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AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIA A PEČIATKY

Príloha 1A – Autorizačné osvedčenia a pečiatky vydávané od 1. januára 2005

V súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) vydáva týchto 6 druhov autorizačných osvedčení (formát A4 žltej farby)
s autorizačnou pečiatkou (okrúhla so štátnym znakom, farba odtlačku pečiatky zodpovedá príslušnej kategórii – červená, zelená,
modrá). Na zadnej strane osvedčení je uvedený rozsah kategórie podľa § 5 (pozri nižšie).

Podľa § 5 ods. 1a)
A1 (označenie na osvedčení a pečiatke) – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo –

(červená pečiatka) – na zadnej strane osvedčenia je uvedený nasledovný text:
Držiteľ tohto osvedčenia je podľa § 5 ods. 2 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných

stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov oprávnený na:
a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných

zámerov, architektonických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentá-
cií a variantných štúdií,

b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňova-
nia stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných
pamiatok,

c) spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných

inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním
stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie,

e) zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb,
f) vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie,
g) vykonávanie stavebného dozoru.

A2 (označenie na osvedčení a pečiatke) – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo –
(červená pečiatka) – na zadnej strane osvedčenia je uvedený nasledovný text:

Držiteľ tohto osvedčenia je podľa § 16 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov na základe vzdelania oprávnený na:

� vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb.
Držiteľ tohto osvedčenia je podľa § 5 ods. 2 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných

stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov oprávnený na:
a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných

zámerov, štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných
štúdií,

b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich
zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok

c) spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných

inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním
stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie,

e) zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb,
f) vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie,
g) vykonávanie stavebného dozoru.

Podľa § 5 ods. 1b) bod 1
I1 (označenie na osvedčení a pečiatke) – Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb – (modrá pečiatka) – na zadnej strane

osvedčenia je uvedený nasledovný text:
Držiteľ tohto osvedčenia je podľa § 5 ods. 3 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných

stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov oprávnený:
a) na vyhotovovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a na poskytovanie technického a ekonomického poraden-

stva týkajúceho sa konštrukcií pozemných stavieb.
Držiteľ tohto osvedčenia podľa § 5 ods. 6 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných

stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov ďalej:
a) vypracúva odborné posudky a odhady,
b) vykonáva odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úra-

dom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní.

Podľa § 5 ods. 1b) bod 2
I2 (označenie na osvedčení a pečiatke) – Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb – (modrá pečiatka) – na zadnej strane

osvedčenia je uvedený nasledovný text:
Držiteľ tohto osvedčenia je podľa § 5 ods. 3 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných

stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov oprávnený:
a) na vyhotovovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a na poskytovanie technického a ekonomického poraden-

stva týkajúceho sa konštrukcií inžinierskych stavieb.
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Držiteľ tohto osvedčenia podľa § 5 ods. 6 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov ďalej:

a) vypracúva odborné posudky a odhady,
b) vykonáva odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úra-

dom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní.

Podľa § 5 ods. 1b) bod 3
I3 (označenie na osvedčení a pečiatke) – Inžinier pre statiku stavieb – (zelená pečiatka) – na zadnej strane osvedčenia je uvedený

nasledovný text:
Držiteľ tohto osvedčenia je podľa § 5 ods. 4 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných

stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov oprávnený na vykonávanie odborných činností vo výstavbe vyhradených stati-
kovi stavby podľa všeobecných predpisov, najmä na:

a) vyhotovovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb,
b) overovanie projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb,
c) vykonávanie prieskumov, stavebných meraní a stavebnej diagnostiky a
d) technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb.
Držiteľ tohto osvedčenia podľa § 5 ods. 6 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných

stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov ďalej:
a) vypracúva odborné posudky a odhady,
b) vykonáva odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úra-

dom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní.

Podľa § 5 ods. 1b) bod 4
I4 (označenie na osvedčení a pečiatke) – Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – (modrá

pečiatka) – na zadnej strane osvedčenia je uvedený nasledovný text:
Držiteľ tohto osvedčenia je podľa § 5 ods. 5 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných

stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov oprávnený na:
a) vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb,
b) spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
c) vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie a
d) poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúce sa technického, technologického a energetického vybavenia

stavieb.
Držiteľ tohto osvedčenia podľa § 5 ods. 6 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných

stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov ďalej:
a) vypracúva odborné posudky a odhady,
b) vykonáva odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úra-

dom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní.

