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Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) je inštitúcia s dlhoročnou a bohatou históriou. Je nástupníckou

organizáciou Inžinierskej komory, ktorá bola založená v roku 1913. V roku 1951 však bola zrušená a spolu s ňou aj

vtedajšie oprávnenia civilných technikov. Činnosť komory bola neskôr znovu obnovená Zákonom Slovenskej

národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

SKSI je stavovskou organizáciou, ktorá v súčasnosti združuje viac ako 5 000 autorizovaných stavebných

inžinierov. Jej rady však dopĺňa ešte ďalších 800 dobrovoľných členov, medzi ktorými možno nájsť tak fyzické, ako

aj právnické osoby. Základné princípy, ktorými sa riadi pri svojej činnosti je kvalita, podpora, ochrana a česť.

Uvedené piliere sa následne premietajú do výkonu jej činnosti v jednotlivých spravovaných oblastiach:

• dohliada na kvalitu technickej úrovne v oblasti projektovania, riadenia a realizácie stavieb

• podporuje práva inžinierov a ich profesijné, sociálne, hospodárske záujmy a chráni ich stavovskú česť

• chráni verejné záujmy v oblasti územného plánovania, projektovania, výstavby, ako aj oprávnené záujmy

spoločností

• sme členom Európskej rady inžinierskych komôr ECEC a Európskej rady stavebných inžinierov ECCE



• organizuje a vykonáva autorizačné skúšky a skúšky odbornej spôsobilosti

pre stavbyvedúcich, stavebný dozor a energetickú certifikáciu

• vydáva oprávnenia na autorizáciu a odbornú spôsobilosť

• vedie zoznam autorizovaných inžinierov, register hosťujúcich osôb

a evidenciu odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti stavbyvedúceho,

stavebného dozoru a energetickú certifikáciu

• uznáva odbornú kvalifikáciu pre stavebných inžinierov

• podáva vyjadrenia k uznaniu odbornej kvalifikácie pre činnosť

stavbyvedúceho, stavebného dozoru a energetickú certifikáciu

• organizuje odborné vzdelávacie podujatia a prípravné semináre pre

autorizovaných stavebných inžinierov a tým podporuje aj celoživotné

vzdelávanie odborníkov v stavebnom sektore

• v rámci osvetovej, informačnej a poradenskej činnosti vydáva odborné

publikácie, ako aj publikácie na podporu inžinierskej profesie

v stavebnom sektore

• poskytuje užitočné a dôležité informácie pre stavebných inžinierov



Portál umožňuje overiť si platnosť a rozsah oprávnenia fyzických osôb v jednotlivých
zoznamoch, registroch a evidenciách. Na portáli môžete zistiť aj informácie týkajúce sa
členstva v komore, prehľad termínov seminárov a skúšok, ako aj ďalšie formuláre súvisiace
s výkonom regulovaného povolania a regulovaných činností.

Link

https://verejnyportal.sksi.sk/

https://verejnyportal.sksi.sk/search/profile/1109


A1
Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace 

technické poradenstvo
Pozemné stavby Budovy doplňujúci údaj v DB 1 100 § 5 ods. 1 písm. a)

A2

Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace 

technické poradenstvo                                                    

(vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického 

poradenstva s výnimkou architektonických služieb)

Dopravné stavby 
(nedelia sa, ale zahŕňajú - cesty  a miestne komunikácie, železnice a dráhy , letiská, 

mosty , tunely , podzemné dráhy )

doplňujúci údaj v DB 2-1 210 § 5 ods. 1 písm. a)

A2

Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace 

technické poradenstvo                                                    

(vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického 

poradenstva s výnimkou architektonických služieb)

Vodohospodárske stavby doplňujúci údaj v DB 2-2 220 § 5 ods. 1 písm. a)

A2

Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace 

technické poradenstvo                                                    

(vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického 

poradenstva s výnimkou architektonických služieb)

Líniové vedenia a rozvody 
(potrubné, telekomunikačné, energetické a iné líniov é stav by )

doplňujúci údaj v DB 2-3 230 § 5 ods. 1 písm. a)

A2

Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace 

technické poradenstvo                                                    

(vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického 

poradenstva s výnimkou architektonických služieb)

Komplexné priemyselné stavby doplňujúci údaj v DB 2-4 240 § 5 ods. 1 písm. a)

I3 Inžinier pre statiku stavieb Celý rozsah nosných konštrukcií stavieb
(statika a dy namika)

doplňujúci údaj v DB 3-1 310 § 5 ods. 1 písm. b) 3.

