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Smernica Slovenskej komory stavebných inžinierov  

pre hosťujúce a usadené odborne spôsobilé osoby na výkon 

„ENERGETICKEJ CERTIFIKÁCIE BUDOV“  

v Slovenskej republike 

(platnosť od 1. októbra 2012)  

 
PRVÁ ČASŤ  

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 1 

 
1. Smernica Slovenskej komory stavebných inžinierov pre hosťujúce a usadené odborne spôsobilé osoby na 

výkon „energetickej certifikácie budov“ v Slovenskej republike (ďalej len „Smernica“), stanovuje pravidlá 

podľa ktorých Slovenská komora stavebných inžinierov (ďalej len „Komora“) postupuje pri uznávaní 
odborných kvalifikácií získaných žiadateľmi v jednom alebo viacerých členských štátoch Európskej únie 

alebo štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej 
konfederácie (ďalej len „členský štát“), ktoré sú podmienkou na vykonávanie „energetickej certifikácie 

budov“ v Slovenskej republike.  

 
2. Smernica je v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, 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.  

 

3. Smernica určuje podmienky, za ktorých môže žiadateľ vykonávať odborné činnosti podľa § 6 zákona č. 
555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, t.j. energetickú certifikáciu budov (ďalej len ECB“) 

v Slovenskej republike ako „usadená osoba“ alebo poskytovať služby ako „hosťujúca osoba“ na dočasnom 
a príležitostnom základe v Slovenskej republike ako v hostiteľskom členskom štáte.  

 

4. Usadená osoba na výkon ECB vykonáva odborné činnosti podľa § 6 zákona č. 555/2005 Z. z. v Slovenskej 
republike, je zapísaná v evidencii odborne spôsobilých osôb na výkon ECB ako usadená osoba, na území 

Slovenskej republiky má sídlo usadenia, t.j. sídlo spoločnosti/kancelárie/zamestnávateľa/bydliska, členstvo 
v Komore je nepovinné.  

 

5. Hosťujúca osoba na výkon ECB vykonáva odborné činnosti podľa § 6 zákona č. 555/2005 Z. z. 
v Slovenskej republike na dočasnom a príležitostnom základe v Slovenskej republike, je zapísaná v 

Registri hosťujúcich osôb na výkon ECB, členstvo v Komore je nepovinné.  
 

6. Usadená alebo hosťujúca osoba na výkon ECB môže vykonávať odborné činnosti v SR: 
a) ako živnostník – podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 

predpisov  

b) ako zamestnanec – podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov  
c) ako konateľ alebo spoločník v obchodnej spoločnosti – podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov   
 

 

Článok 2 
Regulačný, resp. príslušný orgán 

 
1. Pre účely zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 

a zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií je Komora regulačným, resp. príslušným 
orgánom, ktorý uznáva odbornú kvalifikáciu získanú v domovskom členskom štáte na výkon odborných 

činností, ak žiadateľovi dovoľuje poskytovať rovnaké služby, ako sú uvedené v zákone č. 555/2005 Z. z. 

o energetickej hospodárnosti budov.  
 

2. Pre žiadateľov z členských štátov podľa čl. 1 na uznávanie dokladov o vzdelaní, ktoré nespĺňa zákonné 
požiadavky, sa vzťahujú všeobecné predpisy o uznávaní odborných kvalifikácií (podľa zákona č. 293/2007 
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Z. z.). Príslušným orgánom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 

Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, ako prvostupňový orgán pre uznanie vzdelania, vydáva 

rozhodnutie o uznaní vzdelania a Komora ako druhostupňový orgán vydáva konečné rozhodnutie o uznaní 
odbornej kvalifikácie. Pozn. rozhodnutie o uznaní vzdelania z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky predkladajú aj žiadatelia z Českej republiky, ktorí ukončili štúdium po 1. 1. 
1993 (po rozdelení republiky). Absolventom VŠ štúdia do 31. 12. 1992 sa uznáva diplom automaticky.       

 

3. Formulár „Žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní“ pre žiadateľov z členských štátov na účely usadenia 
alebo hosťovania v SR (vrátane potrebných príloh) je uverejnený na webovej stránke Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (www.minedu.sk) pod sekciou „Stredisko na 
uznávanie dokladov o vzdelaní“, regulované povolanie. 

 

4. Žiadateľ z členského štátu si žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní podáva priamo na Stredisku. Po získaní 
potvrdenia/rozhodnutia o uznaní dosiahnutého vzdelania priloží toto potvrdenie k žiadosti o hosťovanie 

alebo usadenie sa.  
 

