieho priestoru a späť = 2 x 20 normominút 
= 40 normominút. 
 
Upravený dávkový (smenový) čas bude 15 min. (dávkový čas zakalkulovaný v SON) + 16 
min. (čas na prirodzené potreby zakalkulovaný v SON) + 40 min. (naviac čas spotrebovaný 
konkrétnou cestou na pracovisko a z pracoviska). 

 
 

 Vplyv parametrov objektu 
 

Technologická manipulácia horného okruhu je v SON do 3,7 m (uvedené aj v Pravidlách).  
 
Napríklad ak svetla výška podlažia je 5,40 m bude potrebné v predmetnom podlaží materiál 
podávať na lešenie nie 1-krat (výška podávania 2 m), ale 2-krat, čo predstavuje navyše 
prácnosť 0,4 Nh/t presunu. 
Výpočet dopočtu k cene za tonu presunu: 
0,4 Nh x 5,07 € mzdový náklad (3,147 € x 1,19 (doplnkové mzdy) x 1,352 (odvody)) = 
2,03 € + 48 % výrobná réžia + 15 % správna réžia = 3,30 € + 15 % zisk = 3,80 €/t 

  
  



 Vplyv dávkového času práce v prípadoch, keď dávka je menšia ako zmena 
 

Čas prace (dávky) na zákazke nech je 3,5 hodiny. Čas obsiahnutý v zmenovom čase je 
 
15 +6 (pre tri hodiny) + 15 + 8 (pre 4 hodiny)  
      = 22 normominút 
   2 
 
Potrebné navýšenie nákladov na mzdu je: 
22/(210-22) = 1,12 koef.  

 
 

 Vplyv zvýšenej teploty pracoviska 
 

V normách času práce sa uvažuje s optimálnymi a prípustnými mikroklimatickými 
podmienkami pre teplé a chladné obdobie roka (tabuľky 2 a 3 vyhlášky 544/2007 Z.z.). Pri 
vyšších a nižších teplotách klesá pracovný výkon a narastá aj spotreba oddychového času. 

 
Vypočítaj index času na zvláštny oddych (teplo) pre aklimatizovaného pracovníka mužského 

pohlavia pri teplote 28°C a rýchlosti prúdenia vzduchu ≤ 0,1 m.s-1, ak prácu vykonáva v 75 

% v 2. triede a 25 % v 3. triede (tabuľka č 1, vyhlášky 544). 
 
Podľa tabuľky č 6. vyhlášky 544 index: 
 
480 – 15 (čas dávkový) – 16 (čas na prirodzené potreby)  
        = 1,39 
75 % x 352 (tr. 2) + 25 % x 230 (tr. 3) 
 
Ak v konkrétnom prípade sa práca vykonáva v priestore s teplotou 28 °C, navýšia sa 
mzdové náklady koeficientom 1,39 
 

 Vplyv pracovnej polohy – sťažený výkon 
 

Vychádza sa z hodnotenia fyzickej záťaže v závislosti od pracovných polôh (ležiac, sediac, v 
drepe, v predklone), vysledovaných fyziologickými laboratóriami. 
 
Vypočítaj index času na zvláštny oddych, vyjadrujúci predmetný sťažený výkon. 
 
I = PO2../Pmax 
 
Priemerná záťaž pri pracovnej polohe 
 

v stoji   31/28,8 = 1,08 koef. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v drepe 28,8/25,6 = 1,13 koef. 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



Ďalej uvedené vplyvy z priestorových dôvodov uvádzame len v prehľade.  
 

 Vplyv teritoriálny (územný) 

 Vplyv sťažených podmienok 

 Vplyv klimatický 

 Vplyv prevádzky investora 

 Vplyv cestnej prevádzky 

 Vplyv železničnej a mestskej koľajovej dopravy 

 Vplyv presunu staveniskových kapacít na vzdialené miesto realizácie 
 
 
  



B. Zohľadnenie návodu a vymedzení STN a SON pri spracovanie rozpočtov 
 
Pri vlastnom zostavovaní rozpočtov, rozpočtovaní každej konkrétnej položky výkazu výmer, 
vyhľadáme vhodnú cenníkovú položku SON, pred jej zápisom preveríme, či zodpovedá požadovaným 
kvalitatívnym podmienkam, či je v súlade s STN, s vymedzujúcimi článkami Pravidiel (pre všetky 
cenníky), so všeobecnými podmienkami v úvode konkrétneho cenníka (pre celý cenník), alebo 
v poznámkach uvedených v cenníkových listoch na konci príslušného súboru cien (pre súbor 
cien). 
 
