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Identifikácia úradu 

     Puncový úrad SR (ďalej len „PÚ SR“) ako štátna rozpočtová organizácia je svojimi 

príjmami a výdavkami naviazaná na štátny rozpočet SR. Hospodári samostatne podľa 

schváleného rozpočtu Ministerstvom hospodárstva SR ďalej len „MH SR“
1
. PÚ SR je 

právnickou osobou ktorá v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene.  

 

Po vzniku Slovenskej republiky bol PÚ SR zriadený zákonom č. 125/1993 Z. z., o orgánoch 

štátnej správy na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov. Prijatím zákona č. 10/2004 

Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) v znení neskorších predpisov 

s účinnosťou od 1. marca 2004 bol zákon č. 125/1993 Z. z. zrušený. Dňa 1. júna 2013 

nadobudol účinnosť nový zákon č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov 

(puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov. 

 

     V zmysle zákona č. 400/2009 Z. z., o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov je PÚ SR sluţobným úradom a  zároveň podľa zákona 

č. 552/2003 Z. z., o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

zabezpečuje uplatňovanie pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí neplnia úlohy 

štátnej správy podľa zákona o štátnej sluţbe. 

 

 PÚ SR od roku 1929 sídli v Bratislave, na Medenej ulici č. 10. Na čele stojí riaditeľka, 

ktorá je súčasne aj vedúca sluţobného úradu a na výkon činnosti a so súhlasom ministerstva 

môţe zriaďovať alebo zrušovať pobočky a expozitúry ako územné pracoviská. PÚ SR sú 

v roku 2012 podriadené dve pobočky – Košice a Trenčín a dve expozitúry  Levice a Kremnica 

(zriadená 1. marca 2012).    

 

     Riaditeľkou a zároveň aj vedúcou sluţobného úradu PÚ SR, ktorú vymenoval vedúci 

sluţobného úradu Ministerstva hospodárstva SR je od 1. augusta 2012 doc. Ing. Alena 

Longauerová, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Podľa § 6 ods. c) Zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene 

niektorých zákonov, MH SR schvaľuje rozpočet úradu a kontroluje dodrţiavanie rozpočtu úradu.  
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Poslanie a postavenie PÚ SR 

     Poslaním PÚ SR ako orgánu štátnej správy na úseku puncovníctva a skúšania 

výrobkov z drahých kovov je chrániť oprávnené záujmy  občanov, výrobcov 

a obchodníkov s drahými kovmi. 

     PÚ SR v zmysle nového Puncového zákona č. 94/2013 Z. z., kontroluje uvádzanie 

a následný predaj výrobkov z drahých kovov na trh. Puncový zákon patrí aj do kategórie 

právnych noriem slúţiacich na ochranu spotrebiteľa a to predovšetkým v oblasti dodrţiavania 

zákonom stanovenej rýdzosti pri výrobe registrovaných zliatin a tovarov z drahých kovov a 

pri dovoze tovarov z drahých kovov. PÚ SR má tieţ dohľad nad razbou mincí a medailí 

z drahých kovov, kde dodrţanie obsahu drahého kovu je jedným z kritérií pre povolenie ich 

razby. Bez súhlasu PÚ SR výrobca nemôţe odovzdať razbu odberateľovi. 

 

     PÚ SR je od roku 1992 právoplatný člen Medzinárodnej asociácie puncových úradov (The 

International Association of Assay Offices – IAAO) so sídlom v Londýne. Asociácia zdruţuje 

nominovaných reprezentantov poverených štátom z Európy a ostatných krajín sveta. Od júla 

2007 je PÚ SR členom Konvencie pre skúšanie a označovanie tovaru z drahých kovov 

(Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals) so sídlom v Ţeneve. 

Hlavný dôvod zaloţenia Konvencie bol uľahčiť obchodovanie tovarov z drahých kovov 

medzi členskými štátmi dohovoru. Od deväťdesiatych rokov sa Konvencia ako jediná 

organizácia v Európe systematicky zaoberala zjednocovaním metodiky stanovenia obsahu 

drahých kovov. PÚ SR sa aktívne zapája do práce spomínaných organizácií a pravidelne sa 

zúčastňuje na ich zasadnutiach. PÚ SR zastupuje Slovenskú republiku aj na zasadaniach 

Puncových úradov krajín V4 s cieľom koordinácie ich činností.  

 

Pôsobnosť PÚ SR 
 
     PÚ SR je orgánom štátnej správy SR na úseku puncovníctva, skúšania drahých kovov 

a drahých kameňov. Puncový úrad SR zo zákona plní nasledovné úlohy: 

 

a) vedie register výrobcov a obchodníkov s výrobkami z drahých kovov a 

 obchodníkov s neopracovanými diamantmi, 

b) vykonáva puncovú kontrolu, 

c) vykonáva puncovú inšpekciu, 

d) prideľuje a zrušuje výrobné značky výrobcom tuzemského tovaru, 

e) prideľuje a zrušuje zodpovednostné značky dovozcom cudzieho tovaru, 

f) vedie zoznam registrovaných zliatin z drahých kovov, 

g) vydáva a odníma výrobcom zliatin drahých kovov osvedčenie o splnení  

 ďalších podmienok odbornej spôsobilosti, 
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h) overuje rýdzosť dentálnych drahých kovov, a to aj pri výrobe protetických 

 náhrad a zliatin pri razbe slovenských mincí, 

i) overuje na ţiadosť rýdzosť lístkového zlata alebo lístkového striebra a iných  

 vecí z drahých kovov, 

j) vyjadruje sa k návrhom slovenských technických noriem v oblasti skúšania  

 a analytickej chémie drahých kovov, 

k) ukladá pokuty, 

l) overuje alebo inak zisťuje rýdzosť výrobkov z drahých kovov, 

 vykonáva na vyţiadanie expertnú činnosť v odbore puncovníctva, skúšania  

 a analytickej chémie drahých kovov a v odbore drahých kameňov, 

m) vykonáva identifikáciu drahých kameňov, 

n) na vyţiadanie vykonáva expertnú činnosť v odbore drahých kameňov pre  

 potreby colného úradu alebo colného kriminálneho úradu, 

o) vykonáva kontrolu vnútorného trhu s neopracovanými diamantmi podľa  

 osobitného predpisu, 

p) realizuje tovar z drahých kovov a drahých kameňov v majetku štátu na  

 draţbe podľa osobitného predpisu, 

 

 Ak osobitný predpis neustanovuje inak, PÚ SR vykonáva správu majetku štátu pri tovare 

z drahých kovov a drahých kameňov: 

 

a) pri ktorých bolo vyslovené prepadnutie tovaru alebo vecí alebo ktoré boli  

zhabané pri konaní o colných priestupkoch alebo v konaní o colných deliktoch,  

b) pri ktorých bolo vyslovené prepadnutie vecí alebo ktoré boli zhabané    v trestnom 

konaní, 

c) ktoré boli prenechané v prospech štátu alebo pri tovare alebo veci, pri  

 ktorých štát nadobudol vlastnícke právo podľa osobitného predpisu. 

