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POROVNANIE KALKULÁCIÍ 
NÁKLADOV ZARIADENIA 
STAVENISKA 
 
COMPARISON OF COST CALCULATIONS CONSTRUCTION SITE EQUIPMENT 
 
Ing. Silvia Hajduchová1 
 
Autorka pôsobí ako interná doktorandka na Katedre technológie stavieb  Stavebnej fakulty na 
Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Vo svojej dizertačnej práci sa venuje 
optimalizácii zariadenia staveniska ako návrhu, tak i kalkuláciám znižovania nákladov 
zariadenia staveniska. 
 
Author acts as a PhD student at the Department of Building Technology  at the Faculty of 
Civil Engineering at the Slovak University of Technology in Bratislava. Doctoral thesis is 
devoted to the optimization of construction site equipment such as design, as well as 
calculations of reducing costs of construction site equipment.. 
 
Abstract 
The article examined problem valuation cost of construction site equipment, which consists of 
elaboration the budget with respect to the costs associated with the placement of buildings. 
Secondary budgetary costs include the cost of construction site equipment. Currently, two 
methods are used for calculating the cost. Both methods have their pluses and minuses. They 
are used mainly when individual items can not work optimally include the cost of building 
site. Subsequently, the contractor must decide whether to calculate the cost of construction 
site equipment individual calculation or indicative rates. 
Key words: construction site equipment, individual calculation, cost 
 
Abstrakt 
V článku je rozpísaná problematika oceňovania nákladov zariadenia staveniska, ktorá spočíva 
vo vypracovaní rozpočtu s ohľadom na náklady spojené s umiestnením stavby. Do vedľajších 
rozpočtových nákladov patria aj náklady na zariadenie staveniska. V súčasnosti sa používajú 
dva spôsoby výpočtu nákladov. Obidve metódy majú svoje plusy a mínusy. Využívajú sa 
hlavne, keď nemožno do jednotlivých položiek prác optimálne zahrnúť náklady na zariadenie 
staveniska. Následne sa musí zhotoviteľ rozhodnúť či sa bude kalkulovať náklady na 
zariadenie staveniska individuálnou kalkuláciou alebo orientačnými sadzbami. 
Kľúčové slová: zariadenie staveniska, individuálna kalkulácia, náklady 

1 Adresa pracoviska: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Radlinského 11, 813 68 
Bratislava 
 E-mail: silvia.hajduchova@stuba.sk 
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Úvod 
Základom porovnania sú vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) reprezentujúce tú oblasť 
činností zhotoviteľa, ktoré sú potrebné k realizácii stavebného diela. Potrebné ich je 
kalkulovať samostatne, nakoľko ich nie je účelné ich vykázať do základných rozpočtových 
nákladov (ZRN).  

𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍 = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 + 𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻 + 𝑀𝑀 (€) 

kde: 
HSV- hlavná stavebná výroba (práca, dodávka), 
PSV- pridružená stavebná výroba (práca, dodávka) 
M- montážne práce (práca, dodávka).  
 
Medzi VRN zaraďujeme najmä: 

o zariadenie staveniska (ZS), 
o prevádzkové vplyvy (prevádzka investora, cestná prevádzka, železničná a mestská 

koľajová prevádzka a zdraviu škodlivé prostredie) (PV), 
o územie so sťaženými výrobnými podmienkami (stravné, ubytovanie, cestovné náklady, 

dopravné náklady spôsobené rušením dopravy prevádzkou v mestách,..) (SVP), 
o mimoriadne sťažené dopravné podmienky mimostaveniskovej dopravy (použitie 

mimoriadnych dopravných prostriedkov, odľahčovanie alebo nevyužívanie plného 
rozsahu nosnosti normálnych dopravných prostriedkov, prekladanie materiálu na 
vagóny úzkeho rozchodu,..) (DP), 

o doprava zamestnancov dodávateľa na pracovisko a späť (ak nie je možné zabezpečiť 
dopravu na stavenisko verejnou dopravou a dodávateľ zabezpečuje dopravu na vlastné 
náklady) (ZD), 

o mimostavenisková doprava (smerné orientačné ceny stavebných prác obsahujú 
priemerné náklady na mimostaveniskovú dopravu, ktoré nemusia v konkrétnych 
podmienkach vyhovovať, preto je vhodné stanoviť ich individuálne) (MD), 

o horská oblasť (extrémne klimatické podmienky) (HO). 

