
1.   Autorizačné osvedčenia - vydávané od 1. 1. 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:  
 
Podľa § 5 ods. 1a) 
A1 (označenie na osvedčení a pečiatke) - Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické 
poradenstvo 
(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 
dokumentácií a variantných štúdií, 

b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických 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. 
 
A2 (označenie na osvedčení a pečiatke) - Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické 
poradenstvo 
(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  

(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 

poradenstva týkajúceho sa konštrukcií pozemných 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 

úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní. 
 
Podľa § 5 ods. 1b) bod 2. 
I2 (označenie na osvedčení a pečiatke) - Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb  

(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 

poradenstva týkajúceho sa konštrukcií inžinierskych 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 

úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní. 
 
Podľa § 5 ods. 1b) bod 3. 
I3 (označenie na osvedčení a pečiatke) - Inžinier pre statiku stavieb  

(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 
statikovi 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 

úradom 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  

(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 

úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní. 
 
 
 
Registračné číslo na autorizačnom osvedčení a pečiatke (podľa § 14) je uvedené s rozlíšením: 
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SP - pre inžinierov v slobodnom povolaní, napr.   1622*SP*A1 
Z  - pre inžinierov v zamestnaneckom pomere, napr.   2528*Z*A2 
TSP - pre technikov v slobodnom povolaní, napr.   1116*TSP*I4 
TZ - pre technikov v zamestnaní, napr.    2516*TZ*I5 
H  - pre hosťujúcich členov, napr.     H*0027*I3  
(pri hosťujúcich členoch sa neuvádza do registračného čísla forma výkonu povolania, t. zn. slobodné povolanie alebo 
zamestnanec) 

 
 
 
 
 

Vzor autorizačného osvedčenia - vydávaného od 1. 1. 2005  
(6 ks originálov pre jednotlivé kategórie – prikladáme v liste) 
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2. Osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre činnosti stavbyvedúci a 
stavebný dozor vydávaných SKSI od 1. 1. 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 tieto osvedčenia zvlášť pre: 
 
 
Výkon činnosti stavbyvedúceho:     napr. 
10 (označenie na osvedčení a pečiatke) - Pozemné stavby   10846*10* 
20 (označenie na osvedčení a pečiatke) - Inžinierske stavby  05468*20* 
30 (označenie na osvedčení a pečiatke) - Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb   09751*30* 
 
 
Výkon činnosti stavebného dozora:    napr. 
10 (označenie na osvedčení a pečiatke) - Pozemné stavby   06487*10* 
20 (označenie na osvedčení a pečiatke) - Inžinierske stavby  00645*20* 
30 (označenie na osvedčení a pečiatke) - Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb   00132*30* 
 

 
 

Vzory osvedčení o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti  
pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor vydávaných SKSI od 1. 1. 2005 
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3.   Platnosť autorizačných osvedčení - vydávaných do 31. 12. 2004 
 
Autorizačné osvedčenia vydané SKSI do 31. 12. 2004 sú platné naďalej s obsahom a rozsahom v akom boli vydané.  
Autorizačné osvedčenia (formát A4 žltej farby) sa vydávali v 20. podkategóriách s autorizačnou pečiatkou (okrúhla so 
štátnym znakom, farba otlačku pečiatky zodpovedala príslušnej kategórii - červená, zelená, modrá).   
Autorizačné osvedčenie a pečiatka vydané do 31. 12. 2004 obsahuje registračné číslo s takýmto označením:  
 
1234*A*5-2 1234 - je poradové číslo, pod ktorým je inžinier zapísaný v zozname autor. inžinierov  
  *A* – slobodné povolanie (forma vykonávania činnosti) alebo *Z* – zamestnanec  

5-2 – kategória autorizácie – Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – Vykurovacie 
a klimatizačné zariadenia  

1111*TZ*2-3 1111 - je poradové číslo, pod ktorým je osoba so stredoškolským vzdelaním zapísaná  
v zozname autor. inžinierov  
TA alebo TZ - označuje technika so stredoškolským vzdelaním, ktorý vykonáva činnosť formou slobodného 
povolania alebo zamestnanca 
2-3 – kategória autorizácie – Líniové vedenia a rozvody 

 
Autorizačné osvedčenie vydávané do 31. decembra 2004 
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AUTORIZÁCIA do  31 . 12.  2004  –  skrátená  verzia 

Č lenen ie , rozsah a označenie jednot livých ka tegór ií  autor izovaných inž in ierov  podľa § 5 zákona č. 
138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov na autorizačných osvedčeniach a pečiatkach vydávaných SKSI k 31. 
decembra 2004: 

 

A) KOMPLEXNÉ ARCHITEKTONICKÉ A INŽ INIERSKE SLUŽBY –  červená  farba peč iatky 
 

1 Pozemné stavby –  (červená farba)   

 
2 Inžinierske stavby –  (červená farba pre celú  ka tegó r iu 2)   
2-1 Dopravné stavby  
2-2 Vodohospodárske stavby   
2-3 Líniové vedenia a rozvody  
2-4 Komplexné priemyselné stavby  
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
B)  ODBORNÉ Č INNOSTI  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  
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Prevodná tabuľka členenia pôvodnej a súčasnej kategorizácie ASI 
 
Členenie kategorizácie autorizačných osvedčení vydávaných do 31. 12. 2004 je pretransformované na aktuálne členenie 
kategorizácie autorizovaných stavebných inžinierov bez doplnkovej autorizačnej skúšky podľa tabuľky uvedenej v prílohe. 
 
