
Program Kalkulus od spoločnosti Systematic ponúka rozpočtárom, cenárom, staviteľom, projektantom, remeselníkom, 

všetkým dodávateľom stavebných prác ako aj investorom jedinečné nástroje na tvorbu výkazov výmer a ponukových 

rozpočtov, na prípravu a plánovanie stavieb ako aj na evidenciu a sledovanie zákazky v reálnom čase. Tieto nástroje 

posúvajú našich klientov do vyššej úrovne ekfektivity práce a zvyšujú ich konkurencieschopnosť na trhu. 

Systém technologických položiek 

Pracovné prostredie programu Kalkulus 

Integrovaný systém oceňovania 

Tri piliere 

Programový systém Kalkulus stojí na troch pevných pilieroch:  

1. Prehľadné pracovné prostredie  

2. Bezpečná SQL databáza katalógových položiek  

3. Individuálny prístup k zákazníkom   

Našich zákazníkov nevnímame ako IČO, ale ako partnerov, ktorí sú súčasťou 

nášho tímu. Už 26 rokov tvrdo a vytrvalo pracujeme na ich úspechu. 

        Viac o Web Katalógu:  

 Databáza vo Web katalógu je dennodenne dopĺ-

ňaná a aktualizovaná. Je prístupná 24 hodín, 7 

dní v týždni. 

 Ceny zodpovedajú reálnym cenníkovým cenám z 

verejne dostupných zdrojov alebo priamo od 

výrobcu. 

 Každý výrobok v databáze je systematicky za-

triedený do kategórie podľa zaužívaného 

"odborového" čísla a podľa členenia, ktoré 

preferuje samotný výrobca. 

 Je očíslovaný jednoznačným identifikačným 

rozpočtovým kódom, použiteľným vo vašom 

projekte alebo rozpočte. Obsahuje aktuálnu 

cenu, obrázok, detailný popis + ďalšie technické 

informácie.  

 Už nemusíte tráviť celé hodiny pri počítači a 

zdĺhavo sa prehrabávať v množstve interneto-

vých PDF súborov a portálov s neúplným sorti-

mentom a starými cenníkmi bez identifikácie 

položiek. Informácie vo Web katalógu sú do-

stupné v reálnom čase na jednej jedinej adrese. 

Systematic okrem programu Kalkulus prevádzkuje Web Katalóg stavebných výrob-

kov. Je to unikátna internetová aplikácia, ktorá obsahuje dennodenne dopĺňanú a 

aktualizovanú databázu stavebných výrobkov a materiálov. Kalkulus a Web katalóg 

fungujú samostatne ale vďaka ich on-line prepojeniu aj ako jednotný integrovaný 

systém oceňovania. Požadovaný výrobok môžete vo Web katalógu nájsť listovaním 

v prehľadných stromových štruktúrach alebo full-textovým vyhľadávaním. Do roz-

počtu programu Kalkulus ho prenesiete jedným kliknutím myši. Už nemusíte sťaho-

vať obrovské databázy do vášho počítača. Prenesiete si iba tú položku, ktorú aktuál-

ne potrebujete. 
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Demo a predvedenie 

bezplatne 

Nadčasové prostredie troch okien 

Z Web Katalógu sa prenesie položka do rozpočtu 

programu Kalkulus vďaka ich on-line prepojeniu 

Program Kalkulus pracuje s kompletnou databázou montážnych a konštrukčných 

položiek zatriedených do systému TSKP a s jedinečnou databázou materiálových 

položiek od konkrétnych výrobcov. Každá položka má unifikovaný klasifikačný 

kód, zrozumiteľný popis a aktuálnu odporúčanú cenu. Ceny si môže používateľ sám 

upravovať a databázu priebežne dopĺňať. Databáza je spravovaná na báze technoló-

gie Microsoft SQL Server. Jeho výhodou je bezkonkurenčná rýchlosť vyhľadávania 

a bezpečnosť dát. Odborníci radia: Ak spracovávate dáta súvisiace s vašimi peniaz-

mi, bez SQL to nerobte. 

Bezpečná SQL databáza katalógových položiek  

Vďaka nadčasovému prostrediu troch okien si program Kalkulus každý 

používateľ okamžite obľúbi a rýchlo zvládne. Pri práci má po ruke súčas-

ne všetko to, čo potrebuje - svoje rozpočty a potrebné databázy.  

http://www.stavebnevyrobky.sk/
http://www.stavebnevyrobky.sk/


Komunikácia s okolím - Importy a Exporty 

Pracujte v počítačovej sieti 

Harmonogram - čas sú peniaze 

Všetci poznáme príslovie „čas sú peniaze“, ale občas sa nato zabúda. V programe 

Kalkulus máte k dispozícii nástroje na časové rozvrhovanie stavebno-montážnych 

činností, zdrojov na ich vykonanie a kapitálu na ich financovanie. Modul Harmo-

nogram je nadstavbou položkového rozpočtu, z ktorého priamo čerpá činnosti. 