 

 PÚ SR plní aj ďalšie úlohy: 

 

a) vo vzťahu k štátnemu rozpočtu (zákon č. 523/2004 Z. z., o rozpočtových  

b) pravidlách verejnej správy  a č. 291/2002 Z. z., o štátnej pokladnici), 

c)       pri správe majetku štátu (zákon č. 278/1993 Z. z., o správe majetku štátu), 

 na úseku kontrolnej činnosti (zákon č. 10/1996 Z. z., o kontrole v štátnej  

d) správe a zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a o vnútornom audite), 

e) v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov v súvislosti s výkonom štátnej  

f) sluţby štátnymi zamestnancami (zákon č. 400/2009 Z. z., o štátnej sluţbe), 

g) v oblasti pracovno-právnych vzťahov,  
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h) na úseku obrany (zákon č. 42/1994 Z. z., o civilnej ochrane obyvateľstva), 

i) na úseku ochrany štátneho a sluţobného tajomstva (zákon č. 241/2001 Z.  

j) z., o ochrane utajovaných skutočností), 

k) na úseku ochrany osobných údajov (zákon č. 428/2002 Z .z., o ochrane  

l) osobných údajov), 

m) na úseku poţiarnej ochrany (zákon č. 314/2001 Z. z,. o ochrane pred  

n) poţiarmi), 

o) na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (zákon č.124/2006 Z. z.,  

p) bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, NV SR 300/2007 Z. z., o ochrane 

zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri 

práci,  

q) na úseku odpadového hospodárstva (zákon č. 223/2001 Z. z., o odpadoch), 

r) na úseku medzinárodnej spolupráce v oblasti puncovníctva a skúšania  

s) výrobkov z drahých kovov (oznámenie MZV SR č.194/2008 Z. z.), vyplývajúce 

 z iných všeobecne  záväzných právnych predpisov a uznesení vlády, 

t) na úseku spolupráce s orgánmi štátnej správy a s inými orgánmi a organizáciami. 

 

 

Rozpočet PÚ SR 
 
     PÚ SR ako rozpočtová organizácia hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s 

prostriedkami, ktoré mu určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. V hodnotenom období sa 

PÚ SR vo svojej činnosti riadil schváleným rozpočtom na rok 2013.  

 

     Záväzné  úlohy  a limity  štátneho  rozpočtu  boli  pre PÚ SR rozpísané listom MH SR 

číslo 53/2013 zo dňa 17.01.2013, listom číslo 457/2013 - 2100 zo dňa 07.05.2013 o viazaní 

limitu výdavkov spolu a beţných výdavkov na rok 2013 o 2 059,- €, listom číslo 2165/2013 – 

2100  zo dňa 17.12.2013 o úprave rozpisu štátneho rozpočtu, a to o zníţenie rozpočtu 

príjmovej časti o 299 000,- €. 

Tabuľka č. 1: Schválený rozpočet z MH SR na základe listu č. 53/2013 zo dňa 17.1.2013 

Názov položky Suma v € Názov položky Suma v € 

I. PRÍJMY SPOLU 700 000 II. VÝDAVKY SPOLU 623 819 

v tom: nedaňové príjmy (200) 809 000 v tom   

z toho: administratívne poplatky 

 
Bežné výdavky (600) 595 493 

               a iné poplatky a platby (220) 809 000 A.2. mzdy, platy, služobné príjmy a    

    ostatné osobné vyrovnania (610) 268 625 

  
A.3. Kapitálové výdavky spolu (700) 28 326 

  

z toho: obstaranie kapitálových aktív 28 326 
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Tabuľka č. 2: Upravený rozpočet z MH SR na základe listu č. 954/2012-1100 zo dňa 

07.05.2013 – viazanie limitu výdavkov 

Názov položky Suma v € Názov položky Zmena Suma v € 

I. PRÍJMY SPOLU 700 000 II. VÝDAVKY SPOLU -2 059 621 310 

v tom: nedaňové príjmy (200) 809 000 v tom     

z toho: administratívne poplatky 

 
Bežné výdavky (600) -2 059 592 984 

               a iné poplatky a platby     

(220) 809 000 
A.2. mzdy, platy, služobné príjmy 

a      

    ostatné osobné vyrovnania (610) 0 268 652 

  

A.3. Kapitálové výdavky spolu 

(700) 0 28 326 

  

z toho: obstaranie kapitálových 

aktív 0 28 326 

 

Tabuľka č. 3: Upravený rozpočet z MH SR zníţením rozpočtu v príjmovej časti  na základe 

listu č. 2165/2013-2100 zo dňa 17.12.2013 – zníženie plánovaných príjmov 

Názov položky Zmena Suma v € Názov položky Suma v € 

I. PRÍJMY SPOLU 299 000 510 000 II. VÝDAVKY SPOLU 621 310 

v tom: nedaňové príjmy (200) 299 000 510 000 v tom   

z toho: administratívne poplatky   

 
Bežné výdavky (600) 592 984 

               a iné poplatky a platby 

(220) 299 000 510 000 
A.2. mzdy, platy, služobné 

príjmy a    

      ostatné osobné vyrovnania (610) 268 652 

   

A.3. Kapitálové výdavky spolu 

(700) 28 326 

   

z toho: obstaranie kapitálových 

aktív 28 326 

 

Hodnotenie príjmovej časti rozpočtu  

 Hlavným zdrojom príjmov PÚ SR sú poplatky za úkony puncovej kontroly, ktoré tvoria aţ 

92,8 % z celkových príjmov. Príjmy úradu závisia od mnoţstva klenotníckeho tovaru 

predkladaného na puncovú kontrolu hlavne podnikateľskými subjektmi. Mnoţstvo 

klenotníckych výrobkov je však značne závislé od absorpčnej schopnosti trhu s klenotníckym 

tovarom. 

 K 31.12.2013 boli pripísané na príjmový účet PÚ SR vedený v Štátnej pokladnici celkové 

príjmy v čiastke 540 126,- € čo predstavuje 105,91 % - né plnenie z celkového ročného 

plánovaného objemu príjmov. V porovnaní s rokom 2012 sú pripísané príjmy vyššie o 82 

231,- € čo predstavuje 17,96 % - ný nárast. 

 V súvislosti s novou legislatívou, zákonom č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní 

drahých kovov (puncový zákon), vstúpila od 15. júna 2013 do platnosti aj vyhláška č. 
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138/2013 Z. z. o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu SR podľa nového sadzobníka 

uvedeného v prílohe tejto vyhlášky. Zvýšenie sadzieb poplatkov za úkony puncovej kontroly 

mali značne pozitívny vplyv na nárast príjmov z puncových poplatkov.  

 V tabuľke č. 1 je uvedený prepočet príjmov za mesiace júl aţ december 2013 z poplatkov 

za úkony puncovej kontroly výrobkov z drahých kovov (zlato, striebro, platina). Prepočítané 

boli reálne úkony (kusy a gramy výrobkov z drahých kovov) na základe mesačných 

štatistických výkazov. Na základe výsledku prepočtu moţno konštatovať, ţe zmena cien 

sadzieb poplatkov za úkony puncovej kontroly mala za následok nárast príjmov o 80 600,- € 

oproti príjmom, ktoré by boli dosiahnuté pri starom sadzobníku poplatkov.  