REGISTRAČNÉ ČÍSLO na autorizačnom osvedčení a pečiatke

(podľa § 14) je uvedené s nasledovným rozlíšením a obsahuje tieto údaje:

� vydané do 31. decembra 2008 napr. 1234*SP*A1
1234 – poradové 4-číslie inžiniera v zozname autorizovaných inžinierov
SP – formu výkonu autorizácie (slobodné povolanie alebo zamestnanec)
A1 – označenie kategórie autorizácie

Môžu sa vyskytnúť rôzne typy označenia registračného čísla rozlíšené podľa formy výkonu autorizácie:

SP alebo A – pre inžinierov v slobodnom povolaní, napr. 1234*SP*I3 alebo 1234*A*3-1
Z – pre inžinierov v zamestnaneckom pomere (spoločník, konateľ) 1234*Z*A2
TSP – pre technikov (so stredoškolským vzdelaním) v slobodnom povolaní 1234*TSP*I4
TZ – pre technikov (so stredoškolským vzdelaním)v zamestnaní 1234*TZ*I5
USP – pre usadených inžinierov (zo zahraničia) v SR v slobodnom povolaní 1234*USP*A1
UZ – pre usadených inžinierov (zo zahraničia) v SR v zamestnaní 1234*UZ*A1

� vydané od 1. januára 2009 napr. 1234*A1 – bez uvedenia formy výkonu povolania – autorizácie, t.j. bez *SP*, *Z*

Zoznam autorizovaných stavebných inžinierov je zverejnený na webovej stránke Komory: www.sksi.sk

Na stránke je taktiež zverejnený ZOZNAM VYČIARKNUTÝCH AUTORIZOVANÝCH INŽINIEROV (dôvod vyčiarknutia
môže byť rôzny:

napr. na vlastnú žiadosť – ukončenie činnosti, neplatenie členského príspevku, úmrtie). Nakoľko môžu nastať prípady
neodovzdania pečiatky a osvedčenia u vyčiarknutých členov, je vhodné si aktuálnosť dokladov overiť na webovej stránke Komory alebo
priamo na Úrade SKSI. Povinnosťou autorizovaného inžiniera je odovzdať SKSI pečiatku a osvedčenie do 5 dní odo dňa

vyčiarknutia. Po vyčiarknutí je pečiatka používaná v rozpore so zákonom!
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Príloha1B – Autorizačné osvedčenia a pečiatky vydávané do 31. decembra 2004

Autorizačné osvedčenia (formát A4 žltej farby) sa vydávali do 31. 12. 2004 v 20. podkategóriách s autorizačnou pečiatkou
(okrúhla so štátnym znakom, farba odtlačku pečiatky zodpovedala príslušnej kategórii – červená, zelená, modrá). Na zadnej strane
osvedčenia nie je uvedené nič, okrem poradového čísla vydania.

Odlišnosti medzi osvedčeniami vydávanými pred a po 1. 1. 2005 sú tieto:
1. text na tomto osvedčení obsahuje len „novelu č. 236/2000 Z. z.“ zákona č. 138/1992 Zb. (pozri šípku nižšie pri vzore

osvedčenia). V aktuálnych osvedčeniach je uvedené „zákon č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov“,
2. v názve kategórií,
3. rodné číslo bolo nahradené dátumom narodenia,
4. obsahuje len jeden podpis – predsedu SKSI (podpis predsedu Autorizačnej komisie sa neuvádzal).

Členenie a označenie jednotlivých kategórií autorizovaných inžinierov podľa § 5 zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších
predpisov na autorizačných osvedčeniach a pečiatkach vydávaných SKSI do 31. decembra 2004 – skrátená verzia:

A) KOMPLEXNÉ ARCHITEKTONICKÉ A INŽINIERSKE SLUŽBY
1 Pozemné stavby – (červená farba)
2 Inžinierske stavby – (červená farba pre celú kategóriu 2)

2-1 Dopravné stavby
2-2 Vodohospodárske stavby
2-3 Líniové vedenia a rozvody
2-4 Komplexné priemyselné stavby

B) ODBORNÉ ČINNOSTI VO VÝSTAVBE
3 Statika stavieb – (zelená farba pečiatky)

3-1 Statika stavieb
3-2 Statika stavieb - pozemné stavby

4 Stavebné konštrukcie – (modrá farba pečiatky pre celú kategóriu 4)
4-1 Projektovanie pozemných stavieb
4-2 Projektovanie inžinierskych stavieb

4-21 Projektovanie inžinierskych stavieb - Cesty a letiská
4-22 Projektovanie inžinierskych stavieb - Železnice a dráhy
4-23 Projektovanie inžinierskych stavieb – Mosty
4-24 Projektovanie inžinierskych stavieb - Vodohospodárske stavby

4-3 Stavebná fyzika
4-4 Požiarna ochrana

5 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – (modrá farba pečiatky pre celú kategóriu 5)
5-1 Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie
5-2 Vykurovacie a klimatizačné zariadenia
5-3 Elektrotechnické zariadenia
5-4 Tepelné zariadenia
5-5 Plynové zariadenia
5-6 Výrobné technologické zariadenia

