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

komisie na preskúšanie odbornej
spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe

kozmetických výrobkov

1. Skúšobnú komisiu na preskúšanie odbornej spôsobilosti potrebnej na vydanie
osvedčenia na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe
kozmetických výrobkov vymenoval regionálny hygienik RÚVZ so sídlom v Košiciach
podľa § 6 ods. 3 písm. h), § 15 ods.2 písm. d) a § 16 zákona Č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len zákon Č. 355/2007 Z. z.) a podľa § 2 vyhlášky MZ SR č 209/2014
Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí
pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na
preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie
odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej
odbornej prípravy (ďalej len vyhláška MZ SR Č. 290/2014 Z. z.).

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. Skúšobná komisiaje spôsobilá skúšať a rozhodovať o výsledku skúšky, akje prítomná
nadpolovičná väčšina jej členov. Uznáša sa väčšinou hlasov prítomných členov. Pri
rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie.

4. Žiadosť sa v zmysle zákona Č. 14511995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov spoplatňuje správnym poplatkom v hodnote 30.- Eur - za
vykonanie skúšky pred komisiou a 20.- Eur - za vydanie osvedčenia o odbornej
spôsobilosti.

5. 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.

6. 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.

7. Rozsah požadovaných vedomostí:
správna výrobná prax pri výrobe kozmetických výrobkov,
povinnosti pri výrobe kozmetických výrobkov,
opatrenia na predchádzanie prenosným ochoreniam,
základné protiepidemické postupy a dekontaminácia

(Podrobnej šie:
zákon Č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnených niektorých zákonov,
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) Č. 122312009 z 30. novembra
2009 kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov,



zásady správnej výrobnej praxe podľa STN EN ISO 22716 Správna výrobná
prax pokyny na správnu výrobnú prax (ISO 2216:2007),
zásady sanitácie pri výrobe kozmetických výrobkov).

8. Písomná časť - test pozostáva z 30 otázok. Podmienkou úspešne vykonanej písomnej
skúšky je minimálne 80% správnych odpovedí pri písomnom teste, tzn. min. 24
správnych odpovedí.
Ústna časť skúšky pozostáva z otázok obsahovo zameraných na okruhy
uvedené v bode Č. 7 (minimálne 2 otázky). Podmienkou úspešne zvládnutej
ústnej skúšky je správne zodpovedanie všetkých ústnych otázok.

9. Každú časť skúšky skúšobná komisia hodnotí samostatne, a to hodnotením "vyhovel"
alebo "nevyhovel". V záverečnom hodnotení sa uvádza - "vyhovel" alebo
"nevyhovel" .

10. 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.

11. Na základe úspešného absolvovania skúšky vydá do 30 dní odo dňa vykonania skúšky
RÚVZ so sídlom v Košiciach osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

12. 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.

13. Tento skúšobný poriadok nadobúda platnosť od 01. 10.2019.

----'~'- ~/~I
x..'?-.t.jNÉHO ~~ MUDr. Zuzana Dietzová, PhD

~ ~~ \j KOŠ/c/1l~\\\ regionálny hygienik-zastupujúci
'$:S?'.;~ "te! ~ \)' ..;:...~ ':l:-z\
<o -- \
:~. ef) ~ l

\~<ý '\ §/

~". KOS\\'~,