 

Tabuľka č. 1: Prepočet príjmov z poplatkov za úkony puncovej kontroly výrobkov z drahých kovov 

(kusy,  gramy) sadzbami podľa starého a nového sadzobníka poplatkov 

  

 

Puncové poplatky (júl - december 2013) 

Mesiac v starých cenách /€/ v nových cenách /€/ rozdiel /€/ 

Júl 35 122 47 981 12 859 

August 28 560 38 467 9 907 

September 33 923 45 908 11 985 

Október 44 843 60 632 15 789 

November 44 496 61 662 17 166 

December 37 386 50 281 12 895 

Spolu 224 331 304 931 80 600 

  

Vplyv na výšku puncových poplatkov mali aj ďalšie faktory: 

 zvýšenie cien vstupných materiálov a ostatných reţijných nákladov, 

 zvyšovanie cien šperkov predajcami, 

 zníţenie kúpyschopnosti obyvateľstva, 

 dopyt po cenovo dostupnejších tovaroch (chirurgická oceľ, módne biţutérne 

výrobky, šperky z obecných kovov potiahnuté  tenkou povrchovou úpravou zlatom 

a striebrom, ktoré nepodliehajú puncovej kontrole).  
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Graf č. 1 – Plnenie príjmov za rok 2013 

Upravený plán 
510 000

Poplatky
502 888

Pokuty
36 590

Ostat.príjmy
648

Iné 37 238

 

   

 Položka 221 Administratívne poplatky - Pripísané príjmy z výkonu puncovej kontroly za  

rok 2013 boli vo výške  502 888,- €. Skúšanie a označovanie sa na celkových príjmoch 

podieľalo viac ako 93 %. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2012 boli pripísané príjmy 

z puncovej kontroly vyššie o 77 998,- €. 

 Položka 222 Pokuty a penále – K 31. 12. 2013 bola na príjmový účet pripísaná čiastka 36 

590,- €, čo je v porovnaní s rokom 2012 príjem vyšší o 5 290,- € teda nárast o 16,9 %. 

Tabuľka č. 5 - Prehľad o uloţených, uhradených a neuhradených pokutách za obdobie 2005 - 

2013 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

uloţené pokuty/€/ 15 236 14 738 22 041 28 796 14 990 11 495 27 940 40 070  

uhradené pokuty/€/ 14 141 13 543 17 277 19 916 14 113 14 038 22 455 31 300 36590 

neuhradené pokuty/€/ 5 178 4 548 7 469 10 191 6 560 3 370 7 185 1 275  

počet kontrol 217 232 222 201 269 328 385 345 284 

počet správnych konaní 86 73 103 87 100 94 108 109 100 

 

 Položka 223 - Poplatky z náhodného predaja služieb - z dôvodu záujmu o informácie 

o legislatíve, ako aj praktických skúškach zisťovania rýdzosti drahých kovov, napríklad ako 

skúšanie na skúšobnom kameni, poskytoval  PÚ SR poradenstvo k uvedeným problémom. Za 

uvedenú  činnosť bolo v roku 2013 od účastníkov vybratých celkom 648,- € (podpoloţka 

223 001).  

Tabuľka č. 6 – Prehľad o príjmoch z poskytovania poradenských aktivít za roky 2010 - 2013 
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Rok 2011 2012 2013 

Výnos zo poradenských aktivít  491,00 € 1 705,00 € 648,00 € 

Celkové ročné výnosy 494 958,51 € 457 895,05 € 540 125,88 € 

Podiel na celkových ročných výnosoch 0,0000 % 0,0992 % 0,1199 % 

 

Hodnotenie výdavkovej časti rozpočtu 

     Bežné výdavky boli v hodnotenom období roka 2013 čerpané na plnenie úloh na úseku 

puncovej kontroly a puncovej inšpekcie a v súvislosti so zabezpečením prevádzkových 

potrieb jednotlivých pracovísk PÚ SR. 

 Položka 600 bežné výdavky boli čerpané vo výške 541 197,50 € , čo predstavuje 91,27 % 

- né čerpanie pridelených rozpočtových prostriedkov. Čerpanie jednotlivých poloţiek a 

podpoloţiek bolo počas roka 2013 nasledovné: 

 Položka 610 - mzdy – Pre rok 2013 bolo PÚ SR schválených  28 zamestnancov. 

K 31.12.2013 bolo 21 zamestnancov zaradených v štátnej sluţbe a 3 zamestnanci boli 

zaradení vo výkone prác vo verejnom záujme. Od 1.5.2013 zamestnankyňa PÚ SR prestúpila 

z výkonu prác vo verejnom záujme do štátnej sluţby, čím sa počet zamestnancov vo verejnej 

sluţbe zníţil zo 4 na 3.  Po rodičovskej  dovolenke 01.09.2013 nastúpila  na pracovisko 

do Bratislavy na oddelenie puncovej kontroly jedna zamestnankyňa. K 31. 12. 2013 odišli do 

dôchodku 3 zamestnankyne a jeden zamestnanec bol z dôvodu zrušenia miesta vedúceho 

pobočky v Košiciach a zároveň z dôvodu jeho odchodu do dôchodku prepustený. 
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 Čerpanie mzdových prostriedkov bolo za rok 2013 vo výške 268 597,58 € čo predstavovalo 

99,99 %  z ročného objemu a je zrejmé z nasledujúcej tabuľky : 

 

Čerpanie 

mzdových 

prostriedkov 

 

rok 2012 

v € 

 

rok 2013 

v € 

 

Rozdiel 

 

 

12/2012 fyz. 

počet 

zamestnancov 

 

12/2013 fyz. 

počet 

zamestnancov 

 

Rozdiel 

 

Položka 610 

 

301175 

 

268598 

 

 

32577 

 

 

28 

 

 

24 

 

 

4 

Z toho:       

Položka 611 210665 184712 25953 28 24 4 

Položka 612 83849 73836 10013 28 24 4 

Položka 614 6660 10050 -3390 28 24 4 

 

 Mzdy za mesiac december vyplatené z depozitného účtu v januári 2014 ale zaúčtované 

v mesiaci december 2013 predstavovali sumu 29 216,55 €. V porovnaní s rokom 2012 je 

čerpanie poloţky 611 za rok   o 32 577,32 € . Pri zníţenom stave zamestnancov čerpanie  

predstavovalo 99,99 % z pridelenej sumy na rok 2013, nakoľko za veľmi dobré výkony boli 

vyplatené odmeny všetkým zamestnancom PÚ SR. Taktieţ z poloţky 614 – odmeny boli 

vyplatené odmeny zamestnancom pri odchode do dôchodku vo výške 500,- € / osoba.  

Graf č. 2 – Zamestnanci PÚ SR podľa pohlavia, veku a vzdelania k 31.12.2013 
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 Položka 620 – poistné, čerpanie vo výške 103 443,28 € predstavuje 100,00 % a zodpovedá 

objemu  vyčerpaných mzdových prostriedkov.  

