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ŠTATÚT        
 

 

 komisie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne  

na preskúšanie odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie húb 

 

 

 

 

 
zriadené  podľa § 6 ods.3 písm. h)   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 § 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválila:       MUDr. Ľudmila Bučková, MPH 

  regionálna hygienička 



 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne zriaďuje podľa  § 6 ods. 3 

písm. h)  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.) zriaďuje komisiu:  

 komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie húb  

§15 ods.3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. 

 

Čl. 1 

 

1. Komisia vykonáva svoju činnosť a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa  

§ 15 ods. 3 zákona  č. 355/2007 Z. z.  a podľa § 16 odsekov 1, 3, 11, 32, 33, 34, 35 

písm. a) a b), 36, 37  a 38 zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa 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. 

 

2. Komisie pri svojej činnosti zabezpečujú ochranu práv žiadateľa ako dotknutej osoby 

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
 

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne zriaďuje komisiu  

na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne s pôsobnosťou 

pre okresy: Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava. 

 

Čl. 2 

Zloženie a rozhodovanie komisie 

 

1. Členov komisie menuje a odvoláva regionálny hygienik RÚVZ so sídlom v Trenčíne. 

Tvoria ju predseda, podpredseda  a členovia. Komisia má 5 členov. Predsedu, 

podpredsedu a členov komisie vymenováva a odvoláva regionálny hygienik. Účasť  

na činnosti komisie sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme. 

 

2. Činnosť komisie riadi predseda, v čase jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda 

komisie. 

 

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

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

Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie, v čase jeho neprítomnosti hlas 

podpredsedu skúšobnej komisie. Predseda komisie zabezpečuje vedenie a uchovávanie 

dokumentácie o skúškach. 

 

Čl. 3 

Postup pri vykonávaní skúšok. 
 

1. Žiadateľ o vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na 

epidemiologicky závažné činnosti (ďalej len skúška) podá písomne  na Regionálny 

úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne poštou, faxom alebo elektronicky. 



 

2 Žiadosť o vykonanie skúšky pred komisiou musí obsahovať: meno, priezvisko, titul, 

bydlisko a dátum a miesto narodenia, ak je žiadateľom fyzická osoba ( ak je             

žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ, aj obchodné meno, miesto podnikania a 

identifikačné číslo, ak bolo pridelené) a uvedenie činnosti, na ktorú žiada osvedčenie  

o odbornej spôsobilosti (vzor žiadosti – Príloha č. 1). 
 

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

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

stanovený v zmysle  prílohy č. 1 k vyhláške  č. 209/2014 Z. z.  časti VIII. 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 záujemca 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 30. 

 

4. Na skúške sú preverované znalosti z: 

o právnych predpisov súvisiacich  s nákupom, predajom a spracúvaním  

húb – zákon č. 152/1995 Z.  o potravinách , vykonávací predpis – vyhláška  

č. 132/2014 Z. z. 

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

ďalšie podmienky manipulácie s hubami- napr. spracovanie , výživová hodnota 

húb 

o  morfologické znaky jedovatých húb a húb nevhodných na kuchynské úpravy 

o  príznaky otravy hubami 

o  zásady prvej pomoci s hubami 

5. Na prijatie rozhodnutia komisie pri skúškach je potrebná prítomnosť predsedu alebo 

podpredsedu a najmenej ďalších dvoch členov komisie; uznáša sa väčšina hlasov. 

 

6. Činnosť komisie riadi predseda, ktorý zodpovedá za jej jednotný a vecne správny 

postup pri skúškach a za objektívne posudzovanie odpovedí účastníkov skúšky. 

Predseda komisie je oprávnený rozhodnúť o sporných otázkach súvisiacich  

so skúškami. Predseda komisie je zodpovedný za riadne vedenie dokumentácie 

o skúškach.    

 

7. 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.  

 

8. 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.   

 

9. Priebeh skúšky a kritéria hodnotenia upravuje skúšobný poriadok komisie. 

 

 



 

 

Čl. 4 

Činnosť komisie po ukončení skúšky 

 

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

(príloha č. 3), do ktorej  zaznamená výsledok skúšky a ktorú podpisujú všetci prítomní 

členovia komisie. 

 

2. Komisia oboznámi uchádzačov o výsledku  skúšky  ústnou formou  ihneď  

po vykonaní skúšky. 

 

3. Na základe úspešného absolvovania skúšky vydá Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva so sídlom v Trenčíne žiadateľovi osvedčenie o odbornej spôsobilosti   

na vykonávanie epidemiologicky závažných činností do 30 dní od vykonania skúšky. 

Vzor osvedčenia je v prílohe č. 4 

 

4. 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. 