𝐻𝐻𝑍𝑍𝑍𝑍 = 𝑍𝑍𝐻𝐻 + 𝑃𝑃𝐻𝐻 + 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃 + 𝐷𝐷𝑃𝑃 + 𝑍𝑍𝐷𝐷 + 𝑀𝑀𝐷𝐷 +   𝐻𝐻𝐻𝐻 (€) 

Celkové náklady stavby (CNS) sa vypočítajú pomocou sčítania základných a vedľajších 
rozpočtových nákladov. 

𝐶𝐶𝑍𝑍𝐻𝐻 = 𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍 + 𝐻𝐻𝑍𝑍𝑍𝑍 (€) 

Zariadenie staveniska je súbor objektov a zariadení, ktoré počas realizácie stavby slúžia na 
prevádzkové, výrobné, skladovacie a sociálne účely účastníkov výstavby (dočasný účel). [4] 
Jednotlivé objekty zariadenia staveniska sa navrhujú stanovenými platnými normami 
a predpismi. Tieto objekty by mal navrhovať technológ, ale častokrát túto úlohu má 
projektant, ktorý nie vždy má dostatočné znalosti o návrhu zariadenia staveniska.  
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Kalkulovanie nákladov spojené s umiestnením stavby 
Náklady zariadenia staveniska zaraďujeme medzi náklady umiestnenia stavby (NUS). 
V súčasnosti sa náklady spojené s umiestnením stavby zvyčajne kalkulujú pomocou: 

o Orientačných sadzieb. Jedná sa o orientačné percentuálne sadzby a prirážky v členení 
podľa klasifikácie stavieb. Základňu pre orientačné percentuálne sadzby, tvoria 
základné rozpočtové náklady (ZRN) zostavené spravidla pomocou smerných 
orientačných cien stavebných a montážnych prác. Orientačné sadzby plnia funkciu 
orientačného predbežného stanovenia výšky nákladov (pre obstarávateľov, 
rozpočtárov a pod). Táto metóda sa využíva vtedy, keď nie je možné použiť 
individuálnu kalkuláciu z hľadiska nedokonalej projektovej dokumentácie. Pri tejto 
kalkulácií  vychádzame z obstarávacích nákladov na stavebné objekty. 

o Individuálnej kalkulácie. Spracováva sa pre konkrétne podmienky stavebného diela 
prípadne stavebných prác. Individuálna  
kalkulácia nákladov  spojených s umiestnením stavebných prác je možné vypracovať 
v rôznej podrobnosti, najmä z hľadiska informácií z príslušného stupňa projektovej 
dokumentácie. Individuálnu kalkuláciu spravidla spracováva iba zhotoviteľ. [1] 

Vypočítané náklady spojené s umiestnením stavby je potrebné obsiahnuť do cenovej 
kalkulácie formou:  

o príplatku k ZRN (v krycom liste stavby) cez: percentuálne sadzby NUS zo ZRN alebo 
absolútnou hodnotou NUS v €, 

o započítať do jednotkových cien konštrukcií a prác cez: index jednotkových cien alebo 
percentuálnou sadzbou výrobnej réžie. 

Orientačné sadzby nákladov spojených s umiestnením stavby    

Sadzby nákladov spojených s umiestnením stavby sa používajú na stavebných objektoch 
vrátane objektov zariadenia staveniska, na prevádzkových súboroch, na opravách a údržbe 
stavebnej povahy a pri opravách a údržbe strojov a zariadení a pri demoláciách a 
demontážach. 