 Položka 630 - tovary a sluţby, čerpanie je 73,76 % vo výške 144 984,31 €. Čerpanie podľa 

jednotlivých poloţiek a podpoloţiek bolo nasledovné : 

 Položka 631 - cestovné výdavky boli čerpané v čiastke 6 824,13 € t. j. 72,91 % z toho na 

zahraničné pracovné cesty 3041,03 € - podpoloţka 631 002. V roku 2013 15 zamestnancov 

PÚ SR absolvovalo 8 zahraničných pracovných ciest do Českej republiky, Poľska, Maďarska, 

Portugalska a Švajčiarska. Vo februári absolvovala riaditeľka PÚ SR pracovnú cestu na 

Puncový úrad ČR, ktorej hlavný účelom bolo informovať o príprave nového zákona 

o puncovníctve v SR a prediskutovať spôsoby ohodnocovania šperkov, ktoré sú predmetom 

draţby a realizácie draţby prepadnutého tovaru. Taktieţ bola riešená otázka ohľadne podpisu 

zmluvy na ochranu značiek, ktorou by sa právne vyriešila ochrana značiek vyrobených a aj 

v budúcnosti vyrábaných pre PÚ SR. V marci 2013 absolvovali 2 zamestnanci zahraničnú 

pracovnú cestu do Ţenevy na zasadnutie Stáleho výboru Viedenskej konvencie a na rokovaní 

IAAO, ktorého je PÚ SR členom a pravidelne platí členské poplatky. V júni 2013 absolvovali 

2 zamestnankyne PÚ SR zahraničnú pracovnú cestu do Krakova, kde sa konalo zasadnutie 

zástupcov puncových úradov v rámci V4 a boli prediskutované rôzne témy z aktuálnych 

problematík jednotlivých puncových úradov. V septembri sa uskutočnili 2 zahraničné cesty. 

Riaditeľka PÚ SR na základe pozvánky PÚ ČR zúčastnila na porade zamestnancov PÚ ČR 

a taktieţ absolvovala rokovanie s vedením. Druhú zahraničnú cestu v septembri absolvoval 

zamestnanec PÚ SR do Lisabonu, kde sa zúčastnil rokovania na zasadnutí Stáleho výboru 

Dohovoru o označovaní výrobkov z drahých kovov a Medzinárodnej asociácie puncových 

úradov. V októbri sa zahraničnej pracovnej cesty do Českej republiky zúčastnili 2 

zamestnankyne PÚ SR za účelom rokovanie s vedením českého puncového úradu najmä 

o uznávaní značiek českých výrobcov v SR a ich registrácie podľa nového zákona 

o puncovníctve, registrácii slovenských podnikateľských subjektov na Puncovom úrade ČR, 

uznávaní výrobkov uvedených na trh v ČR, puncovaní tovaru uvedeného na trh v SR, výške 

úhrad za puncovanie a o ekonomických situáciách Puncových úradov ČR a SR. V novembri 

2013 absolvovala vedúca oddelenia inšpekcie na základe pozvánky puncového úradu ČR 

poradu pracovníkov inšpekcie. V rámci programu bola zhodnotená činnosť za rok 2013, 

koordinácia postupov pri výkone inšpekcií, príprava plánov na rok 2014 a rozobraná aktuálna 

problematika. V decembri štyri zamestnankyne PÚ SR vycestovali na zahraničnú pracovnú 

cestu na Puncový úrad do Maďarska. Cieľom rokovania s vedením maďarského PÚ bolo 

najmä informovať o novom zákone o puncovníctve a upozornenie na zavedenie novej 

najniţšej zákonnej rýdzosti pre zlato 375/1000, o zníţení hmotnostného limitu pre striebro na 

2 g, expertízne vyhodnotenie maďarským puncovým úradom puncov na zlatých šperkoch, 

ktoré zachytili inšpektori puncovej inšpekcie na území SR ako aj prehliadka maďarského PÚ, 

porovnanie technického vybavenia so slovenským a výmena skúseností v oblasti skúšania 

a puncovania drahých kovov medzi obidvoma úradmi. 
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Čerpanie na podpoloţke 631 001 tuzemské cestovné výdavky predstavuje v najväčšej miere 

sluţobné cesty inšpektorov úradu, za rok 2013 bolo z tejto poloţky vyčerpaných 3 783,10 €. 

 Položka 632 - náklady na energiu, vodu a komunikácie boli čerpané v čiastke 26 353,29 €,  

t. j. 89,03 % . V porovnaní s rokom 2012 je čerpanie na tejto poloţke niţšie za spotrebu 

elektrickej energie, plynu a vody o 32,61,- €. Ide o náklady všetkých pobočiek PÚ SR. 

 Položka 633 - materiál a dodávky, celkové čerpanie v čiastke 13 887,78 € t. j. 22,09 %. 

Toto čerpanie zahŕňa výdavky na odbornú literatúru, softvér a všeobecný materiál. Čerpanie 

na tejto poloţke bolo z dôvodu značných šetriacich opatrení oproti roku 2012 niţšie 

o 15 264,24 €. 

 Položka 634 - dopravné - v čiastke 9 044,78 € t.j. 42,99 %, čerpanie je v porovnaní 

s rovnakým obdobím minulého roka niţšie o 9 825,20 €. Z poloţky sa čerpalo za garančnú 

prehliadku, opravu a prezutie automobilov.  

 Položka 635 - rutinná a štandardná údrţba - čerpanie v čiastke  8 294,63,- € t. j. 25,30 %. 

Najvýraznejšie čerpanie 4 818 € na podpoloţke 635 002 tvorí údrţba výpočtovej techniky 

externou firmou. Z podpoloţky 635 009 sme čerpali za dodanie aktualizovaných programov 

2013 v  agendách podvojné účtovníctvo, výkazníctvo a mzdy. Oproti minulému roku je 

čerpanie tejto poloţky niţšie o 6 554,81 €. 

 Položka 636 - čerpanie celkom 6 573,09 € t.j. 82,58 %, čo je o 1 008,24 € menej ako 

v minulom roku. Čerpanie za prenájom administratívnych priestorov expozitúry v Leviciach, 

parkovacích boxov, poštového priečinku, plynové fľaše a rohoţky. V sledovanom období uţ 

nie je čerpaná poloţka za prenájom rohoţí, nakoľko sa podarilo ukončiť zmluvu s nájomcom.  

 Položka 637 - ostatné tovary a sluţby - v čiastke 74 006,62,- € t. j. 90,08 %. Dôvodom 

zvýšeného čerpania tejto poloţky je rekonštrukcia budovy na Medenej 10 v Bratislave a s tým 

potrebné vypracovanie podkladov pre rekonštrukciu externou firmou vo výške 2 292,- €. 

V apríli 2013 PÚ SR 2 737,- € zaplatil za odbornú revíziu elektrických rozvodov 

a spotrebičov vrátane posudkov pre štyri pracoviská. Faktúra za sťahovanie zrušenej 

expozitúry v Kremnici sa hradila aţ v druhom štvrťroku 2013 a to vo výške 1 500,- €.  
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Tabuľka č. 2: Čerpanie výdavkov z pridelených rozpočtových prostriedkov k 31.12. 

2013 

   

Pridelené 

Skutočné 

čerpanie Zostatok 

 

    v € v € v € 

Celkovo pridelené fin. 

prostriedky Spolu    621 310 560 858 60 452 

Z toho mzdy   268 625 268 598 27 

  odvody do poi.   103 443 103 443 0 

  bežné výd.   592 984 541 198 51 786 

  bežné transfery   24 365 24 172 193 

  kapitálové výd.   28 326 19 660 8 666 

Poznámka: sumy uvedené v stĺpci pridelené obsahujú sumy rozpočtu po zmenách, PÚ SR prostriedky 

nevyčerpané k 31.12. 2013 vrátil späť do štátneho rozpočtu (60 432 EUR) 

 

Položka 640 bežné transfery,-  čerpanie vo výške 24 172,33 €. Z podpoloţky 642 012 

vyplatené odstupné zamestnankyni, ktorá bola uznaná za invalidnú a v máji 2013 odišla do 

invalidného dôchodku a zamestnancovi, ktorému bolo zrušené miesto vedúceho pobočky 

v Košiciach. Z poloţky 642 013 bolo vyplatené odchodné zamestnankyniam PÚ SR, ktoré 

v januári, septembri a decembri 2013 odišli do starobného dôchodku a z poloţky 649 003 boli 

zaplatené členské poplatky v dvoch medzinárodných organizáciách The International 

Association of Assay Offices  (IAAO) v sume 400  € a Konvencii pre skúšanie a označovanie 

tovaru z drahých kovov, (Convention on the Control and Marking of Articles of Precious 

Metals) v sume 7 065,98 €. Z podpoloţky 642 015 sa čerpala suma vo výške 1 128,35 € na 

vyplatenie nemocenských dávok za PN zamestnancov PÚ SR. 