Vzor autorizačného osvedčenia – vydávaného od 1. januára 2005 – STÁLE PLATNÉ

Zadná strana osvedčenia

Vzor autorizačnej pečiatky – vydávanej
od 1. januára 2005

Predná strana osvedčenia

�od 1. 1. 2009 reg. číslo bez uvedenia
formy výkonu autorizácie

od 1. 1. 2009 reg. číslo bez uvedenia
formy výkonu autorizácie „SP“ alebo „Z“�

Autorizačné osvedčenia vydané SKSI do 31. 12. 2004 sú platné aj v súčasnosti pre účely napr. stavebných úradov alebo
verejných súťaží a pod. V prípade zápisu do Obchodného registra alebo Štatistického úradu je potrebné si ho vymeniť za nové – s
aktuálnym členením kategórií. Ide o administratívnu výmenu, na základe písomnej žiadosti autorizovaného inžiniera.
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Autorizačné osvedčenie a pečiatka vydané do 31. decembra 2004

obsahuje registračné číslo napr. s takýmto označením:
1234*A*5-2 1234 je poradové číslo, pod ktorým je inžinier zapísaný v zozname autorizovaných inžinierov (AI)

*A* – slobodné povolanie (forma vykonávania činnosti) alebo *Z* – zamestnanec
5-2 – kategória autorizácie – Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – Vykurovacie
a klimatizačné zariadenia

1234*TZ*2-3 1234 je poradové číslo, pod ktorým je osoba so stredoškolským vzdelaním zapísaná v zozname AI
TA alebo TZ – označuje technika so stredoškolským vzdelaním, ktorý vykonáva činnosť formou slobodného
povolania alebo zamestnanca
2-3 – kategória autorizácie – Líniové vedenia a rozvody

Pôvodné členenie do 31. 12. 2004 Aktuálne členenie od 1. 1. 2005

Členenie Kategória Podkategória Označenie Aktuálne znenie textu na osvedčení platné od 1. 1. 2005 Označenie
na pečiatke na pečiatke

A) Komplexné Pozemné 1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace          A1
architektonické stavby technické poradenstvo (§ 5 ods. 1a)
a inžinierske Dopravné stavby (nedelia sa, ale zahŕňajú 2-1
služby – cesty a miestne komunikácie, železnice a dráhy,

letiská, mosty, tunely, podzemné dráhy) Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace          A2
Inžinierske Vodohospodárske stavby 2-2 technické poradenstvo – vykonávanie komplexných služieb
stavby Líniové vedenia a rozvody (potrubné, a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou

telekomunikačné, energetické a iné líniové stavby) 2-3 architektonických služieb (§ 5 ods. 1a)
Komplexné priemyselné stavby 2-4

B) Odborné Statika Celý rozsah nosných konštrukcií stavieb (statika 3-1
činnosti stavieb a dynamika) Inžinier pre statiku stavieb (§ 5 ods. 1b (3)          I3
vo výstavbe – Nosné konštrukcie budov 3-2
poskytovanie Projektovanie pozemných stavieb 4-1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb (§ 5 ods. 1b (1)          I1
služieb v niektorej Projektovanie inžinierskych stavieb – Cesty a letiská 4-21
z týchto kategórií Projektovanie inžinierskych stavieb – Železnice a dráhy 4-22

Projektovanie inžinierskych stavieb – Mosty 4-23 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb (§ 5 ods. 1b (2)          I2
Stavebné Projektovanie inžinierskych stavieb
konštrukcie – Vodohospodárske stavby 4-24

Stavebná fyzika 4-3 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb (§ 5 ods. 1b (1)          I1
Požiarna ochrana 4-4

Technické, Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie 5-1
technologické Vykurovacie a klimatizačné zariadenia 5-2
a energetické Elektrotechnické zariadenia 5-3 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie          I4
vybavenie Tepelné zariadenia 5-4 stavieb (§ 5 ods. 1b (4)
stavieb Plynové zariadenia 5-5

Výrobné technologické zariadenia 5-6

Vzor autorizačného osvedčenia – vydávaného do 31. decembra 2004 – stále platné

Predná strana osvedčenia

�

1. zmena znenia textu

�

Vzor autorizačnej
pečiatky – vydávanej
do 31. decembra 2004

�

4. nie je tu podpis predsedu
Autorizačnej komisie

�

2. zmena znenia kategórie autorizácie

Príloha 1C Členenie kategorizácie autorizovaných stavebných inžinierov

3. RČ nahradené dátumom narodenia

Autorizačné osvedčenia vydané do 31. 12. 2004 ostávajú aj naďalej v platnosti a stavebné úrady ich akceptujú s aktuálnym
členením a rozsahom oprávnení podľa § 5 zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
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Príloha 2A – Osvedčenia a pečiatky odbornej spôsobilosti pre činnosti stavbyvedúci

a stavebný dozor – vydávané od 1. januára 2005

V súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) vydáva osvedčenia a pečiatky zvlášť pre činnosť stavbyvedúceho a zvlášť
pre stavebný dozor. Tieto osvedčenia sú rovnaké pre inžinierov aj technikov (stredoškolákov) a vyžadujú sa podľa § 45 ods. 1b) a ods.
3 stavebného zákona – pre vedenie uskutočňovania stavieb.