PREVÁDZKOVÉ VÝROBNÉ SOCIÁLNE 

- kancelárie   
- sklady a skládky 
- údržbárske dielne 
- komunikácie 
- energetické zdroje,    
  rozvody 
- zariadenie pre 
ochranu a bezpečnosť   

     

 

- výrobne zmesí 
- prípravne výstuže 
- tesárske výrobne 
- výrobne dielcov 

 

- šatne, umyvárne 
- záchody 
- jedálne 
- prístrešky 
- ubytovne (na  
 stavenisku 
zriedkavé) 
- ošetrovne 

 

ZARIADENIE STAVENISKA 

Obrázok 1 Rozdelenie zariadenia staveniska [4] 
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Základňa orientačných sadzieb NUS: 
o Základňu pre percentuálne sadzby nákladov, ktoré sú spojené s umiestnením stavby, 

tvoria základné rozpočtové náklady (ZRN) zostavené pomocou smerných 
orientačných cien stavebných a montážnych prác. Do základne nezahŕňame stavebné a 
montážne práce ocenené hodinovými zúčtovacími sadzbami ako i dodávky umelecko- 
remeselnej výroby. 

o Do základne pre výpočet nákladov zariadenia  staveniska, vplyvov extrémnych 
klimatických podmienok a prevádzkových vplyvov sa okrem predchádzajúceho bodu 
nezapočítajú náklady na dodávku výrobkov uvedených v špecifikáciách, ktorých 
montáž sa oceňuje cenníkmi Montážne práce (M). 

o Do základne pre výpočet nákladov presunu stavebných kapacít a územia so sťaženými 
výrobnými podmienkami sa okrem prvého bodu nezapočítajú náklady na dodávku a 
montáž oceňované podľa cenníkov M. 

Individuálna kalkulácia nákladov spojených s umiestnením stavby 

Pomocou podrobnej individuálnej kalkulácie sú možné tri spôsoby kalkulácie : 

o montáž, demontáž a prevádzka zariadenia staveniska sú zhrnuté v jednej položke, 
o montáž a demontáž zariadenia staveniska sú zhrnuté v jednej položke a mesačné 

prevádzkové náklady sú uvedené ako samostatná položka, 
o náklady na zariadenie staveniska nepredstavujú samostatnú položku v rozpočte, ale sú 

zahrnuté v režijných nákladoch zhotoviteľa [5]. 

Preferovaným spôsobom je prvá varianta, v ktorej sú jednotkové ceny očistené od všetkých 
nákladov. Poskytuje dodávateľovi rýchly spôsob kontroly. V druhom spôsobe sú mesačné 
prevádzkové náklady vypočítané pomocou percentuálnych prirážok k jednotkovým cenám. 
Tie sú nepriamo závislé na dobe výstavby, pretože pri predĺžení výstavby vznikajú zvýšené 
náklady dodávateľa, ktoré nemá zahrnuté v rozpočte.  

Pri výpočte je veľmi podstatné zohľadniť nepriamo vyvolané náklady na zariadenie 
staveniska ako napríklad : 

o naloženie a vyloženie zariadenie staveniska na stavebnom dvore, 
o doprava na stavenisko a spätný odvoz, 
o naloženie a vyloženie na stavenisku, 
o montážne a demontážne práce na stavenisku. 

Nezahrnutím týchto nepriamo vyvolaných nákladov vznikajú práce, ktoré je potrebné 
vykonať a ťažko sa dodatočne oceňujú. Potom nie vždy sú finančne ohodnotené. 

Náklady na zariadenie staveniska 

Náklady na zariadenie staveniska zvyčajne kryjú náklady na: 

o kancelárie, vrátnice, strážne búdky, 
o budovy pre sociálne zabezpečenie pracovníkov stavby, 
o údržbárske dielne, sklady, spevnené plochy, garáže, prístrešky, 
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o vonkajšie oplotenie, bez ohľadu na spôsob prevedenia s výnimkou prípadov, kedy 
spôsob konštrukcie oplotenia (napr. nepriehľadné) predpíše odberateľ alebo príslušný 
orgán, 

o vnútrostaveniskové komunikácie (cesty, vlečky) vrátane mostov do 5 m dĺžky a lávok 
(s výnimkou lávok pre peších do 2 m, ktoré sú súčasťou smerných cien stavebných 
prác), úpravy prejazdov koľají na stavenisku, 

o vnútrostaveniskové rozvody elektriky od miesta pripojenia na hlavný prívod na 
stavenisku, vrátane rozvádzačov pre pripojenie prenosných rozvodových zásuvkových 
skríň resp. spotrebičov, osvetlenia staveniska (vrátane stožiarov, osvetľovacích telies a 
pod.), vnútrostaveniskové rozvody spojových zariadení, 