 

5. Administratívne činnosti súvisiace s činnosťou komisie ako aj archiváciou 

dokumentácie  vykonáva administratívna pracovníčka na základe poverenia  predsedu 

skúšobnej komisie.  

 

6. 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 

10 rokov. 

 

7. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na dobu neurčitú vydania (§ 16 ods.34 

zákona č. 355/2007 Z. z.). 

 

Čl . 5 

Záverečné ustanovenie 

 

Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť  dňom 15.08.2019. Zrušuje sa štatút   

komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie húb  

zo dňa 31.03.2016.  

 

 

 

 

 

  MUDr. Ľudmila Bučková, MPH 

               regionálna hygienička         

 

 

 

 



 

Príloha č. 1 
                                                                                Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

                                                                                so sídlom v Trenčíne 

                                                                                Nemocničná 4 

                                  911 01 Trenčín                                                            
Vec  

Žiadosť o preskúšanie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (ďalej len „žiadosť“)  podľa 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.“) 

 

Meno a priezvisko, titul ............................................................................................................................. 

Narodený/á dňa .............................................................. Miesto .............................................................. 

Adresa .............................................................................................................. PSČ................................ 

Telefónne číslo ............................................................. E-mail ................................................................ 

Vzdelanie.............................................................................. Dĺžka odbornej praxe)*  ............................. 

Zamestnávateľ)* ....................................................................................................................................... 

Zamestnanie, pracovné zaradenie (konkretizovať prácu, ktorú bude pracovník vykonávať)................... 

................................................................................................................................................................... 
Druh vykonávania činnosti: 

 úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody, 

 úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách, 

 zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, 

 uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, 

 

 zmesami-  príloha 3. 

 

 

 

V.............................  dňa ..........................                         Podpis ............................................. 
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne  (ďalej len „prevádzkovateľ“) informuje žiadateľa   v súlade 
 s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), že jeho osobné 

údaje (ďalej len: „osobné údaje“) bude spracúvať v súlade so zákonom na právnom základe podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane 

osobných údajov a osobitného predpisu zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
Prevádzkovateľ nebude osobné údaje sprístupňovať, alebo poskytovať tretím stranám, s výnimkou prípadov zbavenia mlčanlivosti podľa  

§ 79 ods. 3. zákona. Osobné údaje nebudú prenesené do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. 

Osobné údaje budú  po vydaní osvedčenia zverejnené na www.ruvztn.sk a na Ústrednom portáli otvorených dát ( data.gov.sk) v  rozsahu: 
titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, číslo a dátum vydania osvedčenia . 

 

Žiadateľ má voči prevádzkovateľovi právo  požadovať  prístup k osobným  údajom týkajúcich sa jeho osoby, právo na opravu  osobných  
údajov,  právo na vymazanie osobných údajov , právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,  právo namietať spracúvanie osobných 

údajov, ako aj o právo na prenosnosť osobných údajov, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, právo podať návrh na začatie konania podľa 

zákona.  
Osobné údaje budú spracúvané na účely preskúšania a vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné 

údaje  iba v rozsahu, ktorý je  nevyhnutný na  splnenie účelu. 

 
Kontakt na zodpovednú osobu v zmysle zákona: Ing. Ivan Kolka, e-mail: zodpovednaosoba@kolka.sk  

 

 

V.............................  dňa ..........................                         Podpis ............................................  
PRÍLOHY:  

1. Podľa  zákona  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení: 

 30.- € správny poplatok za preskúšanie - poplatok treba uhradiť pri podaní žiadosti 

 20.- € správny poplatok za vydanie osvedčenia   
2. Pri žiadosti o preskúšanie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v pohrebníctve ( § 15 ods. 3 písm. d)  zákona č. 355/2007 

Z. z.) predložiť Doklad o absolvovaní odbornej prípravy  

v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni podľa § 26 ods. 1 zák. č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 

3. Čestné vyhlásenie alebo potvrdenie o dĺžke odbornej praxe,  zoznam  veľmi toxických látok toxických látok  a kópiu dokladu 

o absolvovaní odbornej prípravy a kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní. 

 
)*povinný údaj,  ak je žiadosť o vydanie osvedčenia podľa § 15 ods.3 písm. a) zák. č.355/2007 Z. z. 