Osvedčenia (formát A4 sivozelenej farby) sa od 1. 1. 2005 vydávajú už len s označením 3 hlavných kategórií, t. zn. na
osvedčeniach sa už nerozlišuje ďalšie odborné zameranie (napr. dopravné stavby). Podrobnejšie rozlíšenie odborných zameraní SKSI
u inžinierov, aj u technikov sa naďalej eviduje v protokole o vykonanej skúške ako aj v databáze Komory evidencie vydaných
osvedčení.

Poznámka: nakoľko v praxi dochádza v niektorých prípadoch k problému rozlíšenia o aký konkrétny odbor ide u odborne spôsobilých
osôb, SKSI vydáva (na základe žiadosti) týmto osobám (alebo ich zamestnávateľom) potvrdenie s uvedením podrobnejšieho rozsahu
odborného zamerania v rámci ich získaného oprávnenia (je to najmä pri verejných súťažiach, kde zadávateľ požaduje preukázať spôsobi-
losť z konkrétneho odboru). Toto podrobnejšie členenie rozsahu odborného zamerania je zverejnené aj na www.sksi.sk

K týmto osvedčeniam SKSI vydáva pečiatky (okrúhle so znakom SKSI, len modrej farby).

Príklad označenia na osvedčeniach a pečiatkach stavbyvedúceho a/alebo stavebného dozoru po 1. 1. 2005:

Príloha 2B – vydávané od 1. januára 2009

Osvedčenia (formát A4 sivozelenej farby) a pečiatky sa od 1. 1. 2009 vydávajú:
� pre TECHNIKOV (osoby so stredoškolským vzdelaním) ostávajú nezmenené, t.j. vydávajú sa rovnaké ako tie od 1. 1. 2005
s označením 3 hlavných kategórií
� zmena pre INŽINIEROV – už len bez označenia odborných zameraní, resp. kategórií, t. zn. na osvedčeniach ani v registračnom
čísle sa už neuvádza žiadne odborné zameranie (napr. inžinierske stavby).
Podrobnejšie rozlíšenie odborných zameraní SKSI u inžinierov, aj u technikov naďalej eviduje jednak v protokole o vykonanej skúške

ako aj v databáze Komory evidencie vydaných osvedčení.
K týmto osvedčeniam SKSI vydáva príslušné pečiatky (okrúhle so znakom SKSI, len modrej farby).

Príklad označenia na osvedčeniach a pečiatkach stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru po 1. 1. 2009:

Názov kategórie / odborného zamerania       registračné číslo

10 - Pozemné stavby 10846*10*
20 - Inžinierske stavby 05468*20*
30 - Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb 09751*30*

TECHNIK (stredoškolák) INŽINIER registračné číslo
Názov kategórie / odborného zamerania registračné číslo Názov kategórie / odborného zamerania (už bez odboru)

10 - Pozemné stavby     10846*10* žiadne 10846
20 - Inžinierske stavby     05468*20* žiadne 05468
30 - Technické, technologické
a energetické vybavenie stavieb     09751*30* žiadne 9751
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Vzory osvedčení a pečiatok pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor
vydávané od 1. januára 2005 vydávané od 1. januára 2009

vydávané od 1. januára 2005 vydávané od 1. januára 2009

�

od 1. 1. 2009 sa u inžinierov už neuvádza
odborné zameranie a reg. číslo neobsahuje

číslo odboru

�

�

od 1. 1. 2009 sa u inžinierov už neuvádza
odborné zameranie a reg. číslo neobsahuje

číslo odboru

�
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Príloha 2C – vydávané do 31. decembra 2004

Osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci alebo stavebný dozor (formát A4 sivozelenej farby) a pečiat-
ky so znakom SKSI (len modrej farby) vydané do 31. 12. 2004 sú platné aj v súčasnosti v rozsahu v akom boli vydané!

Tieto osvedčenia sa líšia v porovnaní s osvedčeniami vydávanými po 1. 1. 2005 v nasledovných dvoch bodoch:
1. text na tomto osvedčení obsahuje len „novelu č. 236/2000 Z. z.“ zákona č. 138/1992 Zb. (pozri šípku nižšie pri vzore

osvedčenia). V aktuálnych osvedčeniach je uvedené „zákon č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov“,
2. v členení odborného zamerania.