o vnútrostaveniskové rozvody pary, vody, plynu a stlačeného vzduchu od zdroja 
(potrubie vrátane armatúr, podpier, lávok a pod.), 

o vnútrostaveniskové kanalizácie do vzdialenosti max. 1km od obvodu staveniska 
vrátane septiku alebo žumpy bez ich vyvážania, 

o prípadné mimostaveniskové napojenie vnútrostaveniskových rozvodov (body f, g, a h) 
na zdroje energií, médií, odvodnenia a kanalizácie, 

o zemné práce nutné pre osadenie objektov zariadenia staveniska, pomocné stavebné 
konštrukcie oporné, podporné a nosné (základy pod stavebné stroje a montážne 
mechanizmy okrem žeriavových dráh a ciest pre autožeriavy s nosnosťou nad 20t), 

o dočasné ochranné zariadenia (plachty, steny, stany) pri budovaní poloodkrytých alebo 
odkrytých prevádzok, ak ich zriadenie vyžaduje technologický postup montáže. 

Obvykle kryjú aj náklady na zabezpečenie pomocných prevádzok k zhotoveniu stavebných 
a montážnych prác. Medzi tieto náklady sa  zaraďujú aj:  

o náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie k zariadeniu staveniska, 
o náklady na nájomné z prenajatých pozemkov a objektov zariadenia staveniska, 
o náklady za zriadenie, prevádzku zariadenia staveniska a prípadne likvidáciu ak bolo 

navrhnuté ako dočasné, 
o odpisy u vlastných objektov (pomerná časť opotrebenia), 
o náklady na nevyhnutné úpravy objektov využívaných ako dočasné zariadenia 

staveniska, 
o náklady na elektrickú energiu, vodu, likvidáciu znečistených vôd, vykurovanie 

objektov zariadenia staveniska, 
o náklady na stráženie staveniska a stavby. 

Smerné orientačné sadzby ZS sa pohybujú pre budovy v rozmedzí od 2,8% do 4,2% a pre 
inžinierske stavby v intervale 1,1% až 4,1% podľa zatriedenia klasifikácie stavieb. [1] 

Porovnanie individuálnej kalkulácie a percentuálnej orientačnej sadzby pre zariadenie 
staveniska polyfunkčného bytového domu 

Modelový príklad 

Vstupné údaje : 

Objekt: Polyfunkčný bytový dom. 
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Charakter stavby: Novostavba 
Doba výstavby: 18 mesiacov 
Plocha záujmového riešenia: 10 008 m2 
Celková zastavaná plocha: 4 643 m2 
Celkové náklady stavby: 16 918 982,08 €  bez DPH 
 

Objekty zariadenia staveniska podľa projektovej dokumentácie zariadenia staveniska: 

o oplotenie z vlnitého trapézového plechu výšky 2 m a dĺžky 742,8m, 
o vnútrostaveniskové komunikácie zo zhutneného štrku hr. 250mm s plochou 1260m2, 
o Unimo bunky typ Schafy pre pracovníkov:   

-  zemné práce 5ks- 3 mesiace, 
-  hrubá stavba 20ks- 6,5mesiaca, 
- dokončovacie práce 11ks- 7mesiacov, 
-  terénne úpravy 2ks- 1,5mesiaca. 

o 4ks Hygienické zariadenia typ Schafy 
o 1ks miesto odberu elektrickej energie (MOE)  
o 1ks miesto napojenia kanalizácie (MNK) 
o 1ks miesto odberu vody (MOV) 
o 7ks uzamykateľné plechové sklady 
o 1ks vrátnica 
o 24ks vonkajšieho osvetlenia 
o 2ks žeriavy LIEBHERR 
o 3x staveniskový výťah 

Individuálna kalkulácia zariadenia staveniska aplikovaná na polyfunkčnom bytovom 
dome 

TAB. 1 Individuálna kalkulácia zariadenia staveniska 

Unimo bunka Unimo bunka – hygienické zariadenie 
Forma obstarania : prenájom 
Cena prenájmu/ks : 90€/mesiac 
- dovoz, osadenie, demontáž, odvoz 
Kalkulované celkom : 21 870€ 