Článok 3 
Používanie titulov 

 

1. Podľa § 26 zákona č. 293/2007 Z. z. žiadateľ, ktorý splnil podmienky na vykonávanie odborných činností 
vo výstavbe v SR, používa svoj akademický titul a jeho skratku, ktorý mu bol priznaný podľa 

vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu pôvodu alebo domovského členského štátu, a to v 
jazyku tohto štátu.  

 

Článok 4 
Ovládanie štátneho jazyka 

 
Podľa § 27 zákona č. 293/2007 Z. z. žiadateľ je povinný ovládať štátny jazyk v rozsahu potrebnom na výkon 

odborných činností vo výstavbe. 
 

DRUHÁ ČASŤ 

USADENÉ ODBORNE SPÔSOBILÉ OSOBY NA VÝKON „ENERGETICKEJ CERTIFIKÁCIE BUDOV“ 
 

Článok 5 
Žiadosť o zapísanie do evidencie odborne spôsobilých osôb na výkon „ECB“ - usadenie 

 

1. Žiadosť o usadenie sa podáva na tlačive Komory v štátnom jazyku.  
 

2. Žiadosti sa predkladajú:  
- v sídle Úradu Slovenskej komory stavebných inžinierov v Bratislave  

alebo  

- prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta.1  
 

3. Komora potvrdí prijatie žiadosti do jedného mesiaca odo dňa podania žiadosti a v tejto lehote žiadateľovi 
oznámi chýbajúce údaje a doklady, ak je žiadosť neúplná.   

 
4. Ak bola žiadosť o usadenie podaná na jednotnom kontaktnom mieste, Komora informuje JKM o zapísaní 

alebo o rozhodnutí o zamietnutí žiadosti. V prípade potreby, napr. doplnenia chýbajúcich údajov alebo 

príloh k žiadosti, komunikuje Komora priamo so žiadateľom.  
 

5. Žiadosť o usadenie sa podáva na predpísanom tlačive Komory, ktoré obsahuje:  
 osobné údaje o žiadateľovi, meno, priezvisko, tituly, bydlisko (alebo kontaktná adresa), sídlo 

kancelárie/spoločnosti/zamestnávateľa, požadovanú kategóriu, údaje týkajúce sa dosiahnutého vzdelania 

a odbornej kvalifikácie, ostatné údaje tvoria prílohy žiadosti.   
 

6. Prílohy žiadosti tvoria: 
 občiansky preukaz alebo pas (kópia), 

                                                 
1 jednotné kontaktné miesto – je podľa § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. a § 66b ods. 2 zákona č. 455/1991 Z. z. obvodný (živnostenský) 

úrad, ktorý plní funkciu JKM 

http://www.minedu.sk/
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 overený doklad o vzdelaní získaný v domovskom štáte. V prípade potreby musí byť doložený 

rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o uznaní vzdelania, 

 prehľad najvýznamnejších odborných prác z požadovaného miesta spotreby počas min. 3 rokov praxe,  

 potvrdenie o vykonávanej odbornej praxi (od odborne spôsobilých osôb alebo od zamestnávateľa), 

 potvrdenie domovského regulačného orgánu, že pred vstupom do profesie vykonal skúšku odbornej 

spôsobilosti (alebo obdobnú skúšku) podľa práva domovského štátu;  

 osvedčenie regulačného orgánu domovského členského štátu o bezúhonnosti, 

 3 odborné práce pre požadované miesto spotreby  

- Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov - z oblasti projektovania, navrhovania, dimenzovania 
a posudzovania stavebných konštrukcií a budov z hľadiska ich tepelnotechnických vlastností alebo 

energetického vybavenia,  
- Vykurovanie a príprava teplej vody - z oblasti projektovania, dimenzovania a navrhovania, resp. 

posudzovania vykurovacích systémov z hľadiska ich energetickej náročnosti, 

- Vetranie a klimatizácia - z oblasti projektovania, navrhovania a dimenzovania klimatizačných zariadení, 
- Elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov - z oblasti projektovania, navrhovania, resp. 

posudzovania osvetľovacích systémov z hľadiska ich energetickej hospodárnosti, 
 pri konaní skúšky aj doklad o uhradení poplatku za skúšku  

Doklady sa predkladajú v origináli alebo v overenej kópii, doložené ich úradným prekladom do slovenského 

jazyka.  
 