Členenie a označenie jednotlivých kategórií pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor na osvedčeniach o vykonaní odbornej
skúšky vydávaných SKSI podľa zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov vydávaných do 31. decembra 2004 je pre
obidve činnosti totožné:

Číslo - odbor
10 pozemné stavby
11 pozemné stavby – jednoduché stavby
20 inžinierske stavby
21 dopravné stavby
22 mosty, tunely
23 vodohospodárske stavby
24 potrubné, energetické a iné líniové stavby
25 komplexné priemyselné stavby
26 geotechnika
30 technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
31 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie
32 vykurovanie a klimatizačné zariadenia
33 elektrotechnické zariadenia
34 tepelné zariadenia
35 plynové zariadenia
36 výrobné technologické zariadenia

V prípade potreby si aktuálne informácie v zozname môžete overiť priamo na Úrade SKSI.

Vzor osvedčení pre činnosti stavbyvedúci a/alebo stavebný dozor vydávaných do 31. decembra 2004

2. uvádzalo sa podrobnejšie odborné
zameranie

�

1. zmena textu

�

Pečiatka k tomuto osvedčeniu je totožná
s pečiatkou vydávanou od 1. 1. 2005

Osvedčenia a pečiatky o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci alebo stavebný dozor vydané do 31. decembra
2004 ostávajú naďalej v platnosti a stavebné úrady ich akceptujú s pôvodným členením odborných zameraní uvedeným na
osvedčení. Zoznamy odborne spôsobilých osôb pre činnosť stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru sú zverejnené na
www.sksi.sk
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Prevodná tabuľka - označenie na osvedčeniach a pečiatkach pre stavbyvedúcich
a stavebných dozorov – príloha 2D

Označenie na osvedčeniach                   Označenie na osvedčeniach od 1. 1. 2009
Označenie na osvedčeniach do 31. 12. 2004 od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2008

        pre inžinierov pre stredoškolákov

10 pozemné stavby 10 pozemné stavby 10 pozemné stavby
11 pozemné stavby – jednoduché stavby

20 inžinierske stavby
21 dopravné stavby
22 mosty, tunely
23 vodohospodárske stavby 20 inžinierske stavby neuvádza sa členenie 20 inžinierske stavby
24 potrubné, energetické a iné líniové stavby odborných zameraní
25 komplexné priemyselné stavby – kategórií
26 geotechnika

30 technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
31 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie
32 vykurovanie a klimatizačné zariadenia 30 technické, technologické 30 technické, technologické
33 elektrotechnické zariadenia a energetické vybavenie stavieb a energetické vybavenie stavieb
34 tepelné zariadenia
35 plynové zariadenia
36 výrobné technologické zariadenia
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Príloha 3 – Osvedčenia a pečiatky odbornej spôsobilosti na Energetickú certifikáciu budov

vydávané od decembra 2007

Slovenská komora stavebných inžinierov v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizova-
ných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti
budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva tieto osvedčenia a pečiatky na vykonávanie energetickej certifikácie budov.
Osvedčenia (formát A4 modrej farby) sa vydávajú pre každé miesto spotreby zvlášť. K týmto osvedčeniam SKSI vydáva pečiatky
(okrúhle so znakom SKSI, len modrej farby).

Členenie a označenie podľa 4 miest spotreby energie v budove:
príklad

1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov 123*2*2008
2 - Vykurovanie a príprava teplej vody 055*2*2008
3 - Vetranie a klimatizácia 068*3*2007
4 - Elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov 199*4*2008

napr. 155*1*2007
155 poradové číslo v zozname odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie SKSI
1 označenie miesta spotreby energie v budove – tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov
2007 rok vydania osvedčenia

Zoznamy odborne spôsobilých osôb pre vykonávanie energetickej certifikácie budov vedie SKSI na svojej
webovej stránke www.sksi.sk. SKSI vedie 5 zoznamov: 4 samostatné zoznamy pre 4 miesta spotreby energie a jeden
spoločný s odborne spôsobilými osobami, ktoré už majú vydaný živnostenský list (osoby si samé nahlasujú vydanie ŽL).
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Príloha 4 – Hosťujúce a usadené osoby na Slovensku

Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) uznáva žiadateľom o hosťovanie a usadenie sa na Slovensku odbornú kvalifikáciu
potrebnú na výkon regulovaného povolania alebo odborných činností na Slovensku. Podmienky uznania sú v súlade so zákonom č.
138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, Smernicou
Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií ako aj zákonom č. 293/2007
Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.