Umožňuje tak používateľovi pohodlne vytvoriť dekompozíciu projektu a prehľadne 

zorganizovať technologický proces vo forme Ganttovho diagramu s vyznačením 

kritickej cesty. Dĺžku trvania činnosti program automaticky navrhuje z normova-

ných kalkulačných podkladov, pričom používateľ ju dokáže skracovať zvyšovaním 

kapacity zdrojov. 

Harmonogram stavebnej výroby 

Kalkulačný list cenníkovej položky 

Evidencia výroby 

Centralizované sledovanie stavby 

Kalkulácia - vždy viete za čo staviate   

0949 746 385    051 77 10 585 

www.systematic.sk    
 

Demo a predvedenie 

bezplatne 

Najlepšia cena, s ktorou chcete uspieť na trhu je tá, ktorá zohľadňuje nákladové 

špecifiká vašej firmy, t.j. mzdy robotníkov a remeselníkov, ceny materiálov, za 

ktoré ich firma nakupuje, vaše režijné náklady, plánovaný zisk, prípadne ceny sub-

dodávok. V programe Kalkulus je individuálna kalkulácia jednoduchá a rýchla. 

Aktualizáciu podkladov môžete urobiť jednotlivo v kalkulačných rozborových lis-

toch alebo odrazu pre všetky zdroje stavby. Výslednú cenu rozpočtu si môžete ešte 

prispôsobiť percentuálnou alebo eurovou prirážkou, indexom, prípadne stanovením 

požadovanej výslednej ceny. 

Pre organizačne väčšiu stavebnú firmu, v ktorej sa na tvorbe rozpočtov, cenových 

ponúk, ale aj na príprave a riadení stavebnej zákazky podieľa viac ľudí, ponúkame  

sieťové riešenie programu Kalkulus. Sieťová verzia pracuje systémom Klient - 

Server, kde centrálne dáta sú umiestnené na serveri v databáze SQL a jednotliví 

používatelia ich súčinne využívajú zo svojich pracovných staníc. 

Tento modul, jediný svojho druhu na Slovensku, slúži na zber, sledovanie a kontro-

lu nákladov, priebežne vznikajúcich na stavbe v reálnom čase. Operatívne sleduje a 

okamžite vyhodnocuje ziskovosť zákazky v štruktúre naplánovaných zdrojov: ma-

teriálov, vlastných pracovníkov, živnostníkov, strojov, réžií, dopravných nákladov 

a subdodávok. Porovnáva vykalkulované, t.j. naplánované, prípadne vyfakturované 

náklady so skutočnými nákladmi. Premieňa dáta z terénu do informácií, ktoré zlep-

šujú kvalitu a ziskovosť stavby ako aj kapitál projektu. Na rozdiel od iných modu-

lov s podobným názvom nečaká za údajmi z účtovníctva ale stavbu sleduje prie-

bežne z údajov získaných priamo zo staveniska. 

Hotový rozpočet alebo cenovú ponuku viete v programe Kalkulus vyexportovať do 

Excelovského súboru s kompletnou rozpočtovou dokumentáciou pre klienta, pre 

partnera alebo pre ministerstvo. Ak má stavba viac objektov, všetky sa vyexportujú 

naraz do jedného súboru. Okrem .XLS súborov Kalkulus dokážete exportovať roz-

počtovú dokumentáciu aj do formátov: PDF, XML, ORF. Ak získate od  investora 

zadanie s výkazom výmer v Excelovskom súbore, program Kalkulus ho dokáže 

automaticky načítať bez ohľadu na rozloženie riadkov a stĺpcov. Ak je v súbore 

viac rozpočtových hárkov, program ich načíta a spracuje ako objekty stavby. 

 ,,Stavebný software Kalkulus vás na začiatku 

prekvapí svojou jednoduchosťou, neskôr vás 

upúta výpočtovou silou a nakoniec sa stane 

vašim spoľahlivým pomocníkom na dlhé roky.“ 

Ing. Ján Daňa, rozpočtár KATMONT, s.r.o. Klin 

Námestovo 

Vďaka kvalitnej evidencii výroby má každá stavebná firma aktuálny prehľad o 

vykonaných prácach a dodanom materiáli. Táto evidencia vzniká na základe vytvo-

rených súpisov prác a dodávok. Súpisy sú podkladom pre fakturáciu výkonov.  

Program po každej faktúre urobí odpočet z rozpočtu a nedovolí fakturovať väčšie 

ako rozpočtované množstvá. Umožní však vytvoriť „naviac“ práce. Každý súpis 

nesie so sebou odpovedajúce kalkulačné podklady, t.j. náklady na zdroje, ktoré 

fakturujeme zákazníkovi.  