I3 Inžinier pre statiku stavieb Nosné konštrukcie budov doplňujúci údaj v DB 3-2 320 § 5 ods. 1 písm. b) 3.

I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Projektovanie pozemných stavieb doplňujúci údaj v DB 4-1 410 § 5 ods. 1 písm. b) 1.

I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
Projektovanie inžinierskych stavieb - 

Cesty a letiská
doplňujúci údaj v DB 4-21 421 § 5 ods. 1 písm. b) 2.

I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
Projektovanie inžinierskych stavieb -

Železnice a dráhy
doplňujúci údaj v DB 4-22 422 § 5 ods. 1 písm. b) 2.

I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
Projektovanie inžinierskych stavieb - 

Mosty a tunely
doplňujúci údaj v DB 4-23 423 § 5 ods. 1 písm. b) 2.

I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
Projektovanie inžinierskych stavieb -

Vodohospodárske stavby 
doplňujúci údaj v DB 4-24 424 § 5 ods. 1 písm. b) 2.

I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Stavebná fyzika doplňujúci údaj v DB 4-3 430 § 5 ods. 1 písm. b) 1.

I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Požiarna ochrana doplňujúci údaj v DB 4-4 440 § 5 ods. 1 písm. b) 1.

I4
Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie 

stavieb

Zdravotnotechnické zariadenia a 

inštalácie
doplňujúci údaj v DB 5-1 510 § 5 ods. 1 písm. b) 4.

I4
Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie 

stavieb Vykurovacie a klimatizačné zariadenia doplňujúci údaj v DB 5-2 520 § 5 ods. 1 písm. b) 4.

I4
Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie 

stavieb Elektrotechnické zariadenia doplňujúci údaj v DB 5-3 530 § 5 ods. 1 písm. b) 4.

I4
Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie 

stavieb Tepelné zariadenia doplňujúci údaj v DB 5-4 540 § 5 ods. 1 písm. b) 4.

I4
Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie 

stavieb Plynové zariadenia doplňujúci údaj v DB 5-5 550 § 5 ods. 1 písm. b) 4.

I4
Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie 

stavieb Výrobné technologické zariadenia doplňujúci údaj v DB 5-6 560 § 5 ods. 1 písm. b) 4.
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Jednoduchou kontrolou na
verejnom portáli zamedzíte:

- nesprávnemu použitiu 
Mohol to opečiatkovať v rámci
svojho rozsahu?

- falšovaniu pečiatok
Existuje vôbec táto pečiatka, 
alebo oprávnená osoba? 

- zneužitiu pečiatok
Nie je osoba už vyčiarknutá? 



Mýtna 29
811 07 Bratislava

Poštová adresa: 
Mýtna 29, P.O.Box 10
810 05 Bratislava

Telefón: 02-524 950 42
Fax: 02-524 440 93
E-mail: sksi@sksi.sk

mailto:sksi@sksi.sk


Prináša systém ďalšieho vzdelávania v oblasti energetickej efektívnosti a využívania

obnoviteľných zdrojov energie v budovách pre odborníkov v stavebníctve na strednej

a vyššej riadiacej úrovni za účelom úspešného naplnenia energetických cieľov stratégie

Európa 2020.

Hlavnou cieľovou skupinou projektu a pripravovaných vzdelávacích programov sú odborníci

stavebného sektora na strednej a vyššej riadiacej úrovni v piatich profesiách.

Účastníci vzdelávacích a školiacich programov v rámci ingREeS sa stanú plne

kvalifikovanými osobami v jednotlivých oblastiach energetickej certifikácie a využívaní

obnoviteľných zdrojov.

http://www.ingrees.eu/

http://www.ingrees.eu/


TENTO PROJEKT ZÍSKAL FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z PROGRAMU EURÓPSKEJ ÚNIE PRE 

VÝSKUM A INOVÁCIE HORIZONT 2020 NA ZÁKLADE DOHODY O GRANTE Č. 649925 - INGREES

https://vzdelavanie.sksi.sk

https://vzdelavanie.sksi.sk/ingrees

