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Odbornosť Kód Členenie Kategória (pôvodná kategória) Podkategória

A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo

(1 Pozemné stavby)

A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo

(2-1 Inžinierske stavby)

A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo

(2-2 Inžinierske stavby)

A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo

(2-3 Inžinierske stavby)

A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo

(2-4 Inžinierske stavby)

I3 Inžinier pre statiku stavieb

(3-1 Statika stavieb)

I3 Inžinier pre statiku stavieb

(3-2 Statika stavieb)

I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb

(4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb)

I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb

(4-21 Stavebné konštrukcie - projektovanie inžinierskych stavieb)

I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb

(4-22 Stavebné konštrukcie - projektovanie inžinierskych stavieb)

I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb

(4-23 Stavebné konštrukcie - projektovanie inžinierskych stavieb)

I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb

(4-24 Stavebné konštrukcie - projektovanie inžinierskych stavieb)

I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb

(4-3 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb)

I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb

(4-4 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb)

I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

(5-1 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb)

I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

(5-2 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb)

I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

(5-3 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb)

I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

(5-4 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb)

I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

(5-5 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb)

I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

(5-6 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb)
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560 Poskytovanie služieb v niektorej z kategórií výrobné technologické zariadenia
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540 Poskytovanie služieb v niektorej z kategórií tepelné zariadenia

550 Poskytovanie služieb v niektorej z kategórií plynové zariadenia

520 Poskytovanie služieb v niektorej z kategórií vykurovacie a klimatizačné zariadenia

530 Poskytovanie služieb v niektorej z kategórií elektrotechnické zariadenia

440 Poskytovanie služieb v niektorej z kategórií požiarna ochrana

510 Poskytovanie služieb v niektorej z kategórií zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie

424 Poskytovanie služieb v niektorej z kategórií vodohospodárske stavby

430 Poskytovanie služieb v niektorej z kategórií stavebná fyzika

422 Poskytovanie služieb v niektorej z kategórií železnice a dráhy

423 Poskytovanie služieb v niektorej z kategórií mosty a tunely

410 Poskytovanie služieb v niektorej z kategórií budovy

421 Poskytovanie služieb v niektorej z kategórií cesty a letiská

310 Poskytovanie služieb v niektorej z kategórií statika a dynamika stavieb

320 Poskytovanie služieb v niektorej z kategórií nosné konštrukcie budov

230 Komplexné architektonické a inžinierske služby líniové vedenia a rozvody

240 Komplexné architektonické a inžinierske služby komplexné priemyselné stavby

100 Komplexné architektonické a inžinierske služby budovy

210 Komplexné architektonické a inžinierske služby dopravné stavby

220 Komplexné architektonické a inžinierske služby vodohospodárske stavby


