
Okruhy tém 
pre ústnu časť skúšky na získanie odbornej spôsobilosti pre výkon epid. závažných činností

oblasť - zariadenia spoločného stravovania

1. Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoje verejného zdravia (§ 26)

2. Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného 

stravovania

3. Zásady tepelného spracovania v zariadeniach spoločného stravovania

4. Zásady správnej výrobnej praxe

5. Povinnosti zamestnancov v zariadení spoločného stravovania

6. Zásady osobnej hygieny zamestnancov

7. Zdravotná a odborná spôsobilosť zamestnancov.

8. Alimentárne ochorenia

9. Sanitácia v potravinárstve

10. Sanitačný program

11. Zásady skladovania potravín

12. Primárna a sekundárna kontaminácia potravín a surovín

13. Povinnosti fyzických osôb (§ 51 Zák. 355/2007 o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia)

14. Zariadenia spoločného stravovania (§ 26 Zák. 355/2007 o ochrane podpore a rozvoji verejného 

zdravia)

15. Preventívne a represívne opatrenia proti hmyzu a hlodavcom

16. Odpad, rozdelenie, nakladanie s odpadom

oblasť – výroba potravín

1. Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

2. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava 

Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na 

konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní  a niektoré osobitné 

požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva 

potravín.

3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín

4. Sanitácia v potravinárstve

5. Sanitačný program

6. Primárna a sekundárna kontaminácia potravín

7. Zásady správnej výrobnej praxe

8. Preventívne a represívne opatrenia proti hmyzu a hlodavcom

9. Povinnosti zamestnancov pri výrobe potravín

10. Skladovanie potravín a surovín



11. Zásady osobnej hygieny zamestnancov

12. Preberanie surovín, polotovarov a hotových výrobkov

13. Odborná a zdravotná spôsobilosť zamestnancov

14. Odpady, druhy odpadov, zásady nakladania s odpadom

15. Chladiaci reťazec

16. Kontrola skladovania potravín

17. Balenie a označovanie výrobkov

18. Alimentárne ochorenia

oblasť – predajne potravín, sklady potravín

1. Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

2. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava 

Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na 

konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní  a niektoré osobitné 

požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva 

potravín.

3. Sanitácia v potravinárstve

4. Sanitačný program

5. Skladovanie potravín

6. Kontrola skladovania potravín

7. Primárna a sekundárna kontaminácia potravín

8. Manipulácia s nebalenými potravinami

9. Preventívne a represívne opatrenia proti hmyzu a hlodavcom

10. Povinnosti zamestnancov pri predaji potravín

11. Alimentárne ochorenia

12. Odpad – druhy odpadov, nakladanie s odpadom

13. Zásady osobnej hygieny zamestnancov

14. Zásady predaja výrobkov, ktoré by sa pri predaj mohli nepriaznivo ovplyvniť

15. Preprava potravín

16. Zásady manipulácie s potravinami, ktoré vykazujú známky  zdravotnej škodlivosti a 

narušenia kvality.

17. Zdravotná a odborná spôsobilosť zamestnancov.

18. Obaly pre potraviny – funkcie obalu, označovania potravín - význam

19. Zásady predaja  lahôdkárskych výrobkov