Ďalej uvádzame ukážky rozpočtovania priamo ovplyvnené STN, pravidlami, úvodnými ustanoveniami 
cenníka a podľa poznámok k súboru cien. Ukážky sú spracované na činnosti, preto bolo racionálne v 
nich aplikovať databázu Cenekon TSP. 
 
 

1. UKÁŽKY POSTUPU PODĽA STN PRI ZEMNÝCH PRÁCACH 
 
Príklad 1.1 
Spracujte rozpočet výkopu v triede zeminy 3 a lepivosti 30%, pri použití záporového paženia, keď 
dĺžka výkopu je 5,0 m a hĺbka 2,0 m. 
STN priamo predpisujú: 
Citácia čl. z STN Zemné práce. 
Svetlá šírka pracovného priestoru na izoláciu líca stavebnej konštrukcie privráteného ku stene výkopu, 
bez ohľadu na druh izolácie, nemá byť menšia ako rozmery uvedené v tab. 1. Svetlé šírky uvedené v 
tomto článku sa merajú podľa obr. 1 
Tab. 1 Najmenšia šírka pracovného priestoru na zhotovenie izolácie: 

 
Citácia čl. z STN Zemné práce 
Šírka paženia stien vo výkope je 0,10 m bez ohľadu na to, či sa paží jedna alebo obidve 
protiľahlé steny a bez ohľadu na druh paženia, ak zo statického výpočtu prvkov 
paženia nevyplýva väčšia šírka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozšírenie výkopu o priestor na paženie sa uvažuje, ak je 
paženie predpísané Projektom 
Výpočet výmery pri zohľadnení priestoru na izoláciu: 
(0,1 m + 1,2 m z tabuľky 1) x 2,0 m x 5,0 m = 13,0 m3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Príklad 1.2 
Spracujte rozpočet výkopu pri použití paženia v triede zeminy 3 a lepivosti 30 %, pre zhotovenie 
debnenia podľa obrázku 5-5, keď dĺžka výkopu je 5,0 m a výška 2,0 m. 
 
Citácia čl. z STN Zemné práce 
Svetlá šírka priestoru potrebného na debnenie líca neizolovanej konštrukcie z betónu privráteného k 
stene výkopu sa rovná 0,15 m pre každé debnené líce bez ohľadu na hĺbku výkopu. V prípade, ak 
použitá konštrukcia a spôsob debnenia vyžadujú pracovný priestor prístupný, jeho svetlá šírka nemá 
byť menšia od rozmerov uvedených v tab. 2. Svetlé šírky, uvedené v tomto článku, sa merajú podľa 
obr. 3 
. 
Tab. 2 Najmenšia šírka pracovného priestoru na použitie debnenia: 
Výpočet pri zohľadnení priestoru na debnenie: 
 

 
 
 
  



 
 
 
 
[0,6 m (tabuľka 2) + 0,1 m (paženie) + 0,15 
(debnenie)] x 2,0 m x 5,0 m = 8,5 m3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



2. UKÁŽKY POSTUPU PODĽA PRAVIDIEL PRI ZEMNÝCH PRÁCACH 
 
Príklad 2.1 
Spracujte rozpočet na ochranné ohradenie výkopu ryhy v zastavanej oblasti s pohybom osôb. Dĺžka 
ryhy 60,0 m, šírka do 2,0 m a hĺbka 2,0 m. 
 
Podľa bodu II/5 Pravidiel v cenách nie sú započítané náklady na ochranné a záchytné konštrukcie. 
 
Vyčíslenie: (60,0 m + 3,0 m) x 2 = 126 m (Použije sa z činnosti Zemné práce – Ochranné zábradlie 
okolo výkopu). 
 

 
 
 
Príklad 2.2 
Spracujte rozpočet za realizáciu 1 500 m2 epoxidových náterov oceľových konštrukcií so základným 
náterom reaktívnou farbou, jednonásobne, keď sú práce vykonávané z povrazového rebríka, s 
použitím 3 % prirážky. 
 
Podľa čl. V/2 Pravidiel, v cenách nie sú obsiahnuté náklady na práce vykonávané bez pevnej 
pracovnej podlahy, to znamená z povrazového rebríka, zo závesnej sedačky, z pevného rebríka nad 
10 m, alebo z pracovnej plošiny zavesenej na lanách. Preto pri realizácii prác za uvedených 
podmienok sa individuálne dopočíta viac náklad, alebo je možné dohodnúť na uplatnení 3 % prirážky. 
Posúdenie: 
Vzhľadom na článok sa rozpočtuje 1500 m2 + 3 % prirážka k množstvu = 1545 m2. 
 
