
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Košiciach, Ipel'ská 1,040 11 KOŠICE

komisie na preskúšanie odbornej
spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností na nákup, predaj

a spracovanie húb

1. Skúšobnú komisiu na účely preskúšania odbornej spôsobilosti potrebnej na vydanie
osvedčenia na nákup, predaj a spracúvanie húb vymenoval regionálny hygienik RÚVZ
so sídlom v Košiciach podľa § 6 ods. 6 písm. b), § 15 ods. 3 písm. c) a § 16 zákona č.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoj verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a podľa § 2 vyhlášky MZ SR č.
209/2014 Z. z. v znení vyhlášky Č. 222/2018 Z. Z., ktorou sa ustanovuje rozsah
odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti,
podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisie na preskúšanie odbomej spôsobilosti,
obsah osvedčenia o odbomej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej prípravy.

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

209/2014 Z. z., v znení vyhlášky Č. 222/2018 Z. z..
3. Pred začatím skúšky skúšobná komisia overí totožnosť žiadateľa a doklad o úhrade

správneho poplatku.
4. Žiadosť sa v zmysle zákona Č. 14511995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení

neskorších predpisov spoplati'luje kolkovými známkami v hodnote 30 € - za vykonanie
skúšky pred komisiou a 20 € - za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

5. Skúšobná komisia pri svojej činnosti zabezpečuje ochranu práv žiadateľa. ako
dotknutej osoby podľa zákona Č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

6. Pozvánka na skúšku sa doručuje žiadateľovi v elektronickej podobe spravidla 7 dní
pred termínom konania skúšky; ak nie je v žiadosti o vykonanie skúšky uvedená e-
mailová adresa žiadateľa, pozvánka na skúšku sa doručuje písomne.

7. Ak sa žiadateľ nemôže dostaviť na uvedený termín. je povinný sa pred konaním
skúšky písomne ospravedlniť. V prípade, že sa žiadateľ písomne neospravedlní alebo
sa na skúšku odbornej spôsobilosti nedostaví. úrad bude jeho žiadosť považovať za
bezpredmetnú.

8. Rozsah požadovaných vedomostí na skúške:
právny predpis. ktorý upravujú požiadavky na jedlé huby (napr. vyhláška Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Č. 13212014 Z. z. o
spracovanom ovocí a zelenine. jedlých hubách. olejninách. suchých škrupinových
plodoch. zemiakoch a výrobkoch z nich),
morfologické znaky a podmienky zberu a uchovávania, preprava. prípadne ďalšie
spracovanie, výživová hodnota jedlých húb,
morfologické znaky jedovatých húb najmä zameniteľných s jedlými hubami a húb
nevhodn)'ch na kuchynské spracovanie,
príznaky otravy hubami. zásady prvej pomoci pri otrave hubami,



právne predpisy o potravinách (zákon Č. 152/1995 Z. z. o potravinách, vyhláška
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Č. 132/2014 Z.
z.).

9. Skúška sa skladá z písomnej a ústnej časti, ktoré sa konajú v jeden deň.
Predpokladom vykonania ústnej časti skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti. Na
úspešné vykonanie písomnej časti skúšky je potrebných minimálne 80 % správnych
odpovedí. Skúšobná komisia hodnotí každú časť skúšky samostatne hodnotením
"vyhovel" alebo "nevyhovel".

10. Písomná časť skúšky je vedená formou testlL pozostávajúceho z 5 otázok. Na úspešné
vykonanie písomnej časti skúšky sú potrebné minimálne 4 správne odpovede.

ll. Ústna časť skúšky pozostáva zo 4 teoretických otázok. Podmienkou úspešne
vykonanej ústnej časti skúšky je zvládnutie všetkých otázok.

12. O priebehu skúšky a hodnotení žiadateľa komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú
všetci prítomní členovia.

13. V záverečnom hodnotení sa uvádza "vyhovel" alebo "nevyhovel".
14. Úrad vydá osvedčenie o odbomej spôsobilosti do 30 dní odo dňa vykonania skúšky.
15. Odbome spôsobilá osoba sa zapisuje do registra odbome spôsobilých osôb.
16. Osvedčenie o odbomej spôsobilosti sa vydáva na dobu neurčitú (§ 16 ods. 31 zákona

Či. 355/2007 o ochrane. podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

17. Žiadateľ. ktorý skúšku nevykonal úspešne, môže požiadať o vykonanie opravnej
skúšky. ktorú môže vykonať najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa konania skúšky,
ktorú nevykonal úspešne.

18. Podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona Č. 145/1995 Z.z . o správnych
poplatkov v znení neskorších predpisov jeho časti VIII. Finančná správa a obchodná
činnosť položka 150 písmeno h) vykonanie skúšky odbomej spôsobilosti alebo
vykonanie opakovanej skúšky sa spoplatňuje správnym poplatkom vo výške 30 eur.

19. Tento skúšobný poriadok nadobúda platnosť od Ol. 10.2019 .
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