 

Položka 700 kapitálové výdavky – PÚ SR listom č. 1/777/2013 zo dňa 16.07.2013 poţiadal 

MH SR o súhlas na zmenu časti pouţitia kapitálových výdavkov, ktoré boli rozpísané 

v rozpočte na rok 2013. Dôvodom bola nevyhnutná rekonštrukcia budovy PÚ SR v Bratislave 

na Medenej ulici č. 10 nasledovne:  
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Číslo 

investičnej 

akcie 

Názov Rozpočet Požadovaná 

zmena 

Zostatok po 

zmene 

28144 (IA 

rozpísaná 

v rozpočte na 

rok 2013) 

Nákup 

prevádzkových 

strojov, 

prístrojov, 

zariadení 

28 326 -20 000  8 326 

28145 (nová 

IA) 

Rekonštrukcia 

a modernizácia 

0 +20 000 20 000 

SPOLU  28 326 0 28 326 

 

 Prostriedky boli pouţité na rekonštrukciu elektrických a kamerových rozvodov vrátane 

rozvádzača, vstupných dverí a čiastočne interiéru PÚ SR. Uvedená rekonštrukcia zvýšila 

bezpečnosť PÚ SR, nakoľko sa vymenili hrdzavé vstupné dvere za bezpečnostné, odstránili sa 

nedostatky v elektrických a slaboprúdových rozvodoch, odstránil sa problém porúch 

 telefónnej linky, na ktorú je napojený platobný terminál a novou maľovkou upravili vybrané 

interiéry. Listom č. 1236/2013-2100 zo dňa 30.07.2013 Ministerstvo s navrhovanou zmenou 

účelu pouţitia kapitálových prostriedkov súhlasilo.  

 Z položky 717002 – Rekonštrukcia a modernizácia sa na vyššie spomenutý účel k 31. 12. 

2013 reálne vyčerpalo 19 660,52 €.   

Činnosť PÚ SR 

 Hlavnou činnosťou PÚ SR je výkon puncovej kontroly a výkon puncovej inšpekcie. 

 Puncová kontrola spočíva v zistení a overení rýdzosti a predpísaného stavu tovaru. 

Výsledkom puncovej kontroly je úradné označenie tovaru puncovou značkou príslušnej 

zákonnej rýdzosti alebo iným spôsobom ustanoveným puncovým zákonom alebo jeho 

rozbitie.  

 Zistenie rýdzosti sa vykonáva: nedeštruktívnym spôsobom dvomi spôsobmi: skúškou na 

skúšobnom kameni, ak je tovar vyrobený z registrovaných klenotníckych zliatin alebo 

chemicky, ak je tovar vyrobený z neregistrovaných klenotníckych zliatin.  

 Tovar, ktorý zodpovedá zákonným podmienkam označí puncová kontrola príslušnou 

puncovou značkou. 
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Povinnej puncovej kontrole podlieha:  

 tuzemský a cudzí tovar určený na obchodovanie v tuzemsku, 

 starý tovar, ktorý neprešiel povinnou puncovou kontrolou v minulosti, ak má byť 

predmetom obchodovania, 

 opravený tovar, pôvodne označený, ak sa pri oprave puncová značka poškodí alebo 

odstráni. 

Ostatný tovar moţno predloţiť na puncovú kontrolu. 

     Povinnej puncovej kontrole nepodlieha: 

 tovar úplne potiahnutý smaltom, 

 tovar, pri ktorom má hmotnosť drahého kovu vzhľadom na hmotnosť ostatných 

pouţitých materiálov podradný význam, 

 tovar s veľmi nízkou hmotnosťou neprevyšujúcou u zlata 0,5 g a u striebra 2 g, 

 cudzí tovar prepustený v colnom konaní do reţimu s podmienečným oslobodením 

tovaru od dovozného cla alebo do reţimu s ekonomickým účinkom, 

 tuzemský tovar určený na prepustenie do reţimu vývoz, starý tovar uvedený vo 

vyhláške č. 143/2004 Z. z., 

 slovenské a zahraničné mince. 

 Po vstupe SR do Európskej únie sa v zmysle ustanovenia § 54 ods. 2 puncového zákona za 

úradne označený povaţuje aj tovar, ktorý je preskúšaný a označený nezávislým orgánom 

členského štátu Európskej únie podľa právnych predpisov tohto štátu. 

   Pri porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bola hmotnosť predkladaných 

tovarov zo zlata niţšia o 35 kg (pokles o 5,17 %), čo v počte kusov predstavuje pokles o 4,97 

% (o 14 650 predloţených kusov menej). Uvedený pokles  hmotnosti ako aj kusov zlatých 

šperkov predloţených na puncovanie je ovplyvňovaný najmä značným zmenšovaním 

hmotnosti šperkov.  

 V hodnotenom období bol naďalej zaznamenaný pokles predkladaných strieborných 

výrobkov. Prijatím nového puncového zákona účinného od 1. júna 2013 sa zníţil limit 

hmotnosti predkladaného strieborného tovaru na puncovanie z 3 g na 2 g čo v praxi znamená, 

ţe sa bude zvyšovať objem strieborného tovaru predkladaného na puncovanie. 

     Pri štatistikách puncovej kontroly vykonávanej na starých zlatých a strieborných šperkoch, 

nenastal výraznejší nárast a pokles. Pri zlatých šperkoch evidujeme nárast v počte kusov 428 

čomu zodpovedá nárast v hmotnosti o 1 kg. Pri strieborných šperkoch v porovnaní 
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s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nastal pokles a to o 4 kg čo predstavuje 772 

kusov.  

     Taliansko má aj v tomto období najvyšší podiel na dovoze zlatého klenotníckeho tovaru. 

V roku 2013 percentuálny podiel na celkovom dovoze malo Taliansko 51,80 % pri vyjadrení 

kusoch a 52,30 % pri vyjadrení v kilogramoch. Nasleduje Turecko, ktorého podiel sa 

pohybuje okolo 25 %, Maďarsko, Poľsko a Česká republika v rozpätí od 4,10 % do 10,00 % 

na dovoze zlatého klenotníckeho tovaru. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho 

roka bolo na puncovú kontrolu predloţených o 8,82 % menej dovezeného zlatého 

klenotníckeho tovaru v kg, čo v počte predkladaných kusov predstavovalo pokles 5,62 %, čo  

hodnotovom vyjadrení predstavuje pokles o 27 kg a o 8 796 ks. 

     Taliansko má v priemere viac ako 42 % -ný  podiel na dovoze strieborného tovaru. 

