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S K Ú Š O B N Ý    P O R I A D O K 

 

 komisie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 

na preskúšanie odbornej spôsobilosti  

na  nákup, predaj a spracúvanie húb 

 
vydaný podľa § 4 ods. 7 vyhlášky MZ SR č. 209/2014Z.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. 

 
 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne zriadil podľa  6 ods. 3 písm. 

h), § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z.  a podľa § 62 písm. c) 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.) komisiu na preskúšanie odbornej spôsobilosti na nákup, 

predaj a spracúvanie húb pre Trenčiansky kraj 

 

1. Komisia vykonáva svoju činnosť podľa ustanovení vyhlášky MZ SR č. 209/2014Z.z., 

 

1. Skúšobná komisia pri svojej činnosti zabezpečuje ochranu práv žiadateľa ako 

dotknutej osoby a spracovateľské činnosti s osobnými údajmi sú vykonávané v súlade 

s nariadením Európskeho parlamentu a Rady číslo 2016/679 z 27. apríla 2016  

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a zákonom číslo  

18/2018 Z. z.  zákon o ochrane osobných údajov. 

 

2. Pred začatím skúšky overí komisia totožnosť účastníka skúšky a doklad o úhrade 

správneho poplatku. 

 

3. Termín a miesto skúšky sa žiadateľovi oznámi tak, aby sa o skúške dozvedel najneskôr 

14 dní pred jej konaním. (príloha č. 2).  Rozsah požadovaných vedomostí je stanovený 

v zmysle  prílohy č. 1 k vyhláške  č. 209/2014 Z. z.  časti XII. Je zverejnený aj  

na web - stránke RÚVZ.  V prípade, že sa žiadateľ bez ospravedlnenia nedostaví  

na stanovený termín, považuje sa žiadosť za bezpredmetnú. Ak sa ospravedlní, pozve 

sa na najbližší termín. Termíny skúšok sú zverejnené aj na web - stránke RÚVZ.  Ak 



sa žiadateľ o skúšku dostaví priamo na skúšku bez predchádzajúceho prihlásenia, je 

mu umožnené vykonanie skúšky len ak nie je naplnený maximálny počet prihlásených 

uchádzačov. Maximálny počet prihlásených uchádzačov na jeden termín je 10. 

 

4. Na skúške sú preverované znalosti z: 

 právnych predpisov súvisiacich  s nákupom, predajom a spracúvaním húb – zákon 

č.152/1995 Z. z. o potravinách, vykonávací predpis, vvhláška MPaRV  

SR  č. 132/2014 Z. z., o spracovanom ovocí a  zelenine, jedlých hubách, olejninách, 

suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich, 

 morfologické znaky a podmienky zberu, uchovávania, prepravy, prípadne ďalšie 

podmienky manipulácie s hubami – napr. spracovanie, výživová hodnota húb, 

 morfologické znaky  jedovatých húb a húb nevhodných na kuchynské  

 príznaky otravy húb 

 zásady prvej pomoci s hubami 

 

5. Predseda komisie je zodpovedný za riadne vedenie dokumentácie o skúškach.   

O priebehu skúšky sa vyhotovuje „Zápisnica zo skúšky“  

 

6. Skúšku tvorí písomná časť a ústna časť; predpokladom na vykonanie ústnej časti 

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

v jeden deň. Každú časť skúšky komisia hodnotí samostatne hodnotením „vyhovel“ 

alebo „nevyhovel“. Žiadateľ úspešne vykonal skúšku, ak vyhovel v obidvoch častiach 

skúšky.  

 

7. Písomná časť skúšky sa uskutočňuje  formou písomného testu. Test pozostáva z  20  

otázok.  Časový limit na vypracovanie písomného testu je 30 minút. Podmienkou 

úspešne vykonanej skúšky je minimálne 75 % správnych odpovedí pri písomnom 

teste. 

 

8. Pri ústnej časti skúšky  sú uchádzačovi položené 3 otázky. Podmienkou úspešne 

vykonanej ústnej časti skúšky je zvládnutie všetkých otázok 

 

9. Žiadateľ, ktorý skúšku nevykonal úspešne, môže požiadať o vykonanie opravnej 

skúšky; opravnú skúšku môže vykonať najskôr po dvoch mesiacoch a najneskôr  

do šiestich mesiacov odo dňa konania skúšky, ktorú nevykonal úspešne.  Pri opravnej 

skúške sa postupuje podľa odsekov 5 až 9. 

 

10. Po skončení skúšky komisia zhodnotí priebeh a výsledok skúšky,  vyhotoví zápisnicu, 

do ktorej  zaznamená výsledok skúšky. V záverečnom hodnotení sa uvádza „ vyhovel“ 

 alebo „ nevyhovel“. 

 

11. Komisia oboznámi uchádzačov o výsledku  skúšky  ústnou formou  ihneď  

po vykonaní skúšky. 

 

12. Na základe úspešného absolvovania skúšky vydá Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva so sídlom v Trenčíne žiadateľovi osvedčenie o odbornej spôsobilosti   

na nákup, predaj a spracúvanie húb do 30 dní od vykonania skúšky. Vzor osvedčenia 

je v prílohe č.4H. 

 



13. Predseda komisie predloží  kompletnú dokumentáciu (prihlášku, záznam o preskúšaní, 

prvopis a druhopis osvedčenia – čistopisy) regionálnemu hygienikovi na podpis. 

Predseda komisie je zodpovedný za riadnu archiváciu dokumentácie. 

 

14. Administratívne činnosti súvisiace s činnosťou komisie ako aj archiváciou 

dokumentácie  vykonáva administratívna pracovníčka na základe poverenia  predsedu 

skúšobnej komisie.  

 

15. Prvopis osvedčenia sa odovzdá žiadateľovi, resp. zašle sa doporučene poštou. 

Druhopis osvedčenia sa archivuje na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva  

so sídlom v Trenčíne spolu s dokumentáciou (prihláška, záznam o preskúšaní) po dobu 

15 rokov. 

 

16. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na dobu neurčitú vydania (§ 16 ods.31 

zákona  č. 355/2007 Z. z.). 

 

Záverečné ustanovenie 

 

Tento skúšobný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 15. augusta 2019. Zrušuje sa 

skúšobný poriadok skúšobnej komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie 

epidemiologicky závažných činností zo dňa 31.3.2016.  

 

 

 

 

 

 

 

              MUDr. Ľudmila Bučková, MPH 

                            regionálna hygienička         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