7. Požadované vzdelanie žiadateľ spĺňa, ak má príslušné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

technického zamerania 
 a) stavebného zamerania alebo v oblasti architektúry - pre „tepelnú ochranu stavebných konštrukcií 

a budov“ 

 b) stavebného, energetického alebo strojárskeho zamerania – pre „vykurovanie a prípravu teplej vody“ 
a/alebo „vetranie a klimatizáciu“ 

 c) elektrotechnického zamerania - pre „elektroinštaláciu a zabudované osvetlenie budov“.  
 

8. Pri nesúlade dosiahnutého vzdelania so zákonom požadovaným vzdelaním rozhoduje o uznaní vzdelania 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.   
 

Článok 6 
Zapísanie do evidencie  

 
1. Komora rozhodne o zapísaní do evidencie do štyroch mesiacov odo dňa, keď je žiadosť úplná. Ak je 

potrebné vykonať skúšku odbornej spôsobilosti alebo uplatniť kompenzačné opatrenie, lehota plynie odo 

dňa ich úspešného vykonania. 
 

2. Kompenzačným opatrením je preskúšanie, alebo vykonanie adaptačného obdobia. Spôsob 
kompenzačného opatrenia si môže vybrať uchádzač. 

 

3. Skúška podľa § 21 zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov pozostáva z písomnej časti 
a ústnej časti; písomná časť sa vykonáva formou testu a ústna časť formou verejnej rozpravy.  

 
4. Termíny skúšok ako aj podrobnejšie informácie o skúškach sú zverejnené na webovej stránke Komory 

www.sksi.sk.  
 

5. Skúška sa koná v štátnom jazyku – v slovenčine. Verejnú rozpravu možno uskutočniť aj v českom jazyku.  

 
6.  Uchádzač, ktorý na skúške neuspel, môže ju opakovať najskôr po šiestich mesiacoch.  

 
7. Adaptačným obdobím je vykonanie odbornej praxe pod dohľadom odborného garanta – odborne 

spôsobilej osoby pre výkon ECB v trvaní troch rokov.  

 
Článok 7 

Osvedčenie a pečiatka odbornej spôsobilosti 
 

1. Po zapísaní do evidencie odborne spôsobilých osôb na výkon „ECB“ je usadenej osobe vydané osvedčenie 
a pečiatka s uvedeným registračným číslom, pod ktorým je zapísaný do evidencie podľa zákona č. 

138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.  

http://www.sksi.sk/
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2. Osvedčenie stráca platnosť dňom vyčiarknutia z evidencie. Odovzdáva sa Komore spolu s pečiatkou do 5 

dní odo dňa vyčiarknutia z evidencie.  
 

TRETIA ČASŤ  
HOSŤUJÚCE ODBORNE SPÔSOBILÉ OSOBY NA VÝKON „ENERGETICKEJ CERTIFIKÁCIE BUDOV“ 

 

Článok 8 
Žiadosť o zapísanie do Registra odborne spôsobilých osôb na výkon „ECB“ - hosťovanie 

 
1. Žiadosť o hosťovanie sa podáva na tlačive Komory v štátnom jazyku.  

 

2. Žiadosti sa predkladajú:  
- v sídle Úradu Slovenskej komory stavebných inžinierov v Bratislave  

alebo  
- prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta.1  

 
3. Komora potvrdí prijatie žiadosti do jedného mesiaca odo dňa podania žiadosti a v tejto lehote žiadateľovi 

oznámi chýbajúce údaje a doklady, ak je žiadosť neúplná.   

 
4. Ak bola žiadosť o hosťovanie podaná na jednotnom kontaktnom mieste, Komora informuje JKM o zapísaní 

alebo o rozhodnutí o zamietnutí žiadosti. V prípade potreby, napr. doplnenia chýbajúcich údajov alebo príloh 
k žiadosti, komunikuje Komora priamo so žiadateľom.  

 

5. Žiadosť o hosťovanie sa podáva na predpísanom tlačive Komory, ktoré obsahuje:  
osobné údaje o žiadateľovi, meno, priezvisko, tituly, bydlisko (alebo kontaktná adresa), sídlo 

kancelárie/spoločnosti/zamestnávateľa, požadovanú kategóriu, údaje týkajúce sa dosiahnutého vzdelania 
a odbornej kvalifikácie, ostatné údaje tvoria prílohy žiadosti.   