Nasleduje Nemecko s 13 % - ným podielom a ostatné krajiny Thajsko, Turecko, India 

s podielmi od 5,7 % do 9,9 % na dovoze strieborného tovaru. Určitý pokles bol zaznamenaný 

v počte strieborného tovaru z dovozu predkladaného na puncovú kontrolu. Za rok 2013 bolo 

oproti roku 2012 predloţených o 47 kg menej ale o 48 047 ks viac. Treba poznamenať, ţe aj 

napriek neustálemu úsiliu Talianska stať sa členom Konvencie sa tak doteraz nestalo a preto 

šperky, pri zlate s hmotnosťou viac ako 0,5 g a pri striebre viac ako 3 g (šperky predávané po 

01.01.2014 s hmotnosťou viac ako 2 g), musia byť podľa Puncového zákona predloţené na 

označenie PÚ SR. 

     V hodnotenom období boli na puncovú kontrolu predloţené nevyhovujúce tovary (podľa 

zákona č. 94/2013 Z. z.):  

 tovary povrchovo upravené niklovou vrstvou a medenou medzivrstvou, 

 tovary s nepovolenou kombináciou obyčajného kovu s drahým kovom, 

 tovary z obecného kovu deklarované ako z drahého kovu, 

 tovary, ktoré mali niţšiu ako najniţšiu zákonnú rýdzosť 

 tovary s medzivrstvou z obyčajného kovu, 

 tovary deklarované ako zlaté so striebornou výplňou 

 

Celkové mnoţstvo nevyhovujúceho tovaru za hodnotené obdobie bolo 893 kusov pri zlate 

a 1 153 kusov pri striebre. Celkovo 2 046 kusov o hmotnosti 6 729 g nespĺňalo ustanovenia 

puncového zákona. Pri nakladaní s uvedeným tovarom sa postupovalo v zmysle puncového 

zákona. Tento tovar bol buď rozbitý alebo po zloţení peňaţnej zábezpeky vyvezený do 

krajiny pôvodu. Najčastejším nedostatkom bola niţšia rýdzosť ako deklarovaná. Pri 

striebornom tovare sa objavil tovar s medenou medzivrstvou. Taktieţ bolo zamedzené 

umiestneniu strieborného tovaru na náš trh s nepovolenou úpravou povrchu niklom. 
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Ukážky zadržaného tovaru s nižšou ako deklarovanou rýdzosťou 

 

         

   

     Tovar, ktorý je vyrobený na území SR je výrobca podľa zákona povinný označiť alebo dať 

označiť výrobnou značkou, ktorej vyobrazenie na jeho poţiadanie pridelí Puncový úrad. 

Následne na základe prideleného vyobrazenia si podnikateľský subjekt dá výrobnú značku 

vyrobiť. Výrobná značka slúţi na identifikáciu kaţdého výrobcu. 

 V roku 2013 bolo pridelených 14 výrobných značiek a 97 zodpovednostných 

značiek, zrušených 10 výrobných značiek a 13 zodpovednostných značiek. Od začiatku roka 

2013 bolo uznaných 28 zahraničných značiek prevaţne z Českej republiky. Prideľovanie 

a uznávanie značiek je spoplatňované formou kolkových známok, čo predstavuje príjem do 

štátneho rozpočtu 1 773,- €. 

    Tovar z dovozu predkladaný na puncovú kontrolu je doznačovaný zodpovednostnou 

značkou. Tovar, ktorý z dôvodu moţného poškodenia nie je moţné opuncovať sa označí 

zavesením plomby alebo laserom. PÚ SR vlastní laserové označovacie zariadenia 

NAUTILUS, ktoré sa nachádzajú na pobočkách PÚ SR v Trenčíne a v Košiciach. 

Označovanie laserovou technikou sa vyuţíva predovšetkým pri označovaní predmetov 

z drahých kovov, ktoré nie je moţné označiť mechanickým vyrazením puncovej značky. Ide 

napríklad o duté šperky, šperky osadené kameňmi, ktoré by sa pri mechanickom označení 

mohli poškodiť, alebo o šperky zhotovené z rôznych drahých kovov, ktoré je potrebné 

označiť puncovými  značkami pre kaţdý pouţitý drahý kov alebo exkluzívne výrobky.  

 

Laserové označovacie zariadenie NAUTILUS na pobočke PÚ SR v Košiciach 
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 V prípadoch, keď sa štátny punc na tovare označuje laserom vo väčšine je potrebné tento 

tovar označiť tieţ zodpovednostnou značkou pri tovare z dovozu, alebo výrobnou značkou pri 

tovare z  domácej výroby, alebo značkou metal na nepravých (povolených) častiach šperku a 

rýdzostnou číslicou pri podlimitnom tovare.  

 Raziť medaile a mince  z drahých kovov je podľa zvláštneho reţimu povolené Mincovni  š. 

p. Kremnica v zmysle Mandátnej zmluvy. Kaţdá emisia je kontrolovaná chemickou analýzou 

dopredu zaslanej vzorky na pobočku PÚ SR. Skúšobné laboratóriá PÚ SR boli Slovenskou 

národnou akreditačnou sluţbou (SNAS) akreditované, v zmysle plnenia poţiadaviek normy 

STN EN ISO/IEC 17025:2005 „Všeobecné poţiadavky na kompetentnosť skúšobných 

a kalibračných laboratórií „na výkon fyzikálno-chemických a chemických skúšok na 

stanovenie obsahu zlata a striebra v klenotníckych zliatinách a svoju skúšobnú činnosť 

vykonávajú na základe udeleného osvedčenia č. S-165, zo dňa 8.9.2011. Platnosť osvedčenia 

končí 8.9.2015.  

Ukážky zlatých a strieborných medailí predložených na puncovanie 

                                               

 

 Za rok 2013 bolo v rámci identifikácie drahých kameňov identifikovaných celkovo 694 

kusov kameňov: z toho 697 kusov osadených a 15 kusov neosadených. Počet vydaných 

osvedčení v porovnaní s počtom kusov kameňov sa líši z dôvodu, ţe pri niektorých šperkoch 

je v jednom šperku osadených viac kusov hodnotených kameňov (100 kusov) a vydané len 

jedno osvedčenie. V hodnotenom období bolo celkovo vydaných 54 osvedčení o pravosti 

drahých kameňov pre súkromné osoby a podnikateľov. Pri hodnotení a určovaní boli pouţité 

štandardné gemologické metódy.  
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Ukážky predložených kameňov a výrobkov z drahých kovov  

 

Obr. 1 – prsteň s citrínom               Obr. 2 – medvedí dráp       Obr. 3 – zlaté pero r. 1883  

                            

 

Obr. 4 – príves z ľudskej kosti       Obr. 4 – prívesy          Obr. 6 – perá Ag, Au     

           

      

 Na základe poţiadaviek zo strany podnikateľov uskutočnili pobočky Košice a Bratislava 4 

poradenské semináre so zameraním na skúšanie drahých kovov na skúšobnom kameni, ktorých sa 

zúčastnilo 18 osôb. Príjem vo výške 648,- € bol odvedený na účet PÚ SR vedený v Štátnej pokladnici.  