 

http://www.ruvztn.sk/osv_priloha_3_2017.rtf
mailto:zodpovednaosoba@kolka.sk


Príloha 2 

 

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
so sídlom v Trenčíne 

 ul. Nemocničná 4,  911 01 Trenčín 

      

     

 Adresa žiadateľa  

  

 

 
Vaša značka :                        Naša značka:                        Vybavuje / .:032 65095.. V Trenčíne, 

                                              RUVZ/____/________                                                                                                                             

   

     

Vec 

Pozvánka na skúšku odbornej spôsobilosti na nákup, predaj spracúvanie húb 

 

     Na základe Vašej žiadosti Vás pozývame na skúšku odbornej spôsobilosti, ktorá sa 

uskutoční dňa: ____________  v zasadačke na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva, 

Nemocničná 4, Trenčín. So sebou si prineste občiansky preukaz a pero. Vykonanie skúšky 

alebo opravnej skúšky odbornej spôsobilosti je spoplatnené správnym poplatkom v hodnote 

30.- € a vydanie osvedčenia  v hodnote 20.- €. Forma úhrady je uvedená v zákone 

o správnych poplatkoch, je možnosť úhrady v hotovosti v mieste konania skúšky. 

     Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky na epidemiologicky závažné činnosti podľa 

jednotlivých zariadení, kde sa epidemiologicky závažná činnosť vykonáva je stanovený  

v prílohe 1 k vyhláške č. 209/2014 Z. z. , ktorou sa ustanovuje rozsah požadovaných 

vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činností komisií,  

na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah 

aktualizačnej odbornej prípravy v časti VII. 

 

    Vedomosti na skúšku odbornej spôsobilosti je možné získať samo štúdiom legislatívy 

(dostupná na  internetových stránkach:www.jaspi.justice.gov, www.zbierka.sk).  

 

Samotnej skúške nepredchádza prednáška ani školenie. 

 

 V prípade, že sa skúšky nemôžete zúčastniť, oznámte to písomne alebo telefonicky  

na hore uvedenej adrese/telefónnom čísle. 

 

 

 

 

 

 

            MUDr. Ľudmila  Bučková, MPH 

                     regionálna hygienička 

 

                                                                       
telefón                            fax                                e-mail                             internet                           IČO    

  :032-6509511          032-6521997                   tn.ruvz@uvzsr.sk                  www. ruvztn.sk                  00610968 

 



        Príloha č.  3 
 

Skúšobná komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie nákup, predaj 

a spracúvanie húb na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 

číslo zápisnice:  

ZÁPISNICA 

Zo skúšky  na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti  

Meno a priezvisko: ........................................................................................... 

Titul: ......................................................................................... 

Dátum a miesto narodenia .............................................................................................. 

Presná adresa trvalého bydliska:  ............................................................................................ 

(poštové smerové číslo) ............................................................................................. 

Vzdelanie: základné       stredoškolské      vysokoškolské 

DÍžka odbornej praxe: ............................................................................................. 

Práca, ktorú budete vykonávať: .............................................................................................. 

Skúška vykonaná dňa: .........................................    v: .............................................. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hodnotenie ústnej skúšky: VYHOVEL                        NEVYHOVEL 

Hodnotenie písomnej skúšky:           VYHOVEL                        NEVYHOVEL 

Záverečné hodnotenie: VYHOVEL                      NEVYHOVEL 

 

                                                    Meno a priezvisko:                                        Podpis: 

Predseda komisie:  .............................................. ............................... 

Podpredseda komisie: ......................................... ............................... 

Členovia komisie:    1. člen  ................................. ............................... 

                                  2. člen .................................. ............................... 

                                  3. člen  ................................. ................................ 

 

Osvedčenie vydané dňa:................................................................................................................. 

Zápisnica o skúške archivovaná do:.................................................................. ................................ 
 

 

 

 

 

 



Príloha č. 4 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Trenčíne 
Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 

Číslo spisu: RUVZ /____ /__________                                                  V Trenčíne,   

  
 
 
 

  OSVEDČENIE O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI  
na vykonávanie ______________________ 

 

Meno a priezvisko, titul:            ––-––––– 

Dátum a miesto narodenia:              –––-––––          

Bydlisko:                      –––––––- 

                                                    

                                                                                                                                           

Druh  činnosti, na ktorú sa osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva -   

činnosť pri ______________________________  

 

Dátum a miesto vykonania skúšky:     ____________ v Trenčíne 
 

Pred skúšobnou komisiou zriadenou Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 

so sídlom v Trenčíne v zmysle § 15 a § 16 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

Predseda skúšobnej komisie:  

 

Menovaný/á/ je odborne spôsobilý/á/ na vykonávanie ______________________ 
 – pri ____________________  

 

Osvedčenie sa udeľuje na dobu neurčitú.   
Úkon bol spoplatnený podľa zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.  
 
 
 
 

                         MUDr. Ľudmila Bučková, MPH  
 regionálna hygienička  