Hosťovanie alebo usadenie sa v SR je možné pre tieto regulované povolania a odborné činnosti:
� autorizovaný stavebný inžinier
� činnosť stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru
� odborne spôsobilá osoba pre energetickú certifikáciu budov

HOSŤUJÚCE OSOBY – autorizovaným inžinierom alebo odborne spôsobilým osobám na výkon činnosti stavbyvedúceho alebo
stavebného dozoru alebo odborne spôsobilým osobám na výkon energetickej certifikácie budov SKSI vydáva „registračné osved-
čenie“, na základe ktorého môže vykonávať regulované povolanie alebo odborné činnosti na Slovensku.

Hosťujúca osoba používa na projektovú dokumentáciu predkladanú na stavebné úrady alebo pri výkone odbornej činnosti
pečiatku, ktorú získal vo svojom domovskom členskom štáte (t. zn. kde získal autorizáciu/odbornú spôsobilosť) a k tomu prikladá
aj registračné osvedčenie vydané SKSI.

SKSI vydávala registračné osvedčenie (do 30. mája 2010):
� buď na konkrétny projekt/stavbu (časová dĺžka projektu/stavby nie je obmedzená, dá sa predĺžiť v prípade oficiálneho
predĺženia termínu projektu/stavby)
� alebo na dobu určitú, t. j. na 3 mesiace (v tomto prípade nie je osvedčenie viazané na konkrétny projekt/stavbu).

SKSI vydáva registračné osvedčenie (od 1. júna 2010):
� už len na konkrétny projekt/stavbu (názov projektu/stavby a časová dĺžka projektu/stavby sú uvedené na registračnom
osvedčení)
K registračným osvedčeniam Komora nevydáva pečiatky. Hosťujúca osoba je zapísaná do Registra hosťujúcich osôb - podľa

príslušného zoznamu (nemusí byť členom SKSI).

USADENÉ OSOBY – autorizovaní inžinieri alebo odborne spôsobilé osoby na výkon činnosti stavbyvedúceho alebo staveb-
ného dozoru alebo odborne spôsobilé osoby na výkon energetickej certifikácie budov dostanú totožné autorizačné osvedčenie
a pečiatku alebo osvedčenie a pečiatku odbornej spôsobilosti pre SV alebo SD alebo na výkon ECB (bez časového obmedzenia)
s našimi inžiniermi alebo SV a SD, a osobami na výkon ECB, len s rozlíšením v registračnom čísle pridaním písmena „U“, napr.
1622*U*A1.

1622 poradové 4-číslie usadeného inžiniera v zozname autorizovaných inžinierov
U ako usadený inžinier
A1 označenie kategórie autorizácie

Vzor „registračné osvedčenia“ pre hosťujúce osoby – vydávaného od decembra 2007

názov konkrétneho projektu alebo stavby s dobou jeho trvania
alebo označenie 3-mesačného obdobia – bez uvedenia objektu,

od 1. 6. 2010 už len názov konkrétneho projektu/stavby
s dobou jeho trvania

�

�

kategória priznanej autorizácie

�

doba platnosti osvedčenia
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Autorizačné osvedčenia a pečiatky pre Hosťujúce osoby vydávané do 31. decembra 2004

SKSI pôvodne vydávalo na základe bilaterálnej dohody (najmä s Českou komorou autorizovaných inžinierov a technikov) hosťu-
júcim osobám (autorizovaným inžinierom aj stavbyvedúcim a stavebným dozorom) autorizačné osvedčenie a pečiatku alebo osved-
čenie odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru totožné s našimi autorizovanými inžiniermi
alebo stavbyvedúcimi a stavebnými dozormi, ale časovým obmedzením v trvaní 5 rokov (5 rokov sa počíta od dátumu vydania).

Odlišovali sa označením v registračnom čísle pridaním písmena H – hosťujúca osoba, napr. H*0027*I3 (pri hosťujúcich členoch
sa neuvádza do registračného čísla forma výkonu povolania, t. zn. slobodné povolanie alebo zamestnanec).

Autorizačné osvedčenie a pečiatka pre hosťujúce osoby – s 5-ročnou platnosťou, od roku 2010 sú tieto osvedčenia
a pečiatky neplatné

reg. číslo obsahovalo „H“ ako hosťujúci
H-1234*5-3,4

�

osvedčenie malo platnosť len 5 rokov
od dátumu vydania, t.j. do 11. 2. 2007

�

Osvedčenie pre hosťujúce odborne spôsobilé osoby na činnosť stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru
– s 5-ročnou platnosťou – vydávané do 31. 12. 2004, od roku 2010 sú tieto osvedčenia neplatné