 

Identifikácia drahých kameňov 

     Za rok 2013 bolo v rámci identifikácie drahých kameňov identifikovaných celkovo 694 

kusov kameňov: z toho 697 kusov osadených a 15 kusov neosadených. Počet vydaných 

osvedčení v porovnaní s počtom kusov kameňov sa líši z dôvodu, ţe pri niektorých šperkoch 

je v jednom šperku osadených viac kusov hodnotených kameňov (100 kusov) a vydané len 

jedno osvedčenie. V hodnotenom období bolo celkovo vydaných 54 osvedčení o pravosti 

drahých kameňov pre súkromné osoby a podnikateľov. Pri hodnotení a určovaní boli pouţité 

štandardné gemologické metódy.  
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Ukážky -  fotodokumentácia identifikácie drahých kameňov 

Obr. 1 – zafír     Obr. 2 – serpentín     Obr. 3 - diamant  

              

 

Obr. 4 – verdelit Obr. 4 – rubín                 Obr. 6 - zirkón          

                

 
 

 

Puncová inšpekcia PÚ SR v roku 2013 vykonal 284 puncových inšpekcií, ktoré boli 

zamerané na kontrolu nepuncovaného tovaru, ktorý bol dovezený nelegálne alebo unikol 

puncovej kontrole. Okrem toho sa inšpekcia zamerala na kontrolu nadobúdacích dokladov, 

správnosť uvedených údajov na faktúrach ako aj označovanie ponúkaného tovaru 

v predajných vitrínach. V prípadoch, keď došlo k porušeniu zákona č. 94/2013 Z. z. 

o puncovníctve a skúšaní drahých kovov  bolo zahájené správne konanie. Zistené nedostatky 

boli inšpektormi oddelenia puncovej inšpekcie spísané v protokole a v zápisnici z vykonanej 

inšpekcie. 

 Okrem toho bola vykonaná inšpekcia na podnet sťaţnosti podanej policajným zborom 

v Bytči. Vykonanou kontrolou bolo zistené, ţe bol porušený puncový zákona a bolo zahájené 

správne konanie a v následnom rozhodnutí uloţená pokuta vo výške 2 000.-€.  Súčasnosti 

prebieha odvolacie konanie na nadriadenom orgáne MH SR, v dôsledku čoho ešte nie je 

prípad uzavretý.  Tieţ sa vykonali  inšpekcie na podnet Daňového úradu v Bratislave. Jednalo 

sa o preverovanie skutkových stavov v obchodovaní s drahými kovmi. Vykonanými 

inšpekciami vyšli najavo nezrovnalosti vo vedení dokumentácie a podnikateľských oprávnení. 

Podnikatelia, ktorí obchodovali s drahými kovmi a vyhotovenými šperkmi  nemali splnenú 

ohlasovaciu povinnosť, napriek tomu, ţe v oblasti drahých kovov obchodovali dlhodobo. 

 V rámci preverovania podnikateľov, ktorí svoju činnosť neohlásili na Puncovom úrade 

v lehote 15 dní, bolo zistené, ţe väčšina z nich porušila puncový zákon hlavne tým, ţe zmeny 
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v podnikaní neohlásili v zákonnej lehote, alebo ich neohlásila úplne (najmä neohlásenie 

zriadenia novej, zrušenie, alebo zmenu adresy prevádzkarne).  Tieţ boli zistené  menej 

závaţne nedostatky, ktoré boli po vykonanej inšpekcii odstránené (najmä metrologicky 

neoverené váhy, označenie pultov druhom kovu a jeho rýdzosťou, z ktorého je šperk 

vyrobený, viditeľné umiestnenie vyobrazenia platných puncových značiek a pod.)  Pri výkone 

inšpekcií sa zistilo aj závaţnejšie porušenie zákona, najmä výskyt mnoţstva  tovaru bez 

puncovej značky. Zistenia tohto druhu boli hlavne v prevádzkach s predajom striebra a 

v záloţniach v oblastiach Slovenska, kde sa inšpekcie nevykonávali dlhšie obdobie. 

 Okrem uvedeného sa odbor puncovej inšpekcie zameral na internetový predaj výrobkov 

z drahých kovov prostredníctvom tretej osoby formou kontrolného nákupu. Bol vypracovaný 

zoznam najväčších prevádzkovateľov internetového predaja na slovenských stránkach 

internetu a objednaný tovar pod skrytou identitou. Z preberaných zásielok, ktoré boli odborne 

vyhodnotené a zdokumentovanie vyplynulo veľa zistení porušenia puncového zákona. 

Predajcovia neboli často na Puncovom úrade zaregistrovaný, predávali tovar hlavne zo 

striebra bez platného označenia, faktúry nemali predpísané náleţitosti a niekedy ani neboli 

doloţené k objednanému tovaru. V poslednej fáze vyšetrovania  inšpektori spíšu zistené 

nedostatky do protokolu a vypracujú zápisnicu. Kontaktujú odosielateľa  šperkov 

prostredníctvom internetu a vyţiadajú vrátenie peňazí za objednaný tovar. Súčasne ho 

informujú o jeho povinnostiach pri prevádzkovaní internetového predaja  v súlade s platným 

zákonom č. 94/2013 Z. z. 

 Puncový inšpektori riešili okrem spomenutých prípadov aj problém, ktorý sa vyskytol na 

tovare označovanom puncovou značkou avšak  bez zákonom stanovenej  zodpovednej alebo 

výrobnej značky. Na tovare bola rozpoznateľná  platná puncová značka pre 14 karátový zlatý 

tovar, avšak výrobok nemal ďalšie špecifické označenie o moţnom dovoze alebo výrobe. Z 

toho dôvodu si inšpektori vyţiadali nadobúdacie doklady dodávateľskej spoločnosti a riešili  

celkovú bilanciu  predaja a nákupu výrobkov z drahých kovov. 

 V sledovanom období roku 2013 bolo zahájených 100 správnych konaní za porušenie 

zákona č. 94/2013 Z. z. a uhradené  pokuty vo výške  36 590.- €, čo je najvyššia suma 

uhradených pokút za sledované obdobie (od roku 1996). 

 Percento plnenia plánovaných inšpekcií za rok 2013 bolo 113,6 % (počet vykonaných 

inšpekcií 284, počet plánovaných inšpekcií 250), napriek nepriaznivej situácii. Puncovú 

inšpekciu vykonávali v tomto roku uţ len inšpektori z Bratislavy v spolupráci s vedúcou 

oddelenia puncovej inšpekcie a príleţitostne vedúci inšpektor  v Košiciach.  Náhradní 

pracovníci inšpekcie, ktorí  v predchádzajúcich rokoch vykonávali inšpekcie priamo 

z pobočiek PÚ SR (Trenčín 2 pracovníci, Levice 2 pracovníci Kremnica 1 pracovník), v roku 

2013 uţ nevykonávali svoju činnosť v oblasti puncovej inšpekcie. 
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Vnútorná kontrola a prístup k informáciám 

 

 Za sledované obdobie boli pracovníčkou vnútornej kontroly, podľa schváleného plánu na 

rok 2013, vykonané nasledujúce kontroly na základe poverení od riaditeľky PÚ SR.  

 Na jednotlivých pracoviskách PÚ SR  - Bratislava, Trenčín a Levice pravidelné štvrťročné 

následné finančné kontroly v rámci ktorých boli vykonané čiastkové kontroly pokladní 

(príjmová – porovnaním pokladne PÚ SR s údajmi v príjmovej pokladničnej knihe, 

výdavková), kontrola kvality práce puncovej kontroly, námatková kontrola faktúr, kontrola 

dochádzky, kontrola evidencie návštev. Kontroly boli zamerané na fyzickú kontrolu evidencie 

storno faktúr (v prípade stornovania poslednej faktúry) a dobropisov faktúr (v prípade ak uţ 

stornovaná faktúra nie je posledná). Kontroly boli zamerané na porovnanie objednávky 

s vyfakturovanou faktúrou. V rámci štvrťročných kontrol bolo vykonaných, na základe  

príkazov riaditeľky na výkon pravidelných štvrťročných kontrol, 60 čiastkových následných 

kontrol. 

