
 

Skúška na získanie  

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe 

kozmetických výrobkov 

 

 

Miesto konania: RÚVZ  so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, Trenčín 

Termín podania prihlášok: do 22.septembra 2017 

Termín konania:  13. október o 9:00 hod 

 

 

 

 

Obsahové zameranie odbornej prípravy a zoznam právnych predpisov: 

 
 

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

a doplnení niektorých zákonov 

2. Vyhláška MZ SR č. 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti a prevencii a kontrole 

prenosných ochorení 

3. Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch 

4.  STN EN ISO 22 716   Kozmetika - Správna výrobná prax (SVP) – Pokyny na správnu 

výrobnú prax  

5. Nariadenie vlády SR č.391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na pracovisko 
 

Okruhy tém: 

 

- všeobecné hygienické požiadavky , podmienky pre zriaďovanie a prevádzkovanie výrobných 

prevádzkarní 

- správna výrobná prax STN EN ISO 22716  

- nar. EP a Rady (ES) 1223/2009 o kozmetických výrobkoch  (kozmetické výrobky definícia, 

povinnosti zodpovedných osôb a distribútorov, označovanie KV....) 

- Usmernenie Európskej komisie k nariadeniu (EÚ) 655/2013, ktorým sa stanovujú spoločné 

kritériá na odôvodnenie tvrdení používaných v súvislosti s kozmetickými výrobkami 

- sanitácia (deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia) 

- skladovacie podmienky potravín a pokrmov v potravinárstve  

- požiadavky na zdravotný stav pracovníkov vo výrobe a zásady osobnej hygieny 

- opatrenia na predchádzanie prenosným ochoreniam 

- epidemiologicky závažní činnosť 

- zdravotná a odborná spôsobilosť zamestnancov 

 

 



 

Odporúčaná študijná literatúra: 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

7. Vyhláška MZ SR č. 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti a prevencii a kontrole 

prenosných ochorení 

8. Nariadenie vlády SR č. 658/2005 Z. z.,  ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické 

výrobky  

       (a  nariadenia vlády, ktoré menia a dopĺňajú uvedené nariadenie : 

        Nariadenie vlády SR č. 538/2006 Z. z.  

   Nariadenie vlády SR č. 108/2007 Z. z. 

   Nariadenie vlády SR č. 418/2007 Z. z. 

   Nariadenie vlády SR č. 124/2008 Z. z. 

   Nariadenie vlády SR č. 374/2008 Z. z. ) 

  

9. STN EN ISO 22 716   Kozmetika - Správna výrobná prax (SVP) – Pokyny na správnu 

výrobnú prax  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