Pečiatka pre hosťujúce osoby sa
k osvedčeniam pre SV alebo SD nevydávala

reg. číslo obsahovalo „H“ ako hosťujúci
H-1234*31-32*SV

�

osvedčenie malo platnosť len 5 rokov
od dátumu vydania, t.j. do 23. 9. 2007

�
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Príloha 5 – Platnosť a rozsah Osvedčení o odbornej spôsobilosti na projektovanie stavieb

(pre odborne spôsobilých technikov)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti (formát A4 bielej farby) na projektovanie stavieb bolo vydávané Slovenskou komorou
stavebných inžinierov od r. 2002 podľa § 43c zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov SKSI len pre odborne spôsobi-
lých technikov – t. j. osoby so stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou, príp. s doplnkovým vzdelaním – titul Dpt.
alebo s 1. stupňom VŠ vzdelania – titul Bc., ktoré boli zapísané do registra odborne spôsobilých technikov, a ktoré získali od SKSI
pred r. 2002 preukaz a pečiatku odbornej spôsobilosti na projektovanie stavieb podľa zákona č. 136/1995 Z. z. o odbornej
spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe (tento preukaz a pečiatka odbornej spôsobilosti na projektovú činnosť stratili plat-
nosť 31. marca 2002).

§ 43c: „Osobám, ktoré boli zapísané pred 1. augustom 2000 do registra odborne spôsobilých technikov pre činnosť projekto-
vania stavieb na základe odbornej spôsobilosti20) vydá Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
ktoré je tiež podmienkou na účely vydania živnostenského oprávnenia.“

Poznámka:
20) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene

a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Podľa § 2 zákona č. 136/1995 Z.z.:
(4) Odborne spôsobilým technikom je ten, kto je oprávnený projektovať jednoduché a drobné stavby2) s výnimkou stavieb na

bývanie3) alebo vykonávať činnosť stavbyvedúceho, činnosť stavebného dozoru a je zapísaný v registri.
(5) Rozsah odbornej spôsobilosti určí uchádzačovi, ktorý vykonal odbornú skúšku na základe ním predložených podkladov alebo

dokumentácie, príslušná skúšobná komisia.

Poznámky:
2) § 2 a 3 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania

a stavebnom poriadku v znení vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 155/1980 Zb. a vyhlášky Federálneho
výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 378/
1992 Zb.

3) § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb.
Pozn.: Jednoduché a drobné stavby sú v súčasnosti definované v § 139b stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších

predpisov.

Osvedčenie vydané podľa § 43c zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov nemá časovo obmedzenú platnosť.

K týmto osvedčeniam SKSI nevydáva pečiatky!

Pôvodné (malé) preukazy a pečiatky o odbornej spôsobilosti na projektovú činnosť vydané podľa zákona č. 136/1995 Z. z. –
stratili platnosť 31. marca 2002, ich použitie po tomto dátume na projektoch je v rozpore so zákonom! Z toho dôvodu žiadame
všetkých, ktorí zistia použitie neplatnej pečiatky po 1. apríli 2002, t.zn. v rozpore so zákonom, aby na túto skutočnosť upozor-
nili príslušné stavebné úrady ako aj SKSI.

Rozsah odborného zamerania uvedený na osvedčení o odbornej spôsobilosti vydanom podľa § 43c je totožný s rozsahom
odborného zamerania, ktorý bol uvedený na pôvodnom preukaze odbornej spôsobilosti.

Rozsah oprávnenia bol odborne spôsobilému technikovi stanovený skúšobnou komisiou na základe úspešného vykonania skúšok
odbornej spôsobilosti a v súlade s § 2 bodom (4) a (5) zákona č. 136/1995 Z. z..

Odborne spôsobilý technik môže vykonávať projektovú činnosť len v rámci rozsahu, ktorý má uvedený na osvedčení o odbornej
spôsobilosti.
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Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané podľa § 43c zákona č. 138/1992 Zb.

Osvedčenie nemá časovo obmedzenú
platnosť!

rozsah oprávnenia pre projektovú činnosť
na osvedčení vydanom podľa § 43c je totožný

s rozsahom oprávnenia uvedeným
na pôvodnom preukaze podľa zákona

č. 136/1995 Z. z.

�

K týmto osvedčeniam SKSI
pečiatky nevydáva!
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Príloha 6 – Neplatné oprávnenia a pečiatky vydané SKSI

Preukazy a pečiatky odbornej spôsobilosti (OS) na projektovú činnosť vydané podľa zákona č. 136/1995 Z. z. o odbornej
spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe stratili platnosť 31. marca 2002 (podľa novely č. 236/2000 zákona č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch). Pred touto novelou sa na projektovú činnosť, činnosti
stavbyvedúci a stavebný dozor vydával jeden spoločný preukaz a pečiatka odbornej spôsobilosti (OS).

