
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Trebišove, ul.Jilemnického 3370/2, 

075 01 Trebišov 

 

SKÚŠOBNÝ PORIADOK 

Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky 

závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov 

 

 

1. Skúšobnú komisiu na preskúšanie odbornej spôsobilosti potrebnej na vydanie 

osvedčenia na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, 

manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov vymenoval regionálny hygienik 

RÚVZ so sídlom v Trebišove podľa § 6 odst.3 písm.g), § 15 odst.2 písm.c) a § 16 

zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a podľa § 2 vyhlášky MZ SR č. 520/2007 Z.z., ktorou 

sa ustanovuje rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, 

podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti 

a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti. 

2. Skúšobná komisia vykonáva svoju činnosť podľa ustanovení vyhlášky MZ SR č. 

520/2007 Z.z. 

3. Skúšobná komisia je spôsobilá skúšať a rozhodovať o výsledku skúšky, ak je prítomná 

nadpolovičná väčšina členov. Uznáša sa väčšinou hlasov prítomných členov. Pri 

rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie. 

4. Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných 

činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov predloží 

RÚVZ so sídlom v Trebišove žiadosť, ktorá má obsahovať údaje uvedené v § 16, 

odst.16 zákona číslo 355/2007 Z.z. (vzor Príloha č.1). 

5. Žiadosť sa v zmysle zákona č. 286/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR 

č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov spoplatňuje 

kolkovými známkami v hodnote 30 € (za vykonanie skúšky pred komisiou) a 20 € (za 

vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti). 

6. Termín a miesto skúšky oznámi predseda skúšobnej komisie žiadateľovi písomne 

najneskôr 14 dní pred jej konaním. 

7. Pred začatím skúšky skúšobná komisia overí totožnosť žiadateľa. 

      8. Skúška sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti, pričom predpokladom vykonania  

ústnej skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti skúšky. Obidve časti skúšky sa 

konajú v jeden deň. 

      9.  Na skúške sú preverované vedomostí: 

 Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnených zákonov 

 Zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov 

 Zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov, v znení neskorších predpisov 



 Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia 

spoločného stravovania 

 Potravinového kódexu SR 

 Zásad správnej výživy 

 Zásad správnej výrobnej praxe – HACCP 

 Zásad sanitácie a dezinfekcie 

 Nariadenia č. 852/2007 Európskeho parlamentu a Rady o hygiene potravín 

č.882/2004 o úradných kontrolách 

 Epidemiológia a proces šírenia nákaz 

 Alimentárne nákazy a otravy z požívatín   

10. Písomná časť – test pozostáva z 30 otázok. Podmienkou úspešne  vykonanej   

      písomnej  skúšky je: 

  Minimálne 80 % správnych odpovedí pri písomnom teste, (min. 25 správnych    

   odpovedí) 

  Ústna časť skúšky pozostáva minimálne z 2 otázok. Podmienkou úspešne zvládnutej     

    ústnej skúšky je správne zodpovedanie všetkých ústnych otázok. 

11. Každú časť skúšky skúšobná komisia hodnotí samostatne, a to hodnotením „vyhovel“   

      alebo „nevyhovel“. 

12. Skúšobná komisia oznámi účastníkovi skúšky výsledok skúšky v deň vykonania   

      skúšky. 

13.O priebehu a výsledku skúšky vyhotoví skúšobná komisia v deň vykonania skúšky   

zápisnicu, ktorú podpisujú všetci prítomní členovia komisie. Zápisnica, ktorej 

súčasťou je aj písomný test účastníka skúšky, slúži ako podklad na vydanie 

osvedčenia. 

14. Na základe úspešného absolvovania skúšky vydá do 30 dní odo dňa vykonania 

skúšky   

      RÚVZ so sídlom v Trebišove osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Druhopis 

osvedčenia  

      sa archivuje na RÚVZ so sídlom v Trebišove spolu s dokumentáciou po dobu 10   

      rokov. 

15. Žiadateľ, ktorý nevyhovel, môže opravnú skúšku vykonať najskôr po troch mesiacoch   

      a najneskôr do šiestich mesiacov od konania skúšky. 

16. Platnosť osvedčenia je na dobu neurčitú (čl.XXXV.zákona NR SR č. 136/2010   

      o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa   

      mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia   

      a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

17. Tento skúšobný poriadok nadobúda platnosť dňom 13.01.2014. 

 

                                                                                 MUDr.Terézia Konevičová, MPH 

                                                                                           regionálna hygienička   
 

 



 

 


