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Certifikačná schéma CS I./2019 

 (Senzorické posudzovanie potravinárskych a poľnohospodárskych 

výrobkov, Senzorické skúšky základné) 

Požiadavky, ktoré musí splniť žiadateľ o certifikáciu 

O certifikáciu v oblasti senzorického posudzovania potravinárskych a poľnohospodárskych 

výrobkov sa môže uchádzať každá osoba, ktorá splní nasledujúce podmienky: 

- vyplní žiadosť o certifikáciu a osobne, poštou alebo mailom ju doručí Certifikačnému 

orgánu 

- svojim podpisom v žiadosti sa zaviaže, že bude dodržiavať podmienky certifikácie 

 

Skúšanie kandidátov 

Certifikačný proces pozostáva z dvoch základné častí – teoretickej a praktickej časti 

Kandidát absolvuje: 

Teoretická časť skúšky: 

- overenie totožnosti 

- absolvuje krátku inštruktáž skúšajúceho o vlastnom priebehu skúšok 

- preukáže základné znalosti z oblasti senzorickej analýzy absolvovaním písomného testu, 

na ktorý sa pripravuje každý účastník samostatne z vopred zaslaných študijných 

materiálov (zaslanie najneskôr 2 týždne pred termínom skúšok ). Test sa skladá z 20 

otázok, ktoré majú  vždy uvedené 3 možné odpovede, pričom vždy len 1 je správna. 

Kandidát musí dosiahnuť aspoň 16 bodov z 20. 

Kandidát, ktorý neuspeje v písomnej skúške nie je pripustený k praktickým skúškam 

-    precvičí si identifikáciu chutí  

 

Praktická časť skúšky: 

Praktické skúšky sa vykonávajú v laboratóriu, ktoré spĺňa všetky podmienky podľa ISO 

8589:2010 Senzorická analýza. Všeobecná smernica na usporiadanie senzorického 

pracoviska. 

Počas týchto skúšok, sa kandidát podrobuje testovaniu v nasledovných čiastkových skúškach : 

• Skúška podľa Ishiharu 

• Skúška rozlíšenia farieb od žltej cez zelenú po modrú 

• Skúška rozlíšenia farieb od červenej cez fialovú po modrú  
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• Skúška rozlíšenia farieb od svetlosivej po tmavosivú 

• Skúška na odhalenie ageuzie 

• Skúška na odhalenie anosmie 

• Trojuholníková skúška 

• Poradová skúška rozlíšenia intenzity chutí 

• Poradová skúška rozlíšenia intenzity pachov 

• Poradová skúška rozlíšenia intenzity textúry 

• Skúška opisu textúr 

Vyhodnotenie 

Na základe splnenia hore uvedených podmienok a úspešného absolvovania senzorických 

skúšok spôsobilosti je kandidátovi udelený Certifikát spôsobilosti pre senzorické 

posudzovanie potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov.  

Podľa počtu dosiahnutých bodov sú kandidáti rozdelení do 2 kategórií, pričom prvá kategória 

je hodnotená ako vyhovujúca a delí sa na dva stupne a druhá kategória ako nevyhovujúca.  

Pre jednotlivé stupne prvej kategórie bude dĺžka platnosti Certifikátu spôsobilosti nasledovná: 

• stupeň I: platnosť 3 roky (min. 75% v každej skúške) 

• stupeň II: platnosť 5 rokov (min. 90% v každej skúške) 

 

Ihneď po skončení praktických skúšok má každý účastník právo opakovať dve skúšky. Pri 

opakovaní jednej skúšky získa kandidát Certifikát spôsobilosti s dĺžkou platnosti podľa 

dosiahnutého počtu bodov. V prípade opakovania dvoch skúšok získa kandidát Certifikát 

spôsobilosti s dĺžkou platnosti tri roky. 