Autorizačné osvedčenia vydané do 31. 12. 2004 budú stavebné úrady akceptovať s aktuálnym členením a rozsahom 
oprávnení na vykonávanie odborných činností vo výstavbe podľa § 5 zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších 
predpisov. 
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Platnosť osvedčení o odbornej spôsobilosti (pre technikov – stredoškolákov) 
 

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti (formát A4 bielej farby) vydané SKSI podľa § 43c zákona č. 138/1992 Zb. v znení 
neskorších predpisov).  
Tieto osvedčenia sú vystavené len osobám so stredoškolským vzdelaním, ktoré boli zapísané do registra odborne 
spôsobilých technikov, a ktoré mali vydaný SKSI preukaz a pečiatku odbornej spôsobilosti pre projektovanie stavieb podľa 
zákona č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe (tento preukaz a pečiatka OS stratili platnosť 
31. 3. 2002).  
Toto osvedčenie o odbornej spôsobilosti slúži na vydanie živnostenského listu pre projektovú činnosť. K týmto osvedčeniam 
SKSI nevydáva pečiatky! 
Toto osvedčenie o odbornej spôsobilosti SKSI vydáva aj naďalej - na požiadanie, nemá časovo obmedzenú platnosť.    

 
 

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané podľa  § 43c zákona č. 138/1992 Zb.  (príloha A4 č. 2/1a) 
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4.  Platnosť osvedčení o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci alebo stavebný 
dozor - vydaných do 31. 12. 2004 

 
Vydané osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci alebo stavebný dozor (formát A4 sivozelenej 
farby) sú platné s obsahom a rozsahom v akom boli vydané. 
Tieto osvedčenia vydáva SKSI podľa zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných stavebných inžinieroch - zvlášť pre každú činnosť. Tieto osvedčenia sa vyžadujú podľa § 45 ods. 1b) a ods. 
3 Stavebného zákona – pre vedenie uskutočňovania stavieb.  
K týmto osvedčeniam SKSI vydáva pečiatky (okrúhle so znakom SKSI, len modrej farby).  
 
Č lenen ie a označen ie jednot livých kategór i í  pre č innost i stavbyvedúc i a stavebný dozor  na 
osvedčeniach o vykonaní odbornej skúšky vydávaných SKSI podľa zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov je pre 
obidve činnosti totožné:  
 
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 
 
 

Prevodná tabuľka pôvodného a súčasného členenia odborov pre SV a SD  
 
 
Členenie osvedčení vydávaných do 31. 12. 2004 je pretransformované na aktuálne členenie odborných zameraní bez 
doplnkovej skúšky odbornej spôsobilosti podľa tabuľky uvedenej v prílohe č. 4/1. 
 
 
Vydané osvedčenia a pečiatky o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci alebo stavebný dozor do 31. 12. 
2004 budú stavebné úrady akceptovať s aktuálnym členením odborných zameraní pre skúšku odbornej spôsobilosti.  
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Príloha č. 4/1 
 

PREVODNÁ TABUĽKA PRE SV a SD  
 

Vydané do 31. 12. 2004 Vydané od 1. 1. 2005 
10   pozemné stavby 
11   pozemné stavby – jednoduché stavby   

10   pozemné 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      

20   inžinierske stavby 
 

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 

30  technické, technologické a energetické 
vybavenie stavieb 
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5.  Neplatné oprávnenia vydané SKSI 
 

Novelami zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch sa stali niektoré 
oprávnenia neplatnými.  
Pred novelou č. 236/2000 Z. z. zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 
sa pre projektovú činnosť, činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor vydávali jednotné preukazy a pečiatky odbornej 
spôsobilosti (OS) podľa zákona č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.  
 
Preukazy a pečiatky odbornej spôsobilosti pre projektovú činnosť vydané podľa zákona č. 136/1995 Z. z. o odbornej 
spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe stratili platnosť 31. marca 2002.  
Výkresy predkladané na stavebný úrad spracované po tomto dátume, ktoré boli opečiatkované touto pečiatkou OS pre 
projektovú činnosť, nie je možné už akceptovať. 
 
 
Preukaz odbornej spôsobilosti vydaný podľa zákona č. 136/1995 Z. z.        
 

 
 
 
Pečiatka odbornej spôsobilosti vydaná podľa zákona č. 136/1995 Z. z.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tieto preukazy a pečiatky OS pre projektovú činnosť sú nahradené „autorizačnými osvedčeniami a pečiatkami“ (vydanými SKSI 
podľa § 19 a § 14 zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov), prípadne „osvedčeniami o odbornej spôsobilosti“ 
(vydanými SKSI podľa § 43 písm. c zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov – len pre technikov so 
stredoškolským vzdelaním, nie vysokoškolákom!).  
 
Platnosť preukazov a pečiatok OS pre činnosť stavbyvedúci a stavebný dozor podľa zákona č. 136/1995 Z. z. nie je 
v zákone striktne vymedzená. 
Tieto preukazy OS pre činnosť SV a SD je možné akceptovať, keďže ide len o ich administratívnu výmenu za nové „osvedčenia 
o vykonaní odbornej skúšky“ vydávané zvlášť pre činnosť SV a SD podľa zákona č. 138/1992 Zb., ktoré SKSI vydáva na 
základe žiadosti odborne spôsobilých osôb (ide len o administratívnu záležitosť, keďže skúšky sa im uznávajú v plnom 
rozsahu).       
 


