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Certifikačný proces 

Certifikačný orgán (CO) posudzuje kompetentnosť kandidátov pomocou dvoch certifikačných 

schém: 

1. CS I./2019 

Senzorické posudzovanie potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov  

2. CS II./2019 

Senzorické posudzovanie vína  

V oboch certifikačných schémach prebieha certifikačný proces približne rovnako. Začína 

podaním žiadosti, ktorú musí žiadateľ vyplniť,  podpísať a doručiť Certifikačnému orgánu 

(osobne, poštou, e-mailom). Podpísaním žiadosti sa žiadateľ zaviaže, že: 

- dodrží všetky zásady požadované pre udelenie Certifikátu spôsobilosti pre 

senzorické posudzovanie potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov 

/ senzorické posudzovanie vína 

- je uzrozumený s príslušnými ustanoveniami certifikačnej schémy 

- bude sa odvolávať na certifikáciu len v súlade s  oblasťou udelenej certifikácie 

- nepoužije certifikáciu spôsobom narušujúcim povesť certifikačného orgánu 

a neurobí žiadne vyhlásenia týkajúce sa certifikácie, ktoré by certifikačný 

orgán mohol považovať za zavádzajúce alebo neoprávnené 

- pri pozastavení platnosti alebo zrušení certifikácie prestane uplatňovať všetky 

certifikačné oprávnenia obsahujúce odvolania na certifikačný orgán alebo stav 

certifikácie a vráti všetky certifikačným orgánom vydané certifikáty 

- nepoužije certifikát zavádzajúcim spôsobom 

- v  prípade zneužitia Certifikátu spôsobilosti si je vedomý možnosti 

pozastavenia jeho účinnosti alebo zrušenia jeho platnosti 

- bezodkladne bude informovať certifikačný orgán o záležitostiach, ktoré môžu 

mať vplyv na schopnosť certifikovanej osoby naďalej plniť certifikačné 

požiadavky (závažné zmeny zdravotného stavu). 

- zaväzuje sa neposkytnúť dôverné materiály zo skúšky a nepodieľať sa na 

podvodných postupoch získania skúšky, do priestoru skúšania neprinesie 

neoprávnené pomôcky 

- uhradí poplatok za výkon skúšok 

- berie na vedomie, že pri skúškach sa podrobí testu, pri ktorom sa preukáže, či 

netrpí poruchou farebného videnia 

 

 

CO žiadosť preskúma a ak obsahuje všetky požadované náležitosti, tak ju zaregistruje 

a zašle kandidátovi „pozvánku na skúšky“, v ktorej uvedie termín a miesto konania skúšok 

a priloží  „študijné materiály“. V prípade, že je žiadosť neúplná CO požiada kandidáta o jej 

doplnenie.  
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Pred začatím samotného posudzovania sa preverí totožnosť kandidáta a zaplatenie 

poplatku. Následne sa postupuje podľa jednotlivých certifikačných schém. 

V oboch certifikačných schémach posudzovanie pozostáva z 2 základných častí: 

1. Teoretická časť - test – kandidát sa pripravuje samostatne zo zaslaných študijných 

materiálov 

   - príprava na skúšky 

2. Praktická časť       - Senzorické skúšky 

Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti certifikačné schémy. 

Kandidát, ktorý sa nemôže zúčastniť skúšok v určenom termíne, môže požiadať o náhradný 

termín najneskôr 3 dni pred skúškami. Každému prihlásenému kandidátovi, ktorý sa 

nezúčastní senzorických skúšok a ani sa neodhlási, bude účtovaný poplatok 7,0 EUR. 

Recertifikácia realizuje sa rovnakým spôsobom ako certifikácia. Certifikovaná osoba, ktorej 

platnosť certifikátu uplynula, musí splniť všetky požiadavky ako ostatní záujemcovia 

o certifikáciu, ktorí sa certifikujú prvý krát.  

CO ustanovil proces aktívneho dozoru za účelom sledovania plnenia príslušných opatrení 

certifikačnej schémy certifikovaným osobám. Certifikovaná osoba je v prípade pozastavenia 

platnosti povinná vrátiť Certifikačnému orgánu Certifikát spôsobilosti. V prípade nevrátenia 

certifikátu do termínu určeného Certifikačným orgánom v Rozhodnutí o pozastavení platnosti 

certifikátu, bude platnosť certifikátu zrušená. 

CO informuje o zrušení Certifikátu, resp. o pozastavení platnosti Certifikátu prostredníctvom 

svojho webového sídla a certifikovanú osobu písomne, na príslušnom formulári. 

 

UPOZORNENIA:  

Vnímanie jednotlivých chutí a vôní môže ovplyvňovať: 

- stav zubov a stomatologické protézy 

- niektoré špecifické alergie 

- choroby dýchacích ciest a prebiehajúca liečba 

- ochorenie Covid 19 

- niektoré druhy liekov 

(keďže vyššie spomenuté vplyvy môžu znížiť úspešnosť pri certifikácii, v prípade 

výskytu niektorého z nich sa poraďte so svojím lekárom) 