 

 
  



3. UKÁŽKY POSTUPU V SÚLADE S ÚVODNÝMI USTANOVENIAMI JEDNOTLIVÝCH 

SON 
 
Príklad 3.1 
Spracujte rozpočet na výkop v triede zeminy 3 a lepivosti 30 %, zárezu pre podzemné vedenie v 
rozsahu 200 m úseku a 1800 m3 objemu, keď sa výkopok ukladá na obidve strany a výkop rýh pre 
podzemné vedenie, keď výkopok je možné ukladať len na jednu stranu v dĺžke 100 m a objeme 500 
m3. 
Podľa čl. 3314 ods. b, ak presahuje objem výkopu pre podzemné vedenia pri jamách, ryhách a 
zárezoch pre podzemné vedenia na určitom úseku priemerne 3,5 m3 na 1 m ich dĺžky a ak sa ukladá 
výkopok pozdĺž výkopu na jednu stranu, príp. 7 m3, ak sa ukladá výkopok na obidve strany, oceňuje 
sa naviac: 
a) pri jamách a ryhách jedno premiestnenie výkopu na teréne cenami prehodenie výkopu, 
b) pri zárezoch pre podzemné vedenia vodorovné premiestnenie výkopu na teréne do vzdialenosti 20 
m vo všetkých prípadoch, keď objem výkopu presahuje 3,5 m3 na 1 m jeho dĺžky, a to vždy pre objem 
výkopu presahujúci 3,5 m3, alebo 7 m3 na 1 m dĺžky podzemného vedenia.“ 
Posúdenie: 1800 m3 : 200 m = 9 m3, čo je viac ako 7,0 m3, 500 m3 : 100 m = 5 m3, čo je viac ako 
 3,5 m3, Výmera a návrh zodpovedajúcich položiek. (9 – 7) x 200 m = 400 m3 naviac vodorovného 
premiestnenia do 20 m a 500 m3 naviac prehodenia výkopu.  



Príklad 3.2 
Spracujte rozpočet na odkopávku v zemine triedy 3, lepivosti 30 % v rozsahu 4000 m3, pri ploche 
pláne zemného telesa 6000 m2, pre miestnu komunikáciu v obci. 
 
Podľa čl. 3111, ods. b, ak nepresahuje priemerný objem všetkých odkopávok a prekopávok pri 
objektoch ciest a miestnych komunikácií v obciach 1 m3/m2 plochy pláne zemného telesa, oceňujú sa 
tieto odkopávky a prekopávky cenami súborov cien pre množstvo do 1 000 m3.“ 
Posúdenie: 4000/6000 = 0,67 m3/m2, čo je menej ako 1 m3/m2, preto rozpočtujeme odkopávku 
variantom do 1000 m3. 
 
 
 

 
 
 
Príklad 3.3 
Spracujte rozpočet pre pojazdné lešenie s objemom 200 m3, keď objem nahrádzaného lešenia je 
3600 m3. 
 
Podľa čl. 3551 množstvo merných jednotiek pojazdného lešenia sa rovná 1/3 množstva jednotiek 
nahrádzaného radového, priestorového lešenie, pokiaľ objem pojazdného lešenia je menší alebo 
rovný 1/20 objemu, alebo pokiaľ plocha pojazdného lešenia je menšia alebo sa rovná 1/15 plochy 
nahrádzaného lešenie. Objem pojazdného lešenia nahradzujúce lešenie priestorové sa určí ako súčin 
plochy rámu podvozku a výšky uvažovanej od roviny na ktorej sa lešenie pohybuje k vrchnej plošine 
podlahy lešenia. 
Posúdenie: 
200/3600 m3 = 0,056 (1/0,056= 18x). Pretože objem pojazdného lešenia je menší ako 1/20 
nahrádzaného, rozpočtujeme ho 1/3 výmery nahrádzaného, t. j. 3600/3 = 1200 m3. 
 
 
 
  



Príklad 3.4 
 
Spracujte alternatívne rozpočet na jednicu (m2) povrchových úprav hladkých vápenocementových 
omietok, po odklonoch od zvislice 15 a 80°. 
Podľa čl. 3111a Vnútorné úpravy podľa uvedenej prílohy omietkou na konštrukciách odklonených od 
zvislej roviny menej než 15° sa oceňujú ako steny. Podľa čl. 3111b Povrchové úpravy omietkou na 
spodných plochách konštrukcií odklonených od vodorovnej roviny do 60° sa oceňujú ako stropy. 
 