 
6. Prílohy žiadosti o zápis do registra tvoria: 

●  občiansky preukaz alebo pas (kópia), 

 overený doklad o vzdelaní získaný v domovskom štáte. Pri žiadateľoch zo zahraničia musí byť doložený 

aj rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o uznaní vzdelania, (s 
výnimkou žiadateľov z Českej republiky, ktorí ukončili štúdium do 31. 12. 1992 – do rozdelenia spoločnej 

republiky),   
 prehľad najvýznamnejších odborných prác z požadovaného miesta spotreby počas min. 3 rokov praxe,  

 potvrdenie domovského regulačného orgánu, že má obdobné oprávnenie na základe uznaného vzdelania 

a odbornej praxe, 

●  doklad o bezúhonnosti z domovského členského štátu, 

Prílohy sa predkladajú v origináli alebo v overenej kópii, doložené ich úradným prekladom do slovenského 
jazyka.  

 

7. Požadované vzdelanie žiadateľ spĺňa, ak má príslušné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

technického zamerania 

 a) stavebného zamerania alebo v oblasti architektúry - pre „tepelnú ochranu stavebných konštrukcií 
a budov“ 

 b) stavebného, energetického alebo strojárskeho zamerania – pre „vykurovanie a prípravu teplej vody“ 
a/alebo „vetranie a klimatizáciu“ 

 c) elektrotechnického zamerania - pre „elektroinštaláciu a zabudované osvetlenie budov“.  

 
8. Pri opakovanom zapísaní do registra, ak sa neprekročí obdobie dvoch rokov, stačí predložiť doklad 

o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov SR. 
 

Článok 9  

Zápis do registra  
 

Komora zapíše do registra hosťujúcich osôb na výkon „ECB“ pri prvom hosťovaní toho, kto preukáže, že: 
 je občanom členského štátu,  

 je bezúhonný,  
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 má doklad o vzdelaní - má príslušné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa stavebného, 

elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania podľa požadovaného miesta spotreby a požadovanú 

odbornú prax,  
 je oprávnený v domovskom členskom štáte vykonávať odborné činnosti, 

 
2. Pri predĺžení času hosťovania alebo pri opakovanom hosťovaní, ak od predchádzajúceho hosťovania 

neuplynuli viac ako dva roky, toho, kto preukáže, že: 
 je bezúhonný.  

 

3. Komora zapíše žiadateľa do registra do jedného mesiaca odo dňa, keď je žiadosť o zapísanie do registra 
úplná. 

 

4. Ak sa pred zapísaním do registra Komora dozvie o uchádzačovi o zapísanie do registra informáciu, ktorá 
by mohla byť prekážkou pre zapísanie, upovedomí o tom regulačný orgán domovského členského štátu 

a zároveň požiada o prešetrenie správnosti alebo pravdivosti informácie. 

 
5. Komora nezapíše do registra toho, kto spĺňa zákonom požadované podmienky, ale o kom zistí, že je 

v členskom štáte 
 trestne stíhaný, 

 v konkurze,  
 vo väzbe. 

 

6. Registrácia hosťujúcich osôb na výkon „ECB“ podlieha manipulačnému poplatku, podľa informácií 

uvedených na www.sksi.sk. Kópia dokladu o úhrade manipulačného poplatku sa predkladá spolu so 
žiadosťou o hosťovanie. 

 
Článok 10  

Vydanie registračného osvedčenia 

 
1. O zapísaní do registra hosťujúcich osôb na výkon „ECB“ Komora vydá hosťujúcej osobe registračné osvedčenie 

vystavené konkrétny projekt / dielo.  
2. Registračné osvedčenie je vydané na jeden rok a stráca platnosť dňom vyčiarknutia z registra alebo 

vypršaním lehoty uvedenej na osvedčení.  
 

3. Žiadateľ môže požiadať o hosťovanie na jedno konkrétne dielo/projekt v jednom roku. O hosťovanie na 
ďalšiu dielo/projekt môže požiadať až po uplynutí doby hosťovania na predchádzajúcom diele.   

 

4. Pri predĺžení doby pôsobenia na projekte/stavbe (viac ako jeden rok) si žiadateľ podá písomnú žiadosť 
o predĺženie hosťovania, ku ktorej priloží kópiu dokladu o úhrade podľa informácií uvedených na 

www.sksi.sk. 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ  

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 11 
 

1. Podľa tejto Smernice sa budú vybavovať všetky žiadosti o usadenie alebo o hosťovanie prijaté po 1. 

októbri 2012.  
 

2. Táto smernica nahrádza pôvodnú Smernicu zo dňa 31. 10. 2011 a nadobúda účinnosť 1. októbra 2012 po 
predchádzajúcom schválení a odsúhlasení na zasadnutí Predstavenstva. Zmena v čl. 10 bode 4 bola 

schválená a platí počnúc 1. novembrom 2011.  
 

 

V Bratislave dňa 27. 9. 2012  
 

 
 

prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.  

predseda SKSI      

http://www.sksi.sk/
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