Forma obstarania : prenájom 
Cena prenájmu/ks : 110€/mesiac 
-dovoz, osadenie, demontáž, odvoz 
Kalkulované celkom : 7 920€ 

Plechové sklady Dočasné oplotenie 
Forma obstarania : prenájom 
Cena prenájmu/ks : 75€/mesiac 
- dovoz, osadenie, demontáž, odvoz 
Kalkulované celkom : 7 875€ 

Forma obstarania : prenájom 
Cena prenájmu/ks : 1,5€/m/mesiac 
- dovoz, osadenie, demontáž, odvoz 
Kalkulované celkom : 20 056€ 

Vnútrostaveniskové komunikácie zo zhutneného 
štrku 

Zriadenie miesta odberu elektrickej energie, 
vonkajšie osvetlenie 

Jednotková cena: 26€/m2 
- príprava podkladu, prevoz humusu, dovoz, 
zhotovenie, odstránenie 

Kábel dĺžky: 168m 
Staveniskové rozvádzače, rozvody 
24ks vonkajších svietidiel – prenájom/ks 
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Kalkulované celkom : 32 760€ 

:16€/mesiac 
-dovoz, osadenie, demontáž, odvoz 
Kalkulované celkom: 10 980€ 

Zriadenie odberu vody Zriadenie miesta napojenia kanalizácie 
Napojenie na verejnú sieť, rozvody 
Kalkulované celkom : 7 500€ 

Napojenie na verejnú sieť, rozvody 
Kalkulované celkom : 4 500€ 

Žeriavy LIEBHERR Staveniskové výťahy 
Počet žeriavov: 2ks 
Forma obstarania : prenájom 
- dovoz, osadenie, demontáž, odvoz 
Kalkulované celkom : 48 847€ 

Počet výťahov: 3ks 
Forma obstarania : prenájom 
- dovoz, osadenie, demontáž, odvoz 
Kalkulované celkom : 12 400€ 

Výpočet potreby elektrickej energie Výpočet potreby vody 
Elektrické zariadenia: žeriavy, výťahy, malá 
mechanizácia, miešačka,... 
Spolu : 354,66kW/h 
Odhadovaná denná spotreba:  
354,66kW/h x 8hod. x 0,06€/kW/h=166€/deň 
Kalkulované celkom : 48 132€ 

Odhadovaná spotreba  vody :  
31,49m3/deň x 2,26€/m3= 71€/deň  
 
 
 
Kalkulované celkom : 26 838€ 

Náklady na zariadenie staveniska celkom: 249 678€ 
Celkové náklady stavby : 17 168 660,08 € bez DPH 
 

 
 

Orientačná sadzba zariadenia staveniska aplikovaná na polyfunkčnom bytovom dome 
s využitím počítačového programu Cenkrosplus 

Celkové náklady stavby : 16 918 982,08 € bez DPH 

KS 1120 → 2,8% 
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Graf.1 Graficky vyjadrené náklady zariadenia staveniska 
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Obrázok 2 - Výpočet percentuálnej sadzby 

 

 
Obrázok 3 – Celkové náklady stavby 
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Porovnanie kalkulačných metód 

 

Graf.2 - Grafické porovnanie celkových nákladov stavby použitím dvoch kalkulačných metód 

Záver  

Pri porovnaní dvoch kalkulačných metód vznikajú viditeľné odchýlky, ktoré ovplyvňujú 
celkové náklady stavby. Zhotoviteľ, ktorý by sa uchádzal o zákazku v tomto prípade na 
základe orientačnej sadzby zariadenia staveniska by nadhodnotil náklady voči tým, ktorí 
používajú individuálnu kalkuláciu. Kalkulácia pomocou orientačnej sadzby je časovo menej 
náročná ako individuálna kalkulácia, ale nie je vhodná pri každom stavebnom diele. Kedže je  
stanovená odborným odhadom. Výhodné je využívať orientačnú sadzbu pre orientačnú 
predbežnú cenu zariadenia staveniska. Vhodné by bolo ustanoviť jednotnú metodiku výpočtu 
nákladov zariadenia staveniska, aby nevznikali veľké cenové rozdiely pri porovnaní cenových 
ponúk na jednom stavebnom diele.  

Tento článok odporúčala na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: doc. Ing. 
Eva Jankovichová, PhD. 
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