Riešenie kritérií pre zaradenie povrchových úprav podľa sklonu: 
Zodpovedajúca položka ocenenia úpravy povrchov pri: 
a) odklone od zvislice 15° ocení sa ako povrchová úprava steny bez príplatku, 
b) odklone od zvislice 80° ocení sa ako povrchová úprava stropu bez príplatku. 
 
 
Prehľad kritérií pre zaradenie povrchových úprav podľa sklonu: 
 
  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Príklad 3.5 
Spracujte rozpočet izolácie proti chemickým vplyvom prieniku v strope rozmerov 5,0 x 5,0 m, hr. 20 
cm a určite zodpovedajúcu položku. Prienik s rozmermi 0,8 x 0,8 m, s výškou 0,6 m + 0,2 m (strop), 
podľa obrázku  
 
Podľa čl. 311 izolácia zvislých vnútorných plôch prienikov v stropoch sa oceňuje pri výške do 1 m ako 
izolácia stropov a nad 1 m ako izolácia stien. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 
Príklad 3.6 
 
Spracujte rozpočet na pokládku terazzovej dlažby, v miestnosti 5,0 x 2,0 m, podľa obrázku  
 
Podľa čl. 321 Príplatok k cene za plochu do 5 m2 jednotlivo aj pre priestory ohraničené vopred 
osadenými pevnými priečkami na súvislo položenej podlahe plochy nad 5 m2. 
 
  



 
 
Príklad 3.6 
Spracujte výmeru maľby klenby kláštornej, s rozmermi - dĺžka klenby 10 m, svetlosť 5,0 m a výška 
klenby 0,5 m. 
 
Podľa čl. 3513 Plocha malieb klenieb sa určuje v m2 podľa vzorca P = k x d(s + v), kde P = plocha 
klenby, d = dĺžka klenby, s = svetlosť klenby, v = výška klenby a koeficient pre kláštorné klenby je 1,2. 

  



4. UKÁŽKY POSTUPU V SÚLADE S POZNÁMKAMI K SÚBOROM CIEN (POLOŽIEK) 
 
Príklad 4.1 
Aplikujte správnu položku na hĺbenie nezapaženej jamy v zdrži v zemine triedy 3, lepivosti 30 %, pri 
objeme 600 m3 a spracujte rozpočet.  
 
Podľa poznámky 1 k súboru cien hĺbenie nezapažených jám v zdržiach sa oceňuje položkou objemu 
do 100 m3, aj keď skutočný objem výkopu je väčší. 
Posúdenie: Napriek objemu 600 m3, bude použitý variant do 100 m3. 
 

Príklad 4.2 
Spracujte rozpočet pre odvoz výkopku z dočasnej skládky v objeme 1000 m3 do 50 m, ak projekt 
vylučuje pri 200 m3 použitie dozéra. 
 
Podľa poznámky 5 k súboru cien 010602 Vodorovné premiestnenie, „ak sa premiestňuje výkopok z 
dočasných skládok do 20 alebo 50 m, neoceňuje sa nakladanie výkopu aj keď sa vykonáva. Toto 
ustanovenie sa nepoužije, ak projekt vylučuje použitie dozéra. 
Posúdenie: 
Vzhľadom na vylúčenie použitia dozéra pri 200 m3 výkopku, okrem základnej položky vodorovného 
presunu výkopku sa pre tento objem rozpočtuje aj položka nakladanie výkopku. Zostávajúci objem 
800 m3 oceňujeme bez nakladania, nakoľko na tento objem neplatí vylúčenie použitia dozéra.  