 Pracovníčka vnútornej kontroly je gestorom zverejňovania informácii podľa zákona č. 

211/2000 Z. z.. Za rok 2013  bolo na PÚ SR zaevidovaných 65  ţiadosti o informácie 

v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. zaslané mailom, ktorých vybavenie zabezpečila. 

Predmetom ţiadostí o zverejňovanie informácie boli hlavne informácie o podmienkach 

a povinnostiach začínajúcich podnikateľských subjektov pred začatím podnikania, podmienky 

vývozu nevyhovujúceho tovaru z drahých kovov, podmienky predkladania tovaru z drahých 

kovov v kombinácii s biţutériou a iné. Okrem poskytnutia týchto informácií pracovníčka 

vybavila telefonické ţiadosti o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení 

neskorších predpisov. 

 Za rok 2013 nebola zaregistrovaná ţiadna škodová udalosť, v dôsledku čoho nezasadala 

ani škodová komisia. PÚ SR nezaevidoval ţiadnu sťaţnosť alebo petíciu. Zaregistrované boli 

tri podania iného typu.  

 Vnútorná kontrola taktieţ zahŕňa štatistické vyhodnotenie výkonov Puncového úradu SR. 

V roku  2013  bolo dokončené štatistické vyhodnotenie roku 2012 , ktoré Puncový úrad SR 

umiestnil na svojej web stránke v slovenskom a v anglickom jazyku. Za hodnotené obdobie 

bolo vypracované štatistické vyhodnotenie PÚ SR podľa jednotlivých prevádzok, ako aj 

celého PÚ SR, ktorého výstupom boli prehľady výsledkov PÚ SR v porovnaní 

s predchádzajúcimi rokmi.  

 Taktieţ boli vypracované materiály: 

 inventarizácie príjmových a výdavkových pokladní za 1., 2., 3., a 4. štvrťrok 2013 a to 

porovnaním pokladničných kníh na jednotlivých pracoviskách so stavom 

v účtovníctve, 

 tajomníčka Komisie cennosti pri PÚ SR pripravila zasadanie Komisie dňa  17.12.2013   

za účasti jedného člena z MH SR spolu so zápisom z tohto zasadania. Bola stanovená 
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cena prepadnutého zlata a striebra za rok 2013, ktorá bola určená cez aktuálnu cenu 

zlata a striebra za Trójsku uncu (31,1035 gramov) a aktuálnu cenu dolára ku dňu 

prebratia, 

 podklady na ukončenie činnosti v Kremnici (preberací protokol, mimoriadnu 

inventarizáciu drahých kovov, skúšobných ihiel skúšobných kameňov, puncových 

značiek), 

 na základe ţiadosti Daňového úradu o súčinnosť PÚ SR bola vybavená 

korešpondencia s Daňovým úradom zameraná na informácie o podnikateľských 

subjektoch zaregistrovaných resp. nezaregistrovaných na PÚ SR v zmysle zákona č. 

94/2013 Z. z., ktorí obchodujú v oblasti drahých kovov, 

 podklady na poradu vedenia v júni  (do košieľok pre všetkých vedúcich 

zamestnancov), 

  „Evidencia kalov za jednotlivé prevádzky laboratórií“, na základe tohto materiálu bol 

vydaný príkaz riaditeľky PÚ SR na zhromaţďovanie vyredukovaného striebra z kalov 

z jednotlivých prevádzok PÚ SR do Bratislavy, 

 evidencia  počítačov podľa jednotlivých prevádzok PÚ SR pre potreby MH SR, 

 tlačová mapa pre redaktorov na deň otvorených dverí, 

 počítačové spracovanie „Sklad drahých kovov skúšobných ihiel, puncových značiek, 

matríc a razníkov, medailí v trezorovej miestnosti“ do samostatného súboru, 

  „Vyhodnotenie kriminality za rok 2012“ pre MH SR. 

 

 V zmysle  príkazu riaditeľky PÚ SR bola vykonaná kontrola zameraná na predkladanie 

tovaru z drahých kovov  Puncovému úradu SR podnikateľskými subjektmi, zaregistrovanými 

na PÚ SR za roky 2010, 2011 a 2012, ktorí prevádzkujú predaj výrobkov z drahých kovov 

v mestách Senec, Modra, Pezinok Trnava, Michalovce, Sabinov, Krompachy, Dunajská 

Streda, Šamorín, Galanta a Prešov. Kontrola bola vykonaná na základe fakturačných údajov 

programu VATSOFT podľa jednotlivých prevádzok. Výsledky týchto kontrol budú 

podkladmi na vykonávanie puncových inšpekcií u podnikateľských subjektov, ktorí za 

obdobie rokov 2010, 2011 a 2012 nepredloţili ţiaden tovar na puncovú kontrolu. 

 Spolu s inšpektormi puncovej inšpekcie zamestnankyňa vnútornej kontroly vykonala 4 

inšpekcie u podnikateľských subjektov v Bratislave, Trenčianskych Tepliciach a v Košiciach.  

V rámci štvrťročných kontrol na pracoviskách PÚ SR v Košiciach, v Leviciach a v Trenčíne 

bola vykonaná fyzická a dokladová inventarizácia drahých kovov, puncových značiek, 

skúšobných kameňov, puncových značiek a skúšobných ihiel pre účely spracovania do 

koncoročnej inventarizácie. 
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Záver 

     V roku 2013 PÚ SR zaznamenal oproti predchádzajúcim rokom výraznejšie zvýšenie 

príjmov z poplatkov z hlavnej činnosti,  ktorou je skúšanie a označovanie drahých kovov a to 

najmä v súvislosti s novou legislatívou, zákonom č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní 

drahých kovov (puncový zákon), od 15. júna 2013 vstúpila do platnosti aj vyhláška č. 

138/2013 Z. z. o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu SR podľa nového sadzobníka 

uvedeného v prílohe tejto vyhlášky.  

Ku koncu roka boli prijaté opatrenia smerujúce k zníţeniu počtu pracovníkov a  ich  odchodu 

do dôchodku, čo samozrejme malo vplyv na rast nákladov ( odchodné, odstupné ).  PU SR 

splnil a mierne prekročil rozpočtované príjmy pričom rozpočtové výdavky čerpal na 90,27 % , 

čo predstavuje úsporu 60 452 EUR. 

     Riaditeľka PÚ SR aj touto cestou ďakuje  zamestnancom PÚ SR za ich prácu, spoluprácu, 

ústretovosť a korektnosť pri výkone sluţobných a pracovných činností pri zabezpečovaní 

plynulého a hladkého chodu jednotlivých pracovísk úradu.  

    Zároveň ďakuje všetkým partnerom, zlatníkom, obchodníkom s drahými kovmi za 

spoluprácu a Ministerstvu hospodárstva SR za podporu činnosti PU SR. 

     S úctou 

 

 

 

 

                                                                              doc. Ing. Alena Longauerová, PhD. 

vedúca sluţobného úradu / riaditeľka PÚ SR 

 

 

 

 

 

 

 