Pečiatka odbornej spôsobilosti, ktorou bola opečiatkovaná projektová dokumentácia po 31. marci 2002,
bola použitá v rozpore so zákonom.

reg. č.: 1234*24-25-26*96 obsahuje:
� 1234* – poradové číslo zapísania v registri odborne spôsobilých technikov
� *24-25-26* – označenie rozsahu kategórie – pozri pôvodné členenie nižšie, (číslom 2 sa označovala projektová činnosť)
� *96 – rok vydania 1996

Označenie PÔVODNÝCH KATEGÓRIÍ
(odborov a pododborov) podľa zákona č. 136/1995 Z. z. v rámci odbornej spôsobilosti na PROJEKTOVÚ ČINNOSŤ

*1* - VYPRACOVANIE ÚZEMNOPLÁNOVACÍCH PODKLADOV A ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE
- územnoplánovacie podklady
- územnoplánovacia dokumentácia
*21* - POZEMNÉ STAVBY
- jednoduché a drobné stavby – s výnimkou stavieb na bývanie
*22* - DOPRAVNÉ STAVBY
- pozemné komunikácie a letiská
- koľajová doprava
- lesné komunikácie
- dopravný urbanizmus a dopravné inžinierstvo
*23* - INŽINIERSKE KONŠTRUKCIE A MOSTY
- inžinierske konštrukcie
- mosty
- geotechnika

Pôvodné (malé) preukazy a pečiatky o odbornej spôsobilosti na projektovú činnosť vydané podľa zákona č. 136/1995 Z. z. –
stratili platnosť 31. marca 2002, ich použitie po tomto dátume na projektoch je v rozpore so zákonom! Z toho dôvodu žiadame
všetkých, ktorí zistia použitie neplatnej pečiatky po 1. apríli 2002, t.zn. v rozpore so zákonom, aby na túto skutočnosť upozor-
nili príslušné stavebné úrady ako aj SKSI.

Preukaz odbornej spôsobilosti vydaný podľa zákona č. 136/1995 Z. z. – stratil platnosť 31. marca 2002.

Pečiatka odbornej spôsobilosti
vydaná podľa zákona č. 136/1995 Z. z.

– stratila platnosť 31. marca 2002

pečiatka s reg. číslom obsahujúcim čísla
v rozmedzí *21* až *3* t.j. projektovú činnosť,

stratila platnosť 31. 3. 2002

�

rozsah oprávnenia na projektovú činnosť
získaný podľa zákona č. 136/1995 Z. z.

– je totožný s osvedčením vydaným
podľa § 34 zákona č. 138/1992 Zb.

�
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*24* - VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
- hydrotechnické stavby
- hydromelioračné stavby
- zdravotno-vodohospodárske stavby (vodovod, kanalizácia, plyn)
- skládky odpadov
*25* - TECHNICKÉ VYBAVENIE STAVIEB
- vykurovanie a zdroje tepla
- vzduchotechnika
- zdravotechnika (vodovod, kanalizácia, plyn)
- elektroinštalácie silové
- elektroinštalácie slaboprúdové
- systémy riadenia a merania
- požiarna ochrana
*26* - TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE STAVIEB
- ťažba a úprava nerastných surovín (uhlie, rudné a nerudné suroviny, ropa, plyn)
- zariadenia pre výrobu a distribúciu technických plynov (kyslík, vodík, dusík, vzduch, zemný plyn acetylén a ost. energetiká)
- energetické zariadenia a siete (výroba a distribúcia el. energie a tepla)
- zariadenia hutníckej výroby (čierna a farebná metalurgia, oceliarne, hut. druhovýroba iných hmôt hutníckou technológiou)
- zariadenia strojárskej výroby a strojárskej technológie
- zariadenia chemického priemyslu (zákl. chémia, petrochémia, gumárenstvo a plast. hmoty, farmaceutický priemysel, biotechnológia)
- zariadenia spotrebného priemyslu (koža, obuv, textil, polygrafia, nábytok, atď)
- výroba stavebných hmôt a stav. keramiky
- zariadenia potravinárskeho priemyslu
- zariadenia dopravných stavieb a systémov
- spoje, telekomunikácie a rádiokomunikácie
- zariadenia pre poľnohospodárske a lesnícke stavby, a iné
*27* - PROJEKTOVANIE NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ STAVIEB
*3* - STATICKÉ VÝPOČTY NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ STAVIEB

Predné strany preukazov Zadné strany preukazov

PRÍKLADY vydaných – už neplatných – preukazov a pečiatok odbornej spôsobilosti na projektovú činnosť podľa zákona č. 136/1995 Z. z.

reg. číslo obsahujúce čísla v rozmedzí
*21* až *3* t.j. preukaz na projektovú činnosť,

stratil platnosť 31. 3. 2002

�

– jednoduché a drobné stavby s výnimkou

stavieb na bývanie