C. ZOHĽADNENIE STAVENISKOVÝCH A LEGISLATÍVNYCH DANOSTÍ 

V ROZPOČTE 
 
Pre prácu rozpočtára je nevyhnutné poznať nielen predmetnú stavbu, ale aj jej situovanie, 
staveniskové podmienky, komunikácie a vôbec všetky relevantné skutočnosti. Musí totiž prihliadať na 
všetky požiadavky na stavenisko, uvedené v Zbierke zákonov č. 374/1990 vyhlášky o bezpečnosti 
práce a technických zariadení pri stavebných prácach, menovite § 11 až § 16 a zohľadniť ich v 
ocenení predmetnej stavby. Uvádzame aspoň stručný prehľad vybraných ustanovení: 
• § 11 odsek 2 „Stavenisko v zastavanom území obce alebo v mieste výkonu stavby musí byť 
oplotené do výšky najmenej 1,8 m. Pri líniových stavbách alebo staveniskách, na ktorých sa 
vykonávajú krátkodobé práce, postačí ohradenie dvojtyčovým zábradlím do výšky 1,1 m alebo iným 
vhodným opatrením; 
• § 11 odsek 5 „Oplotenie alebo ohradenie zasahujúce do verejných komunikácií musí byť v noci a pri 
zníženej viditeľnosti opatrené výstražným červeným svetlom v čele prekážky a ďalej vo vzdialenosti 
minimálne každých 50 m“. 
• § 11 odsek 8 „Všetky vstupy na stavenisko, montážne priestory a prístupové cesty, ktoré k nim 
vedú, sa musia označiť bezpečnostnými značkami a tabuľkami so zákazom vstupu na stavenisko 
nepovolaným osobám“. „Oplotenie staveniska musí mať uzamykateľné vstupy a výstupy.“ 
• § 12 odsek 3 „Minimálna šírka komunikácie na chôdzu na stavenisku musí byť 0,75 m, pri 
obojsmernej prevádzke šírka 1,5 m. Komunikácie na chôdzu s väčším sklonom ako 1:3 musia mať 
aspoň na jednej strane jednotyčové zábradlie vysoké 1,1 m“. 
• § 12 odsek 4 „Podchodové výšky musia byť minimálne 2,1 m, výnimočne možno túto výšku znížiť na 
1,8 m, pričom sa musia vykonať potrebné bezpečnostné opatrenia napr. vyznačením alebo náterom“. 
• § 12 odsek 6 „Prekážky vyššie ako 0,1 m, napr. koľajnice, rúrky alebo hadice na komunikáciách, 
ktorými prechádzajú osoby alebo ktoré slúžia doprave, musia byť vybavené priechodmi a prejazdmi 
zodpovedajúcej únosnosti.“ 
• § 13 odsek 1 „Všetky otvory a jamy na staveniskách (pracoviskách) alebo komunikáciách, kde hrozí 
nebezpečenstvo pádu osôb, musia byť zakryté alebo ohradené.“ 
• § 14 odsek 4 „Na rebríkoch sa nesmú vykonávať práce, pri ktorých sa používajú pneumatické 
nástroje; vstreľovacie prístroje, reťazové píly a iné nebezpečné nástroje“. 
• § 14 odsek 7 „Rebríky používané na výstup musia presahovať výstupnú plošinu o 1,1 m. Presah 
rebríka sa môže nahradiť pevnými držadlami alebo inou pevnou časťou konštrukcie, za ktorú sa 
možno spoľahlivo zachytiť.“ 
• § 15 odsek 5 „Skladovacie plochy musia byť urovnané, odvodnené, spevnené a označené 
bezpečnostnými tabuľkami zakazujúcimi vstup nepovolaným osobám“. 
• § 15 odsek 8 „Skladovaný materiál musí byť uložený tak, aby bola po celý čas skladovania 
zabezpečená jeho stabilita podložkami, zarážkami, oporami, stojanmi, klinmi, previazaním a pod. a 
aby nedošlo k jeho znehodnoteniu.“ 
• § 16 odsek 2 „Pri ručnom ukladaní sa môžu sypké materiály navŕšiť len do výšky 2 m.“ „Pri ručnom 
odbere alebo odbere mechanickou lopatou z hromád vyšších ako 2 m musí sa miesto odberu upraviť 
tak, aby nevznikali previsy a výška steny nepresiahla 1,5 m“. 
• § 16 odsek 4 „Vrecia so sypkým materiálom sa môžu ručne ukladať do výšky 1,5 m, pri 
mechanizovanom ukladaní do výšky 3 m.“ „Okraje hromád sa musia zabezpečiť pomocným 
zariadením (oporou, stenou a pod.) alebo sa musia vrecia uložiť v bezpečnom sklone a väzbe, aby 
nedošlo k ich zosunutiu.“ 
Ak na predmetnej stavbe sú podmienky zodpovedajúce uvedeným ustanoveniam, 
musí ich rozpočtár zohľadniť v ocenení stavby. 
 
 
Analogicky to platí o zohľadnení bezpečnostných a protipožiarnych predpisov pri rozpočtovaných 
druhov prác. Z priestorových dôvodov ukážky neuvádzame.  


